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Abstract
Objective: As more and more data are generated day by day, the applicability of internet of things
(IoT) devices becomes inevitable. The analysis of such data can have many benefits for the
organizations and societies. Since previous research has not addressed the identification and
prioritization of these applications, the purpose of this study is to identify and rank big IoT data
analyses.
Methodology: This article was divided into two sections. In part 1, the researchers used the metasynthesis method to identify the applications; and in part 2, the multivariable method was used to
prioritize the applications. Moreover, TELOS feasibility (Technical, Economic, Legal, Operational, &
Scheduling) and AHP were used to weight and rank the criteria. Then, the applications were ranked
based on the experts’ opinions through Vikor’s method.
Findings: In this research, the meta-synthesis method has been used to identify the applications of big
IoT data analyses. In this meta-synthesis method, 490 articles were initially identified and after
eliminating conference papers, 257 articles were selected to initiate the meta-synthesis process.
Finally, 51 articles were selected and as a result, 256 sub-applications were identified which were
categorized into 114 main categories, 16 industries, and 7 analytic applications. It is also noteworthy
that the diagnostic application within the health and transportation industries (with 102 & 100
applications, respectively), as well as the monitoring application within the health, transportation, and
agriculture industries were reported to have the highest functioning. The most identified applications
in industry-analysis belong to transport-diagnostic (32 applications), health-diagnostic (29
applications), health-monitoring (26 applications), agriculture-monitoring (25 applications), and

transport-monitoring (20 applications). In the prioritization step, after calculating the weights based on
the experts’ opinions and hierarchical analysis, the applications of transportation and health industries
were ranked using TELOS feasibility as well as the experts’ ratings and the Vikor’s method.
According to the experts’ opinions and TELOS feasibility criteria, the predictive applications in the
transportation industry and the automation applications in the health industry have received the highest
priorities.
Conclusion: According to the research findings, big IoT data analysis is mostly used in the
transportation and health industries where the predictive applications in the transportation industry and
the automation applications in the health industry have been regarded as a priority. Based on these
results, the two health and transportation industries and their priority applications are proposed for the
companies that want to work in this area. Due to differences in prioritization of the applications in the
two transportation and health industries, the justifications for the two industries are different as well.
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چکیده
هدف :هه ر ز دادمهاا زیادا ولی ئیشود
دادمها انهارناپذیه اس این دادمها در صور
ایهه در پژ هشهاا گذشت ب شهاسایی ا
کاربهدهاا حلیل تظیم دادم ئبتهی به ایهتهن

این دادمها ر زب ر ز در حا افزایش اس ستم سایل ئتصل ب ایهتهن در ولی این
حلیل بهاا سازئا،ها افهاد جائع کاربهدهاا بسیارا خواهه داش با وجن بن
لوی به ا این کاربهدها پهداخت نش م اس ه ف این پژ هش شهاسایی ر بن بهن ا
اشیا اس

روش :در این پژ هش ابت ا ب ر ش فها هکیب کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ئبتهی به ایهتهن اشیا شهاسایی ش ن سپس با استفادم
از صمیمگیها چه ئتغیهم نظه خبهگا ،کاربهدهاا حلیلی شهاسایی ش م ر ب به ا ش ن در این پژ هش بهاا ر ب به ا کاربهدها
از ر ش ائها،سهجی  TELOSبهاا ز،دهی ب ئعیارهاا  TELOSاز ر ش حلینل سلسنل ئها بنی ( )AHPبنهاا ر بن بهن ا
کاربهدها نیز از ر ش صمیمگیها چه ئتغیهم یهور استفادم ش م اس
یافتهها :در این پژ هش  652زیهکاربهد شهاسایی ش ک در  111کاربهد اصلی در  12صهع هف نوع کاربهد حلیلی دست بهن ا
ش ن کاربهدهاا شخیصی در د صهع حمل نقل سائ کاربهدهاا نظار ی در س صهع سائ حمل نقل کشنا رزا
بیشتهین کاربهد را ب خود اختصاص دادمان همچهین با ا لوی به ا صور گهفت در د صنهع حمنل نقنل سنائ در صنهع
حمل نقل کاربهدهاا پیشبیهی در صهع سائ کاربهدهاا خودکارسازا در ا لوی قهار گهفته
نتیجهگیری :با وج ب یافت هاا پژ هش حلیل دادمهاا ایهتهن اشیا در صهایع حمل نقل سائ بیشتهین کاربهد را دارن
با وج ب ئتفا بود ،ا لوی به ا این د صهع وجی پذیها کاربهدها در د صهع با یه یره ئتفا اس
کلیدواژهها :تظیمدادم حلیل تظیمدادم ایهتهن اشیا فها هکیب صمیمگیها چه ئتغیهم
استناد :ر حانی سعی ؛ ص اق هادا؛ ئحم یا ،ایوب ( )1111شهاسایی ر ب بهن ا کاربهدهناا حلینل تظنیمدادم ئبتهنی بنه
ایهتهن اشیا ئ یهی بازرگانی 558 -525 )4(16
----------------------------------------
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مقدمه

ایهتهن اشیا 1پارادایم ج ی

در حا رش ا در سهاریوا ار باعا بیسیم ئ ر ،اس

ای م اصلی اینن ئفتنو حرنور

فهاگیه اشیا ئانه گ شهاسایی رادیو فهکانس 6حسره 1ئحهکها 4گوشیهاا ئوبایل

در اعهاف ئاس ک هه یک

آدرس ئهحصهب فهد خود را دارد آنتا را قادر ئیسازد ک با یه یره عائل داشت باشه

بهاا رسنی  ،بن ینک هن ف

ئشتهک با همسایرانشا ،همهارا کهه (آ ز را ایها ئورابیتو )6111 5ظتور پ ی ۀ ایهتهن اشیا بن حن د  11سنا
پیش بهئیگهدد این پ ی م ب جتا ،ئاشینآال یا دسترامهاا ئتصل ب ایهتهن اشارم ئیکه ک ب سیل آنتنا حجنم
زیادا از تظیمدادمها جمعآ را ذخیهمسازا ئ یهی ئیشون (کون ها ایی سهی ا )6112 2به اساس پنیشبیهنی
ا سا  6161ب ح د  62ئیلیارد ئیرسن گنه م ئشنا را ،ایهتههنو 5نینز

گه م گار هه 8ع اد اشیاا ئتصل ب ایهتهن

خمین زدم اس ک ارزش بازار در سا  6161ا  151ئیلیارد یور افزایش پی ا ئیکه (سچیهل خیمهز ئوسه

ریوینل1

)6114
هه ر ز ع اد دسترامهاا ئتصل ب ایهتهنن ر بن افنزایش اسن

اینن سنبب افنزایش ولین دادمهنا ئیشنود

(کون ها ایی سهی ا  )6112هه ر زم ئا  6/5کیونتیلیو )1112(،بای دادم ولی ئیکهیم ک بیشته از 11درص آنتا در
دنیاا ائه ز در د سا اخیه ایجاد ش مان این دادمها از حسرههاا استفادم ش م بهاا جمنعآ را اعاتنا جنوّا از
پس هاا رسان هاا اجتماتی صا یه

ی یوهاا دیجیتالی هاکهشهاا ثب ش م خهی یا سیرها هناا

جنیپنیاس11

لفن همهام جمعآ را ئیشون (بسیس د بهم )6114 11هکیب تظیمدادم ایهتهنن اشنیا از صنمیمگینها ،شنتها
حمای ئیکه

خ ئا بتتها بهاا شته ن ا ،ارائ ئیده (تب الحافظ )6118 16حلیل تظیمدادمهاا ایهتهن اشنیا

در سازئا،ها صهایع بهاا کاهش هزیه فوای
خ ئا ج ی بسیار کاربهدا اس (ریجین

ئهفع هاا اسنتها ژیک خن ئا بتتنه بن ئشنتهیا ،ئحصنوال

ائبا )6115 11همچهین فوای ئختلفی ئانه افزایش ق ر

ولی

رقابن

بهاا سازئا،ها را ب همهام دارد (گه ر کنار )6118 14کاربهدهناا حلینل تظنیمدادم حوزمهناا دیرنها همچنو،
سائ

حمل نقل خان هاا هوشمه انهژا پارک خودر

را نیز شائل ئیشود ئتم اینن اسن کن بتنوا ،ئقن ار

زیادا دادم را بیدرنگ بهاا خ ئ رسانی ب ئوقع ب جائع حلیل کهد (دیاز گونازالز ئونز)6118 15
با وج ب فها انی فوای

کاربهد حلیل تظیمدادم ایهتهن اشیا در ما حوزمها صهایع با وج ب ئح د بود،

ئهابع نیاز اس ک این کاربهدها ا لوی به ا شون

ئهابع ب کاربهدهایی خصیص دادم شود ک اهمی بیشتها دارنن

در پژ هشهاا انجا ش م در حوزم کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ئبتهی به ایهتهن اشیا کاربهدهناا ئحن دا شهاسنایی
ش م ب ئوضوع ا لوی به ا کاربهدها پهداخت نش م اس

از این ر پژ هش حاضه قص دارد ب شهاسایی کاربهدهناا

حلیل تظیمدادم ئبتهی به ایهتهن اشیا ا لوی به ا آنتا بپهدازد اش ئیکه ب این سؤا ها پاسخ ده
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
)2. Radio-Frequency Identification (RFID
4. Actuators
6. Kundhavai & Sridevi
8. Intechno Consulting
10. GPS
12. Abdel Hafez
14. Grovar & Kar

)1. Internet of Things (IoT
3. Sensor
5. Atzori, Iera, & Morabito
7. Gartner Group
9. Cecchinel, Jimenez, Mosser, & Riveill
11. Bessis & Dobre
13. Riggins & Wamba
15. Díaz, González, & Muñoz
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تظیمدادمهاا ئبتهی به ایهتهن اشیا چ کاربهدهایی دارن ؟



دست به ا این کاربهدهاا چرون اس ؟

 ر ب به ا کاربهدها در هه دست چرون اس ؟
ئق ئ پیشیه پژ هش ر ششهاسنی پنژ هش یافتن هاا پنژ هش نتیجن گیها

این پژ هش از شش قسم
پیشهتادها ئهابع شهیل ش م اس
پیشینه نظری پژوهش
عظیمداده و تحلیل آن

تظیمدادم 1چیس ؟ در نرام ا

این اصطاح ئبتم ب نظه ئیرس

ب چیزا بزرگ په از اعاتا اشارم ئیکه این

وصیف هیچ اعاتا ی دربارۀ ایهه چ اعاتا ی اقعاً جود دارد ارائ نمیکهن تظنیمدادم ئجموتن دادمهناا بسنیار
بزرگی اس ک ئ یهی

جزی حلیل آنتا در وا ،ابزار پهدازش دادمهاا سهتی نیس (ا هلهس

6

 )6111به اسناس

دیهشهها فها را اعاتا گار هه 1تظیمدادم داراییهناا اعاتنا ی ئتهنوع بنا حجنم سنهت بسنیار زیناد شنهل
نوآ ران اا از پهدازش اعاتا بهاا افزایش صمیمگیها اس (کون ها ایی سهی ا  )6112تظنیمدادمهنا بن سن
دست ساختاریافت ب ،ساختار نیم ساختار دست به ا ئیشون (هور یتز ناگه

هالپه کافمن)6115 4

حلیل تظیمدادم س گا فهایه هاا جس جوا پایرام دادم استخهاج حلیل دادمهاا ئختص ار قاا تملهنهد
دادمها را شائل ئیشود حلیل تظیمدادم فهایه ا اس ک انواع ئختلف ئجموت دادمها را بهرسی ئیکهن نا ر نن ها
الروهاا نادی نی همبستری ئخفی اعاتا ج ی را آشهار ئعهفی که حلیل تظیمدادم نیازئه فها را ابنزارا
اس ک بتوان ئق ار زیادا از دادمهاا ساختاریافت ب ،ساختار نیم ساختاریافت را ب فهئ اعاتا
فتمپذیه بهاا فهایه هاا حلیلی ب یل که بع از حلیل دادم یافت ها ب کمک ابزارها در ج
بهاا صمیمگیها کارها بصهاسازا ئیشون ه ف حلیل تظیمدادم استخهاج فورا اعاتا

فنهادادمهناا

ها گهافها نمودارهنا
دانش بنا اسنتفادم از

ههیکهاا دادمکا ا اس ک ب پیشبیهی شهاسایی ر ن هاا اخیه پی ا کهد ،اعاتا پهتا ،صمیمگیها کمنک
ئیکه (ئهجانی همهارا )6118 5،سیستمهناا حلینل سنهتی بنهاا ئن یهی تظنیمدادمهنا ئهاسنب نیسن ؛ زینها
تظیمدادمها از ابزارها (دست به ا خوش به ا رگهسیو ،سایه الروریتمها) ههیکها (دادمکا ا ینادگیها ئاشنیهی
حلیلهاا آئارا

) فها راهاا ئتفا ی (ه

پ 2اسپارک 8اچبیس 5ئونرودابی1

) استفادم ئیکهه انواع رایج

حلیل تظیمدادم تبار ان از پیشبیهیکهه م شخیص وصیفی جویزا حلیل تظیمدادمها بهاا اسنتخهاج اننواع
ئختلف دانش بیهش از ئجموت هاا بزرگ دادم ک ئی وانه بهاا اه اف ئختلف بست ب دائه کاربهدشنا ،اسنتفادم
شون ب کار گهفت ئیشود (الیاس بیبها)6118 11
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
2. Ohlhorst
4. Hurwitz, Nugent, Halper & Kaufman
6. Hadoop
8. Hbase
10. Elias Bibri

1. Big Data
3. Gartner
5. Marjani and et al.
7. Spark
9. MongoDB
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اینترنت اشیا

ایهتهن اشیا با تهوا ،سیستمهاا فیزیهی سایبها 1در سطح کا ،نیز شهاخت ئیشود اینن اصنطاح را نخسنتین بنار
کوین اشتو 6،در سا  1111در ارائ اا ک بهاا  P&Gانجا داد ب کار بهد ایهتهن اشیا پارادیم ج ی ا اسن کن در
دنیاا ار باعا بیسیم ئ ر ،ب سهت در حا رش اس (گه ر کار  )6118ئجموت کائلی از عاریف ایهتهن اشیا
را ئی وا ،در ئقال حسن ( )6115یاف
در دست د

یک ئفتو

د عهیف ئفتو

این عاریف ب د دست قسیم ئیشون در دست نخس

ایهتهن اشیا ب تهوا ،یک زیهساخ

عهیف ش م اس

ایهتهن اشیا ب تهنوا،

در عهیف زیه اش ش م اس

ا هه

زیهساخ پوشش دادم شود «بهنائ اا کاربهدا ئحاسنبا ی  /ار بناعی گسنتهدم ینا سیسنتم بهنائن

ئصهفی ک ب صور ئحلی ( )L-LoTشتنها ( )M-IoTئهطق اا ( )R-IoTئلنی ( )N-IoTینا جغننهافیاا جتنانی
( )G-IoTگستهش یافت اس
د عهف

بهخی (یا گاهی ا قا

این س ئوضوع را شائل ئیشود  1اشیا (چیزها) پهاکهن م شن م بنا ار باعنا ینک ینا
ن ) با قابلی هاا ئحاسبا ی؛  6در جایی ک اشیا ب انواع شبه هاا بیسیم ینا سنیمی

ئحلی  /یا شبه هاا گستهدم قابلی دستهسی دارن ؛  1دادمهاا ر دا  /یا دستورهاا خه جی ب سیستم یا ب سیل
(نه افزار) سیستم با درج (باال) از هوش انسانی یا کائپیو ها ئهتشه ئیشون (حسن همهارا)6115 1،
ر ش کار ایهتهن اشیا س تملیا سادم را شائل ئیشود احساس (سهجش) جمنعآ را دادم بن سنیل دسنترام
هوشمه حلیل این دادمها خودکارسازا دسترامها به اساس این حلیلها این حلیلها حلینل تمین

بنیدرننگ

هسته حلیل دادمها ب س گه م زیه دست به ا ئیشون (حسین)6118 4


حلیل تظیمدادمها بهاا دادمهایی ک از بیشته دسترامها حسنرهها جمنعآ را در پایرنام دادمهنا ذخینهم
ش مان



حلیل بیدرنگ دادمها پهدازش پیوست آنتا بهاا حلیل دادمهایی کن از دسنترامهاا هوشنمه ئختلنف
ب سهت



ولی ئیشون

حلیل تمی دادمها بهاا پیشبیهی ئصهف انهژا پیشبیهنی خهابنی دسنترامها

وصنی هاا ئفین بنهاا

دادمهاا خاص
شهل  1ئعمارا ایهتهن اشیا بهاا حلینل تظنیمدادم را نشنا ،ئنیدهن در اینن شنهل الین حسنرهها منا
دسترامهاا حسره اشیا را ک از عهی شبه بیسیم با یه یره در ار باطان دربهئیگیهن این شبه ار باعی بیسنیم
ئی وان شهاسایی فهکانس رادیویی اافاا پتهاا بان زیاد 5زیگبیی بلو وث باش در ازم ایهتهن اشیا اجازم ار باط
سایه را ئیده الی باالیی حلیل تظیمدادم اس ؛ ب بیا ،دیره انبوم دادماا ک از عهین حسنرهها در

بین ایهتهن

فراا ابها ذخیهم ش م سبب دستیابی ب کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ئیشون این کاربهدهنا شنائل ئن یهی رابن
بهنائ

نویسی2

یک داشبورد بهاا کمک ب عائل با ئو ور پهدازش اس (ئهجانی همهارا)6118 ،

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
2. Kevin Ashton
4. Hussain
)6. Application programming interface(API

1. Cyper-physical system
3. Hassan, Khan, & Madani
5. Ultrawideband
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شکل  .9معماری اینترنت اشیا برای تحلیل عظیمداده
ئهبع ئهجانی همهارا)6118( ،

پیشینه تجربی
با بهرسیهاا انجا ش م در زئیه کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ئبتهی به ایهتهن اشیا ب این نتیجن دسن ینافتیم کن

پژ هشهاا پیشین بیشته ب بهرسنی حوزمهناا سنائ
یه پانیس ها  )6115( 1پهج حوزم سائ

حمل نقنل کشنا رزا شنته هوشنمه پهداخت انن سنیو

حمل نقل زن گی ئحیطی صهعتی را در نظه گهفته

در هه حنوزم بن

بهرسی ئهابع دادماا نوع ههیک حلیل آ ،پهداخته سلیم چیشتی )6111( 6کاربهدهاا حلیل تظنیمدادم ایهتهنن
اشیا در هوشمه سازا خان آئوزش سائ
ادائ

صهع

حمل نقل شبه انهژا کشا رزا د ل را شهاسایی کهدمان در

واناسازهاا کلی ا نظیه ههیکهاا دادمکا ا یادگیها ئاشنین پلتفه هنا چارچوبهناا حلینل تظنیمدادم

ایهتهن اشیا نیز شهاسایی ش م اس

در هما ،سا رحما ،همهارانش )6111( 1ب بهرسی نقش حلیل تظیمدادم در

ایهتهن اشیاا صهعتی 4پهداخته آنتا با ارائ نمون هاا ئوردا کاربهد حلیل تظنیمدادم در ایهتهنن اشنیاا صنهعتی را
شهیح کهدن سونتارم چودهارا چا وپادهی )6161( 5با استفادم از ر ش سیستما یک کاربهدهناا حلینل تظنیمدادم
ایهتهن اشیا در حوزمهاا خان هوشمه سائ هوشمه شبه انهژا هوشمه
حمل نقل هوشمه را شهاسایی کهدن

ولی هوشنمه کشنا رزا هوشنمه

همچهین ب ئعهفی ههیکهاا دادمکا ا استفادم ش م در این حوزمها پهداخته

در پژ هش دیرها ک آدا انوار بایگ بی الی )6161( 2انجا دادن کاربهدهاا حوزم سایل نقلی هوشنمه سنائ
هوشمه کشا رزا سیستمهاا انهژا شهاسایی ش م بهاا هه یک از این حوزمها په هل چارچوب ننوع ههینک
یادگیها ئاشین هم ارائ ش م اس
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
2. Saleem & Chishti
4. Industrial Internet of Things
6. Adi, Anwar, Baig & Zeadally

1 Siow, Tiropanis & Hall
3. Rehman and et al.
5. Snuhare, Chowdhary & Chattopadhay
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در ج

 1ب خاص اا از نتایج پژ هشهاا پیشین در ار باط با ئوضوع بحث اشارم ش م اس
جدول  .9مرور پژوهشهای پیشین

نویسنده

همهارا6،

()6118

کیفی (ئه ر ادبیا )

احم

1

کیفی (ئه ر ادبیا )

هاشم همهارا،
()6112

روششناسی

ئهجانی همهارا،
()6118

کیفی (ئه ر ادبیا )

تب الحافظ ()6118

مسئله پژوهش

یافتههای پژوهش

در این ئقال بن بهرسنی نقنش تظنیمدادم در شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ایهتهن
شته هوشمه پهداخت ش م حوزمهاا شنبه اشیا فوای ئح دی هاا آ ،در حوزمهناا
هوشمه سائ هوشمه حمل نقل هوشمه شننبه انننهژا هوشننمه سننائ هوشننمه
حمل نقل هوشمه د ل هوشمه
حهوئ هوشمه بهرسی ش م اس
ارائ ئ کسب کار ئعمارا ایهتهنن اشنیا
بهاا ئ یهی تظیمدادم ایهتهن اشیا
ارائ نمون هاا ئوردا از شتههاا هوشمه

کیفی (ئه ر ادبیا )

در این ئقال ب بهرسی پیشنهف هاا اخینه در
حلیل تظیمدادم در سیستمهاا ایهتهن اشنیا
نیازئهننن اهاا کلیننن ا بنننهاا ئننن یهی
تظیمدادم حلینل در ئحنی ایهتهنن اشنیا
پهداخت ش م اس پژ هشرها ،ادبیا خود را
به اساس پارائتههاا ئتم عبق به ا کنهدم
در ادائنن بنن نقننش حلیننل تظننیمدادم در
کاربهدهاا ایهتهن اشیا اشارم کهدمان
در این ئقال ب بهرسی ئعمنارا فهصن
چالشهاا حلیل تظیمدادمهاا ایهتهن اشیا
پهداخت ش م پس از ئعهفنی ایهتهنن اشنیا
تظننیمدادم حلیننل آ ،رابطن تظننیمدادم
ایهتهن اشیا با یه یره سیستمهناا حلیلنی
ئوجود ئعهفی ش م اس در قسم آخنه اینن
ئقال نیز کاربهدهاا حلیل تظنیمدادمهنا در
حوزمهاا ئختلف بهرسی ش م اس

در ایننن ئقالنن بنن بهرسننی کنناربهد حلیننل
تظننیمدادم در ئننواردا همچننو ،حمننل نقننل
هوشمه شبه هوشنمه اتتمناد اعمیهنا،
ائهی هوشمه سنائ هوشنمه حهوئن
هوشمه ساختما،هاا هوشمه در شتههاا
ئختلف کشورهاا تهبی بهرسی ش م اس

شهاسایی نیازئه اها بهاا حلینل تظنیمدادم
در ایهتهن اشیا
عبق به ا رامحلهاا حلیل تظیمدادم بنهاا
سیستمهاا ایهتهن اشیا
شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ایهتهن
اشیا در حوزمهاا حمل نقل هوشمه سائ
هوشننمه شننبه انننهژا هوشننمه سیسننتم
ئوجودا کاال هوشمه
پیشنهتاد یننک ئعمنارا ج ین بنهاا حلیننل
تظیمدادم ایهتهن اشیا
شهاسایی انواع حلیلهاا تظیمدادم ایهتهنن
اشیا ر ش فها راهاا ئورد نیاز آ،
ارائ کاربهدهناا حلینل تظنیمدادم ایهتهنن
اشیا ئهابع آ ،دسترامهاا ایهتهن اشنیا در
حوزمهاا حمل نقل هوشمه زنجینهم نأئین
هوشمه کشنا رزا هوشنمه شنبه اننهژا
هوشمه خهدمفه شی
شهاسایی چالشهاا حلیل تظیمدادم ایهتهن
اشیا
ئقایس ن بهرسننی چارچوبهننا پلتفه هنناا
شته هوشمه
ارائ فواین چالشهناا حلینل تظنیمدادم
ایهتهن اشیا در حوزمهاا حمل نقل هوشمه
شننبه انننهژا هوشننمه ائهینن هوشننمه
سائ هوشمه سناختما ،هوشنمه د لن
هوشمه
ارائ نمون هاا ئوردا از شتههاا هوشمه

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
2. Ahmed and et al.

. Hashem, & et al.
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ادامه جدول  .9مرور پژوهشهای پیشین
نویسنده

روششناسی

ئحم ا
همهارا)6118( 1،

کیفی (ئه ر ادبیا )

سیو همهارا،
()6118

کیفی
(ئه ر سیستما یک ادبیا (فها هکیب))

()6118

کیفی
(ئه ر سیستما یک ادبیا (فها هکیب))

جی

همهارا6،

مسئله پژوهش

یافتههای پژوهش

در نرام کلی این ئقال ب یادگیها تمین
پهداختنن اسنن پژ هشننرها ،بننا بیننا،
خصوصنننیا دادمهننناا ایهتهنننن اشنننیا
شهاسایی د فهایه اصلی از یادگیها ئاشین
بنهاا دادمهناا ایهتهنن اشنیا کن حلیننل
تظیمدادم ایهتهن اشیا حلیل جهیا ،دادم
ایهتهن اشیا نائی م ئیشون شه ع کهدمان
در ادائ نشنا ،دادمانن کن چنها ینادگیها
ئاشین ر یههد ئهاسبی بنهاا دسنتیابی بن
حلیننل ئنن نظه در ایننن نننوع دادمهننا
بهنائنن هاا کنناربهدا اسنن آنتننا دربننارۀ
پتانسننیل اسننتفادم از ههیکهنناا نوظتننور
یننادگیها ئاشننین بننهاا حلیننل دادمهنناا
ایهتهن اشیا همچهین چالشهناا ئوجنود
نیز بحث کهدمان

ارائ ئعمارا الروریتمهناا ینادگیها تمین
بهاا حلیل تظیمدادم ایهتهن اشیا
شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظنیمدادم ایهتهنن
اشیا
پیادمسازا ر یههد ینادگیها تمین در ئحنی
فراا ابها ئ بهاا پشنتیبانی از کاربهدهناا
ایهتهن اشیا
ئقایس ن ئ ن هاا یننادگیها تمی ن در حننوزم
حلیل تظیمدادم ایهتهن اشیا
ئقایس چارچوبهاا یادگیها تمین در حنوزم
حلیل تظیمدادم ایهتهن اشیا
ئعهفی کاربهدها در حوزم خانن هوشنمه شنته
هوشمه انهژا سیسنتم حمل نقنل سنائ
کشننا رزا آئننوزش صننهع د لنن رزش
خهدمفه شی
ئقایس ئحصنوال حنوزم ینادگیها تمین در
حوزم حلیل تظیمدادم ایهتهن اشنیا در ئحنی
ابها ئ
ر شها ههیکهاا یادگیها تمی در حنوزم
حلیل تظیمدادم ایهتهن اشیا
ارائ عهیف ایهتهن اشیا
شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظنیمدادم ایهتهنن
اشننیا در حوزمهنناا شننته هوشننمه سنناختما،
هوشمه سائ هوشمه حمل نقل هوشنمه
شننبه انننهژا هوشننمه کشننا رزا هوشننمه
کارخان هوشمه زنجیهم أئین هوشمه
شهاسنننایی ئهنننابع دادماا ننننوع حلینننل
ههیکهاا حلیل در حوزمهاا شهاسایی شن م
(شهاسایی عبق به ا الی اا دادمها ا کاربهد)
شهاسننایی زیهسنناخ بننهاا ئهاحننل حلیننل
تظننیمدادم ایهتهن ن اشننیا (ایجنناد جمننعآ را
گهدآ را ذخیهمسازا پهدازش)
شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظنیمدادم ایهتهنن
اشیا در حوزمهاا انهژا حمل نقل سناختما،
شته هوشمه کشا رزا صهایع
شهاسایی چهخ حیا حلیل تظیمدادم
عبق بهنن ا زیهسنناخ ها ههیکهننا بننهاا
ذخیهمسازا پاکسازا حلیل بصهاسنازا
تظیمدادم ایهتهن اشیا در حوزمهناا شهاسنایی
شم
ارائ چنارچوب ئفتنوئی بنهاا هسنیم فهنا را
تظیمدادم در ما حوزمهاا ایهتهن اشیا

در ایننن ئقالن بن بهرسننی ایهتهنن اشننیا
حلیل تظیمدادم از دی گام ایجاد کاربهدهاا
خاقان ئؤثه عیفهاا گستهدم خ ئا
در حوزمهاا ئختلف پهداختن شن م اسن
همچهین چشمان از سیع ایهتهن اشنیا کن
در جوائع ئختلنف شنهل گهفتن کناربهد
جزی حلیل دادمها در حوزمهاا ایهتهنن
اشننیا بهرسننی شنن م اسنن در انتتننا نیننز
ر یههدهاا حلیلی دست بهن ا شن مانن
یک عبق به ا الی اا از دادم ایهتهن اشنیا
ا حلیل ارائ ش م اس
در این ئقال فا هنا شنباه هاا بنین
فها راهنناا تظننیمدادم ک ن در حوزمهنناا
ئختلننف ایهتهن ن اشننیا اسننتفادم ئیشننون
بهرسی شن م اسن همچهنین وضنیح دادم
ش م اس کن چرونن فهنا را تظنیمدادم
اسننتفادم ش ن م در یننک حننوزم ئی وان ن در
حوزمهاا دیره نیز استفادم شود

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
2. Ge, Bangui, & Buhnova

1. Mohammadi, Al-Fuqaha, & Guizani
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ادامه جدول  .9مرور پژوهشهای پیشین
نویسنده

روششناسی

بیبها ()6115

کیفی
(ئه ر سیستما یک ادبیا (فها هکیب) حلیل م)

ل ونگ)6115( 1

کیفی
(ئصاحب )

سری
()6115

سلیم چیشتی
()6111

کیفی
(ئه ر سیستمانیک ادبیا (فها هکیب))

جین6

کیفی
(ئه ر ادبیا )

مسئله پژوهش

یافتههای پژوهش

در این ئقال پژ هشهنایی بهرسنی شن م
اس ک با ه ف شهاسایی بحث دربنارم
کاربهدهاا تظیمدادم حسرهها (ک وس
ایهتهن اشیا بهاا پای ارا ئحیطنی فعنا
شننن مان ) پلتفه هننناا پنننهدازش دادم
ئ هاا پهدازشنی اشنارم شن م در آنتنا
انجا ش مان همچهین در اینن ئقالن بن
شهاسایی چالشهاا ایهتهن اشیا حلینل
تظیمدادمها کاربهدهناا آ ،در پاین ارا
شته هوشمه پهداخت ش م اس

شهاسایی چارچوبها زیهساخ هاا شته هوشمه
شهاسایی کاربهدهاا تظنیمدادم ایهتهنن اشنیا در
شننتههاا وسننع پای ن ار در ئقایس ن بننا شننتههاا
هوشمه
شهاسننایی کاربهدهنناا حلیننل تظننیمدادم در شننته
هوشمه حمل نقل هوشمه انهژا هوشمه ئحی
هوشمه زیهساخ هوشنمه همچهنین شهاسنایی
سیسننتمهاا جمننعآ را ئحاسننبا سیسننتمهاا
پهدازش سیستمهاا پهدازش ابها ئ با استفادم از
حلیل م
ارائ ئ بهاا شته هوشمه پای ار
شهاسایی چالشهاا حلیل تظیمدادم ایهتهن اشیا
شهاسایی عاریف هتل هوشمه
شهاسایی انتظارا از هتل هوشمه
شهاسایی ئوانع در ئسیه هوشمه سازا هتل

در این ئقال ب بهرسی فواین پیادمسنازا
فها راهاا هوشنمه در هتلهنا پهداختن
ش م اس ه ف از اینن ئقالن شهاسنایی
فاصل بین ئحی دانشراهی صهع هتل
در ایوا ،اس
ئحققا ،ب پیادمسازا ئوفقی آئیز حلیل
تظننیمدادم در شننهک ها پهداختنن انننن
همچهین با نرام کلی بن ئعمنارا حلینل
تظیمدادم آ ،را ئتشهل از شنش بخنش
دانست ان جمنعآ را دادم اکتسناب دادم
ذخیهمسننازا دادم حلیننل پشننهفت دادم
بصهاسننازا دادم صننمیمگیها بننهاا
ایجاد ارزش

در این ئقال ابتن ا بن حلینل تظنیمدادم
ایهتهن اشیا پهداخت ش م اسن پنس از
ئعهفنننی کاربهدهننناا آ ،ههیکهننناا
دادمکا ا ینادگیها ئاشنین پلتفه هناا
ایهتهننن اشننیا چارچوبهنناا حلیننل
تظیمدادم نیز شهاسایی ش م اس

شهاسایی هف یژگی اصلی تظیمدادم
ارائ ئعمارا بهاا حلیل تظیمدادم
شهاسایی ابزار ههینک فهنا را ئنورد نیناز بنهاا
حلیل تظیمدادم
شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ایهتهن اشنیا
در حوزمهاا کشا رزا هوشمه سنائ هوشنمه
شته هوشمه
شهاسایی رابط بین خل ارزش حلیل تظیمدادم
شهاسایی جهب هاا ئ یهی دادم انتقا دادم بنهاا
شهک ها
شهاسایی کاربهدهاا دادم بهاا ایجناد ارزش کسنب
درآئ ردیابی حساب ارا ئالی
شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ایهتهن اشنیا
در حوزمهنناا خاننن هوشننمه آئننوزش هوشننمه
سننائ هوشننمه صننهع هوشننمه حمل نقننل
هوشمه شبه انهژا هوشمه کشا رزا هوشنمه
د ل هوشمه
ارائن واناسننازهاا کلین ا بننهاا حلیننل در حننوزم
تظیمدادمهاا ایهتهن اشیا نظیه ارائن ههیکهناا
دادمکا ا یادگیها ئاشنین پلتفه هناا حلینل
چارچوبهاا حلیل تظیمدادم ایهتهن اشیا

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
2. Saggi & Jain

1. Leung
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ادامه جدول  .9مرور پژوهشهای پیشین
نویسنده

روششناسی

رحما ،همهارا،
()6111

کیفی
(ئه ر ادبیا )

سونتارم همهارا،
()6161

کیفی
(ئه ر سیستما یک
ادبیا (فها هکیب))

آدا همهارا،

کیفی
(ئه ر ادبیا )

مسئله پژوهش

یافتههای پژوهش

در این ئقال ابت ا اصو پیادمسازا ایهتهن
اشیاا صهعتی شهیح ش م اسن در ادائن
کاربهد حلیل تظیمدادم در ایهتهنن اشنیاا
صهعتی بهرسنی شن م جهبن هاا ئختلنف
حلیل تظیمدادم در سیستم ایهتهن اشیا بن
بحث گذاشت ش م اس در پایا ،نیز فواین
چالشهاا ئوجود بیا ،ش م اس

شهاسننایی کاربهدهنناا حلیننل تظننیمدادم در ایهتهن ن
اشیاا صهعتی
شهاسایی فها را الروریتمهاا حلینل تظنیمدادم در
ایهتهن اشیاا صهعتی
عبق به ا قسم هاا ئختلنف حلینل تظنیمدادم در
ایهتهن اشیاا صهعتی
ارائ چارچوبی بهاا حلیل تظیمدادم ایهتهنن اشنیاا
صهعتی
ارائ نمون هاا ئوردا

در ایننن ئقالنن بنن بهرسننی زیهسنناخ ها
یژگیهاا ایهتهنن اشنیا پهداختن شن م
دربارم ر شهاا دادمکا ا ئوجود نیز بحث
ش م اس در ادائ اینن ئقالن کاربهدهناا
حلیل تظنیمدادم ایهتهنن اشنیا در صنهایع
ئختلف ئعهفی شهیح ش م اس

شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ایهتهن اشنیا در
حوزمهاا خان هوشمه سائ هوشمه شبه انهژا
هوشننمه ولینن هوشننمه کشننا رزا هوشننمه
حمل نقننل هوشننمه ارائ ن ههیکهنناا دادمکننا ا
استفادم ش م در این حوزمها

در این ئقال ب همگهایی بین ایهتهن اشیا
یادگیها ئاشین پهداختن اسن همچهنین
انننواع حلیلهنناا ئوجننود زیهسنناخ هاا
فها را در ایهتهن اشیا ئعهفی شن م اسن
ه ف این ئقال شهاسایی ر شهاا بن یل
تظیمدادم ایههن اشیا ب دانش اس

شهاسایی په هنل چنارچوب ننوع ههینک ینادگیها
ئاشین بهاا حلیل هه حنوزم شهاسنایی کاربهدهناا
حلیل تظیمدادم ایهتهن اشیا در حنوزم سنایل نقلین
هوشمه سنائ هوشنمه کشنا رزا سیسنتمهاا
انهژا
شهاسایی توائل کلی ا اثهگنذار بنه آیهن م کاربهدهناا
هوشمه ایهتهن اشیا

روششناسی پژوهش
پژ هش حاضه از د بخش شهیل ش م اس

در بخش شهاسنایی کاربهدهنا از ر ش فها هکینب در بخنش ر ب بهن ا

کاربهدها از ر ش صمیمگیها چه ئتغیهم یهور استفادم ش م اس

بهاا ر ب به ا کاربهدهنا از ائها،سنهجی TELOS

بهاا ز،دهی ب ئعیارهاا  TELOSاز ر ش صمیمگیها چه ئتغیهم  AHPاستفادم ش م اس

پنس از عینین ز،هنا بنا

استفادم از نظه پهج خبهم ر ش یهور ب ر ب به ا کاربهدها پهداخت ایم شهل 6ئهاحل اجهاا پژ هش را نشا ،ئیده

شکل  .1فرایند مراحل پژوهش
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ب ئهظور شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ئبتهی به ایهتهن اشیا از ر ش فها هکیب استفادم ش م اس
نوتی ئطالع کیفی بهاا استخهاج اعاتا

یافت ها از سایه ئطالعا کیفی اس

فها هکیب

پژ هشره در فها هکیب با بازنرها دقی
پ ین م در دسن

یافت هاا پژ هشی کیفی ئه ب با ئوضوع را ئیآئیزد هکیب فسیها ج ی ا از یافت ها ایجاد ئیکه

بهرسی را ب شهل جائع ها نشا ،ئیده (ئحم ا شجاتی  )1115فها هکیب از هف ئهحل ایجاد شن م اسن کن
این ئهاحل تبار ان از بیا ،ئس ل اصلی پژ هش بهرسی نظا ئه ئتنو ،جسن جنو انتخناب ئقالن هناا ئهاسنب
استخهاج اعاتا از ئقال جزی حلیل هکیب یافت ها کهته کیفی

ارائ نتایج کار را با جسن جنوا اژمهناا

کلی ا زیه در پایرام دادمهاا  ACM Scopus Springer IEEE Emerald Science Directآغاز ئیکهیم
Internet of Things (IoT) Analytics Application
Big IoT (Internet of Things) Data Analytics Application
Internet of Things (IoT) and Big Data Analytics
Big IoT (Internet of Things) Data Application

در جن

در جس جوها از « »IoTیا ( »Internet of Things« )orاستفادم ش م اسن

 6ئعیارهناا پنذیهش

ئقال ها بیا ،ش م اس
جدول  .1معیارهای پذیرش مقاالت
معیار پذیرش

معیار عدم پذیرش

مائی نواحی

-

زبا ،ئطالعا

انرلیسی

غیه انرلیسی

زئا ،ئطالعا

از  6116ا 6115

 6116ب پایین  6115ب باال

ئح دم جغهافیایی

ر شهاا ئطالع

مائی ر شها از جمل فها هکیب

-

جائع ئورد ئطالع

پایرامهاا تلمی نا بهدم ش م

-

نوع ئطالع

ئقال هاا چاپ ش م در ئجل هاا تلمی

ئقال هاا کهفهانس

در نتیج جس جو بهرسی پایرام دادمها با استفادم از کلی اژمهاا ئ نظه ب  658ئقال دس یافتیم ک از 51
ئقال بهاا جزی حلیل استفادم کهدیم در شهل  1خاص اا از فهایه انتخاب ئقال ب نمایش گذاشت ش م اس

ئقال هاا نتایی
بهاا فها هکیب 51

ئقال هاا رد ش م
ب دلیل 5 Casp

کل ئقال هاا
بهرسی ش م در
51 Casp

کل ئحتواا

کل چهی مهاا

بهرسی ش م 111

غهبا ش م 185

ع اد ئقال هاا
یاف ش م 658

ئقال هاا رد ش م

ئقال هاا رد ش م

ئقال هاا رد ش م

ب دلیل ئحتوا 41

ب دلیل چهی م 85

ب دلیل تهوا81 ،

شکل .9مراحل فرایند فراترکیب
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در فهایه فها هکیب ههرا انتخاب ئقال ها ب ئهظور بهرسی ر ایی از ابزار  Caspاستفادم ش م اس

ب کمک اینن

ابزار ما ئقال ها با  11ئعیار ارزشیابی ش ن همچهین در ئهحل ششم فها هکیب بهاا کهتنه کاربهدهناا اسنتخهاج
ش م بهرسی پایایی پژ هش ئحق نظههاا خود را با یک خبهم ئقایس کهد بهاا این ئهظور عن ادا از ئقالن هناا
ئهتخب در اختیار یهی از خبهگا ،قهار دادم ش

با استفادم از نه افزار  SPSSضهیب واف کاپا  1/86ب دس آئ ک با

وج ب ت د ئعهادارا  1/111این شاخص پذیهفت ش
در ئهحل د

بهاا ر ب به ا کاربهدها بنا اسنتفادم از ائها،سنهجی  TELOSابتن ا ز ،ئعیارهناا  TELOSاز

عهی نظهسهجی از خبهگا ،ر ش حلیل سلسل ئها بی ( )AHPئحاسب ش در پایا ،فهایه حلیل سلسل ئها بی اگنه
ئق ار ضهیب سازگارا ب دس آئ م کمته از  1/1باش

ز،هاا ب دس آئ م پذیهفت

پایایی پاسخها أیی ئیشود

بهاا ز،دهی ب ئعیارها پهسشنائ اا ک ب صور ئقایس هاا ز جی عهاحی ش م بود در اختینار  5خبنهم قنهار
گهف

 5خبهم ئ نظه از استادا ،دانشه م ئ یهی دانشرام تها ،با سابق پژ هش فعالی

ایهتهن اشیا بودن اعاتا خبهگا ،در ج

سیاسن گنذارا در حنوزم

 1درج ش م اس
جدول .9اطالعات خبرگان

جنسیت

سن

مرتبه عملی

رشته تحصیلی

خبره

خبهم ا

ئهد

41-15

دانشیار

صهایع

خبهم د

ئهد

41-15

دانشیار

صهایع

خبهم سو

ز،

51-45

دانشیار

صهایع

خبهم چتار

ئهد

41-15

استادیار

صهایع

خبهم پهجم

ئهد

41-15

استادیار

ئ یهی

بهاا ر ب به ا کاربهدها نیز پهسشنائ د در اختیار خبهگا ،قهار گهف

پهسنشنائن هنا پنس از جمنعآ را بنا

استفادم از ر ش صمیمگیها چه ئتغیهم یهور حلیل ش ن در پهسشنائ د

خبهگا ،ب هه ئعیار ن کاربهد ائتیازا از

 1ا  5ئیدهه سپس این ائتیازها در قالب ئا هیس صمیم قهار ئیگیهنن
ئیشود در ادائ ئطلوبی

در ئهحلن بعن اینن ئنا هیس بیئقیناس

ت ئطلوبی گزیه ها ب دس ئیآی در ئهحل چتار شاخص یهور ئحاسب ئیشنود

در ئهحل آخه گزیه اا ک کمتهین ائتیاز را داشت باش در ا لوی قهار ئیگیهد
یافتههای پژوهش
شناسایی کاربردها

بهاا شهاسایی کاربهدهاا اصلی ابت ا  652زیهکاربهد شهاسایی ش

این زیهکاربهدها در  111دست اصنلی قنهار گهفتهن

سپس این  111کاربهد با وج ب نوع حلیل آنتا در قالب  8نوع کاربهد حلیلی ( شخیصی پیشبیهیکههن م جنویزا
نظار ی هش اردهه م ردیابی خودکارسازا) قهار گهفته این کاربهدها در  12صهع ئختلف دست به ا ش ن
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کاربهدهاا شهاساییش م در هه صهع
صهع حمل نقل با ئهابع آنتا در ج

در د شهل  5 4آ ردم ش م اس

بهاا نمون کاربهدهاا شهاسایی ش م در

 4ئشاه م ئیشود

جدول  .4کاربردهای شناسایی شده در صنعت حملونقل
صنعت

کاربرد
تحلیلی

شخیصی

حمل نقل

پیشبیهیکهه م

کد

کاربرد

منبع

1IDAC1

شخیص در هافیک

سیو همهارا6115 ،؛ ژانگ همهارا6116 ،؛ ر نور همهنارا،
6115؛ تب الحافظ 6118؛ کائل بلوس همهارا6114 6،؛ هاپهیهز
ها کیهگ6115 1؛ ر ور همهارا6115 ،؛ جی همهنارا6115 ،؛
اقباال همهارا6115 ،

IDAC2

شخیص تابه پیادم

IDAC3

شخیص وس خودر
هوشمه

IDAC4

شخیص جادم

IDAC5

شخیص سایل نقلی

IDAC6

پیشبیهی هافیک

IDAC7

پیشبیهی ئهبوط ب سایل
نقلی

IDAC8

سننیو همهننارا6115 ،؛ ئحمنن ا همهننارا6115 ،؛ ژانننگ
همهنارا6116 ،؛ اقبناال همهنارا6115 ،؛ ئهجنانی همهنارا،
6118
ئحم ن ا همهننارا6115 ،؛ ژانننگ همهننارا6116 ،؛ ئنناز ،
همهارا6115 ،؛ کانیموفو همهارا6112 4،
احم

پیشبیهی زئا ،ئسافه

همهارا6118 ،

ئهجننانی همهننارا6118 ،؛ سننیو همهننارا6115 ،؛ ژانننگ
همهارا6116 ،؛ هاشم همهارا6112 ،
سننیو همهننارا6115 ،؛ ئحمنن ا همهننارا6115 ،؛ احمنن
همهننارا6118 ،؛ اقبنناال همهننارا6115 ،؛ هنناپهیهز ها کیهننگ
6115؛ کانیموفو همهارا6112 ،
ژانگ همهارا6116 ،؛ هاپهیهز ها کیهگ 6118
ژانگ همهارا6116 ،
ژانننگ همهننارا6116 ،؛ هاشننم همهننارا6112 ،؛ ئحم ن ا
همهننارا6115 ،؛ جننی همهننارا6115 ،؛ الینناس بیبننها 6118؛
کائیاریس کار اکولیس پهنا فتا ن بول 6118 5؛ ج وننگ پنارک
پارک کیم چوا6118 2

جویزا

IDAC9

وصی ب رانه م

IDAC10

وصی در خ ئا جادم
سایل

IDAC11

بتیه سازا حهکا
نقلی

IDAC12

بتیه سازا چهاغ راههماا
هوشمه

بیبها 6118
هاشننم همهننارا6112 ،؛ احمنن
همهارا6118 ،
اقبا

همهننارا6118 ،؛ ئهجننانی

همهار6115 ،؛ ئهجانی همهارا6118 ،

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
2. Kamel Boulos and Al-Shorbaji
4. Kannimuthu
6. Jeong, Park, Park, Kim & Choi

1. IoT Data Application Category
3. Hopkins & Hawking
5. Kamilaris, Kartakoullis, & Prenafeta-Boldú
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ادامه جدول  .4کاربردهای شناسایی شده در صنعت حملونقل
صنعت

کاربرد
تحلیلی

هش اردهه م
نظار ی

حمل نقل

IDAC13

هش ار در حوزم
حمل نقل

الینناس بیبننها 6118؛ پننا لهاج فهانسننیس پیتننه جیبنناد راا6115 1؛
کائیاریس همهارا6118 ،؛ ببه تهیف6115 6

IDAC14

نظار به هافیک

سیو همهارا6115 ،؛ جی همهارا6115 ،؛ ژانگ همهارا6116 ،؛
الیاس بیبها 6118؛ تب الحاظ 6118؛ اقبناال همهنارا6115 ،؛ ببنه
تهیف 6115؛ پا لهاج همهارا6115 ،؛ کائیاریس همهارا6118 ،؛
الیجام همهارا6115 1،؛ فهاهانی همهارا6115 4،

IDAC15

نظار به شهای جادم

IDAC16

نظار به رانه م

IDAC17

نظار به سایل نقلی

ئهجانی همهنارا6118 ،؛ ببنه تهینف 6115؛ فهاهنانی همهنارا،
6115؛ کائیاریس همهارا6118 ،

IDAC18

ردیابی فهد
(تابه ئسافه)

الیاس بیبها 6118؛ لوئو ی همهارا6118 ،؛ سیو همهارا6115 ،

IDAC19

ردیابی سایل نقلی

الیاس بیبها 6118؛ ژانگ همهارا6116 ،؛ ئهجانی همهارا6118 ،؛
ر ور همهارا6115 ،؛ ببه تهیف 6115؛ کانیموفو همهارا6118 ،؛
ئحم ا همهارا6115 ،؛ فیه زا همهارا6118 ،

IDAC20

رانه گی خودئختار

ئحم ا همهارا6115 ،؛ فهاهانی همهارا6115 ،

ردیابی

کد

کاربرد

منبع

الیاس بیبها 6118
کانیموفو همهارا6112 ،

خودکارسازا

شکل  .4کاربردها شناسایی شده ()9
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
2. Baber & Arif
4. Farahani and et al.

1. Paulraj, Francis, Peter & Jebadurai
3. Elijah and et al.
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شکل  .8کاربردها شناسایی شده ()1

ع اد ئقال هاا انتخاب ش م در ئهحل آخه فها هکیب  51ئقال اس ک ستم سای هاا انتشاردهه م ر نن چناپ
آنتا در د شهل  8 2آ ردم ش م اس

هما ،عور ک ئشاه م ئیشود د سای  IEEE Science Directبیشنتهین

ع اد ئقال ها را دارن

Springer

Emerald

Scopous

ACM

IEEE

Scince Direct

10%؛ 5
8%؛ 4
49%؛ 25

8%؛ 4
2%؛ 1

23%؛ 12

شکل  .8نمودار دستهبندی مقالههای انتخاب شده بر اساس پایگاه داده آنها

هما ،عور ک در نمودار شهل  8دی م ئیشود ع اد ئقال هایی ک ساالن در اینن حنوزم چناپ ئیشنود در حنا
افزایش اس ؛ ب عورا ک از  14ئقال در سا  6118ب  65ئقال در سا  6115رسی م اسن
جتانی اس ک ب این سم ئیر د

اینن نشنا،دهه م ر نن
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شکل  .8نمودار روند مقالههای انتشاریافته در حوزه تحلیل عظیمداده مبتنی بر اینترنت اشیا

حمل نقل ب هبی بنا

شهل  5ع اد کاربهدهاا شهاسایی ش م در هه صهع را نشا ،ئیده د صهع سائ

کشنا رزا نینز در

 111 116کاربهد بیشتهین ع اد کاربهدها شهاسایی ش م را دارن کاربهدهاا حوزم ئحنی زیسن
ر ب بع ا قهار گهفت ان
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100
80
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100

40
42

42
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34
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9
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1

0

شکل  .6نمودار تعداد کاربردهای شناسایی شده در هر صنعت

حلیلهاا شهاسایی ش م در این ئقال شائل ردیابی شخیصی نظار

پیشبیهیکههن م هشن اردهه م جنویزا

خودکارسازا اس ک ستم آنتا در ئقال ها در نمودار شهل  1نشا ،دادم ش م اسن
ئهبوط ب حلیل نظار ی اس

بیشنتهین حلینل شهاسنایی شن م

حلیلهاا شخیصی پیشبیهیکهه م نیز در ر ب هاا بع ا قهار گهفت ان
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0

خودکارسازی

هشداردهنده

ردیابی

تجویزی

پیش بینی

نظارت

تشخیص

شکل  .1نمودار تحلیلهای شناسایی شده

شهل  11نشا،دهه م ستم هه کاربهد حلیلهاا شهاسایی ش م در ئقال هاس
شخیصی در د صهع حمل نقل سائ

بنه اسناس اینن نمنودار حلینل
کشنا رزا بیشنتهین

حلیل نظار ی در س صهع حمل نقل سنائ

نوع حلیل را ب خود اختصاص دادمان

شکل  .98نمودار صنعت ـ تحلیل شناسایی شده

اولویتبندی کاربردها

از آنجا ک د صهع سائ

حمل نقل بیشتهین کاربهد را داشته بهاا ا لوی بهن ا انتخناب شن ن در اینن گنا از

ئعیار ائها،سهجی  TELOSک داراا  5ئعیار فهی اقتصادا قانونی تملیا ی زئانی اس

استفادم شن م اسن

بهاا ز،دهی ب ئعیارهاا  TELOSاز ر ش حلیل سلسل ئها بی ئقایس هاا ز جی استفادم ش
خبهگا ،ز،هاا هه یک ب دس آئ ک در ج

ابتن ا

بنه اسناس نظنه

 5ئشاه م ئیشود در ادائ با استفادم از ز،هاا ئحاسنب شن م
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 8 2نشا ،دادم ش م اس

بن دسن

آئ
جدول  .8وزنهای محاسبه شده برای

ابعاد TELOS

معیار

وزن

فهی

1/6514

اقتصادا

1/1145

قانونی

1/6852

تملیا ی

1/1841

زئانی

1/1114

ضهیب ناسازگارا ب دس آئ م بهاا این فهایه  1/155کمته از ئق ار  1/1اس
ئهاسبی دارن

بن همنین دلینل نتنایج پاینایی

ئی وا ،ب آنتا استهاد کهد
جدول  .8نمره ویکور بهدستآمده برای کاربردهای صنعت حملونقل
کاربرد

Q

اولویت

کاربهد شخیصی در حمل نقل

1/211111

2

کاربهد پیشبیهی در حمل نقل

1/151888

1

کاربهد جویزا در حمل نقل

1/51566

5

کاربهد هش اردهه م در حمل نقل

1/115185

6

کاربهد نظار ی در حمل نقل

1/614256

4

کاربهد ردیابی در حمل نقل

1/158155

1

کاربهد خودکارسازا در حمل نقل

1

8

جدول  .8نمره ویکور بهدستآمده برای کاربردهای صنعت سالمت
Q

اولویت

کاربرد

کاربهد شخیصی در سائ

1/556518

5

کاربهد پیشبیهی در سائ

1/855211

2

کاربهد جویزا در سائ

1

8

کاربهد هش اردهه م در سائ

1/111115

1

کاربهد نظار ی در سائ

1/155546

6

کاربهد ردیابی در سائ

1/144111

4

کاربهد خودکارسازا در سائ

1

1
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نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژ هش با استفادم از ر ش فها هکیب ب شهاسایی کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ئبتهی بنه ایهتهنن اشنیا پهداختن
ش م اس

در ر ش فها هکیب ابت ا  411ئقال شهاسایی ش ک پس از حذف ئقال هاا ئهبوط ب کهفنهانس  658ئقالن

بهاا شه ع فهایه فها هکیب باقی ئان از بین  658ئقال نیز از اعاتا  51ئقال بهاا حلیل نتایی استفادم ش از 51
ئقال نتایی ابت ا  652زیهکاربهد شهاسایی ش

این زیهکاربهدها در  111دست اصلی  12صهع قهار گهفته تا م بنه

 12صهع استخهاج ش م  8نوع حلیل نیز از ئقال ها استخهاج ش در بین کاربهدهاا شهاسایی ش م د صهع سنائ
حمل نقل ب ه یب با  111 116کاربهد بیشتهین ع اد کاربهد را داشته از بین حلیلهناا شهاسنایی شن م نینز د
حلیل نظار

شخیص با  114 115کاربهد داراا بیشتهین عن اد کناربهد از ننوع حلینل بودنن بیشنتهین کناربهد

شهاساییش م ب صور صهع ن حلیل هم ب ه یب تبنار بودنن از حمل نقنل ن شنخیص  16کناربهد سنائ

ن

شخیص  61کاربهد سائ ن نظار  62کاربهد کشا رزا ن نظار  65کاربهد حمل نقل ن نظار  61کاربهد بنهاا
شهک هایی ک قص فعالی در این حوزم را دارن شه ع از د صهع حمل نقل سائ پیشهتاد ئیشود
در گا ا لوی به ا پس از ئحاسب ز،ها با بتهمئه ا از نظه خبهگا ،ر ش حلیل سلسل ئها بی با اسنتفادم از
ائها،سهجی  TELOSائتیازهاا دادم ش م وس خبهگا ،ر ش یهور ب ا لوی به ا کاربهدهاا صهایع حمل نقل
سائ پهداخت ش ک ا لوی به ا این کاربهدها در ج

هاا  5 8درج ش م اس

جدول  .6رتبهبندی کاربردهای صنعت حملونقل
رتبه

کاربرد

1

پیشبیهی

6

هش اردهه م

1

ردیابی

4

نظار ی

5

جویزا

2

شخیصی

8

خودکارسازا
جدول  .1رتبهبندی کاربردهای صنعت سالمت

رتبه

کاربرد

1

خودکارسازا

6

نظار ی

1

هش اردهه م

4

ردیابی

5

شخیصی

2

پیشبیهی

8

جویزا
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هاا  1 5ئشاه م ئیشود به اساس نظه خبهگا ،با وج بن ئعیارهناا ائها،سنهجی

 TELOSدر صهع حمل نقل کاربهد پیشبیهیکهه م در صهع سائ کاربهد خودکارسازا وجی پنذیها بیشنتها
بهاا اجها دارن
در پژ هشهاا پیشین فق ب کاربهدهاا یک یا چه صهع اشارم ش م اس ؛ لی در پژ هش حاضه با اسنتفادم از
همچهنین در اینن پنژ هش

ر ش فها هکیب ما کاربهدهاا ذکه ش م در ئقال ها شهاسایی دسنت به ا شن م اسن
کاربهدها ا لوی به ا ش مان ؛ ائا در پژ هشهاا پیشین ب این ئبحث پهداخت نش م اس

در بهرسی پژ هشهاا پیشین سیو همهارانش ( )6115ب شهاسایی کاربهدهنا در  5حنوزم سنائ
زن گی ئحیطی صهعتی پهداخت ان

حمل نقنل

در هه حوزم ئهابع دادماا نوع ههیک حلیل را بهرسی کهدمان از ئنوارد ارائن

ش م دیره در این پژ هش زیهساخ هاا شهاسایی ش م در ئقال ها بهاا حلیل دادمهناا ایهتهنن اشنیا اسن

سنلیم

چیشتی ( )6111کاربهدهایی را در حوزمهاا خان هوشمه آئوزش هوشمه سائ هوشمه صنهع هوشنمه شنبه
انهژا هوشمه حمل نقل هوشمه کشا رزا هوشمه

د ل هوشمه شهاسنایی کهدمانن در سنا  6161هنم آدا

همهارانش تا م به شهاسایی کاربهدهایی در حوزمهاا سایل نقلی هوشمه سائ هوشمه کشا رزا سیستمهاا
انهژا په هلها چارچوبها ههیکهاا یادگیها ئاشین ئورد نیاز بهاا حلیل این حوزمها را نیز ئشخص کهدمان
ایهتهن اشیا فها را ج ی ا اس

بیشته سازئا،ها کسب کارهاا نوپا استار اپها قص دارن ر ا این فها را

سهئای گذارا فعالی کهه ؛ ائا ب تل

هوع زیاد کاربهدها ئمهن اس در صهایعی با ا لوی کمتنه مهکنز کههن اینن

پژ هش ب کسب کارها سازئا،ها وصی ئیکه ک بهاا شه ع فعالی خنود از صنهایع سنائ ینا حمل نقنل کن
بیشتهین کاربهد را دارن (سائ
سائ

حمل نقل) استفادم کهه بیمارستا،ها ئهاکز سائ

ب تهوا ،ترنو اصنلی حنوزم

ئی وانه بهاا استفادم بتته از کاربهدهاا حلیل تظیمدادم ایهتهنن اشنیا ا لوین اصنلی خنود را کاربهدهناا

خودکارسازا نظار ی هش اردهه م قهار دهه ب سازئا ،راههمایی رانه گی شتهداراها هنم وصنی ئیشنود کن
بهاا بتته ش  ،ضعی حمل نقل جائع با استفادم از ایهتهن اشنیا ر ا کاربهدهناا پیشبیهیکههن م هشن اردهه م
ردیابی مهکز کهه با وج نتایج پژ هش (ج
ئباحث قانونی اس

 )5ئی وا ،گف ک یهی از دغ غ هاا بسیار ئتم فعاال ،این حنوزم

از این ر ب سیاس گذارا ،این حوزم پیشهتاد ئیشود ک ههرا قانو،گذارا ب کاربهدهایی کن در

ا لوی قهار گهفت ان وج بیشتها کهه
هه پژ هش با وج ب شهای

یژم خود داراا ئح دی هایی اس ک ئحق را در رسی  ،ب اه اف پژ هشی بنا

ئشهل ئواج ئیکه یهی از ئح دی هاا این پژ هش ع اد زیاد کاربهدهاا شهاسایی ش م بود ک سبب شن ائهنا،
ر ب به ا ما کاربهدها جود ن اشت باش ب همین دلیل در پژ هش حاضه فقن کاربهدهناا د صنهع حمل نقنل
سائ ر ب به ا ش ن شهاسایی این کاربهدها با استفادم از ر ش فها هکیب انجا گهف

از ر شهاا ئی انی ئصاحب

پهسشنائ استفادم نش ر ب به ا کاربهدها نیز با استفادم از ر ش صمیمگیها چه ئتغیهم یهور سادم انجنا شن
ر شهاا فازا یا سایه ر شهاا صمیمگیها چه ئتغیهم استفادم نش بنا وجن بن ئتفنا
سائ

بنود ،نتنایج د صنهع

حمل نقنل نمی نوا ،بنا اعمیهنا ،از چرنونری کناربهد در سنایه صنهایع صنحب کنهد همچهنین بن تلن

ئح دی هاا ئوجود در کشور دستهسی ب ما ئقال ها ائها،پذیه نبود

از
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 ئوضوعهنایی بنهاا پژ هشهناا آ نی بن،با وج ب یافت ها ئح دی هاا پژ هش حاضه ئوارد ذیل ب تهوا
 این حوزم پیشهتاد ئیشود،تاق ئه ا
 ئی وانه ر ا صنهع خاصنی مهکنز، از آنجا ک کاربهدهاا زیادا در صهایع ئختلف جود دارد پژ هشرها
 بپهدازن پنژ هش،ب بهرسی ا لوی به ا زیهکاربهدهاا آ

 صهع،تا م به شهاسایی کاربهدهاا آ

کهه

در سایه صهایع ر ب به ا کاربهدهاا آنتا دی سیع ها از کاربهدهناا تظیمدادمهناا ایهتهنن اشنیا ارائن
ئیکه
بهاا ر ب به ا از

پهسشنائ

 ئی وانه بهاا شهاسایی کاربهدها از ر شهاا ئی انی ئصاحب، پژ هشرها
ر ش یهور فازا یا سایه ر شهاا صمیمگیها چه ئتغیهم استفادم کهه

 در کشنور، ئی وانه فق پایرنام دادمهنایی را اسنتفادم کههن کن دانلنود ئقالن هناا آ، همچهین پژ هشرها
پذیه اس،ائها

جائع ئؤلف هاا ئ یهی ریسک زنجینهم نأئین ر یهنهد فها هکینب پژ هشنهائ

منابع
) ارائ ئ1115( ئحم ا تلی؛ شجاتی پیا
116-11 )15(5 ئ یهی اجهایی
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