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 -1استادیار -2 ،دانشجوی دکتری ،دانشگاه قم
(دریافت ،69/30/21 :پذیرش)69/13/03 :

چکیده
صنعت رو به رشد فناوریهای مبتنی بر اینترنت اشیاء ) (IoTامروزه در بسیاری از زمینهها رو به گسترش است .ازجمله فناوریهای پایه و
بنیادی در بهکارگیری تجهیزات مورد استفاده در  IoTتگهای  RFIDمیباشند .تگهای  RFIDاز زنجیره تأمین تا مسائل امنیتی و گذرنامه
الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند .دستگاههای تلفن همراه میتوانند نقش بزرگی را در عرصه تبلیغات سیار ایفا کنند و بهعنوان
دریافتکننده تبلیغات از تگهایی که در محیط اطراف نصب شده است ،استفاده کنند ،اما بهدلیل هزینههای پایین استفاده از این درگاه
جدید ،تبلیغات بهقدری گسترده میشود که دستگاه های سیار هوشمند هم مستعد ورود تبلیغات هرزنامه تبدیل شوند .هدف از این مقاله
پیشنهاد چارچوبی بهمنظور جلوگیری از ورود تبلیغات هرزنامه به دستگاههای سیار موجود در شبکه اینترنت اشیاء است .چارچوب و پروتکل
بیانشده در این مقاله نسل جدیدی از آگهی سیار ( )M-Advertisingرا که آن ،آگهی هوشمند سیار ( )IM-Advertisingنامیده میشود،
معرفی میکند .این راهکار برخالف راهکارها ی دیگر جلوگیری از ورود هرزنامه مانند پست الکترونیکی بهجای کاهش قدرت آگهی ،آگهی را
قدرتمندتر میسازد و بهطور هوشمندی مشتریهای بیشتری را جذب میکند .مشتری فقط تبلیغاتی را دریافت میکند که خودش ،از نظر
دسته و مزایا ،تعیین کرده است و سایر تبلیغات نمی تواند به دستگاه هوشمند سیار او وارد شود .همچنین نیاز به وجود سامانه تشخیص
هرزنامه وجود ندارد و میتواند پایه ای کامالً قانونی داشته باشد و نرخ پذیرش تبلیغات مطلوب برای هر مشتری را افزایش داده و هزینهها را
کاهش دهد .این چارچوب میتواند اطالعات بازاریابی بسیار مفیدتری را در اختیار بازاریابان قرار دهد.
واژههاي كلیدي :اینترنت اشیاء ،RFID )Radio Frequency Identification( ،تلفن همراه ،آگهی هوشمند سیار ،تجارت الکترونیکی
جای بسیاری از فنآوریها را میگیرند .بسیاری از متخصصان بر

 -7مقدمه
در حوزه فن آور ی اطالعات ،تجارت الکترونیکیی جایگیاه خاصیی
دارد .تجارت الکترونیکی به تجارت بر روی بستر فنآوری و شبکه
گفته میشود .همهروزه فنآوریهای جدیدی در عرصهی تجارت
الکترونیکی برای تسهیل روالهای تجاری اتفاق می افتد .در ایین
زمینه میتوان به فنآوریهای سیار اشیاره داشیت کیه بیهدلییل
اهمیت بسیار زیاد آنها در تجارت الکترونیکی شاخهای جدید در
فنآوری اطالعات با نام تجارت سیار را پدیید آوردهانید و عرصیه
جدیدی را پیش روی فنآوری باز کرده است کیه ایین فینآوری
تجییییارت الکترونیکییییی از طرییی ی دسییییتگاههییییای سیییییار
 )M-Advertising(1نام دارد ].[1-2
در رابطه با تجارت سیار ،تلفنهای همراه از اهمیت خاصی

این باورند که روزی تلفنهای همراه جای بسیاری از وسایل
محاسباتی و فنّاورانه (از قبیل کارتهای هوشمند ،رایانههای
کیفی ،دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری) را خواهند گرفت و
حتی بسیاری از اشیا از قبیل شناسنامهها ،گذرنامهها و  ...نیز
جای خود را به تلفنهای همراه خواهند داد .تلفنهای همراه در
حال گسترش به تمام ابعاد زندگی بشری هستند ].[3
همپای فنآوری تلفنهای همراه ،فنآوری  RFID2نیز در
حال متحول کردن دنیای فنآوری است .در سال  1793اولین
تگ هوشمند منفعل RFID 3ساخته شد .فنآوری

RFID

کاربردهای فراوانی دارد که از کاربردهای رایج آن میتوان به
استفاده در زنجیره تأمین 4و از کاربردهای جدید آن به گذرنامه

برخوردارند .این دستگاههای سیار روزبهروز قویتر میشوند و
* رایانامه نویسنده مسئولfarjami@qom.ac.ir :
1- Mobile Advertising

2- Radio-Frequency Identification
3- Passive Smart Tag
4- Supply Chain
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الکترونیکی اشاره داشت .هر تگ  RFIDمعموالً از یک پردازنده،
مقداری حافظه و یک آنتن تشکیل شده که برد تگ با اندازه آنتن
آن مرتبط است .یک دستگاه خواننده  RFIDبه یک تگ

RFID

امواجی را ارسال میکند ،این تگ منفعل با دریافت انرژی از امواج
فعال میشود و مانند شکل ( )1شروع به پردازش اطالعات و
ارتباط با خواننده  RFIDمیکند.
در شکل ( )1همانطور که گفته شد نحوه ارتباط خواننده
 RFIDبا تگ منفعل  RFIDرا نشان میدهد ،حاال فرض شود
بهجای خواننده  RFIDیک دستگاه تلفن همراه قرار گیرد و تگ
منفعل شامل اطالعات تبلیغاتی باشد .پس تلفن همراه شما
میتواند این اطالعات را بخواند و آگهی تبلیغاتی روی تلفن شما
نمایش داده شود .به این نوع از آگهیهای تبلیغاتی که به
دستگاههای سیار (مانند تلفن همراه) فرستاده میشوند ،آگهی
تبلیغاتی سیار میگویند؛ که موضوع این مقاله را تشکیل میدهد.
اکنون اگر به شکل ( )2دقت کنید خواهید دید که حیطه
آگهیهای سیارِ  RFIDدر فصل مشترک تجارت سیار ،فنآوری
تلفنهای سلولی و فنآوری  RFIDقرار دارد.
همانطور که گفته شد یکی از کاربردهای  RFIDآگهی سیار
است ،این نوع از آگهی بهدلیل سادگی فرستادهشدن و هزینه
فوقالعاده پایین میتواند به تعداد فراوان فرستاده شود؛ یعنی از
چندی بعد که گوشیهای همراه مجهز به  RFIDشدند ممکن
است در هرچند قدم یک تگ تبلیغاتی به گوشی همراه تبلیغات
بفرستد و این مطلب ممکن است برای کاربر آزار دهنده شده و
موجب شود کاربر خواننده  RFIDگوشی همراه خود را خاموش
کند تا از ورود نامههای ناخواسته به گوشی خود جلوگیری کند.
این مسئله مشکلی در سر راه آگهی سیار ایجاد خواهد کرد و
ممکن است مانع پیشرفت این فنآوری ارزشمند به درگاه
تلفنهای همراه شود ].[4-6

شکل ( :)2برخورد فناوریهای نوین

هرزنامه بهطورکلی به پیامی گفته میشود که از طری
رسانههای الکترونیکی انتقال پیام ،بهطور درخواستنکرده دریافت
میشود .بنابر گزارش  ،1IDCتعداد تلفنهای هوشمندی که به
اینترنت متصل میشوند تا سال  2222از مرز  5میلیارد خواهد
گذشت ] .[9همچنین بنا بر تحقی مؤسسه  Ferrisهرزنامهها
هزینهای معادل  5میلیارد دالر در دنیا خواهند داشت که 2/5
میلیارد آن متعل به ایاالت متحده آمریکا است ].[8-7
کشورهای اروپایی و آمریکایی هماکنون تالشهایی برای
وضع قوانین حریم خصوصی و نحوه بهکارگیری تبلیغات سیار
کردهاند اما تا آنجا که اطالعات موجود است تالشی برای ایجاد
یک چارچوب نرمافزاری و یا حتی مفهومی برای کنترل
هرزنامهها به شکل مؤثر صورت نگرفته است ] .[12-12برای
اطالع بیشتر از قوانین مصوب آمریکا و اروپا و مقایسه آنها باهم
میتوان به ] [13مراجعه کرد.
البته فناوریهای دیگری نیز مانند  [14] 2NFCکه به معنای
ارتباط حوزه نزدیک است ،نیز وجود دارند که از فنآوری RFID
استفاده میکنند و میتوانند از فاصله نزدیک پوسترهای هوشمند
(پوسترهای سادهای که به آنها تگ  RFIDچسبانده شده و در
حقیقت حملکننده آگهی سیار هستند) را بخوانند.
در آینده بهدلیل ارزان شدن تبلیغات از طری تگهای
و پیشرفت فنآوری  RFIDدوربرد ،احتمال حذف فنآوری  NFCو
RFID

شکل ( :)7نحوه عملکرد

RFID

1- International Data Corporation
2- Near Field Communication
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فنآوریهیای مشیابه از عرصیه تبلیغیات سییار وجیود دارد ،زییرا
مشتری فرصت نمی کند انبوهی از پوسیترهای هوشیمند را بیرای
یافتن نیاز یا عالقهمندی اش بخواند و ترجیح میدهد آگهییهیای
منطب با نیاز یا عالقهمندی او به تلفنش وارد شود .فنآوریهیای
مشابه دیگری هم وجود دارند ولی به نظر میرسد که هیچکدام از
آن ها مناسب ارسال آگهی سیار بر روی تلفنهای همراه مجهز بیه
 RFIDدر آینده نخواهند بود ].[15

دارای قدرت پردازشی و حافظه بسیار کمی نیز هستند ،بنیابراین
نیاز است تا هر دسیتگاه متصیل بیه شیبکه  IoTفقیط دادههیای
موردنیاز خود را دریافت کرده و پردازش کنند .با استفاده از ایین
ساختار هر دستگاه متصل بیه شیبکه  IoTتنهیا زمیانی دادهای را
دریافت میکند و سپس آن را پردازش میکند که مطاب ساختار
مورد نیازش باشد و از پردازش اطالعات اضافی خودداری میکند.
با توجه به توان پردازشی و حافظه بسیار کم بیشتر دستگاههیای
موجود در شبکه  IoTیکیی از مهیمتیرین تهدییدات ایین شیبکه
تهدیدات منع سرویس  (DoS)3است .به کمک پروتکل و ساختار
پیشنهادی این مقاله میتوان تا حدود بسیار زییادی میانع حملیه
منع سرویس به دستگاههای متصل به  IoTشد و کمیک کیرد تیا
هر دستگاه فقط اطالعات موردنیاز خود را دریافت کند.

می کنند) را با حفظ قواعد فوق افزایش دهد .این پروتکل میتواند

ثانیاً با توجه به اینکه فنآوری  RFIDبسیار کمهزینه اسیت و

RFID

ارتباطات مبتنی بر آن نیازمند پردازشهای سنگین نمیباشد لیذا

عمل کند .راهکار ارائهشدهای که از این پروتکیل اسیتفاده خواهید

یکی از فناوری های پایه در ارتباطیات بیین شیبکه  IoTمحسیوب

کرد با استفاده از یک واسط فوقالعاده سیاده ولیی قدرتمنید نظیر

می شود و بسیاری از اطالعات در ایین شیبکه بیا اسیتفاده از ایین

مشتری را جلب مینماید و می تواند اطالعیاتی در میورد مکیان و

فنآوری تبادل میشود ،بنیابراین مییتیوان بیه کمیک پروتکیل و

زمان مناسب برای فروش کاال در اختیار بازاریاب قرار دهد .مفهوم

چارچوب پیشنهادی این مقاله که بر پایه فنآوری  RFIDبنانهیاده

جدیدی که در این مقاله ارائه میکنییم تبلیغیات سییار هوشیمند

شده است و بهصورت برونخط نیز اجرا میشود ،به انتقال میؤثر و

 )IM-Advertising(1است.

کارآمد داده در شبکه  IoTکمک کرد.

در این مقاله قصد بر این است تا راهکاری بیرای طبقیهبنیدی
آگهیهای سیار ارائه شود تا جلیوی تبلیغیات ناخواسیته را گرفتیه
شود و در کنار آن تیأثیر آگهییهیای تبلیغیاتی را افیزایش داده و
هزینه ها کاهش یابد .پروتکلی که در ادامه توضیح داده خواهد شد
میتواند نرخ برخورد (مشتریهایی که آگهیی را خوانیده و خریید
به عنوان چارچوبی برای تبلیغات سیار از طریی تیگهیای

اشیاء )(IoT

2

صنعت رو به رشد فناوریهای مبتنی بر اینترنت
امییروزه در بسیییاری از زمینییههییا رو بییه گسییترش اسییت ازجملییه
فناوری های پایه و بنیادی در بهکارگیری تجهیزات مورد اسیتفاده
در اینترنت اشیاء تگهای  RFIDمیباشند .هزینیه ایین قطعیات
الکترونیکی کوچک بهشدت کاهش یافته و گمان میرود تا چندی
بعد تمام دستگاههای تلفن همراه در دنیا به خوانندهها و تگهیای
 RFIDمجهییز شییوند .در آن صییورت دسییتگاههییای تلفیین همییراه
میتوانند نقش بزرگیی را در عرصیه تبلیغیات سییار ایفیا کننید و
به عنوان دریافتکننده تبلیغات از تگهایی که در محییط اطیراف
نصب شده است ،استفاده کنند ،امیا بیهدلییل هزینیههیای پیایین
استفاده از این درگاه جدید ،تبلیغات بهقدری گسترده میشود که
درگاه سیار هم به یک درگاه مستعد هرزنامه تبدیل شود.
چارچوب پیشنهادی ما عالوه بر امکیان اسیتفاده در تبلیغیات
سیار می تواند به دو دلیل نقش بزرگی در ارتباطیات بیین اجیزای

با توجه به اینکه پروتکیل و چیارچوب پیشینهادی عیالوه بیر
استفاده در آگهیهای هوشمند میتواند بهعنوان ساختاری مفید و
مؤثر برای دریافت اطالعات ،مطاب نیازهای دقی هر سیامانه نییز
مورد استفاده قرار گیرد ،ازجمله کاربردهای آن میتوان به دریافت
اطالعات و پیام مبادلیهشیده در شیبکه اقتضیایی بیین خیودرویی
 (VANET)4اشاره کرد .در این شبکههیا بیه کمیک ایین سیاختار
پیشنهادی می توان بر نحوه دریافت پیامهای صحیح و میورد نییاز
هر گروه از خودروها (مانند خودروهای امیدادی و ییا پلییس و )...
نظارت و کنترل کامل داشت و باعی

افیزایش کیارایی و سیرعت

پردازش در این شبکهها گردید ].[22
ادامه مقاله به این صورت سازماندهی شده است که در بخیش
 2کارهای انجامشده در این حوزه تشریح میگردد و در بخیش ،3
چارچوب پروتکل پیشنهادی بیه همیراه سیاختار مقیاوم در برابیر
هرزنامه ارائه می شود ،سپس در بخش  ،4فرآیند تائید یک گواهی

شبکه اینترنت اشیاء ) (IoTنیز ایفا کند.

توسط امضای دیجیتال 5معرفی میشود .در بخش  ،5بیه مقایسیه

اوالً با توجه به اینکه تعداد دستگاه های الکترونیکیی موجیود
در شبکه  IoTبسیار زیاد است و از طرفی عموماً این دسیتگاههیا

پروتکل پیشنهادی خود با سایر ساختارها پرداخته مییشیود و در

1- Intelligence Mobile Advertising
2- Internet of Things

انتها در بخش  ،6نتیجهگیری بیان میشود.
3- Denial Of Service
4- Vehicular Ad-Hoc Network
5- Digital Signature
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 -2كارهاي انجامشده
تبلیغات و آگهیهای تبلیغاتی از دیرباز مورد توجه جوامع بشری
بوده است اما با گسترش فنآوریهای نوین و توسعه این صنعت
امروزه تبلیغات به یک علم مستقل تبدیل شده است که در آن از
بسیاری از فنآوریها و علوم دیگر بهصورت کاربردی بهره میبرد.
هدف نهایی در این علم معرفی مؤثر و بهینه محصوالت و خدمات
برای افزایش بهرهوری آن صنایع است .آنچه در حوزه آگهیهای
تبلیغاتی اتفاق افتاده است را میتوان به دو بخش کلی
تقسیمبندی کرد:
 آگهیهای متداول در گذشته آگهیهای هوشمندآگهیهاي متداول درگذشته :این رویکرد مبتنی بر روشهای
سنتی مانند تبلیغات کاغذی و استفاده از رسانههای پخش
عمومی مانند رادیو و تلویزیون است .این روش اگرچه درگذشته
کارا یی نسبتاً خوبی داشته است اما امروزه هزینه تبلیغات در این
روش بسیار گران و ضریب نفوذ آن کاهش یافته است .از جمله
مشکالت این روش این است که آگهیدهنده نمیتواند بداند چه
تعداد از افراد تبلیغ او را مشاهده کردهاند و از آن افراد چه تعدادی
این تبلیغ را پسندیدهاند و یا آن را برای خود مفید میدانند.
همچنین ،این روش هیچ کمکی به آگهیدهنده نمیکند تا بتواند
سلیقه و خواسته مشتریان خود را دریافت کند و بر آن اساس
تبلیغات خود را بهبود ببخشد .از دیگر مشکالت اینگونه آگهیها
نیاز به بر خط بودن 1آنها است ،زیرا تنها افرادی که در لحظه
پخش آگهی حضور دارند میتوانند آن را دریافت کنند و همین
امر یکی از دالیل افزایش هزینه در این نوع آگهیها است که باید
آگهیدهنده برای مشاهده شدن آگهی خود و افزایش ضریب تأثیر
آن به دفعات زیادی آگهی خود را پخش کند .هرچند فعالیتهای
زیادی در خصوص بهبود و افزایش ضریب تأثیر این نوع آگهیهای
تبلیغاتی انجام شده است اما معرفی این رویکردها از حیطه این
مقاله خارج است.
آگهیهاي هوشمند :با توجه به مشکالت بیانشده در روشهای
متداول گذشته و گسترش فنآوریهای دیجیتال ،نسل جدیدی از
آگهیها به نام آگهیهای هوشمند معرفی شدند .از اوایل قرن
بیست و یکم میالدی تاکنون تالشهای بسیار زیادی در خصوص

 روشهای مبتنی بر فنآوری پیام کوتاه  (SMS)2و پیامچندرسانهای (MMS)3
 روشهای مبتنی بر بستر اینترنت و شبکههای اجتماعی روشهای مبتنی بر فنآوری تلفنهای همراهدر روشهای مبتنی بر فنآوری پیامهای کوتاه و پیامهای
چندرسانهای آگهیدهنده شمارههای تلفن همراه گروهی از افراد
را یا بهصورت تصادفی و یا بر اساس یک سری اطالعات کلی مانند
شماره تلفن افراد شرکتکننده در یک اجالس و یا همایش مربوط
بهدست میآورند ،سپس اقدام به ارسال آگهی تبلیغاتی خود برای
این گروه از افراد میکند .هرچند در این روش نیازی بر بر خط
بودن افراد دریافتکننده آگهی نیست و این روش بر اساس
روشهای برونخط 4کار میکند اما در این روش نیز آگهیدهنده
هیچ دانشی نسبت به تأثیر آگهی خود بر جامعه هدف ندارد و
نمیتواند آگهیهای خود را بر اساس سلیقه مشتریان بهخوبی
بهبود بخشد .یکی از روشهای ارسال آگهی در این فنآوری
همکاری با شرکتهای مخابراتی برای شناسایی شماره تلفنهای
همراه موجود در یک مکان مشخص و سپس ارسال آگهی به آنها
میباشد ،این رویکرد حریم خصوصی 5افراد را مورد تهدید قرار
میدهد زیرا در این روش مشخص میشود که چه افرادی ،در چه
زمانی و در چه مکانی حضور داشتهاند ].[29-28
در روشهای مبتنی بر بستر اینترنت و شبکههای اجتماعی
مانند آنچه در گوگل 6و فیس بوک 9اتفاق میافتد به این صورت
است که افراد یک حساب کاربری در این سایتها و یا شبکههای
اجتماعی ایجاد میکنند و سپس سلیقههای خود را برای دریافت
آگهی به این شبکهها اعالم میکنند .این روش میتواند بهصورت
برونخط به اجرا درآید و نیازی به حضور بر خط مشتری برای
دریافت آگهی نیست ،همچنین تا حدود خوبی میتواند آگهیها را
فقط بر اساس سلیقه و نیازمندی کاربر در شبکه منتشر کند و
مانع ارسال تبلیغات اضافی به مشتریان شود؛ اما در این روش
شناسایی و دستهبندی آگهیها بر اساس بررسی و تحلیل محتوای
آگهیها انجام میشود که با افزایش تعداد آگهیها و ریز شدن
دستهبندی سلیقههای مشتری سربار زیادی را به سرورهای
آگهیدهنده تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین باید مصالحهای بین
میزان دستهبندی سلیقه مشتری و سربار محاسباتی طرح انجام
گیرد .از دیگر چالشهای این طرح نیز مانند روشهای مبتنی بر
فنآوری پیامهای کوتاه و پیامهای چندرسانهای عدم حفظ حریم
خصوصی مشتریان است ،زیرا در این طرح نیز مکان مشتری

گسترش آگهیهای هوشمند انجام شده است .در یک دستهبندی
کلی میتوان آگهیهای هوشمند را به سه دسته زیر تقسیمبندی
کرد:
1- Online

Short Message Service
Multimedia Messaging Service
Offline
Privacy
Google
Facebook
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چارچوبی براي ممانعت از ورود تبلیغات هرزنامه به دستگاههاي سیار هوشمند در شبکه  : IoTیعقوب فرجامی و سید مرتضی پورنقی

(برحسب آدرس  IPکاربر) و سلیقه او برای آگهیدهندهها و
سرورهای آنها کامالً مشخص میشود .همچنین در این روش
دریافت آگهی تبلیغاتی برای مشتری نیز هزینهای در بردارد و باید
از حجم اینترنت خود برای دریافت آگهیها استفاده کند ].[26
در روشهای مبتنی بر فنآوری تلفنهای همراه مانند آنچه
در کار لورنزو کارار 1و همکارانش ] [23-25ارائهشده است یک
زیرساخت ارتباطی از طری ارتباط وای-فای 2و یا بلوتوث 3بین
تلفن همراه مشتریان و دستگاههای ارسالکننده آگهی برقرار
میشود .این روش نیز میتواند بهصورت برونخط آگهیها را به
اطالع مشتریان برساند همچنین در این روش میتوان ساختاری
را برای دریافت هدفمند آگهی توسط مشتریان ارائه داد .بر اساس
آنچه تاکنون میدانیم این رویکرد یکی از بهترین روشهای ارسال
و دریافت آگهیهای هوشمند به شمار میآید .هرچند این روش
توانسته است کارایی بسیار بهتری نسبت به روشهای پیشین
آگهیهای هوشمند که در باال بیان شد از خود ارائه دهد ،اما
همچنان با چالشهای مهمی در این روش روبرو هستیم .در این
روش نیازمند ایجاد یک ساختار پرهزینه ارسالکننده وای -فای و
وب سرور در محلهای ارسال آگهی تبلیغاتی هستیم .همچنین
زمان اتصال به شبکه فای -فای برای هر مشتری و سپس پردازش
آگهی و دریافت آن نسبتاً زیاد است ،بنابراین نمیتوان با
سرعتباال و در مکانهای بسیار پرتراکم بهصورت بهینه آگهیهای
تبلیغاتی را منتشر کرد .همچنین این روش نیز حریم خصوصی
کاربران را بهخوبی حفظ نمیکند زیرا هنگام اتصال به شبکه
وای-فای اطالعات مک آدرس 4کاربران در اختیار آگهیدهنده
قرار میگیرد .در این روش کاربران برای دریافت آگهیهای
تبلیغاتی مجبور هستند همواره ارتباط وای -فای خود را روشن
نگهدارند که این عالوه بر مصرف بسیار زیاد انرژی یک تهدید به
شمار می آید و یک فرصت بالقوه را در اختیار مهاجمین و هکرها
قرار میدهد تا در تلفن همراه کاربران نفوذ کنند .در این روش نیز
برای افزایش کارایی طرح باید مصالحهای بین دستهبندی دقی
سلیقههای مشتریان و سرعت پردازش صورت پذیرد.
آنچه در این مقاله پیشنهاد میشود درواقع چارچوب و
پروتکلی برای آگهی هوشمند از خانواده روشهای مبتنی بر
فنآوری تلفنهای همراه به شمار میآید ،اما تفاوت عمده روش
پیشنهادی ما با کارها ی قبلی در این حوزه و کار آقای لورنزو کارار
و همکارانش استفاده از زیرساخت  RFIDو پیشنهاد چارچوبی
مؤثر جهت کنترل هرزنامه میباشد که ترکیب این چارچوب با
زیرساخت  RFIDسرعت و کارایی طرح را بهبود میبخشد.
همچنین راهکار پیشنهادی نویسندگان این مقاله عالوه بر قابلیت
Lorenzo Carrara
WiFi
Bluetooth
)Media Access Control Address (MAC Address
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بهکارگیری آن در آگهیهای هوشمند امکان استفاده در بهبود
ارتباط بین اجزای  IoTو شبکه  VANETرا نیز دارد.

 -9پروتکل و ساختمان داده پیشنهادي جهت
مقابله با هرزنامه
ایده اصلی ارائه یک ساختمان داده موثر برای ارسال و دریافت
آگهی است که به کمک این ساختمان داده گیرنده آگهی
میتواند سلیقه و خواسته خود را برای دریافت آگهی بهطور دقی
مشخص کند و از دریافت هرزنامه ممانعت کند ،همچنین
فرستنده آگهی نیز میتواند ساختاری را تعبیه کند که صرفاً
مخاطبین و گروه خاصی قادر به دریافت آن باشند و ضریب تاثیر
آگهی خود را افزایش دهد .لذا ابتدا آگهیدهنده اطالعاتی را که
می خواهد ارسال کند را در دستگاهی که آگهی را ارسال میکند،
بارگذاری میکند .این اطالعات بهصورت اعدادی است که شامل
مشخصه کامل هر آگهی میباشد و قابل تبادل میان گوشی و
فرستنده آگهی است .سپس امکانی را در اختیار کاربر قرار
میدهد تا بتواند بهراحتی کاال و یا خدمات مورد نظرش را
جستجو و پیدا کند.
برای هر تگ نوعی برچسب تعریف میشود که مشخصکننده
ردهبندی آگهی مربوط به آن تگ است (مثالً برچسب یخچال).
این برچسب بهصورت شمارهای درون حافظه تگ ذخیره میشود.
به کاربر این توانایی را میدهد که با استفاده از نام کاال یا خدمات
و همچنین مزایای کاال یا خدمات بتواند آگهیهای موردعالقهاش
را دریافت کند.
ابتدا پروتکلی برای ارتباط دستگاه تلفن همراه با تگ
تبلیغاتی بیان میشود و سپس این پروتکل را شرح داده و
راهکاری با استفاده از آن برای جلوگیری از ورود هرزنامه به
دستگاههای تلفن همراه کاربران ارائه میشود .پروتکل ارتباطی در
شکل ( )3نشان داده شده است.
RFID

پروتکل نشان دادهشده در شکل ( )3تنها یک پروتکل تکمیلی
است یعنی نحوه ارتباط تگ با دستگاه تلفن همراه و نحوه قطع
ارتباط آن توسط یک پروتکل ارتباطی مادر را نشان میدهد؛ این
پروتکل میتواند از هر استانداردی که برای  RFIDدر کشورهای
مختلف وضع شده است استفاده کند .مراحل پروتکل در زیر
توضیح داده شدهاند:
 .1در این مرحله ارتبیاط تیگ  RFIDبیا دسیتگاه تلفین سیلولی
توسط یک پروتکل ارتباطی برقرار میشود.
 .2پس از برقراری ارتباط ،تگ پیامی برای دسیتگاه تلفین سییار
میفرستد و به او میگوید قصد ارسال آگهی را دارد.
 .3الف) اگر کاربر تلفن همراه خود را طوری تنظیم کیرده باشید
که دریافت آگهی بالمانع باشد ،در این صیورت تلفین پییام را
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پذیرفته و منتظر برچسب آگهی میماند .پس به مرحلیه بعید
( )4یعنی ارسال برچسبها میرود.
ب) اگر کاربر تلفن ،مایل به دریافت هیچ نوع تبلیغاتی نباشد
و قسمت تبلیغاتی  RFIDتلفن را غیرفعال کرده باشد ،در این
صورت به مرحلهی  7یعنی پایان ارتباط میرود.
 .4اکنون تگِ تبلیغاتی شماره یا شمارههایی را برای تلفن ارسال
میکند .این شمارهها مشخصکننده نوع آگهیی و گیروههیای
تبلیغاتی است کیه آگهیی عضیو آن هیا اسیت (در میورد ایین
شمارهها در ادامه مقاله توضیح بیشتری داده خواهد شد) .بیه
هر شماره ارسالی یک برچسب گفته میشود (سلسیله مراتیب
برچسبها سیاختاری درختیی دارد کیه در ادامیه شیرح داده
خواهد شد).
 .5اکنییون دسییتگاه تلفیین همییراه مشییتری جسییتجو را بییر روی
برچسییب دریییافتی در پایگییاه داده برچسییبهییای موردعالقییه
مشتری شروع می کند (ممکین اسیت جسیتجو روی چنیدین
درخت برچسب انجام شود و حاصل چندین برچسیب آگهیی
باشد) .مزیت این قسیمت آن اسیت کیه دیگیر کیاربر مجبیور
نیست برای دریافت نکردن هرزنامههیا خواننیده  RFIDتلفین
همراه خود را خاموش کند.
الف) در حالت اول دستگاه تلفن همراه کاربر با ارسال شماره
برچسبهای منطبی درخواسیت تبلیغیات را مییدهید و بیه
مرحله  6برای دریافت آگهی میرود.
ب) اگر هیچ برچسبی منطب نشد دستگاه تلفن همراه مشتری
پیام رد برچسب را برای تیگ ارسیال مییکنید و بیه مرحلیه 7
میرود و مکالمه قطع خواهد شد.
 .6در این مرحلیه تیگ  ،RFIDآگهیی مربیوط بیه هیر برچسیب
دریافتی را به کاربر میدهد .آگهی میتواند ییک پییام متنیی
ساده ،یک لینک به سایت کیاال ییا خیدمات باشید؛ حتیی در
آینده ای نزدیک با زیاد شدن حافظه تگها شاهد آگهییهیای
چندرسانه ای برون خط ( )offlineنیز خواهیم بود (هیم اکنیون
شرکت فوجیتسو ییک تیگ  RFIDبیا ررفییت  64کیلوباییت
تولید کرده است ] .[16اکنون به مرحله  9میرود.
 .9در اینجا دستگاه تلفن همراه آگهیی ییا آگهییهیا را دریافیت
می کند و اگر کاربر ،صندوقِ مربوط به برچسبِ منطب شده با
آگهی را تعاملی قرار داده باشد ،آنگاه آگهی مربوطیه بیر روی
صفحه دستگاه تلفن همراه نمایش داده میشیود و سیپس در
صورت تماییل کیاربر ،در صیندوق مربیوط بیه کیاربر ذخییره
می شود؛ ولی اگر صندوق غیرتعاملی باشد ،آگهی مسیتقیماً و
بدون دخالت کاربر در صندوق مربوطه ذخیره میشود.
 .8در این مرحله آگهی یا آگهیها در تلفن همیراه و در صیندوق
مربوطه شان ذخیره میشوند (میتوان قوانینی برای صندوقها
توسط کاربر تعریف کرد که آگهیی پیس از ورود بیه صیندوق
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مشخصی ،تنها تا زمان مشخصیی بتوانید بیاقی بمانید .حتیی
میتوان قوانین زمانبندی را روی آگهیها قرار داد).
 .7در این مرحله ارتبیاط تیگ بیا دسیتگاه تلفین همیراه توسیط
پروتکل ارتباطی قطع میشود.
همان طور که گفته شد این یک پروتکل تکمیلی اسیت .ایین
پروتکل به همراه هیر پروتکیل ارتبیاطی  RFIDمییتوانید میورد
استفاده قرار گیرد ،بنابراین یک پروتکل کلی همهمنظوره است و
دیگر مشکل عدم تطبی بیا پروتکیلهیای کشیورهای مختلیف و
حتی دستگاههیای سییار مختلیف را نیدارد و در ضیمن پروتکیل
مذکور ،جزئیات مربوط به ارتباطات آگهیهای سیار را از جزئیات
پروتکل ارتباطی مادر جدا کرده و درنتیجیه در ضیمن سیادگی و
قدرت زیاد از پیچیدگی پروتکل مادر و ناهمخوانی با آن اجتنیاب
کرده است.
در ادامه مقالیه مییتیوان بیه کمیک ایین پروتکیل ارتبیاطی
پیشنهادی و ارائیه سیاختمان داده جدیید از ورود هرزنامیههیای
تبلیغاتی به گوشی های تلفن همراه در بستر اینترنت اشیاء )(IoT
جلوگیری کرد.

شکل ( :)9نمودار پروتکل ارتباطی میان تگ و خواننده آگهی

چارچوبی براي ممانعت از ورود تبلیغات هرزنامه به دستگاههاي سیار هوشمند در شبکه  : IoTیعقوب فرجامی و سید مرتضی پورنقی

 -7-9عملکرد پروتکل
ابتدا ساختارهای بهکاررفته در پروتکل بیان میشیود و سیپس بیه
بررسی قسمتهیای بعیدی پروتکیل و بیه ارتبیاط آنهیا بیا ایین
ساختارها پرداخته میشود.
 -7-7-9ساختارهاي بهكار رفته در پروتکل
اولین ساختار خود تگ میباشد که در قسمت مقدمه به آن اشاره
شد و اکنون نیازی به توصیف آن نیست .دومین ساختار ،ساختار
اولین پیام تگ (مرحله  2در پروتکل) به تلفن همراه اسیت .ایین
پیام می تواند ساختاری بسیار ساده داشته باشد یعنی تنها پیامی
شامل کلمه «آگهی» باشید ،امیا میی توانید عیالوه بیر آن شیامل
اطالعات دیگری مانند گواهی الکترونیکیی نصیبکننیده آگهیی،
زمان شروع آگهی ،زمان خاتمه آن ،نوع محتوای آگهی و  ...باشد.
این مقاله میخواهیم حیداکثر قابلییتهیای چیارچوب را داشیته
باشد ،بنابراین به پییام درخواسیت ارسیال آگهیی ییک سیری از
گزینه های دیگر اضافه میشیود تیا بتیوان روشهیای اجتنیاب از
هرزنامه را بیه کمیک فیلترهیایی کیه کیاربر اسیتفاده مییکنید،
پیاده سازی کیرد ،ماننید آنچیه در شیکل ( )4آمیده اسیت .پییام
درخواست آگهی اولین ساختمان دادهای است که برای جلوگیری
از ورود هرزنامه به گوشی تلفن همراه استفاده میشود.

شکل ( :)4نامه حاوی تقاضا برای فرستادن آگهی

توجه کنید که هر آگهی تنها توسط یک فروشنده و یا
مؤسسه خدماتی ارائه میشود و هر آگهی فقط یک آگهیدهنده
(شخص حقوقی که مسئول صحت محتوای آگهی و ایجاد
شناسه ی معتبر برای آن است) دارد .فرستنده آگهی نام
آگهیکنندگان و آگهیشوندگان را به همراه آدرس آنها در پیام
درخواست آگهی برای تلفن همراه کاربر ارسال میکند .در سمت
تلفن همراه کاربر که پیام درخواست آگهی را دریافت کرده است
ممکن است یکی از دو حالت زیر رخ دهد:
 .1تلفن همراه کاربر پس از دریافت پیام درخواست آگهی آن
را به علیت غیرفعیالسیازی دریافیت پییام تبلیغیاتی نپیذیرد.
1
همچنین ممکن است اسیامی فروشیندگان در لیسیت سییاه
کاربر برای عدم پذیرش آگهی وجود داشته باشد کیه در ایین
صورت نیز از قبول درخواست آگهی صرفنظر میکند و آن را
فیلتر میکند.
1- Black List
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 .2تلفن همراه کاربر پس از بررسی لیست سیاه و عدم تطیاب
با آن پیام درخواست آگهی را میپذیرد.
پس از این مرحله پیام قبول و یا رد آگهی به فرستنده ارسال
می شود .باید توجه شود که به همراه پیام درخواست آگهی امضای
دیجیتال 2فرستنده که تائیدکننده صحت محتوای پیام ارسالی
است نیز فرستاده میشود و در صورت تخلف فرستنده آگهی
گواهینامه دیجیتال آن ابطال خواهد شد و دیگر قادر به ارسال
آگهی تبلیغاتی از هیچ شرکتی نمیباشد.
در مرحله  4از پروتکل برچسب آگهی ارسال میشود.
برچسب هسته اصلی پروتکل پیشنهادی نویسندگان این مقاله را
تشکیل میدهد .برچسب درواقع یک عدد است؛ ولی این عدد،
عددی معنادار میباشد که از چهار بخش اصلی تشکیلشده است.
 .1بخش مربوط به عدد  CPC :CPC3مخفف طبقهبندی
کاالهای مرکزی میباشد ] .[21هر سرویس یا خدماتی
میتواند در یک کد  CPCقرار داشته باشند .کدهای  CPCکه
توسط سازمان ملل 4ساخته شدهاند شامل یک سلسلهمراتب
درختی هستند که هر کاالیی که در یک زیرشاخه از درخت
قرار داشته باشد در والدهای آن زیرشاخه هم قرار دارد .برای
درک بیشتر این سلسله مراتب شکل ( )5را مشاهده کنید.
همانطور که در شکل ( )5مشاهده میشود اگر شرکتی
خدمات مسافربریِ آبی را با کشتیهای کروز برای مسافرانش
ارائه کند ،میتواند از  CPCای که سازمان ملل منتشر کرده
برای انتخاب عدد  CPCیا اعداد  CPCمربوط به خدماتش
استفاده کند .پس در اینجا فردِ آگهیدهنده میتواند
زیرمجموعهای از اعدادی که داخل مستطیلهای رنگیاند را
بهعنوان کدهای  CPCمختص برچسب انتخاب کند ولی برای
تبلیغات گستردهتر بهتر است تمام  CPCهای مربوطه تا ریشه
درختِ  CPCانتخاب شوند .البته اگر این شرکت ،خدماتِ
دیگری را هم ارائه کند ،میتواند شماره آنها را نیز در لیست
 CPCهای انتخابی اش قرار دهد؛ برای مثال اگر خدمات
مسافربری با قای موتوری را هم انجام میدهد ،میتواند
شماره  64121را هم انتخاب کند .برای اطالع بیشتر راجع به
کدهای  CPCبه مرجع ] [19مراجعه شود.
 .2بخش مربوط به مزایا :بخش دوم برچسب است .برای مزایا
چارچوب و ساختاری مانند  CPCوجود ندارد ولی میتوان
برای آنها چارچوبی درختی مانند  CPCساخت اما این کار
باید توسط یک مؤسسه استانداردسازی مانند سازمان ملل
انجام شود .نمونههایی از مزایا شامل :تخفیف ،تخفیف بیش از
 ،%25ارسال رایگان ،اقساط ،اقساط  3ماهانه با سود  %2و ...
2- Digital Signature
3- Central Product Classification
4- United Nations
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باشند .مزایا هم مانند  CPCیک درخت میسازند .فرد
آگهیدهنده برای هر یک از  CPCها یک یا چند برچسب
مزایا بهدلخواه میزند.

با شماره نسخه  CPCبه کد مزایای فرضی  35و شماره نسخه کید
مزایا می چسبد و اگر برچسب آگهی ترجمه شود به شیکل ( )6در
میآید.

 .3بخش مربوط به کلمهی کلیدی :این بخش شامل یک

« خدمات انتقال مسافران در آب با کشیتی کیروز و همیراه بیا
بیش از  %25تخفیف» (فیلد  LNPدر شکل ( )6جای این برچسب

چندانی ندارد ولی برای استفاده آتی در نظر گرفته شده است؛

را مشخص می کند) تگ همه برچسبها را با هم مییفرسیتد .بیه
شکل ( )9توجه کنید.

کلمه یا اطالعاتی خاص میشود ،در حقیقت این بخش کاربرد
مثالً ممکن است در آن کلمه یا عددی قرار گیرند که
مشتریهای خاصی را از مزایای خاصی بهرهمند سازند.
 .4بخش آخر از دو عدد تشکیل شده است .عیدد اول شیماره
برچسب و عدد دوم شماره والد 1برچسب است که در ادامه در
مورد والد بیشتر صحبت میشود.

شکل ( :)5ساختار یک برچسب آگهی

شکل ( :)1ارسال برچسبها بهصورت کلی

در مرحلییه  5تلفیین همییراه در پایگییاه داده برچسییبهییایش
جستجو میکند .این پایگاه داده هم ساختار درون تلفن همراه است
که کاربر آن را سفارش داده اسیت ،شیکل ( )8شیمای سیاده ای از
پایگاه داده 2را نمایش میدهد.

شکل ( :)1نمای سادهای از پایگاه داده برچسبها و صندوقها

تنها ساختار باقی مانده ساختار خود آگهی است که در مرحله
 9فرستاده میشود .خود آگهی میتواند شامل بخشهیای محتیوا،
نوع محتوا ،مشخصات شیرکت آگهییدهنیده ،مشخصیات شیرکت
آگهی شونده ،مجوز آگهی و تاریخ انقضای آگهی باشد ،ولی در این
مقاله به قسمتهای خود آگهی کاری ندارد و فقط درصدد حیذف
هرزنامهها با استفاده از طبقهبندی آگهیها بهصورت خودکار است.

نکته باقیمانده در این قسمت نحوه پیوستن کید مزاییا و کید
 CPCبه هم است .مثالً کد  64122 CPCانتخاب میشود و همراه

اگیر بیه شیکل ( )5دقیت کنیید خواهیید دیید کیه درختییی
تشکیلشده که گرهها و برگهای آن کدهای  CPCاند حاال اگر به
هر یک از این گرهها یک یا چند کد مزییت اضیافه کنیید درخیت
جدیدی حاصل میشود که مثالی از آن را در شکل ( )7میبینید؛
و در واقع درختی مشابه این درخت بیه تلفین همیراه مشیتری در
مرحله  4فرستاده می شود .دقت کنیید کیه شیماره مزاییا کیه در
مستطیلها نوشتهشده فرضی است و دلیلی برای صیحت نیدارد و

1- Parent Number

2- Database

شکل ( :)6سلسه مراتب  CPCنسخه دوم و مسیر مربوط به خدمات

چارچوبی براي ممانعت از ورود تبلیغات هرزنامه به دستگاههاي سیار هوشمند در شبکه  : IoTیعقوب فرجامی و سید مرتضی پورنقی

فقییط بییرای درک بیشییتر عملکییرد پروتکییل مییباشیید و سییازمان
اسییتانداردی باییید شییمارههییای مزیییتهییای تبلیغییاتی را ماننیید
شمارههای کاال و خدمات دستهبندی کند .حاال بهتر است جلیوتر
رفته و درخت برچسیبی کیه بیه تلفین همیراه مشیتری فرسیتاده
میشود را بهصورت آشکارا با تمام برچسبها رسم کنیم .برای این
کار از درخت شکل ( )7استفاده میکنیم و تنها کیاری کیه انجیام
میشود تفکیک گرهها و ایجاد برچسبها از گرهها است .به شیکل
( )12نگاه کنید ،مفهوم والد در این شکل دییده مییشیود .قیانون
طالیی این است که والید هیر برچسیب دربرگیرنیده آن برچسیب
باشد.
همانطور که مشاهده میشود برای نمونه تگ 28 ،برچسب را
بهصورت درختهایی به دستگاه تلفن سیار مشتری مییفرسیتد و
دسییتگاه تلفیین سیییار جسییتجوی برچسییبهییا را در پایگییاه داده
برچسبهایش از برگهای پیایینتیرین سیطح شیروع مییکنید و
سییطوح درخییتهییا را یکییییکییی تییا سییطح ریشییه بییرای یییافتن
برچسبهای منطب با برچسبهای پایگاه دادهاش کاوش میکند.
هرگاه یکی از برچسبهای فرزند منطب شد تمامی برچسبهیای
والد آن برچسب از جستجو معاف میشوند.
همان طور که در شکل ( )6می بینید هیر برچسیب حیاوی دو
شماره است :یکی شیماره والید برچسیب و دیگیری شیماره خیود
برچسب .پس تنها کاری که تگ میکند ارسال برچسبهای فیوق
به گوشی تلفن همراه مشتری است (به شکل ( )9نگاه کنید).

شکل ( :)3سلسلهمراتب فرضی برچسبهای ارسالی

فرض کنید شخصی مایل به فروش یا اجیاره خانیهاش اسیت.
این شخص از دفتر فروش امالک یک تگ  RFIDتحویل میگییرد
و آن را به کنار در خانه نصب میکند .اگر درخت فرضی برچسیب
این تگ همانند شکل ( )7باشد آنگیاه ایین تیگ ییک تیگ کلیی
خواهد بود و به افیراد زییادی آگهیی را ارسیال خواهید کیرد ،امیا
درصورتیکه صاحبخانه میتواند از دفتر فیروش تقاضیا کنید کیه
تگ را طوری تنظیم کند که فقط بیه افیرادی کیه مشخصیاً قصید
خرید خانه یا اجاره آن را دارند آگهی بفرستد .در این صورت دفتر
فروش زیر درخیتهیایی از درخیت شیکل ( )12را بیرای سیاخت
برچسب انتخاب میکند و برچسبهای کمتری ایجاد خواهد شید.
توجه کنید که تعداد درختهای فرضی میتواند بسیار زیاد باشد و
تگ دربرگیرنده تبلیغاتی از چندین کاال و یا حتی چندین شیرکت
باشد (که مزیت پروتکل پیشنهادی است) ولی نکتیهای کیه بایید
توجه شود آن است که برچسیبهیای ایجادشیده از درخیتهیای
فرضی هر یک باید شماره یکتای مشخص به خود را داشته باشند
و هیچ دو برچسبی با شماره یکسان مجیاز نیسیت .همچنیین هیر
برچسب شامل شماره والد است و اگر برچسبی والید نیدارد جیای
شماره والد عدد صفر را قرار میدهد.
شکل ( :)77درختهای برچسب
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 -2-7-9واسطهاي گرافیکی و تسهیلكنندهها
اکنون که با ساختمان دادهها و ساختارهای موجود در پروتکل
آشنا شدید بهتر است به پیادهسازی واسطهای گرافیکی پرداخته
شود که جایگاه ویژه و منحصربهفرد ساختمان دادههای این
پروتکل در واسط گرافیکی بسیار ساده ،قدرت خود را نشان دهند.
سؤاالتی که در این بخش پاسخ میدهیم عبارتاند از:
 . 1چگونه کاربر عالی خود را به تلفین همیراه بییان کنید و
نحوه تشکیل پایگاه دادههای برچسبهیا و پایگیاه دادههیای
آگهیها در دستگاه تلفن سیار به چه صورت است؟

برای کیاربر ارسیال کنید (اولوییتهیا مییتواننید بیا مطالعیه
عالقهمندیهای مشتریها به خدمات ییا کاالهیای پرطرفیدار
ایجاد و بهبود یابند).
 .2به صورت برون خطی :یک برنامه درون تلفن همیراه مشیتری
اجرا می شود که کار پردازش متن را به عهده دارد .این برنامه
هرچند وقت یکبار میتواند بهروز شود (همچنین میتواند بیا
توجه به عالئ مشتری ،خود را بهروز کند).

 .2چگونه آگهی دهنده بدون دسیتکیاری مسیتقیم درخیت
برچسبها را برای آگهی خود بسازد؟
 .3چگونه آگهی در تلفن در صورت لزوم نمایش داده شود و
چگونه آگهی ذخیره شود؟
فرض کنید کاربر تلفن همراه در یک خیابان شلوغ و در ییک
کالنشهر در حال قدم زدن است و قصد خرید یک یخچیال را بیا
اقسییاط  2ماهییه دارد در ضییمن م ییخواهیید غییذایش را در یییک
رستوران در همان حوالی میل کند .کاربر ،تلفن همراه را بازکرده و
به بخش صندوقهیای دریافیت آگهیی مییرود و گزینیه صیندوق
جدید را انتخاب میکند .اکنون صفحهای مشیابه شیکل ( )11بیاز
میشود ،حال کاربر در بخش جستجو نام آگهی موردعالقه را تایپ
میکند و دکمه جستجو را انتخاب میکند .سپس نام آگهی توسط
نرمافزار هوشمندی به یک یا چند برچسب مرتبط میشود و نتایج
جستجو برای کاربر نمایش داده میشوند .کاربر از لیست جسیتجو
برچسب یا برچسبهای آگهی موردنظر خود را انتخیاب مییکنید.
برچسبهای انتخابی به پایگاه دادههای برچسبهای داخل گوشی
اضافه می شوند و به تمام این برچسبها عددی متنارر بیا شیماره
صندوق ایجادشده می چسبد .به شکل ( )8نگاه کنید .اکنون کاربر
دکمه پذیرش ( )okرا می زند؛ سؤالی از کاربر پرسیده میشود که:
«آیا صندوق تعاملی باشد1؟» اگر کیاربر تعیاملیبیودن صیندوق را
بپذیرد به صندوق نشانهای زده میشود که هر وقت پیامی قرار بود
در این صندوق برود ابتدا با صدایی بیه کیاربر اطیالع داده شیود و
روی صفحهنمایش داده شود و پیس از مطالعیه کیاربر در صیورت
تمایلِ وی به صندوق برود .شکل ( )12واسیط را قبیل از فشیردن
دکمه پذیرش نشان میدهد .نکته دیگر برنامه پردازش درخواست
کاربر است .این برنامه میتواند به دو صورت کار کند.
 .1تحییت وب :یعنییی یییک سییرویسدهنییده تحییت وب مییتن
جستجوی کاربر را دریافت کنید و آن را بیا  CPCهیا و مزاییا
امتحان کند و درنهایت نتایج جسیتجو را بیه ترتییب اولوییت

شکل ( :)77واسط گرافیکی کاربر برای انتخاب نوع آگهی

شکل ( :)72صفحه انتخاب آگهی قبل از فشردن ok

مزیت برنامه برونخطی عدم نییاز آن بیه اینترنیت در هنگیام
جستجو است که کاربر در هر زمان و هر مکان و بیا هیر شیرایطی
می تواند از برنامه استفاده کند؛ پس با توجه بیه قیدرت پردازشیی
تلفنهای سلولیِ کنونی ،بهتر است برنامه بیهصیورت بیرونخطیی
باشد .مزیت دیگر برنامه برونخط توانایی آن در انطباق با تمایالت
کاربر است .آگهی دهنده نیز برای پیدا کردن برچسبهیای آگهیی
خود از روش مشابهی اسیتفاده مییکنید؛ یعنیی از طریی رایانیه
اطالعات آگهی خود را وارد مینمایید و برچسیبهیای مشیابه بیا
آگهی را انتخاب می نماید با این تفاوت که برنامهای که بیهمنظیور
ساختن برچسیبهیای آگهییدهنیده بیه کیار مییرود بیهصیورت

1- Make Interactive

پیشفرض برچسبهای والد و برچسبهای انتخابی آگهیدهنده را
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نیییز بییرای او وارد میییکنیید ،ولییی آگهیییدهنییده قییادر هسییت

میگذارند .حاال تگها را در مکانهای مختلف نمایشگاه (در

برچسبهایی را که بیرای آگهیی او بیهصیورت پییشفیرض ارائیه

کافهها و رستورانها و تابلوهای راهنمای نمایشگاه و جاهای

میشود را هم پاک کند؛ و از درخت برچسبها زییر درخیتهیای

پررفتوآمد دیگر) نصب میکنند.

موردعالقهاش را انتخاب کند (معموالً این اتفیاق نمییافتید چیون
بیشتر آگهیدهندهها مایل اند آگهی تبلیغاتی شان روی گوشیهای
بیشتری نمایش داده شود) .البته ایجاد آگهی نسبت به جستجوی
آگهی زمانبرتر است .بیان چند نکته ضروری است:

اکنون کافی است که مشتری به تلفن همراه بگوید که به
دنبال یخچال با شرایط فروش اقساطی میگردم .تلفن فهرستی از
برچسبها را برای مشتری انتخاب میکند و مشتری برچسبهای
موردعالقهاش را انتخاب میکند و صندوق آگهی جدیدی در تلفن

 در این مقالیه از نشیان دادن واسیط انتخیاب آگهیی اجتنیاب

همراه او ساخته میشود که آگهیهای مربوط به یخچال با شرایط

می شود زیرا واسط مربوط به آگهیدهنده پیچیدهتر از واسیط

فروش اقساطی در آن میروند و به اطالع مشتری رسانده

مربوط به کاربر میباشد و باید مفاهیم بیشتری گفته شود.

میشوند.

 هدف از نمایش واسیط کیاربر نشیان دادن عملیی بیودن ایین

اکنون مشتری با خیال راحت در نمایشگاه قدم میزند و

پروتکل است و ایین واسیط سیاده حیاکی از قدرتمنید بیودن

چشمانش را با نگاه کردن به انبوهی از آگهیهای دیواری خسته

پروتکل است.

نمیکند و آگهیهای سیار بهطور هوشمند مشتریهای خود را

 برنامهای که باید درخواست کاربر یا آگهیدهنده را پردازش و
برچسبها ی متنارر و مشابه را نمایش دهد یک برنامه هوش
مصنوعی است.

 -2-9چند مثال
اکنون که با عملکرد پروتکل آشنایی پیدا شید بهتیر اسیت چنید
مثال برای استفاده آن در دنیای واقعی بیان شود.

پیدا میکنند .در نتیجه هم هزینه کمتر میشود و هم مشتری
راضیتر میشود و هم شرکت کارش راحتتر است.
مزیت این روش نسبت به جستجوی آنالین چیست؟ اوالً
جستجوی آنالین همیشه در دسترس نیست .ثانیاً برای خیلیها
جستجوی آنالین مشکل است و دلیل آن این است که هر
نمایشگاه یا شرکتی وبسایت مخصوص به خود را دارند و هرکدام
از آنها موتور جستجوی خاص خود را دارند و همچنین بهدلیل

 .1نمایشگاه لوازم خانگی در محلی برگزار شده است .فردی قصد

هزینهبر بودن برای نمایشگاه پیادهسازی یک سامانه هوشمند در

خرید یک یخچال خانگی با اقساط سهماهه را دارد که سود این

وبسایت نمایشگاه برای جستجوی مشتریان معموالً عملی نیست

اقساط کمتر از  %12باشد همچنین قصد خرید چند کاالی دیگر

و از همه مهمتر اینکه در اینجا بهجای اینکه مشتری به جستجوی

را نیز دارد .فرد وارد نمایشگاه میشود و با تعداد بسیاری از

آگهی بپردازد ،آگهی مشتری را پیدا میکند.

شرکتهای توزیعکننده برخورد میکند در این حالت وی باید
پوسترهای تکتک غرفهها را ببیند تا شرکتی را پیدا کند که
یخچال را بهصورت اقساطی میفروشد و درنتیجه در میان
انبوهی از کاالها و شرکتها از انتخاب خود باز میماند .حاال از
راهبرد بیانشده در این مقاله استفاده میشود.
تولیدکنندهها و توزیعکنندههای لوازمخانگی تعداد زیادی تگ
 RFIDخریداری میکنند (هماکنون تگهای  1دالری بهراحتی
پیدا میشود و قیمت تگهای  RFIDبه زیر  12سنت نیز خواهد

همانطور که میبینید با استفاده از پروتکل بیانشده در این
مقاله مفهوم آگهی سیار هوشمند برای اولین بار بهکاربرده شد و
نظریه پیادهسازی آن بیان شد.
 .2میتوانید تصور بکنید به یک کشور خارجی سفرکردهاید و در
فرودگاه هتل و رستوران موردعالقهتان را پیدا میکنید.
 .3ممکن است به شهری سفرکرده باشید و در ایستگاه قطار
آدرس فروشگاه زنجیرهای در همان حوالی را پیدا کنید.

رسید) .شرکتها با استفاده از خوانندههای  RFIDاطالعات مربوط

تمام مثالهای باال قدرت آگهی سیار هوشمند یا به عبارتی
 IM-Advertisingرا بیان میکنند.

مینویسند همچنین برچسبهای مربوط به کاالهایی که شرکت

شکل ( ) 11نمودار ارتباط مشتری و فروشنده را در فرآیند
ردوبدل کردن آگهی نشان میدهد .در بخش بعدی قسمتی از
مزایا و کارایی آگهی سیار هوشمند بیان میشود.

به شرکت و مکان غرفه شرکت در نمایشگاه را روی تگها
تولید میکند (مانند ماشین ررفشویی ،پلوپز با تخفیف بیش از
 %25و  )...و یا به عبارتی درخت برچسبها را نیز در تگ
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 -4تشکیل گواهینامه دیجیتال براي هر آگهی
یک ساختمان داده نسبتاً ساده اما از لحاظ ایجاد پیچیده به نام
ساختمان داده  SNو یا شماره سریال معرفی خواهد شد .این
ساختمان داده تنها از چند عدد پیاپی تشکیلذشده است .هدف از
ایجاد ساختمان داده  SNجلوگیری از دریافت دوباره آگهی و
ارجاع به هر آگهی بهصورت یکتا است؛ بنابراین  SNاز ورود
هرزنامههایی بهصورت آگهی تکراری جلوگیری میکند SN .در
بسیاری از موارد پیادهسازی نشده است و مشکل اساسی در
بسیاری از آگهیهای سیار به شمار میآید.
آیا تابهحال مواجه شدهاید که یک پیام کوتاه را چندین بار
دریافت کنید؟ سامانه پیام کوتاه با این مشکل مواجه است که
بعضاً پیامهایی را چه تبلیغاتی و چه غیر تبلیغاتی چندین بار به
یک گیرنده ارسال میکند .دلیل این امر این است که پیام
تبلیغاتی مربوط به آگهی فاقد هرگونه شناسهای است بنابراین
ممکن است چندین بار دریافت و یا ارسال شود.
در این ساختار یک مرجع صدور گواهی  CA1وجود دارد که
میتواند از چارچوب استاندارد گواهینامههای دیجیتال X509
استفاده کند .با توجه به توان و حجم حافظه نسبتاً کم گوشیهای
تلفن همراه پیشنهاد میشود از گواهینامههای دیجیتال با ساختار
منحنی بیضوی استفاده شود .هر تلفن همراه که میخواهد از این
فنآوری استفاده کند کلید عمومی مرجع صدور گواهی را به
صورت پیشفرض دریافت میکند ،لذا کاربر قادر است تا صحت
یک آگهی را با بررسی امضای دیجیتال ارائه شده برای آن آگهی و
گواهی مرجع صدور آن مورد ارزیابی قرار دهد.

یک شماره سریال دارای ویژگیهای زیر میباشد:
 شماره سریال هر آگهی یکتا است. تاریخ اعتبار هر آگهی در شماره سریال موجود است. هر شماره سریال دارای یک گواهینامه دیجیتال است کهتوسط کسی که شماره سریال را ایجاد کرده است و کسی که
صحت محتوای آگهی و برابری آن با قانون را تضمین میکند،
امضا شده است.

 -7-4مراحل تشکیل گواهینامه و شماره سریال
 -1فروشنده ،آگهی سیار را به آگهیدهنده ارسال میکند.
 -2آگهیدهنده چکیده محتوای آگهی را به همراه برچسبهای
مربوطه و اطالعات فروشنده توسط کلید عمومی خود رمزگذاری
میکند.
 -3سپس آگهیدهنده چکیده رمزگذاری شده را به همراه مدت
اعتبار گواهی به مرجع صدور  SNارسال میکند .مرجع

پس از بررسی هویت آگهیدهنده و آگهی شونده اطالعات
آگهیدهنده ،شمارهسریال و مدت اعتبار گواهی را یکبار با کلید
عمومی آگهیدهنده رمز کرده و سپس تمامی این اطالعات را با
کلید خصوصی خود امضا میکند.
حاصل این فرآیند یک گواهینامه دیجیتال است که توسط
کلید عمومی مرجع صدور  SNامضا شده است و توسط تمامی
افراد قابل اعتبار سنجی میباشد .شکل ( )13نحوه تشکیل شماره
سریال و گواهینامه دیجیتال و شکل ( )14ساختار کلی روش
پیشنهادی را برای هر آگهی نشان میدهد.

شکل ( :)79فرآیند نحوه ایجاد گواهی دیجیتال برای هر آگهی
1- Certificate Authority

صدور SN
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برد مخابراتی ممکن براي پخش هر آگهی :این شاخص
حداکثر مسافتی که میتوان از آن فاصله برای مخاطب آگهی
ارسال کرد را مشخص میکند.
برخط/برونخط بودن مخاطب :این شاخص بیان میکند
که آیا هر آگهی فقط در لحظه پخش آن قابلیت مشاهده توسط
مخاطب را دارد و یا مخاطب میتواند بعداً آن را بررسی کند.
حفظ حریم خصوصی مخاطب :این شاخص بیان میکند
که آیا حریم خصوصی کاربر مانند مکان و زمان حضور فرد هنگام
دریافت آگهی مورد تهدید واقع میشود؟
امکان جلوگیري از پخش آگهی توسط مخاطب :این

شکل ( :)74تبادل آگهی میان فروشنده و مشتری

 -6ارزیابی پروتکل و بیان كارایی آن
در این بخش به بررسی و مقایسه انواع روشهای آگهی هوشمند

شاخص بیان میکند که آیا مخاطب میتواند مانع دریافت آگهی
توسط آگهیدهنده شود؟
انتخاب هدفمند مخاطب :این شاخص بیان میکند که آیا
آگهیدهنده میتواند آگهی خود را فقط برای گروهی خاصی از
مخاطبها ارسال کند که تمایل به دریافت آن دارند؟

پرداخته میشود و مزایا و معایب آنها در جدولی با یکدیگر مورد

بهینه كردن تبلیغات بر اساس سلیقه مخاطب :این
شاخص بیان میکند که آیا آگهیدهنده میتواند بازخوردی 1از
آگهی خود داشته باشد و آن را طب سلیقه مخاطب بهبود
ببخشد؟

کوتاه ،روش مبتنی بر بستر اینترنت و شبکههای اجتماعی و

امکان ارتباط نقطهبهنقطه بین آگهیدهنده و مخاطب:

روشهای مبتنی بر فنآوری تلفن همراه به روش  Wi-Fiمورد

این شاخص بیان میکند که آیا میتوان در هر شرایطی بین فقط

مقایسه و ارزیابی قرار داده میشود .شاخصهای مورد مقایسه در

یک آگهیدهنده و مخاطب یک آگهی تبلیغاتی تبادل شود؟

این ارزیابی در بخش  1-5بهطور کامل توضیح داده میشود و

آمارگیري از میزان دریافت و استقبال از آگهی :این
شاخی بیان میکند که آیا آگهیدهنده میتواند از میزان مشاهده
شدن آگهی خود بهطور دقی مطلع شود؟

مقایسه قرار داده میشود .در این مقایسه روش پیشنهادی خود
را برای آگهیهای هوشمند که مبتنی بر فنآوری  RFIDاست ،با
روشهای آگهی متداول درگذشته ،روشهای مبتنی بر پیام

سپس این شاخصها برای روشهای فوق در جدولی مورد
ارزیابی قرار داده میشود.
 -7-6معرفی شاخصهاي مورد ارزیابی در تحلیل آگهیها
قیمت تمامشده هر آگهی :این شاخص هزینه تمامشده برای
پخش یک آگهی را بهطور میانگین برای هر روش بیان میکند.
این شاخص سربار ناشی از هزینههای زیرساخت مورد نیاز را نیز
شامل میشود.
میزان مصرف انرژي :این شاخص میزان مصرف انرژی مورد
نیاز برای پخش یک آگهی را بهطور میانگین بیان میکند.
سرعت انتقال هر آگهی به مخاطب :این شاخص زمان
مورد نیاز برای فراهم شدن مقدمات مورد نیاز برای انتقال آگهی
به مخاطب را بیان میکند ،هرچه این زمان کمتر باشد سرعت
انتقال آگهی به مخاطب بیشتر است.

مقاومت در برابر هرزنامه :این شاخص بیان میکند که آیا
این روش میتواند مانع ورود پیامها و آگهیهای ناخواسته شود؟
مطاب آنچه در جدول ( )1مشاهده میشود آگهیهای
هوشمند در اکثر ویژگیهای موردنیاز برای آگهیهای تبلیغاتی از
روشهای متداول گذشته مانند آگهیهای تلویزیونی بسیار کاراتر
و بهینهتر میباشند .همچنین طرح پیشنهادی ما و طرح مبتنی
بر  Wi-Fiمانند آنچه در کار آقای لورنزو کارارا و همکارانش
انجامشده است ،در اکثر ویژگیهای موردنیاز برای آگهیهای
هوشمند مانند مصرف انرژی ،سرعت انتقال ،انتخاب هدفمند
مخاطب ،تبلیغ بهینه بر اساس سلیقه مشتری و آمارگیری از
دریافت تبلیغات از سایر روشهای آگهی هوشمند مانند روشهای
مبتنی بر  SMSو  Webبسیار بهینهتر و مناسبتر هستند؛ اما
1- Feedback

مجله علمی -پژوهشی” پدافند الکترونیکی و سایبری “ ،سال ششم ،شماره  ،2تابستان 7931

11

آنچه طرح پیشنهادی نویسندگان این مقاله را از سایر روشها
بهو یژه طرح آقای لورنزو کارارا و همکارانش بسیار متمایز میکند
داشتن ویژگیهای حفظ حریم خصوصی ،مقابله با ورود هرزنامه،
امکان برقراری ارتباطات نقطهبهنقطه و هزینه بسیار کمتر روش
پیشنهادی نویسندگان این مقاله است.
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود هیچیک از
روشهای آگهیهای هوشمند حریم خصوصی کاربران را حفظ
نمیکنند و در مقابل دریافت هرزنامه مقاومتی ندارند؛ اما روش

پیشنهادی نویسندگان این مقاله بهخوبی حریم خصوصی کاربران
را حفظ کرده و در مقابل دریافت هرزنامه نیز با توجه به ساختار
بررسی آگهی در آن مقاوم است؛ و همچنین هیچیک از روشها
قابلیت ارتباط نقطهبهنقطه را ندارند اما در طرح پیشنهادی
نویسندگان این مقاله قابلیت ارتباط نقطهبهنقطه بهخوبی وجود
دارد و همین ویژگی این چارچوب را برای استفاده در ارتباطات
اینترنت اشیا و شبکههای اقتضایی خودرو مناسب میکند.

جدول ( :)7مقایسه شاخصهای آگهی در انواع روشهای آگهی
آگهیهاي

آگهیهاي هوشمند
SMS

Web

Wi-Fi

روش پیشنهادی

][29-28

][26

][23

مبتنی بر

1

620222

2

203

هر پیام

در ماه

هر آگهی

هر آگهی

میزان مصرف انرژي

زیاد

متوسط

متوسط

زیاد

کم

سرعت انتقال هر آگهی به مخاطب

زیاد

کم

کم

کم

زیاد

برد مخابراتی ممکن براي پخش هر آگهی

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

کم

برخط/برونخط بودن مخاطب

برخط

برونخط

برخط

برونخط

برونخط

تلویزیونی
قیمت تمامشده هر آگهی (دالر)

 30322هر ثانیه

RFID

جلوگیري از دریافت آگهی توسط مخاطب











انتخاب هدفمند مخاطب











بهینهكردن تبلیغات بر اساس سلیقه مخاطب











آمارگیري از میزان دریافت و استقبال از آگهی











امکان ارتباط نقطهبهنقطه











حفظ حریم خصوصی مخاطب











مقاومت در برابر هرزنامه











 -2-6مقایسه روشهاي آگهی هوشمند
اگرچه روش مبتنی بر پیامک میتواند روش نسبتاً مناسبی برای
ارسال آگهی باشد ،اما در مقایسه با چارچوب پیشنهادشده در

منتقل به مکان جدید کرد و اگر قرار باشد آگهی جدیدی
فرستاده شود بهراحتی میتوان محتوای تگها را با یک خیواننده
 RFIDتغییر داد .تگها میتوانند بنا بر ررفیت حامل شامل

این مقاله پیامکها از هوشمندی خاصی برای هدف قرار دادن

تعداد زیادی آگهی باشند .حتی چند شرکت هم میتوانند باهم

مشتریها برخوردار نیستند و تنها قابلیت خوبی که دارند

در یک تگ آگهی دهند.

استفاده از آنها در خدمات مبتنی بر مکان ) (LBSاست ].[18

تگها میتوانند برای طوالنیمدت محیط منطقهای را که در

البته از نظر خدمات مبتنی بر مکان شاید این مزیت را دارند که

آن نصب شدهاند را پوشش دهند ولی پوشش پیامک تنها برای

میتوانند مکان وسیعی را تحت پوشش قرار دهند ولی تگها

چند لحظه است و برای پوشش مجدد باید دوباره هزینه کرد ،پس

برای اینکه مکان وسیعی را مورد پوشش قرار دهند باید

تگها بهترین گزینه برای مکانهای پرتردد مانند خروجیهای

تعدادشان بسیار زیاد باشد (چون هر تگ حداکثر میتواند تا چند

مترو ،رستورانها یا پلهای عابر پیاده هستند؛ اما مشکل اصلی در

متر را تحت پوشش قرار دهد) ولی تگها مزایای بسیار زیادی

سر راه تگها این است که برخالف پیامک که کاربر نمیتواند

نسبت به پیامک دارند .تگها قابلاستفاده مجدد هستند و اگر

جلوی آن را بگیرد ،جلوی تگ بهراحتی با غیرفعال کردن خواننده

قیرار باشد مکان تبلیغات عیوض شیود میتوان بهراحتی تگها را

 RFIDگرفته میشود .درنتیجه نرخ انتقال آگهی به مشتریان

چارچوبی براي ممانعت از ورود تبلیغات هرزنامه به دستگاههاي سیار هوشمند در شبکه  : IoTیعقوب فرجامی و سید مرتضی پورنقی
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کاهش می یابد و اگر این کار یک هنجار شود ممکن اگر این کار

بهراحتی استاندارد گردد و دلیل آن این است که در این پروتکل

یک هنجار شود ممکن است نرخ تبدیل آگهیها توسط تگهای

از روالهای ساده ولی بسیار کارا استفاده شده و پروتکلی یکپارچه

 RFIDبه صفر میل کند و درگاه  RFIDدیگر برای تبلیغات

ایجاد شده است.

مناسب نباشد ،بنابراین مقاومت در برابر ورود هرزنامه برای
افزایش ضریب تأثیر آگهی بسیار ضروری است.
آنچه در این مقاله انجام شد جلوگیری از ایجاد هرزنامه در
درگاه  RFIDتلفنهای همراه با استفاده از هوشمند کردن این
درگاه میباشد .درنتیجه نهتنها کاربر مایل به خاموش کردن
خواننده  RFIDنمیشود بلکه برای رفع نیازهای خود در یک شهر
شلوغ و یا یک مکان غریب و یا یک نمایشگاه بزرگ مایل به
تنظیم این درگاه خواهند بود .در ضمن پروتکل پیشنهادی در این
مقاله باع میشود که تنها آگهیهایی را که کاربر مشخص کرده
بر صفحه نمایش داده شوند و بقیه آگهیها بدون سروصدا به
صندوقهای آگهی موردعالقهی کاربر برای مطالعه آتی بروند و
دیگر مزاحمتی برای کاربر ایجاد نمیکنند ] .[17با این کار
تبلیغات هدفمند میشوند و دیگر تبلیغات پوچ که هدفهای کلی
را دارند ایجاد نمیشوند .روش بسیار ساده یافتن عالقهمندی
مشتری باع استفاده بیشتر از درگاه  RFIDبرای مشتری خواهد
شد .در ضمن این درگاه دیگر مستعد هرزنامه نخواهد بود و
تبلیغات ناخواسته کنار میروند و تبلیغات مفهوم جدیدی را برای
مشتری ایجاد میکنند.
برتری دیگر تبلیغات هوشمند که باید خاطرنشان کنیم قدرت

شکل ( :)76درصد ارسال آگهی بر اساس تقاضای هر برچسب

 -9-6تحلیل امنیتی چارچوب پیشنهادي

آمار را یک متخصص آمار بررسی کند بهراحتی متوجه میشود که

ساختمان داده ارائه شده در این طرح با دو رویکرد میتواند مانع
دریافت هرزنامه گردد .ابتدا با توجه به اینکه هر آگهی ارائهشیده
در این ساختار باید حاوی یک گواهی دیجیتال به فرمیت X509
باشد ،لذا دریافتکننده هیر آگهیی ابتیدا امضیای مرجیع صیدور
گواهی دیجیتال را برای هیر گیواهی آگهیی میورد وارسیی قیرار
میییدهیید ،در صییورت عییدم تائییید اییین امضییا از دریافییت آگهییی
خودداری می کند .بنابراین امنیت هر گیواهی آگهیی وابسیته بیه
امنیت امضای مرجع صدور گواهی است ،با توجه بیه اسیتفاده از
منحنی بیضیوی در سیاختار گیواهی و امضیای  ECDSAامنییت
گواهی دیجیتال آگهی وابسته بیه سیختی حیل مسیئله لگیاریتم
گسسته در منحنیهای بیضوی میباشد .همانطور که میدانییم
حل مسئله لگاریتم گسسته حیداقل تیا ورود عملیی رایانیههیای
کوانتومی عمالً ناممکن است .اما بیا توجیه بیه اینکیه چیارچوب
پیشنهادی نویسندگان این مقاله وابسیتگی بیه سیاختار گیواهی
ندارد به راحتی می توان هر ساختار گواهی استاندارد و یا بومی را
به طرح اضافه کرد بدون آنکه ماهیت طرح خدشه دار شود.

توجه کنید که قدرت اصلی پروتکل در قابلیت استانداردسازی

ثانیاً با توجه به سیاختمان داده ارائیه شیده ،دریافیت کننیده
آگهی می تواند با تعییین نیوع آگهییهیای میورد عالقیه خیود در

آمارگیری آنها است .تگی که در مکانی قرار دارد با استفاده از
پروتکل گفتهشده در اینجا میتواند اطالعات آماری محیط را
ذخیره کند و عالقهمندیها را بیشتر پیدا کند .برای مثال اگر به
شکل ( )15نگاه کنید میبینید که تگ اطالعات آماری را برحسب
درصد چگونه بیان میکند .در این شکل تعداد زیادی مشتریان به
دنبال خدمات انتقال از روی آب هستند و تعداد زیادی هم این
خدمات را با قای های موتوری میخواهند انجام دهند .اگر این
احتماالً تعداد زیادی از مشتریان سفر با قای های کروز را ترجیح
میدهند .پس با توجه به این آمار شرکت باید به دنبال چارهای
برای انتقال مسافران با استفاده از قای های کروز باشد .پس
همانطور که مشاهده میشود بدون آنکه حریم خصوصی مشتری
به خطر بیافتد اطالعات ذیقیمتی نصیب شرکت میشود .در
حقیقت پروتکل آگهی سیار هوشمند از کاربران نظرسنجی
میکند و با توجه به نیازهای واقعی یا عالقهمندیهای اصلی هر
کاربر میتواند برای او تبلیغات ارسال کند ].[22
آن نهفته است و میتواند توسط یک موسسه استانداردسازی
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صندوق ورودی اجازه دریافت آگهیهای خارج از سلیقه خود را به
سامانه ندهد .همچنین با توجه به شماره سریال یکتای هر آگهیی
امکان دریافت چندباره آگهی بهصورت خودکار در سیامانه گرفتیه
شده است.
بنییابراین چییارچوب پیشیینهادی بییه کمییک سییاختمان داده
ارائه شده مانع دریافت هرزنامه و به کمک گیواهینامیه دیجیتیال
مانع دریافت آگهیهای نامعتبر در سمت تلفن همراه میشود.

 -5نتیجهگیري
با توجه به گسترش سریع فین آوری اینترنیت اشییاء و یکپارچیه
شدن فن آوری های دیجیتال با محیطهای اجتماعی و کسبوکار
دیجیتال ،صنعت عظیم تبلیغات محصوالت تجیاری نییز بیهطیور
خواسته و یا ناخواسته برای پیشرفت خود ناگزیر بیه اسیتفاده از
فنآوریهای ارائهشده در حوزه اینترنت اشیاء خواهد بود .یکی از
حوزه های رو به رشد در این صنعت ،تبلیغات سیار است .در ایین
مقاله پروتکلی برای طبقه بندی آگهی های سیار ارائه شید .نکتیه
قابل تأمل در این پروتکل این است که پروتکل گفتهشده قابلیت
استفاده در انواع دیگری از آگهیها با فنآوریهیای دیگیر را نییز
دارد.
این پروتکل پروتکلی یکپارچه و صریح است و رمز قیدرت آن
در ساختارهایی نهفته است که عالقه مندی کاربران را مورد هدف
قرار مییدهنید ،بیه کمیک ایین پروتکیل شیرکتهیای تبلیغیاتی
میتوانند با حفظ حریم خصوصی کاربران ،عالی آنها را به دست
آورده و محصوالت مناسب را در مکان های مناسب ارائه دهنید .از
ویژگی های پروتکل پیشینهادی نویسیندگان ایین مقالیه سیاختار
مقییاوم آن در برابییر ورود هرزنامییههییا میییباشیید .هرزنامییههییا از
چالش های اساسی در حوزه تبلیغات سیار محسوب می شیود ،امیا
پروتکل پیشنهادی به کمک ارائه ساختمان داده مناسب میتوانید
در برابر هرزنامه ها مقاومت بسیار خوب و پاییداری را ارائیه کنید.
همچنییین در اییین مقالییه پییس از بررسییی سییاختارها بییه بررسییی
پیاده سازی پروتکل پرداخته شد و مشاهده شد که پیاده سازی بیا

باید به این نکته توجه شود کیه راهکیار میا عیالوه بیر آگهیی
تبلیغاتی میتواند حیطههای وسییعی از کاربردهیای دیگیر را نییز
مانند استفاده در پروتکل دریافت اطالعات در شبکههای  IoTو یا
ساختار دریافت پیامهیا در شیبکه  VANETرا نییز در بربگییرد و
امکییان ایجییاد شییاخهای جدییید از فیینآوری در آن وجییود دارد،
شاخهای که در آن کاربر در هنگام قدم زدن و رفتن به مکانهیای
مختلف هرچه را که از محییط اطیراف بخواهید مییتوانید بدانید.
می توانید به یک موزه رفته و به تلفن همراه خود بگویید که آثاری
را که در آنها از مرمر تراشخورده استفادهشده است به او اطیالع
دهد و هنگام حرکت از کنار این آثیار گوشیی او آهنیگ مییزنید.
میتوانید سوار اتوبوس شده و بیه تلفین همیراه خیود بگوییید در
ایستگاه مشخصی او را مطلع کند .درست است که پروتکل جاری
برای ممانعت از ورود هرزنامهها به تلفن همراه طراحیشده است،
اما میتوان آن را برای درگاههای دیگری مانند پسیت الکترونییک
نیز به کاربرد .این پروتکل در تبلیغات در صنعت گردشیگری نییز
کاربرد بسیار خوبی خواهد داشت .در ایین مقالیه راهکیاری بیرای
ممانعت از ورود هرزنامیه بییان شید امیا چیارچوب بییانشیده در
حقیقت می تواند یک چارچوب کلی برای نحیوه دریافیت مفیید و
هوشمندانه اطالعات از محیط بیرون در هر شبکهای که سرعت و
توان محاسباتی در آن بسیار مهم است ماننید شیبکه  VANETو
 IoTمورد استفاده قرار گیرد.
این مقاله در عرصه تبلیغات سیار جایگیاه وییژه ای دارد زییرا
اولین چارچوب کلی تبلیغات هوشمند سییار بیر روی تلفینهیای
همراه میباشد و قبل از این مقاله کار چندانی بر روی این مسیئله
ارائه نشده است .در انتها نیز بیان این نکته الزم است که تبلیغات
سیییار روی درگییاه  RFIDتلفیینهییای همییراه نیییاز بییه هییچگونییه
زیرساختی ندارد و هیر شیرکتی مییتوانید بیا در اختییار داشیتن
تعدادی تگ  RFIDدر هر مکیانی کیه بخواهید تبلیغیات سییار را
انجام دهد.
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ABSTRACT
Today, technologies based on IoT are growing in many industrial areas. One of the most Fundamental
technologies in IoT devices is RFID industry that has been widespread in many other fields of technology.
RFID tags are used from supply chain to security issues and electronic passports. Cellular phones can play
a significant role in the area of mobile advertising and they can operate as advertisement receivers from
RFID tags that have been installed on objects in the environment. However, due to lower costs of this new
advertising technology, advertisements in this channel will be more widespread; and then we would have a
new portal for spams. The purpose of this article is suggesting a framework for advertising to smart mobile
devices on IoT while preventing spam in ad-box. Framework and protocols expressed in this article have
introduced a new generation of Mobile Advertising for which we call “Intelligent Mobile Advertising” or
IM-Advertising. Unlike other spam prevention solutions that are used in other portals such as e-mail, our
solution will power Ads and also it captures customer attention in an intelligent style. The Customer will
only receive the ads which he specified, by type and benefits, and other ads will not enter his smart mobile
system as spams. Also our suggested solution would not need any spam detection system and it is based on
a fully legal framework. It makes our customer interested and at the same time collects valuable marketing
information.

Keywords: IoT, RFID (Radio Frequency Identification), Cellular phone, Intelligence Mobile
Advertising and Electronic Commerce
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