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 چکيده
 نگیپارک یسازادهیبر قاعده جهت پ یمبتن یخبره فاز ستمیس یدر پژوهش حاضر به طراح

برنامه  طیدر مح Fuzzy ToolBoxبا استفاده از  اءیاش نترنتیهوشمند با استفاده از ا

 IOT.PARKING+FISمذکور، تحت عنوان  ستمیس نجا،یاخته شد. در اپرد  Matlabیسینو

 یطراح ی. در پژوهش حاضر، براگرددیمرتبط با موضوع ارائه م یشبار در حوزه پژوه نیاول یبرا

مرتبط با ابزار  یهااستفاده شد. داده MatLab یسیبرنامه نو طیاز مح یاستنتاج فاز ستمیس

 نترنتیهوشمند با استفاده از ا نگیپارک یسازادهیهت پج یخبره فاز ستمیس" یاعتبارسنج

 ستمیس های یبا استفاده از خروج ت،یشدند. در نها یرآوجمع 6931 رماهیدر اواخر ت "اءیاش

IOT.PARKING+FIS هوشمند با استفاده از  نگیپارک یسازادهیپ" تیوضع توانیمIOT"  را

 نترنتیمورداستفاده در ا یهاپلت فرم" تیعاول: وض یورود چون مؤلفه ییهاریبر اساس متغ

 تیقابل"دوم:  یورود مؤلفه ؛ییویراد یهافرکانس قیاز طر ییشناسا تیوضع لیجهت تحل "اءیاش

 یورود هوشمند؛ مؤلفه نگیپارک یسازادهیخودرو در پ تیجهت هدا "اءیها و اشدستگاه تیریمد

 ستمیس ایهوشمند  نگیپارک یاجزا لیجهت تحل "اءیاش نترنتیا یهاشبکه تیموقع"سوم: 

پرداخت  ستمیدر س "اءیاش نترنتیا تیامن" تیچهارم: وضع یورود مؤلفه زه؛یمکان نگیپارک

جهت  "اءیاش نترنتیا یکاربردها لیبا تحل ییآشنا زانیم"پنجم:  یورود هوشمند؛ مؤلفه نگیپارک

 ییر داد. در واقع، اختالف نهاقرا لیهوشمند؛ مورد تحل نگیپارک یسازادهیدر پ یکنترل دسترس

 نیانگیو م IOT.PARKING+FIS یعنیپژوهش  نیا یخبره فاز ستمیس یهایخروج نیب

سیستم خبره بنابراین می توان محاسبه شد. 51460/5نبوده و برابر با  دارینظرات خبرگان معن

ر برد و تصمیمات  قابل فازی برای پیاده سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء را بکا

  اعتمادی را برای پیاده سازی اعمال کرد. 

 طیحم نتهرا IT یهاشرکت -هوشمند نگیپارک- (IOT) اءیاش نترنت :يديکل واژگان

 .یخبره فاز ستمیس-Matlab یسیبرنامه نو
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   3 یافشار کاظم یمحمد عل ، 2 یعطاءاله ابطح،  1 هيمن سنه اي

 آزاد علوم تحقیقات تهران.دانشگاه  دانشجو کارشناسی ارشد، 6
 .تهران قاتیدانشگاه آزاد علوم تحق، استادیار  2
 .تهران قاتیدانشگاه آزاد علوم تحق، دانشیار 9
 

   نام نویسنده مسئول:
 هيمن سنه اي

سازي پارکينگ هوشمند طراحی سيستم خبره فازي جهت پياده

در  Fuzzy ToolBoxبا استفاده از اینترنت اشياء با استفاده از 

 Matlabمحيط برنامه نویسی
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 مقدمه
 نیافزار است. در امختلف نرم یهاخدمات نوآورانه در حوزه نیتأم که موفق به شودیم جادیناهمگن ا یتوسط فناور اءیاش نترنتیا

 ت،یشامل محرمانه بودن اطالعات و احراز هو نی. همچنکندیم یباز ازیمورد ن ینقش اساس یخصوص میو حر تیاز امن تیرضا و،یسنار

 ،ی(. از طرف6934نژاد،  ی)سلمان شودی. مکاربران و.. انیو اعتماد در م یخصوص میحفظ حر ا،یاش نترنتیدر شبکه ا یکنترل دسترس

آن است. امروزه،  یاصل یهااز محور یکیارتباط  د،ینگاه کن یمصرف یهایکه در حوزه فناور یارتباطات واژه هزاره سوم است. به هر محصول

هوشمند، تبلت ها،  یهایت.گوشاس گریکدیها با انسان شتریمرتبط کردن هرچه ب یحوزه فناور نکنندگا دیمتخصصان و تول یدغدغه اصل

باز کرده اند پس  گریکدیها با انسان شتریارتباط ب یبرا یدیجد یارتباط یهاراه یهوشمند همگ یهاونیتلوز یوحت ،یاجتماع یهاشبکه

 یغول کند و حتحوزه را به خود مش نیذهندست اندرکاران ا گرید کیبا  هاستگاهمرتبط کردن د ،ینقطه راهبرد نیدتریدر جد ستین دیبع

 مینیبیها وخالصه هر آنچه در اطراف خود ماجسام، ساختمان ل،یدستگاه ها، وسا انیارتباط م نیگسترش ا یپا را فراتر نهند وبرا

 یه اورد زبان شده تا ارتباطات را وارد دوران تاز ریدر سال اخ اءیاش نترنتیحوزه به ثمر برسد. ا نیرو به رو شوند تا ا یدیجد یهاباچالش

است. سطوح مختلف امکانات  یشهر تیریابزارها در مد نیاز مهمتر یکی نگیپارک تیری(.  امروزه مد6934 ،یو شاهرخ یکند )ترکمان

(. بعد از گذشت 6934 ،یباز هیو س ی, اسکندررزپوربگذارد )کشاو ریتأث یشهر یزندگ تیفیک شیو افزا کیتراف ییبر کارا تواندیم نگیپارک

و  تیریمد یبرا قیدق یابیارز نگ،یساختن امکانات پارک ادیز نهیهز تیپارک و در نها یبرا یکاف یخودرو و نبود فضا شیافزا ه وده نیچند

کرده و از  یشتریتوجه ب نگیبه پارک ریاخ یگذاران بخش حمل و نقل در سالها استیمبدل کرد. س یضرور یرا به امرور نگیپارک یابیمکان

 یگسترده ا قاتیامر باعث شده که تحق نی. همبرندینام م یموجود و تراکم شهر کیرفع مشکالت تراف یبالقوه برا زمیمکان کیآن به عنوان 

 باشدیتردد خودروها م ودر ورود و خروج  لیتسه نگ،یدر پارک یانجام شود. هدف اصل نگیپارک یو تقاضا نگیمختلف پارک یهادر جنبه

(Chatzigiannakis, et al. 2016).  هوشمند با استفاده از  نگیپارک یسازادهیجهت پ یاستنتاج فاز ستمیواقع، در پژوهش حاضر، سدر

مرتبط  یبار در حوزه پژوهش نیاول یبرا 6IOT.PARKING+FIS  هوشمند، تحت عنوان نگیحوزه پارک  ITیهادر شرکت اءیاش نترنتیا

بر اساس محاسبات  اءیاش نترنتیهوشمند با استفاده از ا نگیپارک یسازادهیتاج پاستن ستمیبه استفاده از س ازین رایز گردد،یموضوع ارائه م اب

کاربردن همزمان دانش به قیبه تخصص چندگانه از طر ازیمسئله ن نیو همچن ،یریگمیدر تصم نانیاعتماد و اطم شیدر افزا یمنطق فاز

 .وجود دارد اء،یاش نترنتیبا استفاده از اهوشمند  نگیپارک یسازادهیحل مسائل پ یمختلف برا یهان حوزهیمتخصص

 

 پژوهش ينظر یمبان-1
. در تمام شودیم ینیب شیپ نترنتیمتصل به ا لیتعداد وسا شیهستند که با گسترش آنها و افزا ییهادستگاه اء،یاش نترنتیا

متفاوت  یهازانیخواهد کرد. با توجه به م کار نفوذ یهامنازل، خودروها و محل یاز جمله بهداشت و درمان، هوشمند ساز یزندگ یهاجنبه

 نی. در چنرندیگیسوء استفاده اطالعات قرار م ایدر خطر افشا  یادیکاربران ز شوندیم یآورجمع هادستگاه کیکه توسط  یاطالعات

است  یابر انشیرا گریمفهوم د .کندیم دایها ارتباط پناممکن است چون با جان انسان یدشوار و حت اریوارده بس یهابیجبران تخر یطیشرا

اطالعات به  یبر فناور یمبتن یهاتیاست که قابل ینوظهور ینوآور یابر انشی. در واقع راباشدیم اءیاز اش ینترنتیا بانیکه بعنوان پشت

. شودیارائه م ردیگیدر دسترس قرار م یتیریتالش مد نیو کمتر یساخت ریز یهایاز فناور قیبه دانش دق ازیکه بدون ن یعنوان خدمات

 نیدر مورد ا ینگران نیتر یاصل یخصوص میو حفظ حر تیمسائل مربوط به امن یقرار گرفتند ول لمورد است قبا اریبس یایمزا لیابرها به دل

کاربران  نیو ارتباطات بها برداده یرقانونیغ ایو  یکنترل و نظارت کامل قانون توانندیابر م یهاسیارائه دهندگان سرو رای. زباشدیم یفناور

و  تیریمستلزم مد اء،یاش تیبا اهم یعمر کم ول ،ی(. از طرف6939 ،یصریتاجفر و ق پورمطلق، عیابر داشته باشند )شف زبانیو م سیسرو

گزارش  ،یرابخ لیتحل ،ییعامل دستگاه ها، اشکال زدا ستمیها و سافزارنرم یدستگاه ها، بهنگام ساز نگیتوریمستمر است. مان نگیتوریمان

 لیهمراه با خود مسا اءیاش نترنتی. اباشدیم اءیاش نترنتیمرتبط با ا یهاتیاز فعال ییهانمونه تیامن تیریو مد یکیزیف تیریمد ،یریگ

و هزاران  نگیتوریو مان تیریقادر به مد ستیبایمطرح کرده است. به عنوان نمونه، ابزارها م یتیریمد یهاتیرا در خصوص فعال یدیجد

مختلف با  یابزارها یساز ادهیو پ یمستلزم طراح یتیفیو هم در بعد ک یتیهم در بعد کم یتیریمد وهیش نیدستگاه باشند. ا هاونیلیم دیشا

 Rong, et) دهدیسازمان نشان م یرا از نما اءیاش نترنتیا اءیها و اشدستگاه تیریمد ل،ی. شکل ذباشدیم هایفناور نیدتریجد یریبکارگ

al. 2015) و (Zhang, 2016): 

 

 

                                                           
1   Internet of Things Smart Parking Fuzzy Inference System (IOT.PARKING+FIS) 
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 ها و اشياء اینترنت اشياء از نماي سازمانمدیریت دستگاه. 1 شکل

های استفاده از پارکینگ هوشمند، این است که فضای ساختمانی و مساحت زمین کمتری برای این نوع پارکینگ یکی از مزیت

شود؛ گرچه باید هزینه تجهیزات مکانیکی برای ها میهش قیمتهای دیگر مورد نیاز است. همین موضوع، باعث کانسبت به پارکینگ

مکانیکی است. عالوه  هایکنندهحملهای اتوماتیک براساس تکنولوژی شبیه به ونقل ماشین را هم در نظر گرفت. گفته شده، پارکینگحمل

(: هر فرد فقط باید Shin & Jun. 2014( و )Atif, et al. 2016ها هم دارای مزیت است )های هوشمند برای رانندهبر موارد فوق، پارکینگ

رو، اش را در جایگاه مخصوص قرار دهد و ادامه فرایند پارک کردن بر عهده سیستم هوشمند پارکینگ خواهد بود. از همینماشین

بزرگ و کوچک در شهرهای های دار و حراست ندارند. انواع مختلفی از پارکینگها دیگر نیازی به سیستم تهویه هوا، صندوقپارکینگ

ها سعی بر این است که استفاده بهینه های مکانیکی است. در تمام این پارکینگشود که اساس همه آنها، سیستمپیشرفته جهان استفاده می

رکینگ چند ها هم وقت کمتری برای پارک ماشین خود صرف کنند. در این میان، پااز حداقل مکان برای پارک ماشین شود و البته راننده

هایی است که در دنیای امروز ساخته شده است. امروزه ترین پارکینگای هوشمند بوداپست )مجارستان(، یکی از مجهزترین و کاملطبقه

های طبقاتی گردند و به گونه ای حتی برخی از ساختمانها در غالب پارکینگها به عنوان جز الینفک محسوب میها در ساختمانپارکینگ

( و )حمیدی و مرشدی، Lan & Shih. 2014های مختلفی نیاز دارند )ها متناسب با نوع بهره برداری به سیستمگردند. این پارکینگمیاجرا 

(. هدف اصلی در مدیریت پارکینگ هوشمند، تسهیل در تردد خودرو ها است. پس برای سهولت در تردد خودروهایی که مرتبا وارد 6939

 ,Atifشود )د خودروهای صاحبان واحد ها، مدیران مجموعه و یا کارمندان، از سیستم کنترل دسترسی استفاده میشوند، ماننپارکینگ می

et al. 2016 در این سیستم، خودرو را بر اساس کارت یا تگ .)RFID دهیم و در صورت داشتن مجوز ورود یا خروج، یا پالک، تشخیص می

شوند های مختلف سازمان استفاده میدهد. برای محدود کردن دسترسی افراد به بخشبه خودرو می راه بند به صورت خودکار، اجازه تردد را

(Chatzigiannakis, et al. 2016.)  ،با پژوهش  ینظر اتیموجود در ادب یهاپژوهش سهیمقاذیل، به  جدولپس از بررسی ادبیات نظری

 ، پرداخته است:حاضر
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 هاي موجود در ادبيات نظري با پژوهش حاضرترین پژوهشمقایسه مرتبط. 1 جدول

 عنوان پژوهش ردیف

 منبع
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6 

سازی پارکینگ ادهطراحی سیستم خبره جهت پی

( در IOTهوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء )

 تهران با استفاده از منطق فازی ITهای شرکت

 6931سنه ای، 

 )پژوهش حاضر(
* * * * * * * * 

2 
برای سیستم  RFIDهای بی سیم و شبکه سیستم

 پارکینگ هوشمند

حسن پور و 

 6930همکاران، 
* * - - - - * * 

9 
ناسایی پالک خودرو جهت روش نوین ش

 های هوشمندپارکینگ

قیومی انارکی و 

 6934همکاران، 
* * * - - - - * 

4 

های مدیریت هوشمند پارکینگ با بررسی سیستم

جهت کنترل و کاهش  RFIDاستفاده از فناوری

 ترافیک

کشاورزپور و 

 6934همکاران، 
* * * - - - * - 

0 

ی از اشیاء اینترنت فناوری راهکارهای راهبردی

های جهانی سازی جهت پاسخگویی به چالش

 تجارت الکترونیک

قیصری و 

 6932حسینی، 
- * * - - - * * 

1 

Intelligent product cross-selling system 

in fashion retailing using radio 

frequency identification (RFID) 

technology, fuzzy logic and rule-based 

expert system 

Wong, et al. 

2013 
- * - * * - - * 

6 An intelligent driver location system for 

smart parking 
Lan, et al. 

2014 
- * - * * - - * 

8 
A resource oriented integration 

architecture for the Internet of Things: A 

business process perspective 

Dar, et al. 

2015 
- * - - - - * * 

3 
The monitoring and managing 

application of cloud computing based on 

Internet of Things 

Luo & Ren. 

2016 
- * * - - - * * 

 
Internet of Things Approach to Cloud-

based Smart Car Parking 
Atif, et al. 

2016 
* * - - - - * * 

 

 نترنتیا یکاربردها لیبا تحل ییآشنا زانیم اء؛یاش نترنتیا تیامن تیمسائل وضع توسعه دانش درباره رینظ ییارهایبا توجه به مع

 کینبود  زیو ن اءیاش نترنتیمورداستفاده در ا یهاو پلت فرم اءیها و اشدستگاه تیریمد تیقابل اء؛یاش نترنتیا یهاشبکه تیموقع اء؛یاش

 اء،یاش نترنتیهوشمند با استفاده از ا نگیپارک یسازادهیدر مورد مسائل پ یریگمیتصم یبرا ریبه مد ییهاهیارائه توص ظورمنبه ستمیس

جدول ذیل، چارچوب نظری پژوهش را به منظور طراحی سیستم استنتاج جهت خالء های پژوهشی موجود، پاسخ داد. به  توانیم

 دهند:ده از اینترنت اشیاء بر اساس محاسبات منطق فازی، ارائه میسازی پارکینگ هوشمند با استفاپیاده

 چارچوب نظري پژوهش.2 جدول

 وضعیت امنیت اینترنت اشیاء

(Liu, 2015( و )Luo & Ren, 2016( و )Rong, 

et al. 2015) 

 تحلیل کاربردهای اینترنت اشیاء

(Luo & Ren, 2016( و )Zhang, 2016 )

( و 6930ری، و )خاتم زاده، تاجفر و قیص

 های اینترنت اشیاءوضعیت شبکه

(Dijkman, et al. 2015( و )Dar, et 

al. 2015) 

http://www.rcsj.ir/


 693 -654، ص 6931 ، زمستان 8، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 ها و اشیاءامکان مدیریت دستگاه

( و )اسمعیل 6930)پارسی، کیانی نیکو و محمدیان، 

 (6930پور، خوب بین خوش نظر و عندلیب، 

 اشیاء های اینترنتپلت فرم (6930)پارسی، کیانی نیکو و محمدیان، 

(Rong, et al. 2015 ،( و )خاتم زاده

 (6930تاجفر و قیصری، 

 سازی پارکینگ هوشمندسیستم پرداخت در پیاده

(Chatzigiannakis, et al. 2016( و )Atif, et al. 2016) 

 سازی پارکینگ هوشمندراهنمایی و هدایت خودرو در پیاده

(Shin & Jun. 2014( و )Lan & Shih. 2014) 

 سازی پارکینگ هوشمندیازهای کنترل دسترسی در پیادهپیش ن

(Fazelpour, et al. 2014 ،6934( و )قیومی انارکی و همکاران) 

 اجزای پارکینگ هوشمند یا سیستم پارکینگ مکانیزه

( و )حسن پور, یوسفی و 6934)کشاورزپور, اسکندری و سیه بازی، 

 (6930عسگری، 

 RFIDسازی پارکینگ هوشمند با پیاده

 (6935( و )صدیق باور و صدیق باور، 6935( و )صنایعی، قاضی فرد و سبحان منش، 6930)پورمحمدی امامیه, امین نیا و خدادادی، 

 

 روش شناسی پژوهش-2
، تحت عنوان ITسازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء در صنعت در پژوهش حاضر، سیستم خبره فازی پیاده

IOT.PARKING+FIS ارائه روشی "گردد. از آنجایی که ماهیت تعاملی پژوهش برای اولین بار در حوزه پژوهشی مرتبط با موضوع ارائه می

ی مستلزم گفتمان بین پژوهشگر و خبرگان حوزه " ITسازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء در صنعت جهت پیاده

ارزشیابی  -شوند. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، مدلسازیهای پژوهشگر، به آگاهی تبدیل میشتموردِمطالعه است، لذا سوء بردا

شود و از سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء میاست، زیرا از طرفی اقدام به توصیف دقیق مفاهیم مرتبط با تحلیل و پیاده

شوند. به دلیل استفاده از مقاالت و اسناد مرتبط با تحلیل و رگان ارزیابی و تعیین میطرف دیگر روابط بین این مفاهیم، توسط خب

است.  "مطالعه موردی"آوری اطالعات در این پژوهش سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء، از منابع مختلف، روش گردپیاده

ی موردِمطالعه؛ اساتید صاحب نظر در حوزه دو گروه کلی شامل: گروه اول دربرگیرنده توان بهدر واقع، جامعه موردِمطالعه این پژوهش را می

بندی های مشابه، دستههوشمند و یا سمت نگیحوزه پارک IT یهاشرکت کیو الکترومکان ITو کارشناسان  رانیو گروه دوم دربرگیرنده مد

از خبرگان در دسترس و متمایل به همکاری که با ترکیبی از دو روش نفر  95نمود. در نهایت حجم نمونه این پژوهش برابر است با 

های انجام شده در حوزه عوامل و بازیگران مؤثر در گیری گلوله برفی شدند. بعد از بررسیگیری غیراحتمالی هدفمند )قضاوتی( و نمونهنمونه

در محیط  Matlabدر محیط برنامه نویسی Fuzzy ToolBox سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء با استفاده ازپیاده

سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء با های عوامل و بازیگران مؤثر در پیادهسیستم خبره فازی، مهمترین متغیرها و شاخص

ورت چارچوب نظری پژوهش، ارائه شده در محیط سیستم خبره فازی به ص Matlabدر محیط برنامه نویسی Fuzzy ToolBoxاستفاده از 

)الهی، های های موجود در پژوهشاست. از طرفی، ساختار سیستم خبره فازی طراحی شده در این پژوهش با اقتباس از اجزاء و ساختار

 ، در نظر گرفته شد که عبارتند از: (Wong, et al. 2013( و )6934رشیدی و صادقی. 

های ورودی و سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء به منظور شناسایی متغیرسازی مفاهیم حوزۀ پیادهمدل-6

 خروجی و ترسیم روابط بین آنها

 های فازی و توابع عضویت به آنهاهای زبانی و تخصیص اعداد و مجموعههای کیفی با استفاده از قیدتعریف متغیر-2

های صورت گرفته با استفاده از نرم افزار متلب: این مرحله شامل استخراج راحیطراحی سیستم خبره فازی اساس تعاریف و ط-9

قواعد خبرگی و ارزیابی آنها توسط خبرگان و ایجاد پایگاه قواعد فازی و همچنین طراحی موتور استنتاج دارای دسترسی به قواعد فازی، 

 باشد. می

 ستفاده از سیستم خبره فازی طراحی شده ها و چگونگی اطراحی رابط کاربر و نحوۀ نمایش گزینه-4

های فازی به مقدار قطعی به منظور بررسی واقعی عملکرد انتخاب یک روش برای فازی زدایی به منظور تبدیل اعداد و مجموعه-0

 سیستم
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 . ساختار سيستم خبره فازي پژوهش2شکل 

سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت پیاده منظور اعتبارسنجی خبره فازی جهت طراحی سیستم استنتاج فازی جهتبه

سازی پارکینگ سیستم استنتاج فازی جهت پیاده"های ها و پاسخحوزه پارکینگ هوشمند، به مقایسه خروجی ITهای اشیاء در شرکت

ی موردِبررسی با استفاده گان حوزهبا میانگین نظرات خبر "حوزه پارکینگ هوشمند ITهای هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء در شرکت

سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت از ابزاری جداگانه اقدام شد. جدول ذیل، ابزار اعتبارسنجی سیستم استنتاج فازی جهت پیاده

 دهد:ا نشان میهای سیستم پژوهش رمنظور ارزیابی پاسخبه IOT.PARKING+FISحوزه پارکینگ هوشمند  ITهای اشیاء در شرکت

 IOT.PARKING+FISابزار اعتبارسنجی سيستم . 3 جدول

شماره 

قاعده 

(Rule) 

خروجی  مؤلفه IOT.PARKING+FISهای ورودی سیستم مؤلفه
IOT.PARKING+FIS 

سایر 

 هاتحلیل

پلت "وضعیت 

های فرم

مورداستفاده در 

 "اینترنت اشیاء

قابلیت "وضعیت 

مدیریت 

ها و دستگاه

 "اشیاء

یت وضع

موقعیت "

های شبکه

 "اینترنت اشیاء

وضعیت 

وضعیت "

امنیت اینترنت 

 "اشیاء

میزان "وضعیت 

آشنایی با تحلیل 

کاربردهای 

 "اینترنت اشیاء

سازی وضعیت پیاده

پارکینگ هوشمند با 

 استفاده از اینترنت اشیاء

.        

.        

.        

 

 ها و طراحی سيستمتحليل داده-3
با استفاده از  ITسازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء در صنعت وهش حاضر، به منظور ارائه روشی جهت پیادهدر پژ

تواند به صورت نادقیق ، سیستمی است که اطالعات ورودی آن میIOT.PARKING+FISتوان گفت که سیستم سیستم خبره فازی، می

های یک سیستم های فازی یا اعداد فازی هستند. از سوی دیگر پردازشتم فازی به صورت مجموعه، یعنی اطالعات ورودی یک سیسباشند

های فازی استفاده از پایگاه های نادقیق در سیستمترین پردازشتواند به صورت نادقیق انجام شود. یکی از معروفترین و کاربردیفازی می

http://www.rcsj.ir/


 693 -654، ص 6931 ، زمستان 8، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 
شود. با توجه به کاربرد سیستم خبره فازی طراحی تعریف می "آنگاه -اگر "قانون با ساختار قوانین فازی است. در پایگاه قوانین فازی هر 

سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء ای برای طراحی سیستم خبره فازی پیادهشده در این پژوهش، در پایان مراحل پنج گانه

 در نظر گرفته شد که عبارتند از: ITدر صنعت 

، اقدام به بعد از نهایی شدن مدل مفهومی سیستم خبره فازی پژوهش-های ورودی و خروجی سیستمه اول: شناسایی متغیرمرحل

سازی پارکینگ هوشمند با های ورودی و خروجی سیستم خبره فازی شد. متغیرهای ورودی سیستم خبره فازی جهت پیادهتعریف متغیر

عبارتند از: متغیر  IOT.PARKING+FIS، تحت عنوان MatLabاز محاسبات منطق فازی نرم افزار استفاده از اینترنت اشیاء با استفاده 

های ها و اشیاء؛ متغیر ورودی سوم: پلت فرمورودی اول: وضعیت امنیت اینترنت اشیاء؛ متغیر ورودی دوم: وضعیت قابلیت مدیریت دستگاه

های اینترنت حلیل کاربردهای اینترنت اشیاء؛ متغیر ورودی پنجم: موقعیت شبکهمورداستفاده در اینترنت اشیاء؛ متغیر ورودی چهارم: ت

سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء است. با توجه با مدل مفهومی اشیاء؛ و متغیر خروجی سیستم خبره فازی پژوهش، پیاده

توان متغیرهای ورودی و خروجی سیستم خبره فازی را به شرح شکل زیر ، میپژوهش و نیز اعمال نظرات خبرگان به منظور ارزیابی آن مدل

 نشان داد:

 

 

 "سازي پارکينگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشياء پياده"هاي ورودي ماژول مدل متغير. 3 شکل

 -زی و توابع عضویت به آنها های فاو تخصیص اعداد و مجموعه 2های زبانیهای کیفی با استفاده از قیدمرحله دوم: تعریف متغیر

مرتبط با متغیرهای ورودی و خروجی سیستم  ایهای زبانی، مقادیر فازی و نیز توابع عضویت اعداد مثلثی و ذوزنقهجدول و شکل متغیر

 گذارند:تایی، به نمایش میتایی و پنجهای سهخبره فازی پژوهش را درون طیف

 "سازي پارکينگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشياءپياده"ر خروجی ماژول هاي زبانی مرتبط با متغيمتغير. 4 جدول

 توابع عضویت اعداد مثلثی و ذوزنقه ای معادل انگلیسی متغیر زبانی

 Very Weak (5 5 59/5 60/5) خیلی ضعیف

 Weak (6/5 2/5 9/5) ضعیف

 Medium (9/5 0/5 6/5) متوسط )معمولی(

 Good (6/5 8/5 3/5) خوب

 Excellent (80/5 36/5 6 6) عالی

 
 

                                                           
2 Linguistic Constraints 
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 هاي زبانی )توابع عضویت اعداد مثلثی و ذوزنقه اي(قادیر فازي متغير -بندي متغير خروجی سيستم خبره فازيافراز. 4 شکل

 

ن و این مرحله شامل استخراج قواعد خبرگی و ارزیابی آنها توسط خبرگا -مرحله سوم: طراحی پایگاه دانش سیستم خبره فازی 

 IOT.PARKING+FISاست که قلب سیستم  "آنگاه -اگر"ای از قواعد پایگاه قواعد فازی مجموعه باشد.ایجاد پایگاه قواعد فازی می

شوند. در اینجا احتمال وقوع سازی این قواعد به شکل مؤثر و کارا استفاده میشود، زیرا سایر اجزا سیستم فازی برای پیادهمحسوب می

ی شروع ساخت یک پایگاه دانش در یک های اصلی سیستم خبره فازی یکسان در نظر گرفته شده است. نقطهف بین متغیرهای مختلحالت

، ی بعدی، مرحلهباشدبررسی میای از قواعد اگر آنگاه فازی از دانش افراد خبره یا دانش حوزه مورد ، به دست آوردن مجموعهسیستم فازی

بر اساس  IOT.PARKING+FISی تولید قواعد پایگاه دانش ماژول اصلی سیستم ستم واحد است. نحوهترکیب این قواعد در یک سی

 باشد:مراحل زیر می

های های اصلی با استفاده از نظرات خبرگان: با توجه به جدول مربوط به وزن نهایی آیتمم از متغیرالف: محاسبه وزن هرکدا 

 توان آنها را به شرح جدول ذیل مشاهده نمود:های اصلی، میی وزن هر کدام از متغیرگیری کنندهاندازه

 هاي اصلی پژوهشاطالعات مربوط به وزن هر کدام از متغير. 5 جدول

 وزن نهایی میانگین وزنی های پژوهشمتغیر

 0.2004 0,134 "تحلیل کاربردهای اینترنت اشیاء"

 0.1979 0,122 "های اینترنت اشیاءموقعیت شبکه"
 0.2010 0,666 "های مورداستفاده در اینترنت اشیاءپلت فرم"

 0.2011 0,664 "وضعیت امنیت اینترنت اشیاء"
 0.1995 0,116 "ءها و اشیاقابلیت مدیریت دستگاه"

 

ب: محاسبه مقدار متغیر خروجی بر اساس وزن هر کدام از متغیرها: با توجه به وزن هر کدام از متغیرهای ورودی سیستم خبره 

های مختلف ارزشیابی نمود. در اینجا را در حالت "سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء وضعیت پیاده "توان فازی می

اند. در واقع پس از مصاحبه با خبرگان های اصلی سیستم خبره فازی، یکسان در نظر گرفته شدههای مختلف بین متغیرمال وقوع حالتاحت

 توان بر اساس شرایط ذیل به تولید قواعد فازی اقدام نمود:بررسی می حوزه مورد

 اه دانش سيستم خبره فازيهاي ممکن براي توليد قاعده در پایگنحوه محاسبه وزن حالت. 6 جدول

 وزن حالت مفروض وزن هر متغیر * مقدار قطعی متغیر زبانی های ممکن برای تولید قاعدهحالت

 اگر

 ضعیف باشد )ریسک زیاد( "وضعیت امنیت اینترنت اشیاء "

5,60  *5,2566 

 ((5,80-6)دارای رابطه معکوس )
5,5952 

 5,5338 5,6300*  5,0 وضعیت نرمال باشددر  "ها و اشیاء قابلیت مدیریت دستگاه "و 
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 ((5,0-6)دارای رابطه معکوس )

 5,6653 5,2565*  5,80 خوب باشد "های مورداستفاده در اینترنت اشیاء پلت فرم "و 

 5,6659 5,2554*  5,80 خوب باشد "تحلیل کاربردهای اینترنت اشیاء  "و 

 5,5335 5,6363*  5,0 نرمال باشد "های اینترنت اشیاءموقعیت شبکه "و 

سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت پیاده"آنگاه؛ وضعیت 

 در چه سطحی قرار دارد؟ "اشیاء 
 5,0652میانگین وزنی حالت مفروض: 

 

 "(متوسط )معمولی"در بازه تعریف شده برای متغیر زبانی  5,0652های زبانی توسط خبرگان، با توجه به توابع عضویت متغیر

 "متوسط )معمولی( "، در سطح در حالت فوق "سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء پیاده"تعریف شده است. لذا وضعیت 

سازی پیاده"قرار دارد. سایر قواعد پایگاه دانش این سیستم خبره فازی نیز به این ترتیب تولید شدند. در نهایت تعداد قواعد فازی ماژول 

حالت دارند،  9متغیر اصلی که هر کدام  0به دلیل وجود  IOT.PARKING+FISسیستم  "نگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء پارکی

 به شرح ذیل است: IOT.PARKING+FISهای قواعد فازی ماژول سیستم است. شکل مربوط به پایگاه 249برابر با 

 

 "د با استفاده از اینترنت اشياء سازي پارکينگ هوشمنپياده"ش ماژول نحوه توليد قواعد فازي درون پایگاه دان. 5 شکل
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به  9برای فازی زدایی Centroidدر این مرحله روش  - IOT.PARKING+FISمرحله چهارم: طراحی موتور استنتاج سیستم 

، موتور اب شده است. شکل ذیلهای فازی به مقدار قطعی به منظور بررسی واقعی عملکرد سیستم انتخمنظور تبدیل اعداد و مجموعه

 گذارد:را به نمایش می IOT.PARKING+FISاستنتاج سیستم 

 

 

 IOT.PARKING+FISموتور استنتاج سيستم . 6 شکل

 

 IOT.PARKING+FISتوان به استنتاج مبتنی بر قواعد موجود در پایگاه دانش سیستم می MATLABبا استفاده از نرم افزار 

مهمترین دلیل استفاده از موتور استنتاج ممدانی )به جای سوگنو( این است که در موتور استنتاج سوگنو قسمت انتخاب  پرداخت. در واقع

گیری( غیر فعال شده است. برای انتخاب نوع نوع استلزام و سبک تجمیع قواعد فازی )به منظور گردآوری قواعد فازی برای استنتاج و نتیجه

نماید. غیرفازی ساز مجموعه فازی خروجی را کوتاه و ناقص می Min شود زیرا عملگراستفاده می Prod از MATLABاستلزام در نرم افزار 

ساز نرم افزار کند. در قسمت غیرفازی، خروجی فازی را تبدیل به یک عدد قطعی میIOT.PARKING+FISموجود در سیستم 

MATLAB ساز به کاهش پیچیدگی مسئله و نیز زمان کمتری برای محاسبات کمک فازیشود زیرا این غیراز روش مرکزی استفاده می

سبک تجمیع قواعد فازی  MATLABافزار ، در نرم"And". در اینجا به دلیل متصل شدن قواعد فازی سیستم با استفاده از عملگر نمایدمی

"Sum" ها.شوند نه حداکثر آندر نظر گرفته می تر هر مجموعه خروجی قواعدصورت مجموع دقیقاینکنیم. دررا انتخاب می 

به منظور تحلیل رفتار متغیر  -های آن مرحله پنجم: شرح چگونگی استفاده از سیستم خبره فازی طراحی شده و تحلیل خروجی

های توان به تحلیل خروجیمی IOT.PARKING+FIS "سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء پیاده"خروجی سیستم 

 ، پرداخت. شکل زیر، به تحلیل رفتار متغیرهای ورودی و خروجی ماژولبه صورت عددی )دقیق( و زبانی IOT.PARKING+FISسیستم 

 پردازند:می IOT.PARKING+FISسیستم 

                                                           
3 Defuzzification 
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 رت عددي و زبانیبه صو"سازي پارکينگ هوشمند با استفاده از اینترنت اشياء پياده"تحليل رفتار متغير خروجی در ماژول . 7 شکل

 

های سیستم خبره فازی این پژوهش در یک ابزار اندازه گیری جداگانه ها و جواببعد از طراحی سیستم خبره فازی پژوهش، خروجی

 های خبرگان،توان بر اساس قواعد سیستم خبره فازی و میانگین پاسخنفر از خبرگان مذکور مقایسه شدند که نتیجه آن را می 68با نظرات 

 مشاهده نمود:

 تفاوت معناداری وجود دارد.  "IOT.PARKING+FISسیستم "های (: بین میانگین نظرات خبرگان با خروجیH0فرض صفر )

 تفاوت معناداری وجود ندارد.  "IOT.PARKING+FISسیستم "های (: بین میانگین نظرات خبرگان و خروجیH1فرض مقابل )

های سیستم خبره فازی این پژوهش یعنی توان به مقایسه خروجی، میبا توجه به اطالعات توصیفی موجود 

IOT.PARKING+FIS  ( بیان 0تا  6تایی لیکرت ) 0با میانگین نظرات خبرگان پرداخت. از آنجایی که نظرات خبرگان بر اساس طیف
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خبره فازی این پژوهش یعنی های سیستم توان از درصد اختالف بین خروجیمنظور آزمودن فرض باال میاند لذا بهشده

IOT.PARKING+FIS  :با میانگین نظرات خبرگان به شرح زیر استفاده نمود 

 با ميانگين نظرات خبرگان "IOT.PARKING+FISسيستم "هاي اطالعات مربوط به مقایسه خروجی. 7 جدول

 تفاوت نهایی نسبت اختالف های خبرگانمیانگین پاسخ های سیستم خبره فازیخروجی قواعد سیستم خبره فازی

Rule. 3 6 22/6 22/5  /4  =500/5 

51460/5 

Rule. 45 9 62/2 28/5  /4  =5160/5 

Rule. 79 9 68/2 22/5  /4  =500/5 

Rule. 86 2 16/6 22/5  /4  =5820/5 

Rule. 103 2 16/6 22/5  /4  =5820/5 

Rule. 140 9 68/2 22/5  /4  =500/5 

Rule. 157 9 9 5  /4  =5 

Rule. 219 2 34/2 51/5  /4  =560/5 

Rule. 224 2 93/2 16/5  /4  =6020/5 

Rule. 235 2 16/2 99/5  /4  =5820/5 

 

و  IOT.PARKING+FISهای سیستم خبره فازی این پژوهش یعنی شود اختالف نهایی بین خروجیهمانطور که مشاهده می

است. ازآنجایی که دلیل کافی برای پذیرش فرض صفر وجود ندارد، لذا فرض  51460/5دار نبوده و برابر با میانگین نظرات خبرگان معنی

 تفاوت معناداری وجود ندارد.  "IOT.PARKING+FISسیستم "های شود یعنی بین میانگین نظرات خبرگان و خروجیمقابل پذیرفته می
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 گيريتيجهن
خبره  ستمیبا استفاده از س "IT در صنعت اءیاش نترنتیهوشمند با استفاده از ا نگیپارک یسازادهیپ" پژوهش جینتا نیاز مهمتر یکی

هوشمند با  نگیپارک یسازادهیپ" تیوضع توانیم IOT.PARKING+FIS ستمیس های یبا استفاده از خروج نکه،یعبارت است از ا یفاز

پلت "، "اءیاش نترنتیا یهاشبکه تیموقع"، "اءیاش نترنتیا یکاربردها لیتحل"چون  ییهاریرا بر اساس متغ "اء یاش نترنتیاستفاده از ا

قرار داد: اگر؛  لیمورد تحل "اءیها و اشدستگاه تیریمد تیقابل"و  "اءیاش نترنتیا تیامن تیوضع"، "اءیاش نترنتیمورداستفاده در ا یهافرم

 یهاپلت فرم"نرمال باشد و  تیدر وضع "اءیاش نترنتیا تیامن تیوضع "و  باشد؛ فیعض "اءیو اش هاگاهدست تیریمد تیقابل " تیوضع

نرمال  " اءیاش نترنتیا یهاشبکه تیموقع "خوب باشد و  " اءیاش نترنتیا یکاربردها لیتحل "خوب باشد و  "اءیاش نترنتیمورداستفاده در ا

 "یعنیسطح خود  نیدر سوم "تهران  IT یهادر شرکت اءیاش ترنتنیهوشمند با استفاده از ا نگیپارک یسازادهیپ" تیباشد؛ آنگاه؛ وضع

 یسازادهیپ" تیوضع" توانیپژوهش م نیشده در ا یطراح یخبره فاز ستمیبا استفاده از س تر، قیدق یانیقرار دارد. به ب "(یمتوسط )معمول

ها و دستگاه تیریمد تیقابل " تینمود: اگر؛ وضع یررسب زین ترقیو دق یبه صورت عدد را اءیاش نترنتیهوشمند با استفاده از ا نگیپارک

 یهاپلت فرم"باشد و  5,0 قاًیدق یعنینرمال،  تیدر وضع "اءیاش نترنتیا تیامن تیوضع "باشد و  5,60 قاًیدق یعنی ف،یضع "اءیاش

 "باشد و  5,80 قاًیدق یعنیخوب،  " اءیاش نترنتیا یکاربردها لیتحل " وباشد  5,80 قاًیدق یعنیخوب،  "اءیاش نترنتیمورداستفاده در ا

 اءیاش نترنتیهوشمند با استفاده از ا نگیپارک یسازادهیپ" تیباشد؛ آنگاه؛ وضع 5,0 قاًیدق یعنینرمال،  " اءیاش نترنتیا یهاشبکه تیموقع

 یعنیپژوهش  نیا یخبره فاز ستمیس یهایخروج نیب یینها الفقرار دارد. اخت 5,0652 قاًیدق یعنی "(یمتوسط )معمول "در سطح  "

IOT.PARKING+FIS نیا یعلم یهابه ذکر استفاده انیاست. در پا 51460/5نبوده و برابر با  دارینظرات خبرگان معن نیانگیو م 

است  نیادر پژوهش  یاز مطالعه مورد تفادهاس یایاز مزا یکی. گرددیجهت ادامه کار، اقدام م گریمحققان د یبرا شنهاداتیپ زیپژوهش و ن

ارائه  یرا برا جینتا دهی اطالعات و گزارش لتحلی و هتجزی ها، داده آوری جمع ،دادهایرو یمند از بررسراه نظام کی ی،که مطالعه مورد

با استفاده از  ،یخبره فاز ستمیسبا استفاده از  IT در صنعت اءیاش نترنتیهوشمند با استفاده از ا نگیپارک یسازادهیجهت پ یروش

 یبرا شنهاداتیو پ هاهیتوص نی. با توجه به مطالب مذکور، مهمتردهد ی، ارائه مIOT هوشمند و نگیحوزه پارک یات علممستند

 :نمود انیب نیچن نیا توانیرا م یبعد یهاپژوهش

به منظور  Protégé طیبا استفاده از مح IT در صنعت اءیاش نترنتیهوشمند با استفاده از ا نگیپارک یسازادهیحوزه پ یفاز یآنتولوژ

 مدل پژوهش نیشناسانه ب یبهبود روابط هست

 ،یموجود در حوزه هوش مصنوع یهاتمیالگور نیترو مرتبط نیو مهمتر یمصنوع یشبکه عصب ژهیوبه ،یفاز یاز آنتولوژ استفاده

هوشمند با استفاده از  نگیپارک یسازادهیپ یآن برا یاستنتاج فاز ندیبهبود فرآ زیمذکور و ن ستمیس ییمحتوا یغنا شیمنظور افزابه

 IT در صنعت اءیاش نترنتیا

 نگیپارک یسازادهیمدل پ نیروابط ب یاشبکه ی( به منظور رتبه بندMCDM) ارهیچندمع یریگ میتصم یهاکیاز تکن استفاده

 ITدر صنعت  اءیاش نترنتیهوشمند با استفاده از ا
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 منابع و مراجع
یریت فازی. موسسه کتاب مهربان نشر. مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری . علم مد6983آذر، عادل و حجت فرجی.  [6]

 ایران )وابسته به دانشگاه تربیت مدرس(. چاپ چهارم

های استفاده از اینترنت اشیاء، دومین کنگره ، مزایا، تهدیدات و چالش6934اسماعیلی، سبحان و مصطفی کاردان،  [2]

 ، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدICTCK2015، ارتباطات و دانشبین المللی فناوری

، تأثیر اینترنت اشیاءی اجتماعی بر 6930اسمعیل پور، سعیده؛ سیدمحمد خوب بین خوش نظر و اعظم عندلیب،  [9]

 های اینترنتی، دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگهوشمند کردن بازاریابی

خصوصی . طراحی سیستم خبره فازی برای مدیر عالی حریم6934شیدی و محمود صادقی. الهی، شعبان؛ مصطفی ر [4]

، پاییز 9، شماره 6، دوره 4اطالعات. مقاله  وکارها. نشریه مدیریت فناوریدولت و کسب در حوزۀ تبادالت الکترونیک

 095-066، صفحه 6934

، RFID ای اینترنت اشیاء، دومین کنفرانس بین المللی، راه حل بر6981بحرینی نژاد، اردشیر و سلمان طاهری زاده،  [0]

 تهران

های کسب وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء مطالعه ، مدل6930پارسی، مریم؛ ابوالفضل کیانی نیکو و ایوب محمدیان،  [1]

، کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و Megabyte های اجرایی در کسب وکارهای گروهموردی: بررسی مدل

 اطالعات، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس ریفناو

های ها وتهدیدهای اینترنت اشیاء، کنفرانس بین المللی پژوهش، چالش6934ترکمانی, سعید و سیدحسین شاهرخی،  [6]

 اطالعات، کامپیوتر و مخابرات، تربت حیدریه، شرکت مخابرات خراسان رضوی کاربردی در فناوری

، طراحی سیستمی جهت هوشمند سازی پارکینگ 6930امین نیا و الریسا خدادادی،  پورمحمدی امامیه, حامد؛ ایرج [8]

های نوین در مهندسی برق، بیمارستان با استفاده از سنسورهای التراسونیک و پردازش تصویر، کنفرانس ملی پژوهش

 بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش

برای سیستم پارکینگ  RFIDهای بی سیم و ، شبکه سیستم6930، حسن پور, شهاب؛ احمد یوسفی و علی عسگری [3]

هوشمند، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم 

 آوران دانش

همایش سیم در ارتباطات ماشین به ماشین، های حسگر بی، ارزیابی شبکه6939حمیدی, حجت اهلل و مژده مرشدی،  [65]

 اطالعات، تهران، شرکت علم و صنعت طلوع فرزین ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری

های اینترنتی از ، بهبود کسبوکار به کمک یکپارچگی مدل6939خدایی، زینب؛ محمد قیصری و امیرهوشنگ تاج فر،  [66]

ها و صنایع، تهران، دانشگاه سازماناطالعات در  های مدیریت فناوریاشیاء و هوش تجاری، اولین کنفرانس ملی چالش

 پیام نور

اینترنت  های سازمان بااستفاده ازفناوری، مدیریت دارایی6930خاتم زاده، مجتبی؛ امیرهوشنگ تاجفر و قیصری،  [62]

های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، اشیاء مبتنی بررایانش ابری، نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم

 هید بهشتیدانشگاه ش

 شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:رویکردی جامع. انتشارات صفّار. روش6936دانایی فرد، حسن و همکاران.  [69]

های امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء و ارائه یک مدل، دومین ، بررسی تهدیدات و چالش6934سلمانی نژاد, پریسا،  [64]

 ادی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریهکنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتص

 های امنیتی رایانش ابری در فناوری، چالش6939شفیع پورمطلق, زهرا؛ امیرهوشنگ تاجفر و محمد قیصری،  [60]

ها و صنایع، تهران، دانشگاه پیام اطالعات در سازمان های مدیریت فناوریاینترنتی از اشیاء، اولین کنفرانس ملی چالش

 نور

. عوامل مؤثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق 6935ضی فرد امیرمهدی, سبحان منش فریبرز. صنایعی، علی, قا [61]

، )مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو(. نشریه (E-SCMهای رادیویی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی )فرکانس

 . 65فحه تا ص 46از صفحه  ; 6, شماره  6, دوره  6935تحقیقات بازاریابی نوین: بهار 
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های هوشمند پرداخت ، حرکت به سوی جامعه الکترونیک با سیستم6935صدیق باور, محمد و محمدرضا صدیق باور،  [66]

کرایه، دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت 

 حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

، روش نوین شناسایی پالک 6934هزاد؛ مهدی شهری مقدم؛ فریده چراغی شامی و نجمه اقبال، قیومی انارکی, ب [68]

های هوشمند، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، خودرو جهت پارکینگ

 معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک 

نوین اینترنتی از اشیاء بر  تأثیرات کارآفرینانه فناوری، سنجش 6932قیصری، محمد؛ ساره حسینی و داود وحدت،  [63]

تجارت هوشمند با تأکید بر رایانش ابری، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، 

 دانشگاه پیام نور

عه مدیریت لجتسیک، اینترنتی از اشیاء در توس ، کاربرد فناوری6932قیصری، محمد؛ مریم هنرمند و داود وحدت،  [25]

 دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی

های اینترنتی از اشیاء جهت پاسخگویی به چالش فناوری ، راهکارهای راهبردی6932قیصری، محمد و ساره حسینی،  [26]

، تهران، انجمن مدیریت راهبردی دیریت راهبردیجهانی سازی تجارت الکترونیک، دهمین کنفرانس بین المللی م

  ایران

های مدیریت هوشمند پارکینگ با ، بررسی سیستم6934کشاورزپور, اکبر؛ امین اسکندری و علیرضا سیه بازی،  [22]

جهت کنترل و کاهش ترافیک، ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم  RFIDاستفاده از فناوری

 مرکز بین المللی ارتباطات دانشگاهی مهندسی، بلژیک،

هایبریدی به شبکه هوشمند در اتصال خودروهای M2M، نقش شبکه ارتباطی 6932کیانفر, آرمین و داود غرویان،  [29]

 در حوزه انرژی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی 32های هوشمند برق، کنفرانس شبکه

ها و ، اینترنت اشیا: کاربردها، سبک ها، چالش6930بیدگلی، معجز, هادی؛ هانیه سندانی؛ شهرام جمالی و امیرمسعود  [24]

مدیریت اشیای مجازی، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، 

 ، دانشگاه جامع علمی کاربردی(IFIAکنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان )

های اینترنت اشیاء و نگاهی به آینده آن، اولین همایش ملی ها، کاربردها و چالش ، بررسی فناوری6939مفرح، حمید،  [20]

 و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه فناوری
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[28] Chatzigiannakis, Ioannis, Andrea Vitaletti, Apostolos Pyrgelis. 2016. A privacy-

preserving smart parking system using an IoT elliptic curve based security platform . 

Computer Communications, Volumes 89–90, 1 September 2016, Pages 165-177 

[29] Dar, Kashif, et al. 2015. A resource oriented integration architecture for the Internet of 

Things: A business process perspective. Pervasive and Mobile Computing, Volume 20, 

July 2015, Pages 145-159 

[30] Dijkman, R.M., et al. 2015. Business models for the Internet of Things. International 

Journal of Information Management, Volume 35, Issue 6, December 2015, Pages 672-

678 

[31] Fazelpour, Farivar, et al. 2014. Intelligent optimization to integrate a plug-in hybrid 

electric vehicle smart parking lot with renewable energy resources and enhance grid 

characteristics. Energy Conversion and Management, Volume 77, January 2014, Pages 

250-261 

[32] Glova, Jozef, Tomáš Sabol, Viliam Vajda. 2014. Business Models for the Internet of 

Things Environment. Procedia Economics and Finance, Volume 15, 2014, Pages 1122-

1129 

http://www.rcsj.ir/


 693 -654، ص 6931 ، زمستان 8، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 
[33] Liu, Cricket. 2015. Securing networks in the Internet of Things era. Computer Fraud & 

Security, Volume 2015, Issue 4, April 2015, Pages 13-16 

[34] Luo, Shiliang, Bin Ren. 2016. The monitoring and managing application of cloud 

computing based on Internet of Things. Computer Methods and Programs in 

Biomedicine, Volume 130, July 2016, Pages 154-161 

[35] Lan, Kun-Chan & Wen-Yuah Shih. 2014. An intelligent driver location system for 

smart parking. Expert Systems with Applications, Volume 41, Issue 5, April 2014, 

Pages 2443-2456 

[36] Rong, Ke, et al. 2015. Understanding business ecosystem using a 6C framework in 

Internet-of-Things-based sectors. International Journal of Production Economics, 

Volume 159, January 2015, Pages 41-55 

[37] Samani, Afshan, et al. 2015. Privacy in Internet of Things: A Model and Protection 

Framework. Procedia Computer Science, Volume 52, 2015, Pages 606-613 

[38] Shin, Jong-Ho & Hong-Bae Jun. 2014. A study on smart parking guidance algorithm. 

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Volume 44, July 2014, Pages 

299-317 

[39] Vaishnavi, Vijay K. & William Kuechler Jr. 2008. Design Science Research Methods 

and Patterns - Innovating Information and Communication Technology. Auerbach 

Publications © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC 

[40] Verma, Pawan Kumar, et al. 2016. Machine-to-Machine (M2M) communications: A 

survey. Journal of Network and Computer Applications, Volume 66, May 2016, Pages 

83-105 

[41] Velandia, Diana M. Segura, et al. 2016. Towards industrial internet of things: 

Crankshaft monitoring, traceability and tracking using RFID. Robotics and Computer-

Integrated Manufacturing, Volume 41, October 2016, Pages 66-77 

[42] Wang, JunPing, Qiliang Zhu, Yan Ma. 2013. An agent-based hybrid service delivery 

for coordinating internet of things and 3rd party service providers. Journal of Network 

and Computer Applications, Volume 36, Issue 6, November 2013, Pages 1684-1695 

[43] Wong, W.K., et al. 2013. Intelligent product cross-selling system in fashion retailing 

using radio frequency identification (RFID) technology, fuzzy logic and rule-based 

expert system. Optimizing Decision Making in the Apparel Supply Chain Using 

Artificial Intelligence (AI), 2013, Pages 196-224 

[44] Zhang, Hongwen. 2016. How to disinfect and secure the Internet of Things. Network 

Security, Volume 2016, Issue 9, September 2016, Pages 18-20 

http://www.rcsj.ir/

