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چکیده
رایانش ابری خودرویی یک راه حل امیدوار کننده برای بهره برداری از منابع کم استفاده خودروها از جمله قدرت پردازشی ،فضای ذخیره
سازی ،اتصال اینترنت و غیره است .این منابع میتواند میان خودروها به اشتراک گذاشته شود یا توسط مالکین اجاره داد شود تا برای مصارف
مختلفی مثل رفع نیاز سخت افزاری سرویسها و اپلیکیشنهای شبکه خودرویی مورد استفاده قرار گیرند .در واقع میتوان از این طریق به
نیاز رو به افزایش برای منابع در شبکه خودرویی پاسخ داد ،اگرچه به نظر میرسد این طرح امکان پذیر است اما پیاده سازی آن با مشکالتی
مواجه است .محققان زیادی بر روی طراحی معماری تمرکز کردهاند تا بر مشکالت مختلف غلبه کنند و در نتیجه نیاز کاربران را با ارائه
سرویس قابل اعتماد برآورده کنند .در این مقاله به بررسی طرح ابر خودرویی پرداخته شده و روی ویژگیها و معماری آن تمرکز خواهد
شد .در ابتدا به طور اجمالی انگیزه ایجاد ابر خودرویی مطرح و در ادامه چالشهای مربوط به طراحی کاوش خواهد شد .عالوه بر این،
ویژگیهای معماریهای موجود مشخص و یک طبقه بندی از ابر خودرویی ارائه خواهد شد ،سپس شاخصهای دسته بندی معماریها معرفی
میشود.

واژه های کلیدی :ابر خودرویی ،رایانش ابری ،شبکه خودرویی ،معماری
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 .1مقدمه
در دو دهه اخیر شبکه خودرویی موضوع تحقیقات بسیاری بوده
است .پیدایش چندین فنآوری دسترسی بیسیم و تعداد زیاد
اپلیکیشنهایی که برای شبکه خودرویی ارائه شده دلیلی بر توجه
چشمگیر به این عرصه است .مقدور ساختن ارتباط بین خودروها
و تجهیزات زیرساخت امکان ارائه اطالعات مربوط به ترافیک و
حوادث را به رانندگان و سازمانهای مربوط به ترافیک میدهد.

برای عوامل مختلف درگیر در شبکه خودرویی (رانندگان ،مسافران،
سازمانهای ترافیکی ،پلیس و غیره) به همراه داشته باشد .بسیاری
از محققان بر روی این طرح متمرکز شدهاند و سعی کردند تا راه
حلهایی برای مشکالت مختلفی که میتواند توسعه این مفهوم را
تحت تاثیر قرار دهند ،بیابند .به طور خاص ،جنبه معماری به دلیل
مشخصههای شبکه خودرویی در بسیاری از مطالعات مورد تاکید
قرار گرفته است.

دادههای جمع آوری شده به رانندگان کمک میکند تا از جاده ای

در ادبیات این موضوع ،بررسیهایی بر روی ابر خودرویی صورت

پر ازدحام و پر حادثه حوادث دوری کنند .سازمانهای ترافیکی

پذیرفته برای مثال در ] [Gu, Zeng and Guo, 2013مولفان بر

قادر خواهند بود ترافیک را به صورت پویا و بر اساس شرایط

ویژگیها و اپلیکیشنهای ابر خودرویی متمرکز شدهاند .در

مدیریت کنند (از جمله برنامه ریزی پویا ،چراغ راهنمایی) .ادغام

] [Whaiduzzaman et al. 2014یک طبقه بندی ابر خودرویی

تعداد بیشماری از دستگاهها از جمله  ،GPSحسگرها و دستگاه

پیشنهاد شده و در کنار آن یک مطالعه وسیع بر روی ویژگیها،

پردازش مرکزی ،خودروها را هوشمند ساخته .در واقع قابلیتهای

اپلیکیشنها و مشکالت امنیتی صورت گرفته .در این مقاله یک

خودرویی مسافران را قادر میسازد تا از سرویسهای مختلفی

مطالعه دقیق و جزئی بر روی چالشهای ابر خودرویی ارائه

استفاده کنند.

میشود .به طور مشخص دستهبندیهایی از مشکالت مدیریت

به رغم این مزایا ،چالشهای بسیاری میتواند کیفیت سرویس
اپلیکیشنها را تحت تاثیر قرار دهد از جمله تحرک گرهها ،موانع،
محدودیت پهنای باند ،و قطع مکرر اتصال [Al-Sultan et al.

] .2014عالوه بر این ،اپلیکیشنها نیاز یکسانی به منابع (پردازش،

منابع پیشنهاد خواهد شد ،همچنین یک دسته بندی از ابر خودرویی
طرح شده .این مقاله بر روی جنبه معماری متمرکز شده ،از این رو
شاخصهای جدیدی برای دسته بندی معماریهای مختلف پیشنهاد
خواهد شد ].[Mekki et al. 2016

پهنای باند و غیره) و کیفیت سرویس (تاخیر ،نرخ از دست رفتن

در ساختار این مقاله در بخش دوم به پیشینه این فنآوری پرداخته

بسته و غیره) ندارند .برخی اپلیکیشنها از جمله اپلیکیشنهای چند

میشود سپس در بخش سوم طرح ابر خودرویی معرفی خواهد شد.

رسانه ای به پهنای باند باال نیاز دارد تا عملکرد روانی داشته باشند،

بخش چهارم به بررسی چالش ها و مشکالت طراحی معماری

برخی دیگر خواستار تاخیر پایین هستند مثل اپلیکیشنهای

اختصاص خواهد یافت و در بخش پنج معماریهای موجود بررسی

بالدرنگ .در بسیاری از موارد یک خودرو نمیتواند منابع مورد نیاز

و بر اساس شاخصهای پیشنهادی دسته بندی میشود ..در بخش

را دارا باشد.

شش مسائل باز و مسیرهای پیشنهادی برای تحقیقات آینده مطرح

رایانش ابری که راه حلی برای ارائه منابع مورد نیاز کاربران به آنها
است ،راه حل مناسبی برای غلبه بر کاستیهای شبکه خودرویی به
نظر میرسد .در این زمینه ابر خودرویی که توسعهای از رایانش
ابری سیار است ،پیدایش یافته ].[Abuelela and Olariu, 2013
که شامل بهره برداری بهینه از منابع کم کار خودروها و زیرساخت
است .خودروها میتوانند همکاری کنند تا منابعشان را به اشتراک
بگذارند یا به مشتریان اجاره دهند که میتواند مزایای چشم گیری

میگردد و در بخش پایانی جمع بندی و نتیجه گیری ارائه میشود.

 .2پیشینه
ابر خودرویی الگویی جدید است که رایانش ابری و شبکههای
خودرویی را ادغام میکند .برای شناخت عللی که منجر به پیدایش
این مفهوم شده ،در این بخش به مفاهیم "شبکه موقت خودرویی"،8
"رایانش ابری" 1و "رایانش ابری سیار" 9میپردازیم.
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 1-2شبکه موقت خودرویی

شبکه خودرویی گامی بزرگ در جهت تحقق سیستم حمل و نقل

با پیشرفتهای حاصل شده در فنآوری اطالعات و ارتباطات ،طرح

هوشمند است ،این روزها تعداد زیادی از خودرو سازان به منظور

خودروهای شبکه شده توجهات بسیاری را در سطح دنیا به خود

آماده شدن برای اجرای شبکه خودرویی در ابعاد بزرگ ،خودرو-

جلب کرده است ،گرایش جمعی رایج ،ارائه خودروها و جادهها با

هایی با دستگاههای محاسباتی ،ارتباط بیسیم ،سنسورها و سیستم

قابلیتهایی جهت ایمنتر ،بهینهتر و لذت بخش تر کردن

مسیر یابی (مثل  )GPSتولید میکنند .با استفاده از سنسورهای

زیرساختهای حمل و نقل است .در این بحث منظور از ایمنتر

مختلف (مثل آب و هوا ،شرایط جاده ،رادار و غیره) ،دوربینها و

کردن زیرساختهای حمل و نقل ،ارائهی اطالعات درباره راه

قابلیتهای محاسباتی و ارتباطی ،خودروها میتوانند اطالعات را با

بندانهای ترافیکی ،تصادفات ،وضعیتهای خطرناک جاده،

هدف کمک به راننده در تصمیم گیری یا به شکل خاص در

وضعیت آب و هوا و محل امکاناتی مثل پمپ بنزین ،رستوران و

سیستمهای دستیار راننده ،جمع آوری و تفسیر کنند.

غیره است؛ همچنین منظور از بهینه تر کردن زیرساختهای حمل

ساختار شبکههای خودرویی مطابق شکل 8شامل اجزای مختلف

و نقل ،افزایش ظرفیت شبکه جادهای ،کاهش ازدحام و آلودگی،

سخت افزاری و نرم افزاری است[Al-Sultan et al. 2014] .

کوتاهتر و قابل پیشبینی تر شدن زمان سفرها ،کاهش هزینه
نگهداری خودروها ،تدارکات بهتر ،بهبود کنترل و مدیریت شبکه
جادهای و افزایش بهرهوری حمل و نقل عمومی است .همچنین
میتوان از خودروها جهت جمع آوری و پردازش اطالعات از
مناطق مورد نظر برای کاربردهایی از قبیل نظارت ،کنترل آلودگی،
برنامه ریزی ترافیکی و جادهای استفاده نمود .و در آخر منظور از
لذت بخش تر کردن زیرساختهای حمل و نقل ،ارائه دسترسی به
اینترنت ،اطالعات توریستی و تبلیغاتی ،رسانههای اجتماعی،
بازیها و غیره است .تمامی کاربردهای مذکور نمونههایی از
"سیستم حمل و نقل هوشمند" 0هستند .این کاربردها زمانی تبدیل
به واقعیت خواهد شد که شبکههای خودرویی در شکلهای "درون
خودرویی"" ،3بین خودرویی" 1و "خودرو به زیرساخت" 7به
صورت گسترده در دسترس باشند.
"شبکه موقت خودرویی" که از این پس به اختصار آن را شبکه
خودرویی مینامیم بخش مهمی از سیستم حمل و نقل هوشمند
است که تبادل اطالعات بین خودروها را ممکن میسازد .شبکه
خودرویی نوعی از "شبکههای موقت سیار" است که در آن
خودروها به قابلیتهای ارتباط بیسیم و پردازش اطالعات مجهز
شدهاند و قادرند شبکههایی را به صورت خودکار ،در حال حرکت
در جادهها ایجاد کنند .ارتباط بیسیم مستقیم خودرو به خودرو،
تبادل اطالعات را حتی زمانی که زیرساختهای ارتباطی در
دسترس نیست ،ممکن میسازد.

شکل  .1ساختار و اجزای شبکه خودرویی [Olariu and Weigle,
]2009

 2-2رایانش ابری و رایانش ابری سیار
رایانش ابری سیار طرح نو ظهوری در حوزه فنآوری اطالعات
است .برای درک بهتر این فنآوری الزم است به تعریف رایانش
ابری و رایانش ابری سیار بپردازیم.
موسسه ملی استاندارد و فنآوری آمریکا ) (NISTیک تعریف
رسمی برای رایانش ابری ارائه کرده" :رایانش ابری یک مدل برای
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مقدور ساختن دسترسی راحت و بر اساس نیاز به یک مخزن 1به
اشتراک گذاشته شده از منابع محاسباتی قابل پیکر بندی (مثل:

 با جمع آوری منابع ،یک مرکز داده متصل به شبکه میتواند
میزبان مشتریان بسیاری باشد.

شبکهها ،سرورها ،منابع ذخیره سازی ،اپلیکیشنها و سرویسها)
است که با حداقل تالش یا دخالت سرویس دهنده بتوان به سرعت

 .3رایانش ابری خودرویی

اختصاص داده یا آزاد شود[Mell and Grance, 2011] ".

پیشرفتهای بزرگ در صنعت خودرو سازی باعث افزایش

انجمن رایانش ابری سیار تعریف رایانش ابری سیار را به این
صورت بیان کرده" [MCC-forum, 2011] :رایانش ابری سیار در
ساده ترین حالت به زیرساختی اشاره دارد که ذخیره سازی و
پردازش داده خارج از دستگاه سیار رخ میدهد .اپلیکیشنهای
رایانش سیار ،قدرت محاسباتی و فضای ذخیره سازی داده را از
تلفنهای همراه به ابر منتقل میکنند".
رایانش ابری سیار بر اساس این واقعیت است که کسب و کارها
میتوانند به جای سرمایه گذاری بر روی زیرساختها با اجاره
کردن زیرساخت و نرم افزارهای مورد نیاز به کار خود بپردازند.

چشمگیر قابلیتهای خودروها شده ،در واقع خودروهای مدرن به
منابع مختلفی(مثل محاسباتی ،ذخیره سازی و غیره) مجهز شدهاند
] [Abdel Hamid et al. 2015که به آنها اجازه میدهد از
سرویسهای مختلفی بهرهمند شوند ،با این حال از این منابع به
صورت بهینه بهره برداری نمیشود .از یک طرف بسیاری از منابع
خودرویی برای مدت زمانهای طوالنی بیکار خواهند بود (برای
مثال زمانهایی که خودروها در پارکینگ هستند) ،از طرف دیگر
برخی از خودروها گاهی اوقات منابع کافی برای اجرای برخی
اپلیکیشنها را ندارند در حالی که خودروهای دیگر منابع در
دسترسی دارند .در این زمینه طرح ابر خودرویی [Abuelela and

برخی از ویژگیها در زمینه تامین سخت افزار و سرویس در

] .Olariu, 2013معرفی شد تا از منابع خودروها به صورت بهینه

رایانش ابری سیار منحصر به فرد هستند ;[Dinh et al. 2011

استفاده شود .ابر خودرویی بر اساس تلفیق شبکه موقت خودرویی

].Mell and Grance, 2011

و رایانش ابری شکل گرفته است .خودروها میتوانند هم کاربر و

 ارائه امکانات دسترسی به قدرت محاسباتی نامحدود به کاربران

هم ارائه دهنده سرویس باشند .مشابه رایانش ابری سیار خودروها

بر اساس تقاضا.
 نیازی به برنامه ریزی اولیه برای تامین منابع ندارد.
 کاربران رایانش ابری میتوانند از پرداخت هزینههای اولیه برای
تهیه سخت افزار اجتناب کنند ،که به شرکتها امکان میدهد تا
کسب و کارهای کوچک را آغاز کنند و هر زمان که نیاز داشتند
منابع سخت افزاری خود را گسترش دهند.
 قابلیت پرداخت برای منابع محاسباتی در زمان مورد نیاز به

زمانی که میخواهند از منابع خارجی بهره ببرند به عنوان
دستگاههای سیار در نظر گرفته میشوند .خودروهایی که قبول
میکنند منابع خود را اجاره دهند به عنوان ارائه دهنده منابع در نظر
گرفته میشوند .برای نمونه خودروهای پارک شده میتوانند به
عنوان یک مرکز داده تلقی شوند و منابع آنها بر اساس تقاضا
اختصاص داده شوند .همچنین خودروهای در حال حرکت
میتوانند برای مدیریت ترافیک همکاری کنند.

صورت کوتاه مدت و آزاد سازی منابع زمانی که دیگر نیازی به

تجهیزات زیرساخت مثل RSUها میتوانند بخشی از ابر خودرویی

آن نیست.

باشند ] [Eltoweissy et al. 2010و منابع خود را اجاره دهند یا

 قابلیت دسترسی به سرویسها از هر جای دنیا.
 قابلیت دسترسی به منابع در هر زمان.
 با استفاده از مجازی سازی یک سرور قادر به میزبانی کاربران
مختلف و عمل کردن به عنوان سرورهای مجزا است.

میزبان اپلیکیشنهای خودرویی باشند.
الزم به ذکر است که ابر خودرویی میتواند گسترش یابد ،خودروها
میتواند با ابرهای متداول در تعامل باشند et al. 2012] [Hussain

برای مثال اطالعات ترافیکی را به مراکز داده سازمانهای مسئول
انتقال دهند.
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بررسی معماری و چالش های رایانش ابری خودرویی
به عالوه برای بهره برداری بهینه از منابع خودرویی دیگر زمینهها

 -زمانی که خودروها در حال حرکت هستند ،یک کاربر میتواند

باید برای شکل گیری ابر خودرویی هدایت شوند ،برای مثال

از خودروهای اطراف درخواست منابع کند .تجهیزات اطراف

میتوان به انتشار بهینه اطالعات اشاره کرد[Yang et al. 2016] .

جاده از جمله RSUها و حسگرهای جاده نیز میتوانند عضو
ابر باشند .عواملی چون ارتباطات متناوب  V2Vو  V2Iبه خاطر

 .4چالشها و مشکالت طراحی

تداخالت و موانع ،سرعت خودروها و غیر قابل پیش بینی بودن

پیاده سازی طرح ابر در شبکههای خودرویی به دالیل زیادی آسان

مسیر آنها پایداری ابر را تحت تاثیر قرار میدهند .بنابراین تعیین

نیست و چالشهای جدیدی در مقایسه با شبکه خودرویی پدید

سیاستهای کنترل کننده برای حفظ اطالعات به روز از اعضای

خواهد آمد .در این بخش به معرفی مشکالت مختلف و

ابر و جلوگیری از مشکالت ناشی از نوسان منابع ،حیاتی است.

فعالیتهایی که در ارتباط با آنها صورت گرفته پرداخته میشود.

به طور خاص زمانی که خودروها در حرکت هستند ،ابر باید تا

در ابتدا مسائل مربوط به تشکیل و مدیریت ابر بررسی میشود،

زمانی که ماموریت درخواست شده به پایان رسد ،حفظ شود.

سپس مشکالت مدیریت منابع را مطرح و در ادامه به مسئله پردازش

پس اطمینان از پایداری ابر ضروری است و میتوان با مشخص

داده خواهیم پرداخت.

کردن نحوه انتخاب اعضا و ضوابط انتخاب کنترل کننده این امر
را تضمین کرد .همانطور که در باال اشاره شد یک خودرو می-

 1-4راه اندازی و مدیریت ابر خودرویی

تواند هر لحظه ابر را ترک کند بنابراین پیاده سازی یک استراتژی

پویایی ویژگی مهم شبکه ابر خودرویی است ،در واقع هویت و

بازیابی الزم خواهد بود تا از کارکرد بی وقفه ابر اطمینان حاصل

تعداد سرویس دهندهها (به طور عمده خودروها) در طول زمان در

شود .در [Lee et al. 2014; Arkian et al. 2015; Yu et

حال تغییر است .موارد زیر این موضوع را توضیح میدهد:

] al. 2013مولفان روشهای مختلفی برای انتخاب کنترل کننده

 -زمانی که خودروها پارک شدهاند و مالکان آنها میپذیرند که

ابر یا مجموعه ای از سردستهها مطرح کردهاند ،ولی

منابع خود را اجاره دهند ،ابر خودرویی مشابه ابرهای متداول

شاخصهای انتخاب اعضای ابر و فرمت پیامهای تبادل شده

خواهد شد زیرا مخزن منابع که توسط خودروها ارائه شده ،به

مشخص نشده است.

صورت موقت بی حرکت است .این خودروها باید به یک منبع
انرژی متصل شوند تا منابع آنها قابل بهره برداری شود .با این
حال این ابر دائمی نخواهد بود .یک خودرو میتواند هنگامی
که منابعاش در حال استفاده توسط تعدادی اپلیکیشن است

 2-4مدیریت منابع
همانطور که در شکل 1قابل مشاهده است ،چالشهای مدیریت
منابع را از دیدگاه الیهای میتوان در  9گروه دسته بندی کرد.

پارکینگ را ترک کند ،در واقع منابع در دسترس با توجه به
خودروهای ورودی و خروجی در حال تغییر است.

– MAC

:

شکل  .2مشکالت مدیریت منابع در ابر خودرویی [[Mekki et al. 2016
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 1-2-4الیه کنترل دسترسی به رسانه ()MAC

در ابر خودرویی خودروها میتوانند عالوه بر اپلیکیشنهای

9
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مشابه شبکه خودرویی ،ابر خودرویی میتواند به عنوان سکویی از

خودشان ،وظایفی از سایر اعضای ابر را نیز اجرا کنند .پس

اجزای متصل به هم در نظر گرفته شود .در واقع خودروها به

بعد از انتخاب کانالهای مناسب بر اساس شاخصهایی که

دستگاههای مختلفی مجهز شدهاند که به جمع آوری و تبادل داده

اشاره شد ،برنامه ریزی وظایف بر اساس اهمیتشان (برای مثال

در حالت تک منظوره 84میپردازند .همچنین دستگاههای خودروها

دادن اولویت باالتر به پیامهای هشدار) باید انجام شود.

با دستگاههای خارجی (مثل  )RSUنیز ارتباط برقرار میکنند .این

 2-2-4الیه شبکه

تعداد باالی ارتباطات منجر به افزایش استفاده از کانالهای رادیویی

حجم قابل توجهی از داده در شبکه خودرویی و ابر خودرویی تولید

میشود .بنابراین اختصاص دادن طیفهای رادیویی یک چالش

و انتشار مییابد .به اشتراک گذاری اطالعات ترافیک بین خودروها

خواهد بود .در این الیه دو نگرانی اصلی مطرح شده :اختصاص

و پخش پیامهای ایمنی ،مثالهایی از ترافیک در حال تبادل هستند.

منابع (مثل برنامه ریزی دسترسی به کانال) و مدیریت چند کانال.

-

در ابر خودرویی ترافیک اضافهای تولید خواهد شد :از یک طرف

اختصاص منابع :الگوریتمهای برنامه ریزی :در

خودروها نیاز دارند قبل از اجرای اپلیکیشنها برای منابع

شبکه خودرویی روشهای بهینه اختصاص منابع رادیویی مورد

درخواست دهند .از طرف دیگر مدیریت ابر نیازمند تبادل پیامهای

نیاز است .در واقع نرخ باالی از دست رفتن بستهها (و کیفیت

کنترلی بین اعضای ابر برای نگهداری و به روز نگاهداشتن
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اطالعات و در صورت لزوم ،دخالت کردن است .در این سطح دو

سرویس پایین) میتوانند به علتهای مختلفی از جمله تصادم

در اثر دسترسی چندگانه به رسانه انتقال ،کیفیت اتصال بیسیم،
مقدار زیاد تحرک و ضعف سیگنال اتفاق بیافتد .مکانیزمهای
بهینه دسترسی به کانال رادیویی (مثل پروتکلهای )MAC
امکان کاهش تصادم و در نتیجه بهره برداری بهتره از طیف
رادیویی را می دهد .اگرچه این مسئله در شبکههای خودرویی
نیز مطرح شده بود ] [Gillani et al. 2015اما تعداد زیاد
دستگاهها که در ابر خودرویی در تعامل هستند ،دسترسی به
کانال را چالش برانگیز تر میکنید ،به طور خاص در مورد
ارتباطات خودرو با ابر .در ] [Cordeschi et al. 2015مولفان
یک پروتکل  MACرا مطرح کردند که امکان دسترسی قابل
اطمینان به اینترنت را میدهد.

-

مدیریت چندین کانال :دسترسی به چندین کانال

مزایای زیادی از جمله افزایش گذردهی و کاهش انسداد کانالها
را به همراه دارد .در نتیجه تاخیر انتقال کاهش یافته و استفاده از
منابع رادیویی منطقی خواهد شد .روشهای بسیاری برای
اطمینان از انتخاب کانال مناسب مطرح شدند [Campolo and

] .Molinaro, 2013; Harri and Kenney 2015به طور
عمده انتخاب بر اساس کیفیت کانال و اشغال بودن آن است.

چالش مطرح است:
-

انتشار داده :داده مربوط به اپلیکیشنهای مختلف از

طریق ارتباطات چند پرشی 89در شبکه خودرویی انتقال مییابند.
رویکردهای مختلف انتشار داده در ;[Chaqfeh et al. 2014

] Chen et al. 2011; Haddadou et al. 2011بر اساس
تفاوتها در اپلیکیشنهای مختلف (ایمنی ،غیر ایمنی ،سرگرمی
و غیره) پیشنهاد شدهاند.
در ابر خودرویی دو چالش جدید بروز کرده است :اکتشاف
منابع و سرویسها (خودروها و تجهیزات زیرساخت در نقش
ارائه دهنده سرویس و منابع عمل میکنند ).و انتشار قابل
اطمینان داده از/به ابرهای متداول بر اساس نوع اپلیکیشنها.
برخی از محققان بر روی موارد خاصی از انتشار اطالعات در
ابر خودرویی متمرکز شدهاند [Yu et al. 2012; Kumar et

] .al. 2015; Kim et al. 2016هیچ یک از این راه حلها به
تمامی چالشهای مطرح شده پاسخ نداده.
عالوه بر رویکردهای انتشار داده ،پروتکلهای مسیریابی مناسب
برای غلبه بر مشکل قطع مکرر لینک ارتباطی و تحرک
خودروها ،الزم خواهد بود .در این زمینه ایده "شبکه داده
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محور" [Cheriton and Gritter, 2000] 80اخیرا در شبکه

ماشینهای مجازی اپلیکیشنها را میزبانی میکنند .سیار بودن

خودرویی مورد استفاده قرارگرفته [Yu et al. 2015; Yu et

خودروها اختصاص منابع و تخمین منابع در دسترس را چالش

] .al. 2013این الگو شامل استفاده از نام گذاری محتوا به جای

برانگیز میکند :خودروها میتوانند در هر زمان ابر را ترک کنند در

آی پی آدرس است.

نتیجه یک نیاز برای منابع اضافه پدید میآید تا اجرای وظایف در

در ابر خودرویی ،خودروها نیاز دارند برای منابع درخواست

حال اجرا ادامه یابد.

دهند .برخی از محققان سعی در پیدا کردن راه حلهایی داشتند
که با ابر خودرویی سازگار باشند تا محتوا را اکتشاف و به کاربر
برسانند .بر اساس طرح  ،ICNیک پروتکل مسیریابی برای ابر
خودرویی پیشنهاد شده است ] .[Yu et al. 2012نام گذاری
محتوا و سربار ناشی از درخواستهای مصرف کنندگان (به
صورت داده پراکنی در شبکه) از جمله اشکاالت این طرح
هستند .یک فرمت جدید از  IPV6در ] [Wang, 2015به
عنوان راه حلی برای نقص ایده  ICNپیشنهاد شده.
-

متعادل سازی بار :83اطمینان از قابل اعتماد بودن ارسال

داده تنها محدود به استفاده از رویکرد مناسب برای مسیریابی و
انتقال داده نیست .انتخاب مسیر

81

نیز فاکتور مهمی جهت

جلوگیری از انسداد راهها و کاهش نرخ از دست رفتن بستهها
است .رویکردهای متعادل سازی بار امکان تقسیم منصفانه
ترافیک در مسیرهای مختلف و جلوگیری از سربار شدن را
میدهند .برای شبکه خودرویی رویکردهایی در [Wu et al.

] 2011; Hashemi and Khorsandi, 2012پیشنهاد شده.
در ابر خودرویی انتخاب مسیرها چالش برانگیز است .یک عضو
ابر خودرویی ،بعد از انجام دادن یک وظیفه باید داده را به
خودروهای مرتبط انتقال دهد ،به صورت همزمان میتواند به
عنوان یک گره بازپخش (انتقال داده دریافتی از یک خودرو به
خودروی دیگر) نیز عمل کند .در صورتی که تمامی داده از
طریق یک مسیر ارسال شود میتواند باعث انسداد شود .پس
ضروری است که مسیر مناسب با توجه به نوع داده انتخاب
شود .برای مثال یک داده حیاتی از کانالی که کمترین ازدحام را
دارد ارسال شود.
 .-2-4الیه کاربرد (اپلیکیشن)

-

تخمین منابع در دسترس :تخمین مخزن منابع

خودرویی به مدیریت ابر امکان میدهد تا در صورت امکان
منابع مورد نیاز مصرف کنندگان را به آنان ارائه دهد .در [Arif

] et al. 2012پارکینگ یک فرودگاه به عنوان یک مرکز داده
پیشنهاد شده .مولفان به منظور استفاده از منابع محاسباتی یک
رویکرد تحلیلی برای پیش بینی ظرفیت مورد استفاده پارکینگ
و در نتیجه تخمین منابع در دسترس ،توسعه دادند .این مسئله
برای خودروهای در حال حرکت مورد بررسی قرار نگرفته.
-

تخصیص منابع :مخزن منابع خودروهای عضو ابر

خودرویی ،میان آنها به اشتراک گذاشته شده .اپلیکیشنها و
سرویسها به وظایف بسیاری تقسیم میشوند و هر عضو ابر
یک یا تعدادی از آنها را انجام میدهد .تخصیص منابع باید به
صورت منصفانه با توجه به کارهایی که به هر عضو اختصاص
داده میشود و با در نظر گرفتن تغییراتی که ممکن است رخ
دهد (از جمله تغییر منابع در دسترس ،اجرای اپلیکیشنهای
مختلف با نیازها و اولویتهای مختلف ،وقفههای غیر قابل
پیشبینی در برخی وظایف) انجام شود .برخی از مقاالت به این
مشکالت پرداختهاند [Arkian et al. 2015; Yu et al.

].2013
مشابه رایانش ابری و رایانش ابری سیار ،اپلیکیشنهای ابر
خودرویی توسط ماشینهای مجازی میزبانی میشوند .زمانی که
یک خودرو را ابر را ترک میکند نیاز است تا عضو دیگری پیدا
شود تا ماشین مجازی رها شده را میزبانی کند و اجرای وظایف
ادامه یابد .با وجود اینکه به این مسئله در رایانش ابری سیار
پرداخته شده ] [Gkatzikis and Koutsopoulos, 2013ولی
راه حلهای مطرح شده با ابر خودرویی سازگار نشده است.

یک سرویس نوآورانه که توسط ابر خودرویی ارائه میشود به

اتصال متناوب و مشکل بودن پیش بینی الگوی مهاجرت

اشتراک گذاری یا اجاره منابع خودرویی است .منابع تجمیع شده و

خودروها از چالشهای موجود هستند .در این زمینه برخی
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سیاستها برای مهاجرت ماشینهای مجازی پیشنهاد شده است

تجهیزات زیرساخت یا ابرهای متداول قابل دست یابی است .برخی

تا از سرویس دهی روان هنگام حرکت خودروها اطمینان حاصل

از مقاالت ماژولهایی در ابرهای متداول و خودروها پیشنهاد داده

شود ] .[Yu et al. 2013; Refaat et al. 2014مهاجرتهای

اند تا داده را برای یک سرویس مشخص مثل جلوگیری از تصادف

متناوب و تاخیرهای پروسه مهاجرت که اتفاق میافتد میتواند

در ] [Kumar et al. 2012و مسیریابی در ][Qin et al. 2012

تداوم سرویس دهی را تحت تاثیر قرار دهد.

پردازش کند.

-

نوع سرویسها و اپلیکیشنها :سرویسها و

اپلیکیشنهای شبکه خودرویی نیازمندیهای متفاوتی از نظر

 .5دسته بندی معماریهای ابر خودرویی

منابع و کیفیت سرویس دارند ] .[Sharma et al. 2015بعضی

ابر خودرویی ویژگیهای بسیاری از جمله سیار بودن خودروها،

از اپلیکیشنها نیاز به پهنای باند زیاد دارند (مثل پخش ویدئو)،

سرویسهای مورد درخواست و اعضای شرکت کننده دارد همچنین

برخی دیگر نیاز به ظریف پردازش باال دارند (مثل پیش بینی

چالشها و مشکالتی که در بخش قبل مطرح شد یابد مورد توجه

ترافیک) .پس یافتن ارائه دهندگان منابع (خودروها یا سرورهای

قرار گیرند ،این عوامل پیدایش تعداد زیادی معماری را توجیه

ابری) با منابع کافی و کیفیت سرویس خوب ،ضروری به نظر

میکند .در واقع خودروها میتوانند حرکت کنند یا پارک شوند.

میرسد .همچنین برآورده شدن نیازمندیهای مربوط به کیفیت

پس قواعد مدیریتی از یک معماری به معماری دیگری متفاوت

تجربه ،الزم خواهد بود تا همراه یک سرویس قابل اعتماد به

خواهد بود .همچنین موجودیتهای بسیاری میتوانند در معماری

کاربر ارائه شود .در ] [Mazloom et al. 2015مولفان به

حضور داشته باشند (یا نباشند) .برای مثال خودروهای پارک شده

بررسی انتخاب RSUهای مناسب به عنوان یک "تکه ابر"81

میتوانند بدون دخالت موجودیتهای دیگر به طور خودکار یک

جهت برآورده کرده نیاز کاربر ،پرداختهاند .خودروها درخواست

ابر را شکل دهند در حالی که خودروهای در حال حرکت در

خود را که شامل "توافق نامه سطح سرویس "83است را به یک

صورتی میتوانند یک ابر راه اندازی کنند که تجهیزات زیرساخت

ابر مرکزی ارسال میکنند .سرویس درخواستی بررسی شده و

و ابرهای متداول نیز جز ابر باشند .عالوه بر این به خاطر تنوع

آنهایی که مرکب هستند به سرویسهای ساده تجزیه میشوند،

اپلیکیشنهای موجود نیاز به استفاده از فنآوریهای مختلف خواهد

سپس  RSUمناسب برای هر سرویس ساده انتخاب میشود

بود .دسته بندی معماریهای ابر خودرویی راهی برای نشان دادن

(برای مثال  RSUکه بتواند به کیفیت سرویس که در SLA

موضوعات مختلفی است که باید مورد بررسی قرار گیرند.

مشخص شده دست یابد ).در پایان سرویس به درخواست کننده

در این بخش معماریهای مطرح شده برای ابر خودرویی دسته

ارائه خواهد شد .پروسه پیشنهاد شده به دلیل مراحل زیادش

بندی خواهند شد .در ابتدا یک طبقه بندی برای انواع ابر خودرویی

میتواند باعث تاخیر طوالنی شود.

بر اساس ویژگی های آن ارائه میشود .سپس مقاالت مرتبط و دسته

 .-4پردازش داده
در شبکه خودرویی دادههایی که توسط حسگرهای خودرو جمع

بندی های موجود معرفی و در نهایت دسته بندی پیشنهادی و
شاخصهای آن ارائه خواهد شد.

آوری میشوند یا از خودروهای مجاور دریافت میشوند قبل از

 1-5طبقه بندی ابر خودرویی

اینکه به دست راننده برسند پردازش میشوند .ایده ابر خودرویی

ابر خودرویی برخی از خصوصیات منحصر به فرد را در مقایسه با

امکان بیشتری برای پردازش داده از طریق بهره برداری بهتر از منابع

پردازش ابری سیار ارائه میدهد به خصوص در مورد نقش اجزای

پردازشی خودروها و ابرهای متداول را فراهم میکند .انتخاب

مختلف ابر .در واقع در پردازش ابری سیار سرویس دهندهها و

موجودیتی که مسئول این وظیفه است و توسعه ماژولهای مورد

کاربران به ترتیب مراکز داده و دستگاههای موبایل هستند .اما در

نیاز جز چالشهای باقی مانده است .پردازش از طریق خودروها،
 334فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

بررسی معماری و چالش های رایانش ابری خودرویی
ابر خودرویی کاربران و ارائه دهندگان منابع بر اساس شرایط تغییر

ابر خودرویی میتواند یک ترکیب حداقلی داشته باشد (برای

میکنند .برای مثال زمانی که خودروها در حال حرکت هستند ،هم

مثال فقط مجموعهای از خودروها) که باعث استقالل خودروها

مراکز داده و هم خودروها میتوانند ارائه دهنده سرویس باشند.

از موجودیتهای دیگر (به عنوان مثال تجهیزات زیرساخت و

خودروهایی که به پردازش ابری دسترسی دارند یا از منابع دیگر

سرورهای ابری) میشود.

خودروها استفاده میکنند ،کاربران هستند .در سناریوی ثابت

 -پشتیبانی از تحرک :18موجودیتهای ابر خودرویی میتوانند

خودروهای پارک شده ارائه دهندگان سرویس هستند .این منابع

در حال حرکت یا ثابت باشند :کاربران ،ارائه دهندگان منابع یا

توسط مسئولین مورد بهره برداری قرار میگیرند (برای مثال

هر دو .پیش بینی الگوی حرکتی خودروها برای انتخاب اعضای

مسئولین فرودگاه از منابع پردازشی و ذخیره سازی خودروهای

مناسب و ضمانت پایداری ابر خودرویی ،ضروری است .این

پارک شده استفاده میکنند) .به عالوه مخازن منابع برای مدت

پیش بینی را میتوان با استفاده از مدلهای تحرک [Harri et

کوتاهی در دسترس هستند .به طور دقیق تر زمانی که ماموریت

] al. 2009انجام داد تا رفتار خودروها را بر اساس مناطق و

درخواست شده به ثمر میرسد ،ابر آزاد میشود و منابع نیز آزاد

توپولوژی جادهها مدل سازی کرد.

خواهد شد .بر اساس این بررسیها ،یک طبقه بندی از ابر خودرویی
ارائه شده که شامل سه محور است : :معماری ،مدیریت و سرویس

 -مبتنی بر دسته :11در شبکه خودرویی ،تجهیزات زیرساخت و

ها .شکل 9طبقه بندی پیشنهادی را نمایش میدهد.

خودروها میتوانند با تشکیل دستهها یا بدون آن به تبادل
اطالعات بپردازند .در مورد ابر موقت که منابع خودرویی در

 1-1-5معماریها

یک مخزن جمع میشوند ،برخی از خودروها به شکل دسته

این سه مورد در ابر خودرویی از نظر ساختاری تمایز ایجاد میکند:

سازماندهی میشوند .پایداری ابر خودرویی برای حفظ آن تا به

 ترکیبی :14در مقایسه با شبکه خودرویی که خودروها وتجهیزات زیرساخت موجودیتهای آن هستند ،سرورهای ابر
میتوانند جزئی از ابر خودرویی باشند .زیرساخت به تجهیزات
ثابت و خودروهایی که منابعشان را اجاره میدهند اشاره دارد.

پایان رسیدن ماموریت درخواستی مهم است ،که این امر از
طریق انتخاب سردسته ابر حاصل خواهد شد .انتخاب این کنترل
19

کننده از طریق رویکردهای مختلف قابل اجراست (مثل درهم
یا تحلیلی).

شکل  .3طبقه بندی ابر خودرویی
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 2-1-5مدیریت

جایگزین مناسب مداخله میکند .ابر خودرویی ثابت توسط یک

چهار جنبه مرتبط با مدیریت ابر خودرویی مطرح است:

مدیر کنترل میشود که منابع را بر اساس خواستهها برنامه ریزی

 انتشار داده :در ابر خودرویی خودروها تنها عالقهمند بهدریافت سرویس نیستند بلکه همچنین خواهان استفاده از منابع
هستند .یک الگوی جدید به نام  ICNبرای ابر خودرویی توسعه
یافته تا امکان درخواست منابع و سرویسها را ایجاد کند
].[Talebifard and Leung 2013
 -ذخیره سازی داده :در مورد رایانش ابری دادهها در سرورها

میکند و اطالعاتش در مورد منابع در دسترس را بر اساس ورود
و خروج خودروها به روز رسانی میکند.
 3-1-5سرویسها
عالوه بر سرویسهایی که توسط ابرهای متداول ارائه
میشوند(فضای ذخیره سازی ،نرم افزار ،منابع پردازشی)،
سرویسهای دیگری با ابر خودرویی پیدایش یافتند.

ذخیره میشوند .در ابر خودرویی داده که توسط تعدادی از

 -سرویسهای بر پایه شبکه :خودروهایی با قابلیت اتصال

اعضای ابر جمع آوری شده میتواند به صورت محلی(داخل

اینترنت ،پهنای باند خود را با کاربرانی که نیاز با اینترنت دارند

خودروها) ذخیره شود ] [Wang, 2011یا میتواند در یک

به اشتراک میگذارند.

مکان دور(مثل سرورها یا تجهیزات زیرساخت) ذخیره شود
].[Qin et al. 2012

 سرویسهای بر پایه سنجش :10اطالعاتی که توسط خودروهااز طریق حسگرهایشان جمع آوری میشود ،نمیتواند اطالعات

 -پردازش داده :در ابر خودرویی همانطور که قبلتر اشاره شد،

کافی در مورد منطقه عبوری را به راننده ارائه کند .در ابر

وظایف پردازشی میتواند به صورت توزیع شده صورت گیرد

خودرویی ،خودروها میتوانند اطالعات حس شده را به اشتراک

یا در یک مکان متمرکز (مثل ابرهای متداول) باشد [Qin et

بگذارند که باعث افزایش آگاهی رانندگان خواهد شد.

].al. 2012
 کنترل ابر :اکثر اوقات ابر خودرویی برای مدتی شکل میگیرد.اعضای ابر خودرویی همکاری میکنند تا ماموریت خواسته شده
(برای مثال دانلود یک فایل) را به انجام برسانند .خودروها
ممکن است در هر زمان ابر را ترک کنند یا عضو آن شوند .برای
حفظ و ادامه فعالیت ابر ،یک موجودیت ;[Lee et al. 2014

]( Arkian et al. 20115مثل یک خودرو یا  )RSUیا
مجموعهای از خودروها ] [Zhang et al. 2013مسئول
مدیریت ابر خواهد بود .کنترل کننده یک دیدگاه کلی از ابر
خودرویی دارد همچنین به وسیله تبادل پیام بین اعضای ابر از
آنها آگاهی کامل دارد (شناسه ،مکان ،منابع در دسترس و غیره).
کنترل کننده مسئول توزیع وظایف نیز خواهد بود همچنین
زمانی که یک عضو تصمیم به ترک ابر میگیرد برای انتخاب

 سرویسهای بر پایه همکاری :خودروها وظایف را میانخود به اشتراک میگذارند تا سرویسها را به رانندگان و
مسافران ارائه دهند.

 2-5دسته بندی های موجود
دسته بندیهای مختلفی که در مقاالت پیشنهاد شده در جدول8
ارائه شده است .دسته بندیهای مذکور بر اساس شاخصهای اصلی
هستند و به طور عمده بر روی جنبههای ساختاری (وجود داشتن
یا نداشتن زیر ساخت ،نقش خودروها) و سرویسهای ارائه شده
متمرکز شدهاند .برای دسته بندی شاخصهای دیگری را نیز میتوان
به حساب آورد .به منظور ارائه یک دسته بندی دقیق تر ،یک دسته
بندی از ابر خودرویی و شاخصهای آن در بخش بعدی پیشنهاد
میشود.
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جدول  .1دسته بندی معماریهای ابر خودرویی
مقاله

Hussain et
al. 2012

دسته بندی پیشنهادی

شاخص

 9نوع

نقش خودروها (ارائه دهنده

)-Vehicular Cloud (VC

منابع ،مصرف کننده سرویس

سه دسته بر اساس نقش

)-Vehicles using Cloud (VuC

ابری ،هم ارائه دهتده و هم

خودروها معرفی میکند

)-Hybrid Cloud (HC

مصرف کننده)

 9نوع ابر آگاه از زمینه
Wan et al.
2014

مزایا

محدودیت ها
سایر موجودیت هایی
که میتوانند در
معماری حضور داشته
باشند در نظر گرفته
نشده

همانند قبلی با در نظر

)-Vehicles to Clouds (VTC

نقش خودروها

)-Vehicles with Clouds (VWC

گرفتن اطالعات آگاه از

همانند قبلی

زمینه

)-Vehicles as Clouds (VAC
دو دسته بندی اصلی :معماری های عمومی
یا خاص ،هر یک از این ها شامل این زیر
مجموعه میشود:
Jabbarpour
et al. 2015

 -ثابت و بدون زیرساخت (خودروهای

هدف معماری (خاص یا

پارک شده).
 ثابت و بر اساس زیرساخت (خودروها +زیرساخت)

عمومی)
نوع زیرساخت
نوع سرویس ارائه شده

این دسته بندی از جنبه
های عمومی به سمت
جنبه های خاص معاری
تکامل یافته و میان آنها
تمایز قائل شده

عالوه بر سرویس
هایی که توسط ابر
خودرویی ارائه
میشود ،سایر شاخص
ها امکان تمایز بهتر را

 -متحرک (خودروها به عنوان زیرساخت

میدهد.

متحرک در نظر گرفته میشوند).

 3-5دسته بندی پیشنهادی
بر اساس طبقه بندی که برای ابر خودرویی مطرح شد ،سه شاخص
برای دسته بندی برگزیده شد -8 :حالت ابر بر اساس ساختار آن،
 -1سطح متمرکز سازی برای انجام یک وظیفه (ذخیره سازی،
پردازش ،کنترل) ،و  -9رویکردهای پیاده سازی شده برای مقابله با
چالشهای مختلف .در این دسته بندی ،جنبههای مختلفی که بین

ابرهای متداول) از همه جا و توسط تمامی خودروها از طریق
زیرساخت (برای مثال دسترسی به یک  RSUو سپس دسترسی به
اینترنت) یا مستقیما از طریق اتصال  3G,4Gدر دسترس خواهد
بود .بر اساس معیار حالت ابر ،معماریهای ابر خودرویی را میتوان
به سه دسته تقسیم کرد :موقت ،دائمی و ترکیبی.
 -معماریهای بر پایه ابر موقت :در این مورد خودروها به

معماریها ایجاد تمایز میکند در نظر گرفته میشود.

طور موقت به عنوان یک زیرساخت خدمت میکنند تا یک

 1-3-5حالت ابر خودرویی

وظیفه را ذخیره یا انجام دهند .خودروها همچنین میتواند از

ابر خودرویی میتواند به صورت دائمی یا بر اساس تقاضا تشکیل

طریق به اشتراک گذاری منابع وظایف را با همکاری انجام دهند

شود .ابر بر اساس تقاضا برای مدتی شکل میگیرد و تنها برای

مثل دانلود یک فایل در طول سفرشان .وجود زیرساخت همیشه

اعضای مشترک یا کاربران نزدیک مجاز است .ابر دائمی (مشابه

اجباری نخواهد بود و بستگی به اپلیکیشنها و وضعیت محیط
(تعداد همسایگان ،منطقه :روستایی ،شهری ،اتوبان) دارد .برای
مثال زمانی که یک فاجعه رخ میدهد ،میتواند به زیرساخت
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آسیب بزند .در این صورت خودروها وابسته به ظرفیتهای

 2-3-5سطح متمرکز سازی

خودشان هستند و یک ابر موقت را شکل میدهند تا اطالعاتی

در ابر خودرویی ،وظیفهها از جمله پردازش ،ذخیره سازی و کنترل

درباره منطقه به دست آورند .دادههای به اشتراک گذاشته شده

ابر میتواند توسط یک موجودیت صورت پذیرد یا بین تعدادی از

تا زمانی که دسترسی به اینترنت موجود نباشد محدود به

اعضا توزیع شود .با در نظر گرفتن این معیار ،هر دسته از

دادههای جمع آوری شده توسط حسگر خودروها است.

معماریهای ابر خودرویی میتواند بر اساس سطح متمرکز سازی

 -معماریهای بر پایه ابر دائمی :خودروهایی که یک شبکه

به سه زیر مجموعه تقسیم شود :متمرکز ،نیمه متمرکز و کامال توزیع

خودرویی را شکل میدهند به مرکز داده ابری (یا ابرهایی که

شده.

توسط  RSUمیزبانی میشوند) از طریق انواع ارتباطات (شبکه

 -معماریهای متمرکز :یک موجودیت مسئولیت وظیفههای

موبایل یا بیسیم) دسترسی دارند .آنها اطالعات را با یکدیگر و
با ابر به اشتراک میگذارند ،اما منابعشان را به اشتراک نمی-
گذارند و تنها در نقش کاربر ظاهر میشوند.
 معماریهای ترکیبی :این نوع از معماری به ترکیب دو نوعیکه در باال ذکر شد اشاره دارد .خودروها به ابر دائمی دسترسی
دارند و میتوانند به صورت انعطاف پذیر کار کنند و تشکیل
یک ابر موقت دهند تا یک وظیفه خاص را انجام دهند .تفاوت
این دستهها در اعضای ابر و ارتباطات بین آنها است .شکل0
فعل و انفعاالت بین اجزای هر نوع از معماری را نمایش
میدهد[.]Mekki et al. 2016

مختلف را بر عهده دارد .برای مثال ،ابرهای متداول یا ،RSU
دادههایی که از خودروها جمع آوری شده ذخیره میکند ،آنها
را پردازش کرده ،سرویسها را میزبانی میکند و نتایج را به
خودروها ارسال میکند.
 معماریهای نیمه متمرکز :حالتی است که یک عضو ابرمسئول مجموعه وظایف و اعمال مشخصی است .برای مثال
زمانی که گروهی از خودروها یک ابر موقت را ایجاد میکنند،
یک خودرو که کنترل کننده نامیده میشود مسئولیت کنترل ابر
و مدیریت منابع را بر عهد دارد در حالی که هر خودرو دادهها
پردازش میکند و به صورت محلی ذخیره میکند و بر اساس
درخواست ارسال مینماید.
 معماریهای کامال توزیع شده :حالتی است که وظایفمختلف بین اعضای ابر تقسیم میشوند .ابر خودرویی میتواند
توسط تمامی اعضا کنترل شود (هر عضو آگاهی کامل از ابر
دارد) ،و با همکاری هم کار میکنند .ابرهای متداول و ابرهای
موقت با یکدیگر تعامل میکنند تا به کاربران ارائه سرویس کنند.
(برای مثال دادهها در خودروها جمع آوری و فیلتر شده سپس
برای نتیجه گیری به سرورها ارسال میشوند).
 3-3-5رویکردهای پیاده سازی شده
معماریهای ابر خودرویی رویکردهای مختلفی را جهت مقابله با
چالشها پیاده سازی میکنند .این رویکردها را میتوان در سه گروه

شکل  .4معماریهای ابر خودرویی

دسته بندی کرد :بر پایه سیستم ،بر پایه شبکه و بر پایه سرویس.
 رویکردهای بر پایه سیستم :به علت طبیعت پویای ابرخودرویی و اعضای مختلفی که میتوانند جز آن باشند طراحی
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بررسی معماری و چالش های رایانش ابری خودرویی
معماری چالش برانگیز است .ساختار ابر خودرویی و نقش

تعریف الیههای ابر خودرویی ،نقش موجودیتها،

اعضایش موضوع تعدادی از مطالعات بوده است .این رویکردها

روشهای کنترل) .در زمینه ابر خودرویی موقت ،مدیریت

را میتوان به دو زیر مجموعه تقسیم کرد:

ابر خودرویی مورد بحث قرار گرفته[Arkian et al. .

 oرویکردهای بر پایه ابعاد کوچک :13به رویکردهایی

] .2015;Yu et al. 2013همچنین در [Bitam and

اشاره دارد که بر روی بهره برداری از خودروها به عنوان

] Mellouk., 2012مولفان بر روی توضیح نقش الیههای

یک موجودیت مستقل تمرکز دارند .بهره برداری از

ابر و فعل و انفعاالت بین اعضا تمرکز کردهاند.

ظرفیتهای خودرویی میتواند مزایایی به همراه داشته باشد

 -رویکردهای بر پایه شبکه :پرداختن به مسائل مربوط به شبکه

و خودرو اجازه تصمیم گیری دهد .از طریق دستگاههای

(قواعد انتشار داده ،مدیریت منابع ،معیارهای کیفیت سرویس)

هوشمند و حسگرهایی که به راننده متصل شدهاند ،یک

باعث اطمینان از رضایت کاربران خواهد شد .راه حلهای

خودرو میتواند درباره وضعیت و محیط اطرافش و همچنین

سازگار شده برای ابر خودرویی در مقاالت پیشنهاد شده ،در

رفتار راننده ،داده جمع آوری کند .برخی از رویکردها

واقع در برخی از معماریهای ابر خودرویی ،مجموعهای از

پیشنهاد دادهاند تا به خودرو اجازه داده شود اقدامات مناسب

رویکردها برای مقابله با انتشار داده ] ،[Lee et al. 2014مسئله

انجام دهد .در ] [Wang et al. 2011یک "شبکه حسگر

تاخیر ] ،[Aloqaily et al. 2014کمبود پهنای باند [Kumar

حوزه بدن "11که از الیههای مختلف تشکیل شده برای پایش

] ،et al. 2012مسیریابی پویا و مدیریت انعطاف پذیر

وضعیت سالمت راننده پیشنهاد شده .در [Abid et al.

ماشینهای مجازی ] [Salahuddin et al. 2015پیاده سازی

] 2011دو ماژول برای کنترل وضعیت خودرو و سالمت

شده.

راننده معرفی شده .در  74یک ابر خصوصی در هر خودرو

 -رویکردهای بر پایه سرویس :این دسته شامل رویکردها و

ساخته شده که برای ذخیره و میزبانی سرویسهای داخل

فنآوریهایی است که برای ارائه سرویسهای جدید به کاربران

خودرو و پاسخ به پرس و جوهای 17خودروهای همسایه،

و پرداختن به چالشهای سرویس دهی ،پیاده سازی شدهاند.

استفاده میشود .در ] [Kumar et al. 2012یک ماژول

برخی از معماریهای ابر خودرویی بر روی جنبه سرویس

برنامه ریز داخل خودرو پیاده سازی شده تا اطالعات مناسب

متمرکز شدهاند.

را به ابر ارسال کند.
 oرویکردهای بر پایه ابعاد بزرگ :11مقاالت مختلفی برای
ساختار کلی ابر خودرویی پیشنهاد ارائه کردهاند (از جمله

جدول  1و  9دسته بندی معماریهای مذکور را بر اساس
معیارهای پیشنهادی و رویکردهای به کار برده شده را نمایش
میدهد[.]Mekki et al. 2016
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 علی خطیبی،حجت اهلل حمیدی
 دسته بندی پیشنهادی برای معماریهای ابر خودرویی.2 جدول
معماری های ترکیبی

معماری های بر پایه ابر دائمی

معماری های بر پایه ابر موقت

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

های نیمه

های کامال

های

های نیمه

های کامال

های

های نیمه

های کامال

های

متمرکز

توزیع شده

متمرکز

متمرکز

توزیع شده

متمرکز

متمرکز

توزیع شده

متمرکز

معماری ها

✔

VCN [Lee et al. 2014]

✔

COHORT [Arkian et al. 2015]
Cloud-based vehicular
architecture [Yu et al. 2013]

✔
✔

Three-tier V-cloud [Wang et
al. 2011]

✔

Carcel [Kumar et al. 2012]

✔

Vehicloud [Shahzad, 2014]

✔

Cooperation-Aware VANET
Clouds [Hussain et al. 2014]
CVC with Cloud [Wan et al.
2014]

✔
✔

V-Cloud [Abid et al. 2011]

✔

VCR Baby et al. 2013]

✔

ITS Cloud [Bitam et al. 2015]

✔

ICCDMS [Alazawi et al. 2012]

✔

KGIC-ITS [Alipour et al.
2012]
Provisioning delay-based
architecture [Aloqaily et al.
2014]

✔
✔

RSU-Cloud [Salahuddin et al.
2015]

✔

Cloud-based architecture for
network selection scheme [Xu
et al. 2015]

✔

VCMIA [Wan et al. 2014]

✔

SCCV [Hu et al. 2014]
IOT-based vehicular data
Cloud [He et al. 2014]

✔
✔

)04: (پیاپی/8931 بهار/ شماره سوم/ سال دهم/ فصلنامه مهندسی حملونقل331

VCC-SSF [Kang et al. 2015]

بررسی معماری و چالش های رایانش ابری خودرویی
جدول  .3طبق بندی معماریهای ابر خودرویی بر اساس رویکردهای پیاده سازی شده
س
گ

ک
]VCN [Lee et al. 2014
]COHORT [Arkian et al. 2015

✔
✔

Cloud-based vehicular architecture [Yu et al.
]2013

✔

]Three-tier V-cloud [Wang et al. 2011
]Carcel [Kumar et al. 2012
]Vehicloud [Shahzad, 2014

✔
✔

✔
✔

Cooperation-Aware VANET Clouds [Hussain et
]al. 2014

✔

]CVC with Cloud [Wan et al. 2014
]V-Cloud [Abid et al. 2011
]VCR Baby et al. 2013
]ITS Cloud [Bitam et al. 2015
]ICCDMS [Alazawi et al. 2012
]KGIC-ITS [Alipour et al. 2012

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

Provisioning delay-based architecture [Aloqaily
]et al. 2014

✔

✔

]RSU-Cloud [Salahuddin et al. 2015

✔

✔

Cloud-based architecture for network selection
]scheme [Xu et al. 2015
]VCMIA [Wan et al. 2014
]SCCV [Hu et al. 2014
]IOT-based vehicular data Cloud [He et al. 2014
]VCC-SSF [Kang et al. 2015

 .6مسائل باز و مسیرهای پیشنهادی برای تحقیقات

✔
✔
✔
✔
✔

✔

 1-6تحلیل و بررسی و ادغام دادهها
در شبکه خودرویی دادههایی که از طریق ارتباطات  V2Vو

آینده

 V2Iدر یک بازه خاص و در یک منطقه مشخص تبادل میشوند،

بسیاری از مطالعات به چالشهای مطرح شده در بخش  0رسیدگی

مرتبط هستند .به علت حرکت خودروها ،مکان و اطالعات در مورد

کردهاند با این حال باید به برخی از مشکالت پرداخته شود .در این

محیط اطراف به صورت دورهای به روز میشوند تا از خطرات

بخش مسائل باز و مسیرهای ممکن مطرح میشود.

ممکن و راه بندان ترافیکی جلوگیری شود .در واقع بعد از اتمام
زمان و تغییر مکان خودرو ،دادههای مربوط به مناطق قبلی دیگر
مرتبط نخواهد بود .در واقع انتقال داده به مناطق دور دست از نظر
ابزار و منابع پر هزینه خواهد بود .پس دوره عمر و منطقه ارسال
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حجت اهلل حمیدی ،علی خطیبی
برای اپلیکیشنهای مختلف باید به درستی تعیین شود تا از سربار

 2-2-6دستگاهها و فنآوریهای ناهمگون

شدن شبکه با دادههای بی استفاده جلوگیری شود و به رانندگان

اخیرا صنعت خودرو سازی رشد قابل توجهی در فنآوریها و

کمک شود تا در کمترین زمان تصمیم مناسب بگیرند .برای مثال

دستگاههای جدید داشته .این فنآوریها از چندین تولیدکننده و

همانطور که در ] [Lee et al. 2014اشاره شده ،هشدار منطقه

سازنده هستند .بنابراین مشکل ناسازگاری به وجود میآید و ارتباط

کارگاهی هنگام تعمیرات جاده در شعاع یک کیلومتری انتشار میابد

بین خودرویی میتواند با شکست مواجه شود .استانداری سازی

در حالی که پیام راه بندان برای مدت  94دقیقه و شعاع  3کیلومتری

فنآوریها یک راه حل برای غلبه به این مشکل است .از نظر

معتبر خواهد بود.

ارتباطی ،ابر خودرویی شامل تعداد زیادی از دستگاهها (زیرساخت،

در ابر خودرویی که باید منابع به صورت بهینه مورد استفاده قرار

تجهیرات درون خودرو) است که قابلیتهای ارتباطی مختلفی

گیرند ،این مسئله یک نگرانی خواهد بود .خودروها از طریق
حسگرهایشان دادهها را جمع آوری میکنند و به صورت محلی
ذخیره میکنند که مقادیر زیادی از منابع را مصرف میکند که
میتوانند پس از اتمام اعتبار دادهها ،آزاد شوند .وقتی که اطالعات
ترافیکی تنها برای مسئوالن حمل و نقل مورد نیاز است ،ارسال
تمامی دادهها همیشه مفید نخواهد بود .پس به روز رسانی دادهها و
پاک کردن قدیمیها به افزایش بهرهوری منابع و دقت اطالعات
ارسال شده کمک میکند .استراتژیهای اعالم و ارسال دادهها باید
پیاده سازی شود تا اطالعات مورد نیاز و مفید برای کاربران بر
اساس درخواست ،ارائه شود.

 2-6همزیستی فنآوریها
 1-2-6کمبود منابع شبکه
تنوعی از فنآوریهای موبایل و بیسیم ارتباطات در شبکه خودرویی
و در نتیجه ابر خودرویی را ممکن میسازند .اما مشکل کمبود پهنای
باند و ارتباط بد هنوز یک نگرانی اساسی است .ابر خودرویی که
امکان جمع آوری منابع و استفاده مشترک را میدهد ،منابع اضافی
از جمله پهنای باند را به کاربران ارائه میکند .فنآوری  5Gمیتواند
راه حل امیدوار کنندهای باشد که این مشکل را کاهش میدهد .در
واقع بسیاری از محققان بر روی استفاده از فنآوریهای امواج
میلیمتری برای  5Gبه منظور داشتن پهنای باند بیشتر ()1-2 GHz
متمرکز شدهاند ] .[Rappaport et al. 2013همچنین در فنآوری
 5Gبرای ارائه نرخ داده باالتر و اتصال بهتر نسبت به  LTEبرنامه
ریزی شده.

دارند(فنآوریهای موبایل و بیسیم) .مجموعهای از دستگاهها یک
شبکه ماشین به ماشین شکل میدهند که در آن دادهها میان
دستگاههای مختلف تبادل میشوند .با اینکه اطالعات مرتبط را
میتوان از ارتباطات ماشین به ماشین جمع آوری کرد ،اما برخی از
چالشها باید مورد بررسی قرار گیرد .به علت تعداد باالی
دستگاهها ،دسترسی همزمان به کانال رادیویی یکسان افزایش میابد
که منجر به تصادم خواهد شد و تاخیرهای طوالنی و گم شدن
بستهها اتفاق میافتد .تداخل و نویز نیز مشکالت دیگر هستند.
استفاده از روشهای تجمیع داده میتواند به عنوان راه حلی برای
بهینه سازی بره برداری از منابع ،استفاده شود.
 3-2-6انتخاب فنآوریهای مناسب
ابر خودرویی به عنوان ترکیب چندین فنآوری شناخته میشود .پس
الزم است انتخاب شود که کدام فنآوری برای انجام برخی وظایف
استفاده شود .برای مثال در مواردی دستگاههای عضو میخواهند
منابع خود را آزاد کنند ،پس باید ترافیک (دادهها) آنها تخلیه شود.
یک راه حل کالسیک ارسال این ترافیک به ابرهای متداول است که
میتواند چالش برانگیز باشد .در واقع ارتباط بد و پهنای باند محدود
باعث افزایش نرخ گم شدن بستهها و تاخیر میشود .پس در نظر
گرفتن خودروهای مجاور یا RSUها به عنوان یک تکه ابر میتواند
راه حل مناسبی برای غلبه به این مشکل باشد ،اگرچه برخی
چالشها الزم است مورد بررسی قرار گیرد از جمله امنیت تکه ابر
و استراتژیهای پیاده سازی شده برای مدیریت منابع آن.
فنآوری دسترسی کانال رادیویی نیز یک مثال دیگری از چالشهای
فنآوری است .افزایش چشم گیر ترافیک بیسیم باعث پیدایش
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بررسی معماری و چالش های رایانش ابری خودرویی
فنآوری بیسیم ادراکی 94شد ] .[Mitola et al. 1999که شامل

مورد بررسی قرار گیرند .تعامل بین مجموعهای از ابرهای

مدیریت دسترسی به کانال رادیویی به صورت پویا و امکان

خودرویی ،در دسترس بودن سرویسها را افزایش خواهد داد،

ارتباطات هوشمند بین تجهیزات ،میشود .برای برگزیدن این

زمانی که تعداد زیادی ابر سرویس مشابهی را ارائه میکنند.

فنآوری باید به فعالیت تجهیزات داری مجوز و مسئله حریم
خصوصی توجه داشت.

سرویسهای ابر خودرویی نیازمندیهای متفاوتی از نظر منابع و
فنآوریهای پیاده سازی شده دارند .این موضوع علت طراحیهای

فعل و انفعاالت بین تعداد قابل توجهی از تجهیزات در ابر

مختلف معماری ابر خودرویی را بیان میکند :تعداد اعضا،

خودرویی باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد در حالی که

موجودیتهای شرکت کننده و تغییر فنآوری .برای مثال برخی

هدف ابر خودرویی بهینه سازی استفاده از منابع است .پیاده سازی

معماریها شامل تجهیزات زیرساخت هستند تا قادر به دسترسی به

(مثل

سرویسهایی که روی سرورها میزبانی میشوند باشند .سایر
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انرژی-آگاه در شبکه خودرویی [Toutouh et al.

] )2013یا تعدیل نرخ انتقال با توجه به وضعیت ترافیک میتواند
مصرف انرژی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

زیرساختها تنها شامل خودروها هستند.

 4-6هزینه سرویسها
چالش دیگری که ابر خودرویی را تحت تاثیر قرار میدهد هزینه

 3-6مقیاس پذیری معماری

سرویس است .حتی اگر ابر خودرویی به هدف استفاده بهینه از

در یک محیط پویا مثل شبکههای خودرویی ،مقیاس پذیری معماری

منابع دست یابد ،هزینههایی از نظر مصرف منابع شبکه و سیستم

یک اصل مهم خواهد بود .ممکن است با تغییرات و موانع مختلفی

ایجاد میکند .در واقع برخی منابع مصرف میشوند تا ابر راه اندازی

در طول سفر مواجه شویم ،بنابراین معماری ابری خودرویی باید با

شود ،نگهداری شود و اطالعات در مورد اعضا به روز نگه داشته

موقعیتهای مختلف سازگار شود .چالشهای مقیاس پذیری

شود .هزینه شبکه شامل تاخیرهای اضافی و پهنای باند مصرفی به

مربوط به طرف سازمانی ،ادغام فنآوری و توپولوژی جادهها باید

علت انتقال داده به خودروهای مربوط ،میشود .از نقطه نظر سیستم،

مورد بررسی قرار گیرند .از دید سازمانی ،شکل گیری ابر (تعداد

سردستهی ابر (مثل یک خودرو ،مجموعهای از خودروها) باید

اعضا ،شاخصهای انتخاب و غیره) و نگهداری باید با

اطالعاتی در مورد ابر را نگهداری کند(منابع در دسترس ،شناسه

ماموریتهای درخواستی و شرایط مختلف مثل نوع منطقه (شهری،

اعضا ،مکان و غیره) که بخشی از منابع ذخیره سازی را مصرف

روستایی) و وضعیت آب و هوا سازگار شود .برای مثال زمانی که

میکند .رخدادهای غیر منتظره (مثل ترک ابر توسط یک خودرو)

یک فاجعه رخ میدهد ،میتواند به زیرساخت آسیب بزند .در این

نیاز به تصمیم گیری خواهد داشت (مثل پیدا کردن عضو جایگزین)

شرایط ابر خودرویی که شامل تعدادی از خودروها میشود میتواند

که نیاز به منابع محاسباتی خواهد داشت .هزینه سرویسهای ابری

اطالعات دقیق به همراه نقشه مسیرهای در دسترس را به رانندگان

باید از طریق کاهش مقدار داده تبادل شده مرتبط با نگهداری ،به

ارائه کند.

حداقل برسد.

افزایش تعداد اعضای ابر باعث افزایش تعداد ارتباطات خواهد شد

هزینه سرویس تنها محدود به منابع مصرف شده نیست ،قیمت

که منجر به مشکل مدیریت منابع و کاهش کارایی شبکه خواهد

گذاری نیز یک مشکل خواهد بود .سرویسها همیشه به صورت

شد .در محیطهای سخت اتصال بین خودروها متناوب خواهد بود

رایگان به مصرف کنندگان ارائه نخواهد شد .برخی سرویسها نیاز

و ارتباطات قابل اطمینان نیست .پس راه اندازی ابر خودرویی

به عضویت و پرداخت هزینه خواهد داشت .برخی از خودروها

مشکل به نظر میرسد و نخواهد توانست نیازهای کاربران را بر

منابعشان را اجاره خواهند داد و کاربران برای منابع اجاره شده

آورده کند .در مورد ابرهای موقت ،ارتباطات بین خودرویی باید
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هزینه پرداخت میکنند .در نتیجه یافتن یک سیستم اعتباری قابل

در ادامه این مسیر مسائل موارد مطرح شده در بخش آخر و

اعتماد برای پرداخت هزینهها باید در نظر گرفته شود.

چالشهای نو ظهور دیگر باید مورد توجه قرار گیرند تا از ارضاء

 5-6تخمین ترافیک و تحرک در آینده
تخمین ترافیک و تحرک خودروها رانندگان را قادر میسازد تا
درباره شرایط جاده و رویدادهای فعلی بدانند و برای جلوگیری از
راه بندان و تصادفات ممکن مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند.
این تخمین از طریق همکاری بین اعضای ابر خودرویی و
سازمانهای مسئول ترافیک قابل دستیابی خواهد بود .خودروها
دادهها را از طریق حسگرها جمعآوری و پردازش میکنند و به
اشتراک میگذارند ،همچنین این دادهها میتواند به سازمانهای
مسئول انتقال یابد تا در مورد آنها تصمیم گیری شود و به سایر
رانندگان انتقال یابند.

 .7جمع بندی
تمرکز بر روی بهره برداری بهتر از منابع خودرویی و پیشرفتهای
فنآوری موبایل منجر به پیدایش ایده ابر خودرویی شده .با این
الگوی جدید همکاری بهینه تر خودروها قابل دست یابی است و
تنوع باالیی از سرویسها و اپلیکیشنها پیدایش خواهد یافت.
در این مقاله مفهوم ابر خودرویی به طور اجمالی بررسی شد .در
ابتدا انگیزه و علت پیدایش را به طور خالصه مطرح ،سپس چالش-
های ابر خودرویی را بر اساس مشخصات آن و نقاط مشترک با
شبکه خودرویی و پردازش ابری ،مشخص کردیم .در ادامه تمامی
معماریهای موجود که به مقابله با این چالشها پرداختهاند مورد
بررسی قرار گرفته و یک طبقه بندی کلی بر اساس ویژگیهای ابر
خودرویی ارائه شد .عالوه بر این با توجه به ویژگیهای منحصر به
فرد ابر خودرویی بر روی معماری آن متمرکز شدیم :دسته بندی-
های موجود در مقاالت گذشته مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه
دسته بندی پیشنهادی و شاخصهای آن برای بهبود دسته بندیهای
گذشته و رفع نواقص آنها مطرح شد .در انتها مسائل بازی از جمله
همزیستی فنآوریها ،تخمین ترافیک و هزینه سرویس که باید مورد

نیاز کاربران اطمینان حاصل شود ،تالش مشترک و همکاری
سازمانهای مرتبط ،صنعت و دانشگاه برای پیشرفت این فنآوری
ضروری خواهد بود.

 .8پی نوشتها
Vehicular ad-hoc network
Cloud Computing
Mobile Cloud Computing
)intelligent transportation system (ITS
intra-vehicle
vehicle-to-vehicle
vehicle-to-infrastructure
Pool
Media Access Control
Ad-hoc mode
Collision
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)Information centric network (ICN
Load balancing
Path
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بررسی معماری و چالش های رایانش ابری خودرویی
حجت ا ...حمیدی ،درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته برق الکترونیک ،به ترتیب در سال های
 8971و  8973از دانشگاه علم و صنعت تهران اخذ نمود .در سال  8938موفق به کسب درجه دکتری در رشته
کامپیوتر از دانشگاه اصفهان گردید .در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی است و زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان سیستمهای هوشمند و کسب و کار

هوشمنداست.
علی خطیبی ،درجه کارشناسی در رشته فنآوری اطالعات را در سال  8931از دانشگاه آزاد تهران اخذ نموده و
درحال حاضر دانش آموخته کارشناسی ارشد فنآوری اطالعات گرایش تجارت الکترونیک در دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی است .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان حمل و نقل هوشمند و محیطهای

هوشمند است.
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