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  ایاش  نترنتی با در نظر گرفتن ا حمل و نقل هوایی صنعت یبررس

 2حدیث عبیدی اردکانی    1محمد مرادپور

 *، ایرانمدرس دانشکده مکانیک و هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز 1
 ، ایران دانشجوی کارشناسی هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز 2

   دهیچک

حمل و نقل    ی پرداخته شده است. هم اکنون  تقاضا برا  ا یاش  نترنتیآن با در نظر گرفتن ا  ندهیو آ  ییصنعت حمل و نقل هوا  یحاضر به بررس  حالدر  

  د و کشورها، و رون  المللنیتجارت ب  ی اقتصاد  شرفتیاست. پ  افتهی  شیدر حال توسعه افزا  طبقه متوسط  شی و افزا  یجهان  تیبا رشد جمع  ییهوا

در    ایاش  نترنتیا  ندهیآ  یرو ما  را برآن داشت که به بررس  نیکند از ا  یم  کیرا تحر  ییبه طور مداوم خطوط هوا  تیبه صلح و امن  شیگرا  یصعود

آن تمرکز خواهند    یبر رو  شتریمحققان هوافضا ب  ندهیاست که در دهه آ  یسطح تکنولوژ  نیاز جذابتر  یکیموضوع    نی. امیبپرداز  یصنعت هوانورد 

کمک    یتکنولوژ   یدر جهت هوشمندساز   یو نگهدار  ریتعم  یو حت  ییتا محصول نها  دیتوان از تول  یهوافضا م  نهیدر زم  ایاش  نترنتیا یبررس. با  کرد

  ن یرا فراهم کند. در ا  یمشتر   تیاز جمله رضا  ییایصنعت کمک کند تا مزا  نیتوانند به ا  یم  یدر صنعت هوانورد IOTمطالعات    نیگرفت. همچن

باشد. استفاده    ی م  IOT  یو ضرر ها و کاربرد ها  یسطح رشد و توسعه تکنولوژ   انگریکه نما  استیاش  نترنتیمشخصات متنوع ا  ییساپژوهش هدف شنا

آن، مورد    یها   لیپتانس  یصنعت هوافضا و بررس  ندهیآ  یجهت توسعه هوشمندساز   تیفیبا در نظر گرفتن منشا ک  ایاش  نترنتیا  یها  یاز متدولوژ

  ا ی اش  نترنتیاهداف محققان ا  نیشود. از مهم تر  یو صنعت هوافضا م  یروزافزون علم هوانورد  شرفتیقرار خواهد گرفت که منجر به پ  یسو برر  قیتحق

قابل استفاده در صنعت   ایاش  نترنتیاز مشخصات ا   یاریدر صنعت است. طبق گفته کارشناسان بس  یتکنولوژ  نیا  ییایتحقق و پو  زانیباال بردن م

 .داده است  شیافزا  یقابل توجه  زانیصنعت هوافضا را به م  یاسیس  تیامن  یتکنولوژ   نیا  نیهوافضا بوده و همچن
 یی. سوخت، حمل و نقل هوا  یهوشمندساز ا،ی اش نترنتیهوافضا، ا  ،یهوانورد: ید یکلمات کل

Investigation of the airline industry considering the Internet 

of Things.   
Mohamad Moradpour, Hadis Abidi. 

Abstract  
This study presents investigation of future the air transport industry by considering 

the IOT. Request for air transportation is now increasing as the world population grows and 

the developing middle class grows. The economic development of international trade and 

countries, and the upward trend towards peace and security are constantly stimulating 

airlines, thus prompting us to explore the future of the Internet of Things in the aviation 

industry. This topic is one of the most interesting levels of technology that aerospace 

researchers will focus on in the next decade. By examining the Internet of Things in the 

field of aerospace, it is possible to get help from production to the final product and even 

maintenance in order to make technology smarter. Also, IOT studies in the aviation industry 

can help this industry to provide benefits such as customer satisfaction. In this research, the 

aim is to identify the various characteristics of the Internet of Things, which represent the 

level of growth and development of technology and the disadvantages and applications of 

IOT. The use of Internet of Things methodologies, considering the origin of quality for the 

development of the future intelligence of the aerospace industry and investigating its 

potential, will be researched and investigated, which will lead to the increasing progress of 

aviation science and the aerospace industry. One of the most important goals of Internet of 

Things researchers is to increase the realization and dynamics of this technology in the 

industry. According to experts, many features of the Internet of Things can be used in the 

aerospace industry, and this technology has significantly increased the political security of 

the aerospace industry. 
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 مقدمه -  1

  1999آش تون در س ال   نیبار توس ط کو  نیاول  ایاش    نترنتیعبارت ا  

  یارتباط  س تمیقرار گرفت؛ او آن را به عنوان س    یو بررس   قیمورد تحق

کرد    فیتعر  یوتریش  بکه کامپ کی  قیدس  تگاه ها با حس  گرها از طر

با حواس    یجهان واقع  نیارتباط ب  ایاش    نترنتی[. در واقع تص ور از ا1]

متص ل    یهادس تگاه  ریبه حض ور فراگ  نیو همچن  ؛باش د یپنج گانه م

ها را  تعامل داش  ته باش  ند و داده  گریکدیبا    توانندیاش  اره دارد که م

کاهش    یو اس  تفاده کنند تا اتکا به مداخله انس  ان  ریتفس     ،یآورجمع

  یتواند عملکرد خود را به طور منطق   یجان م  یجس  م ب  نی. بنابراابدی

انجام دهد؛ در واقع اتص  ال    یگروه  ورتبه ص    ایو    یریادگیهمراه با  

و    یجهان واقع نیاس  ت که ارتباط ب  ریامکان پذ  یزمان  ایاش     نترنتیا

  ی[. با رش  د کاراکترها 2]ردیحواس پنج گانه به طور کامل ص  ورت پذ

  عی ش دکه به ص ورت وس    یطراح  یبه نحو  یتکنولوژ  نیا  ایاش    نترنتیا

  .باشد  یقابل اجرا در صنعت هوانورد

از    یاتیو ح  ینکته توجه کرد در موارد اس تفاده فور  نیبه ا  دیبا  اما

  یها صیو تش  خ  ییونقل هوامانند حمل  ا،یاش     نترنتیاز ا یمنینظر ا

باش ند تا    بندیپا  رانهیس ختگ  یهاتیبه محدود  دیها بادس تگاه  ،یپزش ک

 شود.  یریاز حوادث بالقوه کشنده جلوگ

 ( :تحول دیجیتال 1)شکل 

از ص   نع ت هوافض   ا از جمل ه    یمختلف  یدر بخش ها  ای  اش      نترنتیا

و    ییمایهواپ  یها س  تمیس     زاتیتجه  ما،یخودکار هواپ  یها س  تمیس   

و اجس ام    مایکه در عملکرد مناس   هواپ  یمجموعه ا ریز  یها  س تمیس  

  یاست. در واقع محققان برا   دهیدارد خوش درخش  یمهم  گاهیپرنده جا

و    ایاش     نترنتیا  یکاراکترهاا همان  یمش  خص  ه ها    نیارتباط ب  جادیا

کردند    یگس ترده  ا  قاتیتحق  جادیبه ا  میتص م  مایهواپ  یها س تمیس  

 :باشد  یم  ستیلاین  از آن به صورت    یکه بخش

 کیونیاو   .

 پرواز  تیری،مدیناوبر .

 هشدار  ستمیس .

 یارتباط  یها  ستمیپرواز،ضبط پرواز،س  یداده ها .

  ییهوا  کیتراف  تیریتوسط مد  مایهواپ  ییشناسا .

 هوشمند  ینگهدار  یها  ستمیس . 

 کیپنومات  یها  ستمیس .

 یو بار  یمسافربر  یها  ستمیس .

 سوخت  یها  ستمیس .

قابل    ایاش     نترنتیا  ینوپا  یتکنولوژ  ن،یش   یاس  اس مطالعات پ  بر

 .متنوع بوده است  عیانتقال به صنا

به   ییتوس  ط س  ازمان ها و پرس  نل اجرا  ایاش     نترنتیاز ا  اس  تفاده

و س ب  دونندان ش دن ارزش    س تیض رور  یمنظور تکامل تکنولوژ

 .شود  یمصرف کنندگان م  یبرا  یتکنولوژ  نیا

 %33دهد که    ینشان م  تالیجیدر انتقال د  یجهان  قاتیتحق  سازمان

از   %58راه جدا شده و    نیاز ا  2018جهان در سال    یاز مراکز ص نعت

 [.3]ستیاستراتژ  کی  ایاش  نترنتیباورند که ا  نیمراکز بر ا   نیا

 هدف مقاله  –2

  یبه رو  قی( در حال حاض  ر در حال تحقیص  نعت هوافض  انهوانورد

  نیباش د. محققان ا  یم  ریپذ  س تیز س تمیو پردازش س    یزیبرنامه ر

به منظور    ایاش     نترنتیا  یکاراکترها  یابیبه دنبال ارز  دایص  نعت ش  د

را در    س  تمیتواند ارزش س     یامر م  نیتوس  عه دادن آن هس  تند که ا

  اریبس     ایاش     نترنتیباورند که ا  نیبر ا  امدت باال ببرد. آن ه  یطوالن

[. براس اس  4اس ت]  ش رفتیش ده  در حال پ ینیب  شیاز زمان پ  عتریس ر

  س  تمیس     داتیتواند بر تول  یم  یتکنولوژ  نیبه عمل آمده  ا قاتیتحق

  ییش ناس ا  یبرا  ی ابت  ریبگذارد؛ اگر نه مس   ریدر ص نعت هوافض ا تا 

  یب ه دنب ال طراح   ای  اش      نترن تیوجود ن دارد ام ا ا  یداتی  تول  نینن

در ص نعت    یس وخت مص رف  زانیبا بازده باالتر و حداقل م  یس تمیس  

با    ییحمل و نقل هوا  یباش د. در حال حاض ر تقاض ا برا  یم  یهوانورد

  شی طبقه متوس ط در حال توس عه افزا  شیو افزا  یجهان  تیرش د جمع

تجارت    یو روند ص  عود  یاقتص  اد  ش  رفتیتوجه به پ  با .اس  ت افتهی

  یدر حال   نیاس ت. ا افتهی  شیافزا  تینس بت به س رعت امن  تیحس اس  
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  عتریس ر  یکردن روش ها  دایبه دنبال پ (IOT)ایاش    نترنتیاس ت که ا

  یم  یدر ص نعت هوانورد IOT مطالعات  راتییو ارزان تر اس ت. از تا 

نه ها و کاهش تلفات  یکاهش هز  ،یمش   تر  تی  رض   ا  شیتوان به افزا

 .کاهش زمان سفر اشاره کرد  ت،یامن  شیتوسعه و افزا  ،یانسان

  یبرا   یتوان د ب ه طراح ان ص   نع ت هوانورد  یم  یق اتیمق ال ه تحق  نیا

با    یکمک کند. توس عه متدولوژ  ایاش    نترنتیحوزه عملکرد ا  ییش ناس ا

با    س تمیس    یو طراح  یبررس   نهیتواند زم یم  تیفیاس تفاده از منش ا ک

  یدر زندگ  یرا فراهم کند. هوانورد  یدر ص  نعت هوانورد  نینو  یفناور

  100000است. به طور متوسط حدود    ریفراگ  قتصادروزمره، تجارت و ا

ش ود   یفرودگاه در س راس ر جهان انجام م 9000پرواز روزانه از حدود  

  نهیدالر هز  ونیلیم16تواند    یموتور جت تنها م  کی  ن،ی[. عالوه بر ا5]

گالن س وخت    36000اطلس    انوسیفرا اق  یداش ته باش د و در پروازها

  ییمایهواپ  یاس وخت ش رکت ه  متیکند ؛در حال حاض ر ق  یمص رف م

دالر در س اعت اس ت.   7500  شیب ایدالر در هر س فر    81000حدود  

ها دالر    ونیلیو اختالالت پروازها س  االنه م  رهایدرس  راس  ر جهان تاخ

خطوط    نیدر بر داش  ته اس  ت. بنابرا نهیهز  ییمایص  نعت هواپ  یبرا

  یت ها یفعال  ییبهبود کارا  یبرا   ییبه دنبال راهکارها  ش  هیهم  ییهوا

  یه ا   ن هیهز یامر در بررس     نیبوده ان د؛ ا   م ایهواپ  یو نگه دار  ریتعم

  یها  نهیاز هز %40  ی. س  وخت به طور کلکندیص  دم م  زین  یس  وخت

  کی  یس  از  نهیبه  یدهد؛ حت  یم  لیرا تش  ک  ییخطوط هوا  یاتیعمل

ها دالر در    ونیلیتواند س  االنه م  یم  زیمص  رف س  وخت ن  یدرص  د

  یس  از  نهیدر به  یعوامل متعدد[.  6کند]  ییص  رفه جو  ییخطوط هوا

از داده    یمیعظ لیو تحل هیبه تجز  ازیمص رف س وخت وجود دارند که ن

از    یا  ندهیکه س رعت فزا  یتکنولوژ  یها  ش رفتیپ  ش بردیها را دارند، پ

اطالعات مهم تر    یکنند س ب  ش ده که مرت  س از  یم  جادیدادها را ا

  یکم  اریبس    یاس نس وره  شیس ال پ15موتور    کی. مثالدش وارتر ش ود

کرد؛اما امروزه هر موتور   یم  دیو داده تول  گنالیس یداشت و مقدار کم

کنند و    یم  دیتول  گنالیکه هزاران س     س  تیادیز  یس  نس  ورها  یدارا

به    سیباره رولزرو  نی. در اابدی  یم  شیافزا  زیش  ده ن  دیتعداد نقاط تول

ن الش   نی،ا  یهوانورد  یخ دم ات موتوره ا ش   رویعنوان ارائ ه دهن ده پ

قرار داد. اگرنه    یداده ها را مورد بررس لیو تحل هیروبه رشد تجز  یها

  ییهمچنان راه ها  ییاس ت اما خطوط هوا افتهیس وخت کاهش   نهیهز

  یس   از   ن هیج ت، به  یران دم ان س   وخ ت موتوره ا  شیاز جمل ه افزا

ک اهش   یرا برا   م ایهواپ  یو نگه دار  ریپرواز و بهبود تعم یره ایمس    

  دی  خ دم ات ج د نیرود ا یکن د. انتظ ار م  یمدنب ال     یج ار یه ا  ن هیهز

به ارمغان    یرشد و توسعه صنعت هوانورد  یرا برا  یمناسب  یفرصت ها

 .اوردیب

پلت    ن،یتام  یها  رهیزنج  ا،یاش     نترنتیا  یبا اس  تفاده از فناور  نگیبوئ

در    نگیخود را مدرن کرد. اصول بوئ  یو کارخانه ها  یاتیعمل  یفرم ها

 :راستا  نیا

اتص  ال افراد و داده ها در کل   هوشممند:  زات یبا تجه  یکار  تجربه

  یمشتر  تیو جل  رض ا  یو گس ترش دانش انس ان  یش بکه به س اده س از

 .کند  یکمک م

و    هیو تجز M2M بهبود ارتباطات  یبرا  هوشممندتر: یها  نیماشم

آالت   نیاز ک ارگران م اش      یدی  ارائ ه نوع ج د یبرا  ینیب شیپ  لی  تحل

 .است  ازیمورد ن

  دی با  یخص  وص     میمحافظت ش  ود و حر  دیاطالعات با  :تیامن  نیتام

 .شود  رهیذخ

  هیاس تفاده از تجز  یافراد برا  یتوانمندس از :ریانعطاف پذ  رسماتتیز

 .و شفاف  ریانعطاف پذ  رساختیبر داده با ز یمبتن لیو تحل

  ین ده ا یفرآ  ،ینوآور یه ا  دهی  ا  نیتع ادل ب  :افتمهیم  شیافزا  یهمماهن  

 .دیجد  یروش ها  ریکس  و کار، تا 

  یقابل توجه  جیبه نتا  نگیش  رکت بوئ  ا،یاش     نترنتیا  یس  از  ادهیپ  با

 :افتیدست  

  یظهور کارخانه ها   لدلی به  ها¬آن  ییمدل کس   و کار هوافض ا رییتغ

 .[7] درآمد  انیجر  شیو افزا  دیجد  انیهوشمند، مشتر

  یدر حوزه هوانورد   ایاش    نترنتیا  یاکتش اف قاتیهدف از تحق  نیبنابرا

 :باشد یم  ریبه صورت ز

در حوزه    ایاش     نترنتیا  یکردن کاراکترها  س  تیو ل  ییش  ناس  ا .1

  یهوانورد

  ایاش  نترنتیا  یکشف کردن حوزه کاراکترها.2

ب ا ص   نع ت   ای  اش     نترن تیا  یک اراکتره ا  نیارتب اط برقرار کردن ب .3

  یهوانورد

وجود دارد ک ه    یدر حوزه هوانورد  ای  اش      نترن تیک اراکتر ا 20از   شیب

  .شود  یدفاع  عیو صنا  ییهوافضا  ستمیتواند سب  تکامل آن در س  یم

 تعریف اینترنت اشیا –2-1

رود. به    یآن به کار م  یبرا  زین IOTکه به اختص   ار     ایاش      نترنتیا

که به ش بکه    رامونیپ  طیمح  زاتیو تجه  ایمقوله  به اش    نیا یطور کل

  یموجود در تلفن ها   یها  ش  نیکیمتص  ل ش  ده و توس  ط اپل  نترنتیا
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  نترنتیهس تند،اش اره دارد. ا  تیریهوش مند و تبلت قابل کنترل و مد

اس ت که    یحس گرها و دس تگاه ها با ش بکه ا  رتباطبه زبان س اده،ا  ایاش  

  نیو ب ا ک اربرانش   ان تع ام ل کنن د. ا گریک دیتوانن د ب ا   یآن م قیاز طر

و    ونیزیهوش مند با تلو  یگوش   کیارتباط    یتواند به س ادگ  یمفهوم م

  عیو ص   ن ا  یاجزا مختلف در مراکز ص   نعت نیارتب اط ب  یدگی  چیب ه پ

 باشد.  ییهوا

 

مجهز به  یها و تودروها ا،دست اهیاش نترنتی( : ا2)شکل 

 .کند  یمتصل م  ریکدیرا به  نترنتیو ا یکیالکترون    یحس رها

ش ده اس ت: س طو     لیتش ک یس طح اص ل  3از    ایاش    نترنتیا  یمعمار

 .شبکه و کاربرد  ،یادراک

  ای اش     نترنتیا  یس  طح معمار  نیتر  نییحس  گر: پا  ای  یادراک  س  طح

ش  ده اند.    کپارنهینهوش  مند( اس  ت که با حس  گرها    اء یش  امل اش   

  کنندی( را درک متالیجیند  یو مجاز  یکیزیف  یایحس گرها ارتباط دن

.  کنن دیفراهم م  یو پردازش اطالع ات را در زم ان واقع  یآورو جمع

اهداف مناس    مانند دما، فش  ار،    یاز س  نس  ورها برا  یانواع مختلف

 .وجود دارد  رهیسرعت، مکان و غ

 س طح  نیش ده در اول  دیتول  یاز داده ها  یادیش بکه: حجم ز  س طح

IOT  ش بکه    رس اختیز  کیمتعدد به   یاتورینیم  یتوس ط حس گرها

حمل و   طیمح  کیباال به عنوان    ییو با کارا  یقو  میس     یب ای  یمیس   

  یها از خدمات و برنامه   یعیوس    فیط  ی س ازادهیپ  یدارد. برا  ازینقل ن

  نی حاص ل ش ود که نند  نانیاس ت اطم  زمال  ا،یاش    نترنتیدر ا  یکاربرد

  کیبا هم در    یدس  ترس     یهامختلف و پروتکل  یهایش  بکه از فناور

ش  بکه همگرا    رس  اختیاز ز  هیال  نی. اکنندیناهمگن کار م  یکربندیپ

بس تر ش بکه واحد    کیش ده اس ت که با ادغام ش بکه ها در   لیتش ک

  .شود  یم  جادیا

از کاربردها    ی، انواع مختلفIOT یکاربرد: در س طح س وم معمار  س طح

حم ل و نق ل،    ،یمربوط ه نانرژ  یص   نعت یه ا  ن هیبخش ه ا و زم یبرا

(  ی نعمود   توانندیها مآموزش و ...( وجود دارد. برنامه  ،یتجارت، پزشک

  نیص   نعت خاس هس   تند، و همچن  کیکه مختص    یباش   ند، زمان

ک ه    رهیو غ  ،ییدارا  یابی  ن اوگ ان، رد تی  ری( م انن د م دینافق  یک اربرده ا

 .]8[درنیمختلف اقتصاد مورد استفاده قرار گ  یهادر بخش  توانندیم

کن د وافراد    یم  ج ادیا  ن هیزم  نیدر ا  یجهش بزرگ  نترن تیرو ا  نیا  از

کنند،    یاس تفاده م  یو ارتباط  یاطالعات  رس اختینوع ز  نیاز ا  یش تریب

  یپلت فرم جهان  کیهوش مند به عنوان    اء یها و اش    نیاس تفاده از ماش  

ارتب اط، گفتگو، مح اس   ب ه و    یبرقرار  یب ا اج ازه دادن ب ه آنه ا برا

 .]9[اینترنت اشیبا ا  یهماهنگ

  یک ه در آن نه اده ا  کن دیم  ینیب   شیرا پ  یا  ن دهیآ  ای  اش      نترن تیا

  یو ارتباط  یاطالعات  یهایفناور  قیاز طر  توانندیم  یکیزیو ف  تالیجید

 .]10[متصل شوند  گریکدیمناس  به  

  دهیچیپ س تمیس    کیمحص والت را متحول کرده و به   IOT یفناور

افزار،  س   خ ت ،یکیو الکتر  یکیمک ان  یکرده اس   ت ک ه اجزا  لی  تب د

افزار و  نرم  ها،زپردازندهیداده، ر  یس  ازرهیذخ  یهاحس  گرها، دس  تگاه

 .]11[کندیم   یترک  یمتعدد  یهااتصاالت را به روش

دارد هم انن د نق    یبیفراوان مع ا یه ا  تی  عالوه برمز  ای  اش     نترن تیا

در طبقه   یسوء استفاده از اطالعات، تقل  و سردرگم  ،یخص وص    میحر

 .]12[یبند

 متدولوژی –3

  یخاص    به حوزه  ه مربوط  ک  ایاش      تننتریمختلف ا  یها  یژگیابتدا و

  یاز حوزه ها   یکی  ی. و با تمرکز رومیکن  یم  ییرا ش   ناس   ا  س   تین

  نترنتیا  یها  ش رفتیاز پ  یحوزه را به درک  نیمخاطبان ا  ایاش    نترنتیا

  یبرا   ایاش     نترنتی. و در اخر نظرات دو متخص  ص امیرس  انیم  ایاش   

را    ایاش  نترنتیا  یها  شرفتیپ دییو تا ینجنظر س  جیسنجش اعتبار نتا

 .میده  یمورد مطالعه قرار م

در    شرویشرکت پ کینرم افزار در    یارشد مهندس  ریاول: مد  کارشناس

  .متحده است  االتیدر ا  ایاش  نترنتیصنعت ا

در صنعت هوافضا در    شرویش رکت پ  کی  یابیبازار  ریدوم: مد  کارش ناس

 .کند  یرا دنبال م  ایاش  نترنتیمتحده که به طور فعال ا  االتیا

ها و    یژگیو  نیارتباط ب  زانیم  ییکمک به ش   ناس   ا   تیفیک  منش   ا

   .کند  یم  ایاش  نترنتیا  لیپتانس  ییشناسا
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 .ایاش  نترنتیا  شرفتیپ  یها  یژگی: و1  سطح

با اس  تفاده از روش    ایاش     نترنتیا  یها  یژگیو  ییاول: ش  ناس  ا  مرحله

 .مقاالت  یو بررس یمختلف فن  یها

 .میکن  فیرا تعر  ایاش  نترنتیا  یاز بخش ها  کیدوم: هر    مرحله

  :1سطح  یها تیمحدود

به درک    یآن بس  تگ  یها  تیو قابل  ایاش     نترنتیا  یها یژگیو  فیتعر

بر اس اس    ایاش    نترنتیمخاطبان دارد، البته نظرات کارش ناس ان ص نعت ا

هوافض ا مطابقت داش ته باش د    یها  س تمیممکن اس ت با س    اتش انیتجرب

 ممکن است مطابقت نداشته باشد.  ایو  

 مشخصات اینترنت اشیا  –3-1

لیس تی از مش خص ات اینترنت اش یا را نش ان میدهدکه  1جدول ش ماره    

 اجزا آن در زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

 (: مشخصات اینترنت1-)جدول  

 

روش از مش خص ات اینترنت اش یا ش ناس ایی ش ده    25باوجود اینکه    

اس   ت، تم امی آن ان ق اب ل اس   تف اده در س   یس   تم ه ای هوانوردی و  

 هوافضایی نمی باشد.

ویژگی اینترنت اش  یا در بخش قبلی توض  یح داده ش  ده که طبق    11

امتیاز به این تکنولوژی تعلق    4ش ناس ایی ویژگی های کیفیتی بیش از  

گرفته اس ت. بنابراین اینترنت اش یا برای تولیدات س یس تم در ص نعت  

 .هوافضا مطلوب و مساعد است

 توصیف ویژگی های اینترنت اشیا –4

توض یح پتانس یل مش خص ات اینترنت اش یا برای توس عه س یس تم های  

 هوانوردی در زیر لیست شده است:

 امنیت:  -4-1

ش  امل ش  ود اما امنیت باید  اینترنت اش  یا می تواند فواید بس  یاری را  

نگرانی اول باش د. طراحی س یس تم امنیتی یک نکته اس اس ی برای هر  

دو قش ر طرا  و مخاط  اس ت که در اینترنت اش یا لحاد ش ده اس ت  

؛طراحی سیستم امنیتی شامل امنیت اطالعات و الگوی امنیتی رفاهی  

فیزیکی اس ت که باع  افزایش مقیاس در این بح  خواهد ش د؛ خود  

اژه امنیت در این  تکنولوژی ش  امل امنیت اینترنتی و انتقال داده ها  و

اس ت.در اینترنت اش یا امنیت از ارکان اس اس ی اس ت و تا پایان کار مورد  

 .]13[نیاز است

  یاس  ت، که در آن داده ها   مایش  امل نظارت بر هواپ  یهوانورد یمنیا

  یحد جمع آور مانند وا ییپرواز به طور مداوم با اس تفاده از دس تگاه ها

جمع   FDR پرواز  یوض  بط کننده داده ها FDAD پرواز  یداده ها

  یارتب اط  یپروتک ل ه ا  ن،ی. عالوه بر ا]14[ش   ود   یم  رهیو ذخ یآور

ب ه طور م داوم داده    ADS-B م انن د پخش خودک ار نظ ارت وابس   ت ه

ب ه مراکز   ،یو نظ ارت در زم ان واقع  لی  و تحل  هی  تجز  یپرواز را برا یه ا

 .]15[دکن  یارسال م ینیزم

  هایبرنامه   س ایر در  کاوش  برای  ایانگیزه  عنوان  به  را  AMELIA  ما

(  بالدرنگ  تش خیص  مثال،  عنوان  بهن  باال تأ یر  با  اش یا  اینترنت  کاربردی

 .ایمداده  توسعه

AMELIA   در    مایهواپ  عیس   ر  یابیباز  ای  یابیعالوه بر امک ان مکان

  یبا تمام پارامترها  ینیزم  یتواند با ارائه کنترلرها  یص ورت س قوط، م

خلب ان ان را ب ه    قیطر  نیکن د و از ا  یریجلوگ  زیمربوط ه، از س   قوط ن

 .دهد  یخلبان دسترس  نیکارشناسان خارج از کاب

ویژگی 

های بنیادی  

 اینترنت اشیا 

مقاالت  

 ]13[منتشر شده

ویژگی 

های بنیادی  

 اینترنت اشیا 

مقاالت  

 ]13[منتشر شده

 اتورینیم 

 ی سازندگ  و یساز

 استعداد یوستگیپ

خدمات  یجبر 

 ا یاش نترنتیا

 حس گر

 انگریب ی ناهنجار  یی ایپو 

  راتییتغ یتیامن 

 ی کینامید

 یانرژ

 شنهادیپ 

 اجزا نیآنال یبررس

  اسیمق

 م یعظ

محاسبات/پردا

 زشگر

استاندارد و  

 پروتکل یدارا

 ت،اعتباریفیک ی منیا

 دییتا زانیم اتصال شناخت 

هماهنگ   

 ی ساز
 مصرف 

 ل یتبد  یی شناسا 

 ت یمرکز   
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ش ود، احتماال     یش ناخته م  اهیکننده پرواز که به عنوان جعبه س   ض بط

نظ ارت بر    قیاز طر  یهوانورد یمنیا  یه ا برا  یفن اور  نیاز مهم تر یکی

ک ه در   FDAU پرواز  یه اداده  یآورواح د جمع کی  اس   ت.    م ایهواپ

گس س ته، آنالو     ی مدرن نص   ش ده اس ت  پارامترها  یماهایاکثر هواپ

  کی ون یاو  یهاس  تمیس  نس  ور و س     نیرا از نند یتلفمخ  تالیجیو د

  ش   دهی آورجمع  یه ااز داده  یمی. س   پس حجم عظکن دیم اف تی  در

،  که در  FDR کننده اطالعات پروازض  بط  یرو  FDAU توس  ط

ش امل ض بط  نیهمچن  اهی. جعبه س  ش ودیقرار دارد،  بت م  اهیجعبه س  

  نی را در کاب  یص  وت  یخلبان اس  ت که داده ها  نیکاب  یکننده ص  دا

هس تند، هنوز    دیمف  اریکه بس    یها در حال س تمیس    نیکند. ا  یض بط م

عنوان  را ب ه  AMELIA م ا لی  دل نیت کمبود دارن د ب ه همب ه ش   د

ها  نالش   نیبه ا  یدگیرس  یبرا  ا،یاش  نترنتیاز محاسبات لبه ا  یانمونه

بر هواپ نظ  ارت  از طراحمیکنیم  ش   نه  ادیپ  م  ایدر  م  ا  ه  دف   ی. 

AMELIA  س اده، کم س ربار و    یمایهواپ  نگیتوریمان س تمیس   کی

و انجام    یموارد اض  طرار  یفور صیتش  خ  یبرا  یکارآمد، با هوش  مند

هدف    ن،یبود. عالوه بر ا  یاضطرار  طیکاهش شرا  یاقدامات مناس  برا

  یب ان د کم اس   ت ت ا من ابع ارتب اط   یب ا پهن ا  یس   تمیس      یم ا طراح

 .میاز حد تحت فشار نگذار  شیمحدود را ب  یاماهواره

  یآور ه ا را از واح د جمعداده  AMELIA ک ه  میکنیفرض م  م ا

در ح ال   FDAU د.کن  یم  یآورجمع FDAU یپرواز  یه اداده

  ینص   ش ده اس ت و دارا   ش رفتهیپ  یماهایاکثر هواپ  یحاض ر بر رو

اس  ت که امکان ادغام آس  ان    یمتعدد  یو رابط ها  یورود  یپورت ها

فراهم    پرواز( را  عاتنمانند ض بط کننده اطال  یخارج  یس خت افزارها

ادغام  و  نص        یتوان ب ه راحت  یرا م AMELIA  ن،یکن د. بن ابرا  یم

 س تم یس    ریس ا  تیو تقو  لیتکم  یتوان از آن برا  یم  ن،یکرد. عالوه بر ا

م انن د ض   بط کنن ده اطالع ات پرواز اس   تف اده    م اینظ ارت بر هواپ  یه ا

  .کرد

  IOT  ای  اش      نترن تیا یک اربرده ا  نیاز مهمتر  یکی یهوانورد  یمنیا

  میبا توجه به اس تفاده از مفاه  یقبل  یاز کارها  یبرخ  .]16[خواهد بود  

  ین الش ه ا  یبرا  ییارائ ه راه ح ل ه ا  یبرا  ای  اش      نترن تیمرتبط ب ا ا

  یقبل  ش نهاداتیحال، اکثر پ  نیانجام ش ده اس ت. با ا  یهوانورد یمنیا

پخش  و    نظارت  س  تمیمداوم داده ها با اس  تفاده از س     قالش  امل انت

مرتبط در مورد    قاتیتحق  ریسا.  ]16[است     ADS-Bخودکار وابسته  

اطالع ات پرواز    یه اکنن دهک ارآم دتر ض   بط یبر طراح م ایهواپ  شیپ ا

انبوه    ریاز مقاد  دیاس تخراج مث ر اطالعات مف  یبرا  ییهاکیو تکن]18[

 .]18[اندمتمرکز شده   FDRتوسط    شدهیورآجمع  یهاداده

 

 اتصال: -4-2

اتص ال باید س ازگار و در دس ترس باش د. س ازگاری در اینترنت اش یا  

س ب  تولید داده ها می ش ود و در حالی که دس ترس ی به اینترنت در  

نقاط مختلف جهان در حال نوس ان اس ت. اینترنت  اش یا می تواند به  

در اختی ار مخ اطب ان خود قرار  زودی بی س   یم م دلی از وای ف ای را  

 .]13[دهد

 استعداد: -4-3

تجارت به دس  ت آمده می تواند به کمک نرم افزار و س  خت افزارهای  

الگوریتمی هوش  مندانه تر ش  ود؛ در واقع تکنولوژی قادر بوده  قدرتی  

 که جرقه نبوغ فراهم می کند را اندازه گیری نماید.

 بیان کردن: -4-4

تولیدات به ص ورت هوش مندانه اس ت که روابط  بیان راهی برای طراحی  

 انسان با جهان واقعی را در بر میگیرد.  

 بازده انرژی: -4-5

جمع آوری انرژی قدرت بازده و بارگیری زیرساخت از بخش های الزم  

قدرت هوش مندانه اکوس یس تمی اس ت که باید طراحی ش ود. متاس فانه  

ی تولیدی ،کمبود در  به دلیل پایین بودن توانایی بس  یاری از گروه ها

 بازده انرژی دیده می شود.

 محاسبه و پردازش: -4-6

ب ا توج ه ب ه اینک ه ان دازه گیری ق درت  این تکنولوژی برای ارتب اط ب ا    

کاراکترها در اینترنت اش یا الزم اس ت؛ ابزارهای  اینترنت اش یا باید به  

گونه ای باش ندکه س ب   مرتبط کردن و انتقال داده های جمع آوری  

 شده شود.

 در صنعت   شتریدرآمد ب ی( فرصت ها3)شکل 
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  یها ه ا در ش   بک هگروه  یهی  توص      یبرا  دی  ج د  یاین مق ال ه روش     در

نند    ای کی  یش  نهادیپ گرهیتوص     یاس  ت. ورودارائه ش  ده  یاجتماع

. تکرار  کندیها، عمل مگروه گر،هیتوص     یگروه مطلوب اس  ت. خروج

هر گروه محاسبه شده و به نسبت موضوع گروه    یاعضا  گرید  یهاگروه

 .کرد  زیمتما  گرانیاند را با دصحبت کرده

  داتیتول  ا،یاش  نترنتیپلت فرم ا  کیآنها به    یاتصال  اپراتور و ابزارها  با

در خط مونتاژ    کپارنهیبه طور    یاتیش   ود واطالعات ح  یم  عتریس   ر

 .ابدی  یم  انیجر

  یمحص والت خود بلکه برا   یرا نه تنها برا  ایاش    نترنتیا  یفناور  رباسیا

کار    زبهیکنن د ن یاس   تف اده م  دی  تول  ندیکه کارکن انش در فرا  ییابزارها

 .ردیگ  یم

 

 د یدر تط تول یابی( ابزار رد4کل )ش

کرده  و    یریخود رااندازه گ  تی  ها قادرند اطالعات مربوط به موقع  ابزار

داده ها به کمک   لیو تحل هیارسال کنند .  تجز  یداده مرکز  گاهیبه  پا

از روند    نانیاطم  شیپا  نیدر واقع هدف ا  رد،یپذینرم افزار  ص  ورت م

 .ساخت محصول است  تیفیک  یابیو ارز  دیتول

  ن کیع  ای  تبل ت    کی  توان د از    یم رب اسیک ارمن د ا  کی  عنوان مث ال    ب ه

تواند    یم  یاس تفاده کند، و  مایهواپ  یاس کن پوس ته فلز  یهوش مند برا

  کیدر   چینص   پ  یالزم برا  ینرخش    یرویکند که نه اندازه ن نییتع

توان د ب ه طور    یاطالع ات م  نیاس   ت.ا  ازی  س   وراش مش   خص مورد ن

 .گردد  لیارسال شود تاکار تکم  کیباتابزار رو  کیبه     کیاتومات

ش  ود(   یم  دهینده«نامیکه »کارخانه آ  یکارخانه هوش  مند نداخل  نیا

کار تنها    نیخالص ه کند ا  مایقص د دارد هزاران مرحله را در مونتاژ هواپ

  یابزار مختلف ش  امل م 1100و مهره را با اس  تفاده از   چیپ  400000

  اریبس    ندیفرا  نیابزارها،ا  نیاس ت که با اتص ال ا  نیا  یش ود.نکته اص ل

ها به    چیپ  ردکهیگیص ورت م  یتر از زمان  نانیقابل اطم یو حت  عتریس ر

 .]19[شدند  یمحکم م  یصورت دست

  ریز  یش  امل قس  مت ها  ییدر حوزه همل و نقل هوا  ایاش     نترنتیا

 :است

 تدارکات حمل و نقل.1

 ییهوا  کیتراف.2

 ییهوا  یها  نگیپارک.3

 یمکان تیموقع یابیرد -5

  ییها  یمهم کارخانه هوش مند، اس تقرار فناور  یاز نالش ها  گرید  یکی

تر در س   طح    قیدق  زاتیدتجهی  مک ان تول  یابی  اس   ت ک ه ق ادر ب ه رد

نالش    نیا    .آن اس ت  یدر زمان واقع  یارزش گزار  رهیکارخانه وزنج

داده ها    یریگیمکان طبقه هر ابزار در کارخانه بلکه پ  یینه تنها شناسا

 .کندیم  ایتور مهاپرا  یو رفتار استفاده ازآن را برا

  دییشودنبا تا  یم  دیتول  تیاپراتور و امن  یمنیا  شیباع  افزا  نیهمچن  

اس تفاده    یخاص    زاتیاز تجه  دهیفقط کارکنان مجاز و آموزش د  نکهیا

وجود دارد    مایدر مورد س اخت هواپ  یا  رانهیس ختگ  مقررات  .کنند(  یم

 .دارد  تیفیک  یمنظم و بررس  یزیبه نظارت مداوم و مم  ازیکه ن

  تی تواند به کاهش بار رعا  یخودکار م  یابیرد  یها  یاز فناور  اس  تفاده

  زانیرا به م  دی، روند تول  تیفیک  شیمقررات کمک کرده و ض  من افزا

  ییش   ن اس   ا   زین  گریهدف د  ن،یبر ا  عالوه  .دهد  شیافزا  یقابل توجه

  لیو تحل  هیدر گردش کار با اس تفاده از تجز  یس از  نهیبه  یفرص ت ها

 .مکان است  یداده ها به داده ها

  یص  نعت  شیآزما  یراه انداز  رایاخ   4یص  نعت  نترنتیا  ومیکنس  رس   

،  ندرا یمه  یکرده اس ت  که ش امل بوش ، فناور  یمش ترک را جمع آور

  ییها  یفناور  نینن  یبود. در واقع هدف اصل   یمل  یو سازها   سکویس

 .]20[است  نینو  یبافناور  مایساخت هواپ

در جه ان، ب اع      یدر بخش هوانورد  یفن اور  یه اش   رف تیو پ  رش   د

  یدر بخش هوانورد   ایاش     نترنتیا  یکاربرد  یهاعتربرنامهیس  ر  یمعرف

 یدر حوزه هوانورد  ایاش     نترنتیا  یها  ش  نیکیاز اپل  یکیش  ود.    یم

IOA (Internet of Aviation/Aerospace internet)   اس ت  

  یکاربرد  ارینرم افزار بس     نیا  یمنیو ا  ی د،نگهداریتول  یها  تیکه فعال

 .است
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قطعات    عیکنترل و اتص ال س ر  ندیدر فرآ  ایاش    نترنتیعنوان مثال، ا  به

بر   نهیهم هز  یانس ان  یرویاس تفاده از ن  رایش ود ز  یاس تفاده م  مایهواپ

 .]20[شود  یتلف م  یادیاست هم زمان ز

  ییاس  ت که فرودگاه ها  نیا   IOAنرم افزار  یاز کاربرد ها  گرید  یکی

نمدان را به    یابیمس   افران هوش   من د ش   ده اند امک ان رد  یکه برا

 .]22[دهند  یمسافران خود م

  نیدر کش   ور ما درک ش   ده اس   ت، همچن  یهوانورد  تیاهم  اگرنه

 .سودآور است  نهیزم  نیانجام شده در ا  یگذار  هیسرما

  ریتوان به ش ر  ز یرا م  یدر ص نعت هوانورد  ایاش    نترنتیا  یکاربردها

  :کرد  فیتوص

 :چمدان یابیرد - 5-1

دالر ص  رف حمل بس  ته    اردیلیم  31حدود    کایمطالعات در آمر  طبق

  ین ادرس   ت م یدالر ص   رف حم ل بس   ت ه ه ا لردیلیم  2.3و  یبن د

برنامه   (IATA)ییحمل و نقل هوا  یالملل  نیانجمن ب  نیش  ود.بنابرا

 .گرفت  شیپ  2018ژوئن    1را در    یدیجد

 توجه شود  دیبه نهارنکته با  ییحمل و نقل هوا  یبرنامه برا  نیا  طبق

 ییمایمسافر به شرکت هواپ لیتحو -

 مایدر هواپ  یریبارگ -

 در زمان سفر لیتحو -

 به خود مسافر لیتحو -

نمدان    نکهیدر باره ا  یاطالعات  رایمهم اس  ت ز  ارینمدان بس     یابیرد

به نرش نمدان ها برس د به    کش دیکجا اس ت و نه مدت زمان طول م

و    ییخطوط هوا  یبرا نهیزمان و هر  ییدهد و باع  ص   رفه جو  یما م

 .شود  یمسافران م

نمدان ها    یکه در برنس   رو RFID تراش ه  قیاز طر  یفناور  نیا 

گرفتن    یبرا ییویامواج راد  قیو از طر  ش ودیش ده اس ت اس کن م هیتعب

 .شودیخوانده  م  قیاطالعات دق

درص   د نم دان ها را    99.9تواند تا    یکن د که م ینرم افزار ادعا م  نیا

 .کند  یابیرد

ج  اس اس اطالعات موجود از هر پنج فرودگاه، س ه فرودگاه و از هر پن  بر

  یفناور   یرو  یگذار  هیدو ش  رکت در حال س  رما  ،ییمایش  رکت هواپ

و س رعت    تیبهبود امن  یبرا  کیومتریب  یهس تند. در فناور  کیومتریب

 .شده است  نییبه عنوان تعداد مسافر تع

 :است  ریبه شر  ز  کیومتریب  یفناور

 اسکن ر  کف دست -

 نهره و صدا صیتشخ -

 اسکن ا ر انگشت -

 تالیجید  یپاسپورت ها -

  یمل  تی  امن تی  مس   افران و تقو  عتریب اع   پردازش س   ر  یفن اور نیا

 .شودیم

در    ایاش      نترنتیا  یها  تیاز مز  گرید  یکی  یداخل  یاز ناوبر  اس   تفاده

مس  افران،    یبرا  ییایاس  ت که در فرودگاه ها مزا  یص  نعت هوانورد

فرودگاه، فروش گاه ها و رس توران ها دارد. از    یاپراتورها  ،ییخطوط هوا

اس ت که پرواز خود را به موقع انجام دهند،    یمس افران، ض رور  دگاهید

  یبزرگتر اس تفاده م  یکه از فرودگاه ها  یمس افران  یبرا  مانز  ن،یبنابرا

 .مهم است  اریکنند بس

ش  وند، به خطوط    یم  مایکه مس  افران به موقع س  وار هواپ  ییآنجا  از

کاهش    نیرا کاهش داده واز ا  رهایدهد که تاخ  یامکان را م  نیا  ییهوا

 .سود ببرند

در   ای  اش     نترن تیا یاز ک اربرد ه ا گرید  یکی  یمج از تی  واقع یفن اور 

ش  ود به منظور بهبود تجربه    یاس  ت که باع  م  یص  نعت هوانورد

  ینما   کیرا داش ته باش ند و   "یتجربه ص ندل"مس افران قبل از پرواز،  

 .کنند  افتیرا در  مایهواپ  نیبدرجه از کا  360

  ادغام  .گردد  یص نعت متحول م  نیخدمات نو  ش بردیاس اس باپ  نیا  بر

را به همراه    یقابل توجه  یایمزا  یدر ص   نعت هوانورد  ایاش      نترنتیا

و    ییمایهواپ  اتیعمل  یس  از  نهیبه  دیخدمات جد  رایخواهد داش  ت ز

 .سازدیم  ریها را امکان پذ  ییدارا  تیریمد

  نهیو هز  یو نگه دار  ریص   نع ت را از تعم ینقط ه اص   ل  دی  جد  خدمات

 .دهد  یهدف قرار م  کیتراف  یساز  نهیسوخت تا به

 :رانهیش  یپ یو ن هدار ریتعم- 5-2

  یبه کاهش زمان خراب   رانهیش  گیپ  یو نگهدار  ریخدمات تعم  توس  عه

 .کند  یصنعت کمک م  یمنیا  شیو افزا  مایهواپ
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ص   نع ت   یس   از برا   ن هیع ام ل مهم هز کی     نیدر زم  م ایهواپ  زم ان

تواند باع  اختالل عمده درص  نعت    یامر م  نیاس  ت که ا  ییمایهواپ

 . ]23[برسان   یآس  ییمایشرکت هواپ  کیشود و به شهرت     ییهوا

به    ایاش    نترنتیتوس عه ص نعت اطالعات، ا  یها  ریاز مس   یکیعنوان    به

  وها،یاز س نار  یاریطور گس ترده مورد اس تفاده قرار گرفته اس ت. در بس  

قرار دارند    نیدور افتاده زم  اریدر مناطق بس  ایاش  نترنتیا  یدستگاه ها

  یبه ان دس  ترس    ینیزم  یاز ش  بکه ها  میتوان به طور مس  تق  یو نم

 .است  ریماهواره امکان پذ  قیداشت و فقط از طر

فش  ار در ش  بکه    ایاش     نترنتیدس  تگاه ا  یپردازش در برنامه ها  یبرا

 .ابدی  شیافزا  دیبا  نالیدستگاه و ترم  نیکند و فاصله ب  یم  دایکاهش پ

و    یطراح   یبه ص ورت س فارش    یاریبس   یس نت  یحال ماهواره ها  نیا  با

خاس مورد اس تفاده قرار    یانجام کاربرد ها  یس اخته ش ده اند که برا

  .رندیگ  یم

اس ت که ان را به    یس خت افزار و نرم افزار ماهواره به گونه ا  س اختار

کرده و نرم افزار را در م دار    لی  لب ه فض   ا تب د  یگره مح اس   ب ات  کی  

 .میکن  یاجزاء هماهنگ م  هیو ان را با بق  میکن  یم  یبارگزار

  نترن تیس   اخ ت ه ا نم انن د ا ریبر ابع اد ز هی  ب ا تک  ریاخ  یس   ال ه ا در

  یهوش   من د، فن اور   یو رواج دس   تگ اه ه ا(  لی  موب ا  نترن تیو ا  ینیزم

  نترنتیا  یفناور  ].24[اس  ت افتهیبه س  رعت توس  عه    اء یاش     نترنتیا

  یم انن د مراقب ت ه ا   یک اربرد  ییه ا ویاز س   ن ار یاری  در بس     اء ی  اش    

  ،ی اس ت .حمل و نقل، کش اورز   داش ته  یارخوبیبس    ش رفتیپ  یبهداش ت

  طیهوش   من د نظ ارت بر مح  یهوش   من د، خ ان ه ه ا  یش   هر ه ا

 ...و]25[ستیز

  یم  ینیب  شیپ  یاس ت. برخ  ریبر اقتص اد نش مگ  اء یاش    نترنتیا  ریتا 

  اء یاش     نترنتیدس  تگاه  به ا  اردیلیم  27از    شیب  2025کنند تا س  ال  

محدود اس ت و عمدتا   ینیحال ش بکه زم  نیبا ا  .]26[ش ود  یمتص ل م

س خت    یها طیمح  یبرخ  یش ود و برا  یمتمرکز م  یدر مناطق ش هر

  یرا نم  ینیها ش  بکه زم  انوسیها و اق  وهها، جنگل ها، ک  ابانیمانند ب

در مواجهه    ینیش بکه زم  ن،یتوان به طور کامل پوش ش داد.عالوه بر ا

 .است  ریپذ   یو.... اس  یزلزله، سونام  ل،یمانند س  یعیطب  یبا بالها

  یر ی ناپذ   یبا پوش ش گس ترده و اس    یماهواره ا  یارتباط  یها  س تمیس  

را در مناطق    اء یاش    نترنتیا  یها  انهیبه پا  یتوانند خدمات دس ترس    یم

 .دور افتاده ارائه دهند

     س  فارش    اریخاس بس     یبا توجه به عملکرد ها  یس  نت  یها  ماهواره

مش خص ش ده    یطراح  ینوع ماهواره ها در ابتدا  نیش وند.عملکرد ا  یم

ب ه اش   تراک    ن،ی. عالوه بر اس   تن دین  رییاجرا ق اب ل تغان د و در زم ان 

 .است  زینالش برانگ  گرانیبا د  یگزاشتن منابع محل

  یدر ماهواره ها  مایقیتوان مس  ت یمحاس  به لبه فض  ا را نم  ن،یبنابرا

خود    یها  یژگیاعمال کرد.همراه با مخاس به لبه تلفن همراه و و یس نت

لبه ماهواره را    یناس   براماهواره هوش مند  م  کیمقاله    نیماهواره، ا

 .کند  یم  شنهادیپ

کرد: س  کو و    میتوان به دو قس  مت تقس     یرا م  یس  نت  یها  ماهواره

  یم  نییعملکرد م اهواره را تع  یترابر  تی  ظرف  زانیم یترابر  تی  ظرف

دهد. با    یمربوط به بار را ارائه م ینیخدمات تض   م  زیکن د و س   کو ن

  یمانند مدارها   یدیجد  یها  یفناور  ،یماهواره ا  زیر  یتوس   عه فناور

و...ب ه طور    یمواد افزودن دی  و تول ت الیجید  گن الیمجتمع، پردازش س    

 .ردیگ  یمداوم مورد استفاده قرار م

  یمختلف به طور فعال در حال کش  ف ماهواره نس  ل بعد   یکش  ور ها

ظهور کرده    دیجد  یاز ماهواره ها  یاریهس  تند. و در حال حاظر بس   

 .اند

کنن د: م دول    یعم دت ا بر دو جنب ه تمرکز م دی  ج د  یم اهواره ه ا  نیا

عملکرد نرم افزار از نظر بهبود س طح مدوالر    فیو تعر  یاس تانداردس از

هند و    یانجام م یقیاز موس  س  ات کار تحق  یش  دن ماهواره ها، برخ

 اند.  دهیرس جهیبه نت  یبرخ

 نتیجه گیری   –  6

و    یبند میاتص  ال، تقس     تال،یجیاز تحول د یبیدر حال حاض  ر ترک

  ازمندین  یجهان  یها  ش  رفتیبا توجه به پ  ییدر ص  نعت هوا  یدگیچیپ

  یدر هوانورد  م ایمس   افران، خ دم ه و هواپ  یمنیخواه د بود. ا  تی  امن

 .است  یاصل  تیاولو

  ای اش     نترنتیا  یبا اس  تفاده از نرم افزار ها  مایهواپ  ییاز ش  ناس  ا  پس

شود    یم  مایهواپ  میمستق  ریو غ  میکه شامل ارتباط مستق  ییوهایس نار

  یم ا را ب ه برن ام ه ه ا   ن دهیک ار آ  ییوی.  هر س   ن ارمیبر  یرا ب ه ک ار م

 .متمرکز خواهد کرد   ایاش  نترنتیارتباطات ا  یکاربرد

به کار گرفته    یخدمات  ای یص  نعت  یهادر بخش  ایاش     نترنتیاگرنه ا 

از    یا  ندهیاس ت و تعداد فزا  ش رفتیدر حال پ   یفناور  نیاما ا  ش ود،یم

  ،یی کارا نه،یمانند هز  یکند. موض وعات  یرا اتخاذ م  نیکس   و کارها ا

و    یدار یپا  ،یریرقابت پذ  ،یطیمح  س تیا رات ز  ند،یبهبود فرآ  ت،یفیک

 .دارد  زین  یقابل توجه  یگذار  هیسرما  نهیهز  ایاش  نترنتیا  رای. زرهیغ
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و نرم    مایش   رکت س   ازنده هواپ  دیجد  یها  یمقاله فناور  نیا  در
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 ک یمکان  یمهندس   لیفارغ التحص محمد مرادپور

آزاد ش   التحص  90سال    رازیدانشگاه  فارغ    لیو 

  محقق   جلوبرنده   شیارشد هوافضا گرا  یکارشناس

زم کمپرسورها،    غهیت  کینامیرودیآ  نهیدر 

 . ایاش  نترنتیو  ا  140  رانیا  مایهواپ  یاطالعات پرواز   یسیکدنو

 

اردکانی فارغ   التحصیل مهندسی  حدی  عبیدی 

از دانشگاه پیام نور واحد    1401هوافضا در سال  

زمینه های پژوهشی مورد عالقه عبارت اند    شیراز

   .از: کد نویسی مونت کارلو و اینترنت اشیا
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