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 : الملخص

( مخطًطا ألجهزة الحوسبة المترابطة التي يتم تزويدها بمعرفات فريدة مع القدرة على نقل البيانات عبر شبكة IoTيعتبر إنترنت األشياء )
دون الحاجة إلى تفاعل إنسان إلى كمبيوتر أو حتى تفاعل من إنسان إلى إنسان ، هناك مثال شائع إلنترنت األشياء الذي يتضمن 

إنترنت األشياء في ساحات   تقنيات ذكية وأنظمة أمان الكناري والمرايا التتبع وغيرها ، ظهرت  والحقائب والساعات والقفازات وأنظمة 
الحوسبة. نظًرا لهذا االستخدام المتزايد إلنترنت األشياء في بعض الجوانب  تفصيلية شاملة حول األداء الرئيسي إلنترنت األشياء. تم 

المثال، أمان إنترنت األشياء، والتحكم في ازدحام إنترنت األشياء، والتحكم   فحص وتحليل تقنيات إنترنت األشياء الرئيسية، على سبيل
 في تدفق إنترنت األشياء، وكفاءة استهالك طاقة إنترنت األشياء في جوانب مختلفة من الحوسبة.  

  :المقدمة

ن استخدامه لحماية البيانات وهي  ( كعامل رئيسي في أنظمة الحوسبة التي تؤثر على األداء بغض النظر عIoTيتم إنترنت األشياء )
موضوع البحث الرئيسي إلنترنت األشياء ألن األنظمة تستمر في التسلل بشكل أعمق إلى حياتنا الخاصة، حيث تستشعر األنظمة جميع 

يما التطبيقات أنواع البيانات وتعالجها وتحفظها. يواجه هذا الموقف العديد من التحديات التي تواجه جوانب األمان والخصوصية، ال س
التي تعمل على أنظمة تحديد الموارد المحددة ، حيث يقوم مطور النظام باختيار آليات حماية البيانات الراسخة التي تجعل من الممكن 

 سرية وسالمة البيانات.

ادقة الرسائل ،  على وجه الخصوص، يقومون بفحص أداء العديد من كتل التشفير وأصفار التدفق، وخوارزميات التجزئة، ورموز مص
نقل   وآليات التوقيع ، وبروتوكوالت تبادل المفاتيح التي يتم إجراؤها على أنظمة محدد الموارد األكثر تقدًما. من خالل توفير التقييد وقيم 

 ة. البيانات، تسهل نتائجها المحققة حساب حدود األداء / حماية البيانات وتسهيل تصميم وتطوير أنظمة إنترنت األشياء اآلمن

يتم ربط ماليين األنظمة بأنظمة أخرى عبر إنترنت األشياء. تم بحث العديد من مشاهد إنترنت األشياء ، مثل األمان ، على نطاق واسع 
في أبحاث ودراسات سابقة على الرغم من أن البحث يلفت االنتباه حول كيفية تحديد وأمان إنترنت األشياء. إلى أن مفاده من الخطير 

ة كيفية استجابة عمليات طرح إنترنت األشياء عندما يتم إنشاء قيمة هائلة من البيانات بواسطة أنظمة إنترنت األشياء. إنهم للغاية دراس
يريدون أيًضا التأكد من أن عمليات طرح الشبكة الحالية لن تواجه أي مشكلة، ألن الخدمات الحالية قد ُتمنع. إلى جانب ذلك ، فإن  

هما   واألمان  درسوا  الخصوصية   ، البداية  في  مضاعفة.  مساهمة  واألمان  للخصوصية  كان  األشياء.  إلنترنت  الهائل  القلق  مصدر 
موضوعات األداء لطرح شبكة إنترنت األشياء للمعلمات مثل التأخير ، والحمل ، واإلنتاجية، ثم قاموا بتحليل النفقات العامة التي تم 

 إنشاؤها نتيجة لنشر األمن في إنترنت األشياء. 

النقل. حيث يتم فرض الجزء  المتعلقة بشبكات إنترنت األشياء في أمن توصيالت عقد إنترنت األشياء وطبقة  تتمثل أهم االهتمامات 
األكبر من عقد إنترنت األشياء في ظروف ذات تأثير هائل في االستخدام والقدرات الحسابية ، يمكن مالحظة أمان اتصاالتها بسهولة  

لذلك، ترى األنظمة األساسية الجديدة ألجهزة إنترنت األشياء هذا الغياب لألمان من خالل احتواء قدرات التشفير  في كثير من األحيان.
 (. TLSالمتزايدة لألجهزة. ستظهر هذه الفرصة لممارسة أسلوب األمان المتميز مثل بروتوكول أمان طبقة النقل )
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إنتاج كميات هائلة من البيانات. شرح حماية بيانات إنترنت األشياء الحساسة التي تسمى يؤدي التوسع السريع في إنترنت األشياء إلى  
أينما كانت هذه   -(. ُيعد التنفيذ اإلجباري لسياسات منفصلة للبيانات الحساسة إلنترنت األشياء  PEFMوحدة ضباب تطبيق السياسات ) 

هي موقعها في البنية التحتية لحوسبة الضباب ، والتي   PEFMخاصية    .PEFMالبيانات متاحة طوال دورة حياتها ، مهمة رئيسية لحل  
للتطبيقات البعيدة طريقة   PEFMتعمل بأكبر قدر ممكن تقريًبا لمصادر البيانات الموجودة في قواعد البيانات. ويتيح    PEFMتضمن أن  

سياسة   PEFMنسبة للتطبيقات المحلية ، تستخدم  (. في المقابل ، بالADBsآمنة ذاتية تعتمد على بناء وبث حزم البيانات النشطة )
 إنترنت األشياء مباشرة. 

 تعريف إنترنت  األشياء:  

إنترنت األشياء هو مفهوم متطورلشبكة اإلنترنت بحيث تمتلك كل األشياء في  حياتنا قابلية  االتصال باإلنترنت أو ببعضها البعض 
 الل الشبكة. إلرسال واستقبال البيانات ألداء وظائف محددة من خ

وهو ما يعني الجيل الجديد من اإلنترنت او الشبكة التي تمنح إمكانية التفاهم بين العقد المترابطة مع بعضها البعض من خالل بروتوكوت 
اإلنترنت. وتضم هذه العقد األجهزة واألدوات والمستشعرات و الحساسات وكذلك أدوات الذكاء االصطناعي المتنوعة و غيرها يتجاوز  

ذا التعريف المفهوم التقليدي الذي يقصد به تواصل األشخاص من خالل الحواسيب والهواتف الذكية من خالل شبكة عالمية واحدة ومن ه
 خالل الطرق التقليدية المعروفة. 

حاجته أن يكون لكن إنترنت األشياء تعطي للفرد حرية التنقل و التحرر من المكان أي أن اإلنسان يستطيع أن يتحكم في الوسائل دون   
في مكان معين لمتحكم بجهاز معين، باإلضافة إلى ذلك تعطي األشياء إمكانية التواصل مع بعضها  البعض لخدمة االنسان دون أي 

 تدخل بشري. 

 مكونات إنترنت األشياء: 

( وبروتوكوالت IPرنت )عنوانلمحصول على إنترنت األشياء نحن بحاجة إلى: إنترنت , أشياء, معرفات ليذه األشياء على شبكة  اإلنت
 اإلتصال.

األشياء: إن االشياء في تعبير إنترنت األشياء هي وحدات فيزيائية موصولة باإلنترنت عن هويتها وعن حالتها. يمكن اعتبار أي شيء 
البيانات المختلفة, )حتى البشر( يمكن ربط حساس معه كشيء أو كعقدة في إنترنت األشياء. الحساسات فهي المكونات التي تجمع وتنشر  

ير. مثل: الموقع واالرتفاع والسرعة والحرارة وشدة اإلضاءة والحركة والطاقة والرطوبة وسكر الدم وجودة الهواء ورطوبة التربة وغيرها الكث
ونظام التشغيل هذه العناصر ليست حواسيب، مع أنها قد تحوي نفس عناصر الحواسيب مثل المعالج والذاكرة والتخزين واإلدخال واإلخراج  

والبرمجيات. ما يميز أنها رخيصة الثمن، وسعرها يتناقص باستمرار، ومتوافرة بكثرة، ويمكنها التخاطب إما مباشرة مع اإلنترنت أو مع 
 أجهزة متصلة باإلنترنت. 

نموذج التقليدي في اإلنترنت من النقاط التي يجب التركيز عليها أن نماذج نقل البيانات بين اآلالت في إنترنت األشياء سيختلف عن ال
بين البشر. فالتواصل بين اآلالت سيكون أكثر عددا من حيث عقد التواصل. لكن أغلبها سيخلق حركة تتجه أكثر نحو التحميل إلى  

 الخوادم والتنزيل منها. 
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أغلب العقد تجهيزات منخفضة  تتطلب تطبيقات التواصل بين اآلالت توصيل المعلومات ومعالجتها في الزمن الحقيقي. ويجب أن تكون 
 استهالك الطاقة جدا أومغذاه ذاتيا بالطاقة مثل الطاقة الشمسية.  

 :IOT Architectureمعمارية إنترنت األشياء 

 تتألف بشكل أساسي من ثالث طبقات :  

( Data Acquisitionالبيانات ): يتم إنجاز ىذه الطبقة على مرحلتين، مرحلة الحصول على  (Sensing Layer)  طبقة االستشعار
البيانات ) البيانات في طبقة تجميع  ( وخاصة في حال األنظمة Data Collaborationمن خالل األشياء، ومن ثم يتم تجميع هذه 

 الضخمة حيث يتم تجميع هذه البيانات في أجهزة وسيطة وارسالها إلى الطبقة التالية. 

هذه الطبقة الوسيطة ما بين طبقة االستشعار وطبقة التطبيقات حيث يتم في هذه الطبقة ارسال    (:Network Layerطبقة الشبكة )
 البيانات عبر اإلنترنت باستخدام العديد من بروتوكوالت اإلنترنت إلى طبقة التطبيقات.  

لمطبق وهي تقسم على مرحلتين: : تختلف هذه الطبقة باختالف نوعية نظام إنترنت األشياء ا(Application Layerطبقة التطبيقات )
 بيق. طبقة الدعم الفرعية وهنا يتم معالجة البيانات وتحميلها، وطبقة الخدمة الفرعية يتم في هذه الطبقة االستجابة وفقا لبنية ونوعية التط

 فوائد إنترنت األشياء:  

على  أن تعرف الكثير من المعلومات عن أي التواصل مع األشياء: من خالل اإلنترنت ستكون قادراً  في أي وقت من األوقات  -1
 شيء حولك باستخدام جهازك المحمول أو باستخدام أي طريقة اخرى. 

يمكن مراقبة االزدحام في شبكات النقل، التسرب في شبكات الصرف الصحي لمعرفة مواقع الخلل بعد تزويدها بحساسات تتصل إلى  
 اإلنترنت. 

هي  التحكم. فعندما يالحظ المستشفى خالل في ضربات القلب يرسل لك رسالة بأن تتوقف عن بذل  التحكم: العملية الالحقة للمراقبة  
 المجهود ويرسل لك سيارة إسعاف. والبيانات المتبادلة عن مواقع السيارات وحالة الطرق تستخدم لتخفيف االزدحام. 

ون بإمكانك البحث عن أشياء حقيقية مثل مفاتيح السيارة, محركات البحث الحقيقية : بعد أن كان اإلنترنت حكرا على المعلومات سيك
 وغيرها من األشياء بمجرد ربط حساس.

 تعريف الحوسبة السحابية: 

المعنى الجوهري للمحوسبة السحابية هو تقديم )حسب الطلب( مصادر وتطبيقات تقنية المعلومات عبر اإلنترنت والدفع حسب االستخدام.  
ى توفير طريقة مرنة ومنخفضة التكلفة للوصول إلى مصادر تقنية المعمومات الالزمة لدعم العمليات المتنوعة  تساعد الخدمة السحابية عل

 لمجاالت األعمال اإللكترونية. 
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أي نقل عملية المعالجة من جهاز المستخدم إلى أجهزة خادمة عبر شبكة اإلنترنت, وحفظ المستخدم ليستطيع الوصول إليها من أي  
 , لتصبح البرامج مجرد خدمات, وليصبح حاسوب المستخدم مجرد واجهة أو نافذة رقمية.مكان وأي جهاز

الحوسبة السحابية ىي مصطلح عام مستخدم للداللة على نوع  جديد من الخدمات الحاسوبية التي تشكل الشبكات أساسا لها والتي تتخذ  
التطبيقا ت المخزنة على السحابة والمطلوبة من العميل حسب حاجته ليتم من اإلنترنت مكانا لها لتشكل بيئة متاحة للمستخدم تضم 

تشغيلها عبر المتصفح, وهي المصادر واألنظمة الحاسوبية المتوافرة  تحت الطلب  عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات 
 مكان.الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحمية بهدف التسيهل على المستخدم قدر اال

 الحوسبة السحابية لها العديد من السمات، أهميا:

مشاركة البنية التحتية: باستخدام نموذج برمجي افتراضي, يتم السماح بمشاركة الخدمات العتادية كالخزن وموارد الشبكة. إن البنية   -1
التحتية   البنية  من  لالستفادة  مصممة  المستخدم,  النموذج  عن  النظر  وبغض  للسحابة  من  التحتية  عدد  ألكبر  لها  المخصصة 

 المستخدمين المتاحين.
التخصيص الديناميكي: يسمح التخصيص الديناميكي بتزويد الخدمات باالعتماد على  حاجة المستخدم, هذه الخطوة تتم أوتوماتيكيا   -2

حت شروط أهمها باستخدام برمجيات معينة, تقوم بتوسيع أو تقميص ميزت الخدمة حسب الرغبة. هذه العملية يجب أن تحدث ت
 السرعة والتوافقية واألمان.

النفاذ للشبكة: إن انتشار الخدمات في السحابة تتضمن كل شيء من استخدام تطبيقات األعمال إلى آخر التطبيقات على أحدث  -3
 الجوالة الذكية. األجهزة 

افتراضية إلدارة و حساب كمية   -4 اعدادات  استخدام  تتم عبر  المدارة:  بتزويد  البيانات  تقوم  ذلك  للمستخدم وبعد  المقدمة  الخدمات 
المستخدم بتقرير عن الفاتورة, وبشكل عام فالمستخدمون يدفعون باالعتماد على  كمية وكيفية استخداميه للخدمات السحابية وذلك  

 خالل فترة الفاتورة. 

 لرغبة وبطريقة فوترة عادلة )حسب االستخدام(.باختصار فإن الحوسبة السحابية تسمح بمشاركة و تحجيم نوع وكمية الخدمات حسب ا

 مزايا تقنية الحوسبة السحابية: 

، جداول البيانات وقواعد  Googleالخدمة الذاتية: وهي إمكانية استخدام التطبيقات المتاحة في السحابة، مثل تطبيقات مستندات   -1
 ية السحابة باستخدام مستعرض الويب وفقا لحاجاته.البيانات، بحيث يستطيع أي مستخدم إنشاء الملفات وتعديمها وحفظها في بن

التوافرية والمرونة: الوصول لمتطبيقات والموارد المتاحة في السحابة من أي مكان وفي أي وقت يساعد على سهولة الوصول للبيانات -2
ت والتطبيقات بواسطة مجموعة  والمعلومات في الوقت المطلوب كما توفر المزيد من المرونة من خالل تمكين الوصول إلى المعلوما

 واسعة من المواقع والخدمات, كما أن مشاركة المصادر من خالل خدمات الحوسبة توفر سيولة ومرونة.

التي يستخدمونها,   -2 الخدمات  الدفع فقط حصول على  النفقات من خالل  للمنظمات تقليل وخفض  التكاليف: يمكن  توفير وخفض 
 دة توزيع المعلومات. ويحتمل أن تكون عن طريق خفض أو إعا
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 أنواع الحوسبة السحابية: 

: وهي عبارة عن بنية تحتية توفر جميع تطبيقات وموارد الحوسبة ولكن لمجموعة  Public Cloud Computingالسحابة العامة -1
 من العمالء وتكون التطبيقات على الخدمات السحابة. 

: وهي عبارة عن بنية تحتية أيضا و لكن مستأجرة لشخص أو مؤسسة واحدة  Private Cloud Computingالسحابة الخاص -2
 بحيث تعمل لحسابه وتحت تصرفه الكامل في البيانات واألمان وجودة وكفاءة الخدمة. 

: وهي بنية تحتية تجمع بين النماذج السحابية العامة والخاصة بحيث يمكن توفير Hybrid Cloud Computingالسحابة اليجينة  -3
 كل منها. 

 الهدف والمساهمة 

الهدف من هذا العمل هو تحسين وتحليل أداء األنظمة السحابية من حيث اإلنتاجية ، ومعدل االنخفاض، واالستخدام من خالل النظر 
حساس في الخوادم المتجانسة وغير المتجانسة ، وفئات األولوية لطلبات إنترنت األشياء ألن بعض طلبات إنترنت األشياء مثل الصحة 

 :ويمكن تلخيص المساهمات الرئيسية لهذا العمل على النحو التالي للتأخير.

(1( المتجانس  الديناميكي  المخصص  الخادم  جدولة  ُيقترح   )DDSS( المخصص  للخادم  المتجانسة  غير  الديناميكية  والجدولة   )h-
DDSS .ويتم شرح إجراء الجدولة ، ) 

التأخير ، واإلنتاجية لكل فئة من فئات اإلشغال، ومعدل االنخفاض، ومتوسط  دنى )متوسط  ( يتم اشتقاق مقاييس األداء األعلى واأل2) 
 التطبيق( لخوارزمية الجدولة المقترحة بطريقة صحيحة باستخدام نظرية قائمة االنتظار.

 ( يتم التحقق من التعبيرات المشتقة لمقاييس األداء من خالل عمليات محاكاة واسعة النطاق.3)

النتائج أن  ُتظه لفئات   DDSSو    h-DDSSر  المناسبة  يحسنان بشكل كبير معدل اإلسقاط واإلنتاجية باستخدام مستويات األولوية 
طلبات إنترنت األشياء في الحوسبة السحابية. ستساعد خوارزمية الجدولة المقترحة والتحليل المرتبط بها مزودي الخدمات السحابية على  

م فعالة قابلة للتكيف مع اإلنسان. أنظمة الخادم الجينية وغير المتجانسة من خالل مراعاة مقاييس أداء النظام بناء خوارزميات جدولة خاد
 ، مثل معدل االنخفاض واإلنتاجية واالستخدام. 

 (: IoT( و إنترنت األشياء )Cloud Computingتكامل الحوسبة السحابية )

( خاص بها IP(: هو عملية اعطاء كل ما حولك من اجهزة معرف اي بي )IoT)  قبل الخوض في هذا التكامل ما هو إنترنت االشياء
 وتوفير شبكة اإلنترنت لها وذلك للتحكم فيها الكترونيا بواسطة اإلنترنت واول من استخدم مصطلح إنترنت األشياء هو كيفن أشتون.

اإلنترنت والتواصل الشبكي حيث كل منهما تستخدم مفهوم اإلنترنت, ففي القاسم المشترك بين الحوسبة السحابية وإنترنت االشياء هو  
 الحوسبة السحابية يستخدم اإلنترنت لتوصيل للخدمات، وفي إنترنت االشياء يستخدم اإلنترنت لتوصيل االجهزة بالخادمات المركزية. 
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تخزين السحابي وهذا بدوره يدعم بصورة كبيره فكرت إنترنت  في االونة االخيرة زادت االستثمارات العالمية في مجال الحوسبة السحابية وال
 االشياء وربط كل اجهزة العالم باإلنترنت والوصول لبياناتها سحابيا.

رقمي في المستقبل يسعي الباحثون إلنشاء المدن الذكية التي يتم التحكم فيها بواسطة شبكة اإلنترنت ويتم تخزين بياناتها سحابيا والتحكم ال
ستخدم تلك التقنية في المستشفيات والمصانع ومحطات الطاقة و السيارات والقطارات والطائرات وحتي االجهزة الكهربائية داخل  بها وست

 المنزل من مصابيح وتلفاز واجهزة التكيف وغيره.

ين التكنولوجيا لتخدم المدن  يتخيل لك للوهلة االولى ان هذا االمر مستحيل او غير منطقي ولكن ليس كذلك فقد انطلق بالفعل التكامل ب
الذكية و التطور الذي صاحب بروتوكول اإلنترنت وتحوله لالصدار السادس من اهم التحوالت لتحقيق هذه االهداف، رغم بعض المقاومة 

 من المستخدمين إلستخدام تلك التقنيات وتخوفهم منها ولكن هي بالفعل اقتحمت حياتهم واثرت فيها.

 فرص إنترنت األشياء 

قنية إنترنت األشياء كأداة من أدوات التحول الرقمي، فتحت العديد من الفرص في مجال األعمال وغيرها، ومن ذلك على سبيل المثال ت
 ال الحصر: 

 تطبيقات إنترنت األشياء لألعمال. -1
 تمكين منصات الحوسبة السحابية. -2

ية، تعمل يدًا بيد، حيث إن العامل األساسي لنمو تكنولوجيا إنترنت  إذ إن كاًل من تكنولوجيا إنترنت األشياء، وتكنولوجيا الحوسبة السحاب
م كِخْدمات حاسوبية ضمن الحوسبة  األشياء، مرتبط باالبتكار في منصات الحوسبة السحابية، ولذا فإن تطبيقات إنترنت األشياء التي ُتقدَّ

 بسرعة وسهولة. السحابية، تتيح للمطورين نشر تطبيقات إنترنت األشياء على هذه المنصات 

 تحديات إنترنت األشياء

 هناك العديد من التحديات التي تقف في وجه تقنية إنترنت األشياء ومنها ما يلي، ونذكرها كعناوين:

 تحديات أمن المعلومات.  •
 تحديات اللوائح المنظمة لهذا النوع من التكنولوجيا.  •
 تحديات التوافق والربط مع التقنيات األخرى. •

 لتكنولوجيا إنترنت األشياء، العديد من التطبيقات في شتى المجاالت، وإليكم قائمًة بأهم سبعة تطبيقات

 %. 22تطبيقات الصناعة، ومنها خطوط اإلنتاج، وهي األعلى تطبيقًا بنسبة  -1
 %. 15تطبيقات النقل، ومنها السيارات ذاتية القيادة، بنسبة   -2
 . %14تطبيقات الطاقة التي ارتفعت بنسبة  -3
 %.12تطبيقات تجارة التجزئة، وبلغت نسبتها  -4
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 % أيضا. 12تطبيقات المدن الذكية، حيث بلغت نسبة تطبيقاتها  -5
 %. 9تطبيقات العناية الصحية، وبلغت نسبتها  -6
 %.7تطبيقات سلسلة اإلمداد والتي بلغت نسبتها  -7

 تأثيرات إنترنت األشياء

 لشركات والحكومات، ومن هذه التأثيرات ما يلي:تكنولوجيا إنترنت األشياء لها تأثيرها الواضح على ا

 قياس اإلنتاجية لعمليات خطوط اإلنتاج من خالل تدفق البيانات بين الحساسات وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات. -1
إطالق  -2 عند  األسواق  داخل  الكاميرات سواء  أنظمة  باستخدام  والحكومات  الشركات  بدأت  وللمستهلكين، حيث  للسوق  أفضل  فهم 

 ات جديدة، أو الحركة عند إشارات المرور، وذلك لقياس سلوكهم في هذه المواقف. منتج
زيادة االنتاجية وتقليل التكاليف من خالل أتمتة العمليات باستخدام تكنولوجيا إنترنت األشياء التي ترسل البيانات من الحساسات  -3

ديد أقصر طريق للوصول إلى الوجهة المطلوبة، أو استخدام  والمستشعرات بطريقة آلية دون تدخل بشري، والتي تستخدم مثاًل في تح
 الطائرات المسيرة لتحديد المشاكل في خطوط أنابيب نقل النفط.

 :الخاتمة

كما تم بناء نظام إنترنت  االشياء و ارسال البيانات و تجميعها ومعالجتها بداخل. تم فحص وتحليل تقنيات إنترنت األشياء الرئيسية، 
على سبيل المثال، أمان إنترنت األشياء، والتحكم في ازدحام إنترنت األشياء، والتحكم في تدفق إنترنت األشياء، وكفاءة استهالك طاقة  

 شياء في جوانب مختلفة من الحوسبة.  إنترنت األ

 الملخص ألداء إنترنت األشياء استخدام التقييم في تطوير النماذج التي تحل المشكالت التكنولوجية الحالية المعروضة. 
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