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  اتیو عمل  ندها یو از فرآ  دهند ی را ارائه م   یارزشمند   یتجار   چشم اندازمدرن هستند که    های کار   و  کسب   یات یح   عنصر ها  داده
های زیادی به فضای ابری ارسال  های هوشمند داده به دلیل روند رو به رشد استفاده از دستگاه . کنند ی م  ی بانیپشت  یمهم تجار 

  شده   د یتول  یهاداده   یرخ داده است که در آن حجم باال  ایاش  نترنتی ا  یر یگ زمان با شکل  هم  یمرز   انشیرا  شی دایپد.  نشومی 
را به وجود آورده   یار ی مشکالت بس  ی ابر   یفضا   دراطالعات که    عیحجم وساین   دارند.   ازین  عیها به پردازش سر توسط دستگاه 

با هدف    این فناوریدر پردازش اطالعات اشاره کرد.    ری باند و تاخ   یپهنا   یهات ی به محدود  توانی موارد م   ن یاست. از جمله ا
و به زودی قرار است   باشد می در ابتدای راه  هنوز ایتکنولوژی رایانش لبه  شده است. جادیها او حل آن هاب یآس این کاهش

ایده جدید است که کارشناسان حوزه فناوری اطالعات در حال کار بر  یک    تقریبا   فناوری این  .  هم ورود کند ابزارهای پزشکی    به 
 روی آن هستند. 

 چیست؟  Edge Computingیا رایانش مرزی  

این    .خواهد گذاشت  یجا  اطالعات از خود بر   یفناور   ی در فضا  یمثبت   راتیاست که تاث  نینو یک استراتژی    تکنولوژی  این
بیشتر از اینکه یک    لبه  انشیرا.  داردمتحول کردن نحوه ساخت و پردازش اطالعات را    پتانسیل  ی ر ی به صورت چشمگ  فناوری
را به صورت    یمهم  دیتاهایکه   باشد ی م  Meshشبکه  کی. این فناوری  محسوب می شود یمعمار  ک یباشد،   خاص یتکنولوژ 

این نوع رایانش    ،دارد  ازین  ده مرکز دادهبه  پردازش داده حداقل    یکه برا  یابر   انشیرا  برخالف  .کند ی م  رهیذخ   ایپردازش    یمحل 
   .نداردبزرگ   ی سنترهاتایبه د نیازی  

مختلف    تاسنترید  نیچند در    یمحاسبات ابر   پردازش  است.و پردازش اطالعات بوجود آورده    رهیدر حوزه ذخ   یلبه تحول   انشیرا
 ی ا محاسبات لبه   یدر واقع هدف از طراح   .ردیگی پردازش تنها در داخل منبع صورت م   یادر محاسبات لبه   ی. ول شودی انجام م 

  ک ی لبه    انشیرا  .نباشد   یاز ین  تاسنتریبه دنیازی  ها حول منبع انجام شوند و  است که پردازش   نیا   Edge Computingهمان  ای
 .دهد می کاهش   تا حد امکان  باند را یو استفاده از پهنا  ریخ اشبکه ت  نیا و باشد ی شبکه متمرکز م 

  Edge Computingدلیل پیدایش 

که    شودمی  ینیب شی کرد. پ  یها معرفی فناور   نیاز پرکاربردتر   یک ی( را به عنوان  IOT)  ایاش  نترنتی بتوان ا  د یشا  یدر عصر کنون 
  گر ی کد ی ها به  دستگاه   نیاتصال ا  ی. مسلما براخواهد کردرا به هم متصل    یش   ونیلیب  50حدود    2030تا سال    ی تکنولوژ این  

از حد   شیازدحام ب  نشده است.  یها طراح از داده   یحجم  نیچن  یبرا  ابر  یتکنولوژ   واست    ازین   یاد یز   یلیباند خ   یبه پهنا 
در حال فعالیت    نیآنال  های کسب و کار   در این فضامطرح است.    یابر   ی که در فضا  باشد می   یاز مشکالت   گر ی د  ی ک یها  داده

و  انجام می   نیآنال  یهای باز هستند،   ز شود  آمو  یادیافراد  فناوری  نیبنابرا  کنند.استفاده می   نیآنال   یهازش از  این  جهت  ، 
  از مراکز داده   ، بزرگ ی به ابرهااطالعات   ارسال   ی تا به جامعرفی شد.   ها و رفع مشکالت مذکور سرعت استفاده از داده   ش یافزا

 شود.  ادهکوچک استف

http://www.rahaco.net/


 

 

 4صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

Edge Computing کند؟ چگونه کار می  

که    یهوشمند   یهادستگاه تمام    کنون  . تاکنند زیادی استفاده می و قدرت پردازش    ی هوش مصنوع   از  ا دستگاه  ی فناور   ن یدر ا
ارسال کرده و پس از پردازش    CLOUDرا به    ، دیتاها کنند ی استفاده م   و پردازش اطالعات   ی ساز   ره ی جهت ذخ   ی ابر   ی از فضا

  ن یاطالعات که ب   ادی هوشمند و حجم ز   ی هابا توجه به حجم گسترده دستگاه .  گرددی ها ارسال مبه دستگاه   جهی توسط ابرها نت
ها یکی از مشکالت  های طوالنی فروشگاه صف   به عنوان مثال  .شودی استفاده م   رایانش مرزیشود از  ی رد و بدل م ها  دستگاه   نیا

 .  را حل کرد بزرگ   لمشک اینتوان با استفاده از این فناوری می   و های بزرگ و شلوغ استفروشگاه 

پردازش کرده و اقالم موجود در فروشگاه را    یرا با استفاده از هوش مصنوع   هان یدوربی  هادر فروشگاه داده  یاشبکه لبه   کی 
به    ازیبدون ن  نهیاز فروشگاه خارج شود و هز   تواند ی پس از برداشتن محصول مورد نظر م   یمشتر   جهی نت  در.  دهد می   صی تشخ

 .کند ی م  یر یجلوگ ز ینمحصوالت  روش از سرقت   نی. اشودی او کسر م  حسابدر صف از  ستادنیا

 تفاوت رایانش مرزی، رایانش مه و رایانش ابری 

دارند    ی رابطه تنگاتنگ  گر ی کد یسه مورد با   نی. اشوند ی استفاده م   گر ی کد ی یبه جا   یابر رایانش  و    ی مرز  انشیموارد را  بیشتر در 
در واقع    ؛ یعنیاطالعات است  ره یسه در منبع محاسبه و ذخ   ن یا  یتفاوت اصل   . ستین  کسان ی ها  مفهوم آن وجه    چیاما به ه

محاسبه    این تکنولوژی،  در   سه مدل پردازش شده است.  نیتفاوت در ا جادی باعث ا  شودی که اطالعات در آن پردازش م   ییجا
اطالعات در  پردازش    ،یابر   انشیرا  در   .شوند ی م  د یتول  همانجاها در  که داده   شودی انجام م  ی اطالعات در محل  ی ساز   ره یو ذخ 
که    ست یدر حال  ن ی. اگیردهمین فضا صورت می و محاسبات در    دهیچی پ  یهال یو تحل  ه یتجز   تمام و    شودی انجام م   ی ابر   یفضا

 اطالعات را ندارند. نیامکان محاسبه ا ی مرز   انشیرا

  ستند ین  ریپذ   امکان فناوری مرزی  ها توسط  آن   پردازشکه    ی قرار دارد. محاسبات  ی مرز و    ی ابر   انش ی را  انیمه در فاصله م  انش یرا
  انش یباالتر و نسبت به را  یابر   انشیمه نسبت به را  انشیاطالعات در را  افتی. سرعت در شوند ی مرکز داده منتقل م  ن یبه ا
 است.  ترن ییپا   یمرز 

 ؟  شودمیاستفاده  رایانش مرزیچرا از 

  ی ن یماش یر یادگی یزبان ی مبرای   یفناور   یهااز شرکت  ییدرصد باال اند.نهفته  این فناوریهای فضای ابری در بسیاری از پناسیل 
  ی ابر   انش ی را  یهارساخت یاست که ز   نی تر اجالب کنند.  استفاده می   ی ابر   انش یاز را  خود  یهاس ی سرو   ی توان پردازش  تقویتو  

شده در    ذکر  یهاالزم به ذکر است که شرکت  البته  .شوند ی م   ایمه  IBMگوگل و    کروسافت،ی آمازون، ما  ی هاشرکت   طفقط توس
  ز ی ن  Dropboxو    Apple  ،Facebook  :مانند   ییهاها شرکت و در کنار آن   فعال هستند   یعموم   یابر   ی هاس ی سرو  در زمینه باال،  

بازار    47  آمازون شرکت    جالب است بدانید که .  دهند می ارائه  خود را    ی ابر   ی خصوص   ی هاس ی وجود دارند که سرو درصد از 
 داشت.  ار یدر اخت 2017را تا سال   ی ابر  انشیرا

http://www.rahaco.net/


 

 

 5صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

  ی هاو شرکت بسیار مورد توجه قرار گرفت    یمرز   انشیرا  مفهوم نمانده،    ی باق  یدر پردازش ابر   چندانیرشد    یفضا  که  یی آنجا   از
  از طریق این فناوری   یابر   یفضا  د یجد   های پتانسیل از    یار یحوزه استفاده کنند. بس  نیا  یهالیکردند تا از پتانس  یمختلف سع

 .قابل دسترس هستند 

  نتیجه گیری

  ی هاکامپیوتر در عصر  دیگر نیازی نیست نگران عملکرد، سازگاری، به روز رسانی و ... باشید.    این فناوری نوینبا استفاده از  
 یانه یگز این تکنولوژی    کرد.   د یها استفاده خواهفقط از آن   یمرز   انش یاما در عصر را  ،سروکار دارید افزارها  نصب نرم   با  یشخص

کم  و  اعتماد  قابل  راه  است  یمدرن   یوکارها کسب   ی برا  نهیهز   کارآمد،  و  خدمات  از  م   تال یجی د  ی هاکار که  . کنند ی استفاده 
 . ها استداده  ع یپردازش و ارتباطات سر  لیتسه و یکار دور از فرهنگ  یبان یپشت یبرا   یمفهوم عال   کی  نیهمچن
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