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 چکیده

 مديران خودرو، خودروسازی صنايع وری بهره ارتقاء باعث که است شده دپیشنها ابری رايانش کاربردی مدل يک تحقیق اين در

 راهکار نمونه يک عنوان به که است افزاری نرم و فرم پلت، زيرساخت الیه سه شامل پیشنهادی مدل. شود می فرآيندها تسريع با

 برای شده ارائه ابری مدل در، است دهش گرفته نظر در "خدمت يک عنوان به افزار نرم" تا "سرويس يک عنوان به زيرساخت" از

 ابر و شرکت داخل خصوصی ابر از موردنیاز افزار سخت مجازی های اشینم نیازهای تأمین برای حتماً خودروسازی های شرکت

 باال را ابر پاسخگويی قدرت، ها هزينه کاهش بر عالوه دوالیه اين کمک با درواقع شود می استفاده شرکت از خارج عمومی

، گذاران سرمايه، کارکنان، مديره هیئتمديران و ) ذينفع 4 شده ارائه همچنین مدل. دهد میرا افزايش  وری بهرهکه  بريم می

 . است غیرمستقیم ارتباط در ذينفعان ديگر با و شود می مستقیم شامل طور به را( کارکنان و، شرکا

 

 وری بهره وسازی،خودر صنعت خودرو، مديران ابری، رايانشهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 رقابت، بخش اين در. است شده گسترده تغییرات دچار نیز خودرو صنعت، هستند مواجه جديدی های چالش با صنايع همه

 تغییرات اين از يکی. است کرده ارائه را بخش اين از جديدی چهره، تکنولوژی بخش در جديد های نوآوری و است سنگین بسیار

 ذخیره، اطالعات ثبت برای، ها شرکت های داده که جايی، است اطالعات فناوری زمینه در، دروسازیخو صنعت در بنیادين

 از استفاده با اينترنت به ها داده مهاجرت شامل، ابری رايانش؛ شود می گذاشته اشتراک به ابری رايانش با... و پردازش، سازی

 قرار استفاده مورد سیم بی های شبکه و اينترنت از طريق توزيع و اه داده اکتساب برای تواند می و است دور راه از سرورهای

 کنند می استفاده دور راه از خدمات برای ای وسیله عنوان به، موجود های شبکه از، ابری رايانش های سرويس، عبارتی به. گیرد

 . (2100، 0استولتزفوس)

 را ها داده تر امن مديريت و بهتر عملکرد بتوان آن طی که باشد مدتی بلند استراتژی از مهمی بخش تواند می، ابری رايانش

، خودروساز های شرکت. است کرده مشخص تولید امکانات ديگر از را خود موردنیاز های نیازمندی، خودرو آورد بخش فراهم

 خود تقاضاها ينا. هستند فروشندگان از ای شبکه و ها داده تحلیل و تجزيه، مهندسی بزرگ های ساز شبیه بررسی نیازمند

 سوپر با ابری رايانش. کنند ثابت آنها نگهداری برای را چالشی توانند می که است قدرتمند بسیار هایافزار سخت نیازمند

 های سیستم در ها پردازش حجم و استفاده مورد زمان، سازی ذخیره فضای. کند غلبه مساله اين بر تواند می سرورهايش

 . (210۵، 2سوديپ) شود داده وفق کاربر نیازمنديهای با سرعت به و راحتی به تواند می، ابر بر مبتنی

بی ـنس یاـه مزيت به ستیابید ایبر صنعتی فعالیت يک رتقد به انتو می آن طريق از که هايی شاخص ترين اولمتد از يکی

ق ـطري از. اـه دهاـنه به ها هاندست نسبت از ستا رتعبا وری هبهر. ستا آن یتقاار و وری هبهر، دبر پی مختلف صنايع بین در

ق ـطري نـيا از و داد يشازـفا فـمختل صنايع در را تولید ملاعو از يک هر يیراکا انتو می تولید ملاعو وری هبهر سطح یتقاار

  .بخشید دبهبو را صنعتی تمحصوال تولید شدر و یتولید یها فعالیت انمیز

 از اـه تـقیم مختلف حسطو کاهش و ددگر می ها قیمت حسطو شکاه سبب صنعت يک در تولید ملاعو وری هبهر شدر

 در نهايی تمحصوال دآوریسو انمیز يشافزا و زاربا در تخدما و کاالها تولید متوسط هزينه کاهش به منجر تولید ملاعو جمله

 يشازـفا رـت مـهم هـهم از و تقاضا يشافزا بر یچشمگیر تاثیر، تحولی چنین پیامد. شد هداخو صنعت آن یتولید یحدهاوا

 يشازـفا نعتیـص جديد یها اریگذ سرمايه حجم نتیجه در و شتدا هداخو جیرخا یهازاربا در خلیدا تمحصوال قابتر انتو

 یمؤثر دخو ينا و هدد می شگستر را از جمله توجه به رايانش ابریجديد  یها آوری فن و تعاابدا از دهستفاا متعاقباً و يافته

 وهگر قابتر انمیز به انتو می وری هبهر شاخص از دهستفاا با همچنین. شد هداخو یبعد ی مرحله ایبر وری هبهر شدر در

 یها شاخص با مقايسه نمکاا رتصو در و دبر پی تولید ملاعو و منابع بجذ و دخو بخش عهـتوس ایبر صنعتی مختلف یها

  .دنمو تعیین جهانی یهازاربا در را منابع ينا تمحصوال یپذير قابتر انزـمی، نعتیـص وری هرـبه انیـجه

 بحسا به رکشو دیقتصاا و یتولید یها بخش از يکی انعنو بهخودرو  مديران یها شرکت زیسادروخو صنعت تحقیق ينا در

 ستا به کمک رايانش ابری خودرو مديران شرکت در وری بهره ارتقاء هشوپژ ينا از فهد. ستا گرفته ارقر توجه ردمو يدآ می

. هدد ارقر دهستفاا ردمو یبرايانشرا يسوسر يک انبهعنو را خودرو مديران شرکت ه ینشددهستفاا و ضافیا ابعمن ندابتو که

، خودروسازی های شرکت ه یماندده ستفاابی منابع از دهستفاا و صنعت خودرو در یبرا يسوسر یئهارا و تشکیل ه یيدا تحقق

                                                           
1 - Stoltzfus 
2 - Sudeep 
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 دهندگان يکی ديگر از مسايل ارائه. دارد نیز ریبسیا یهادبررکا و ياامز، دیقتصاا یصرفه شتندا و ه وریبهر يشافزا بر وهعال

بازرسی توجه نمود و همچنین  و کنترل، داده جامعیت، محرمانگی، پذيری دسترس مثل، ابر امنیتی موضوعات با ابری خدمات

لذا ؛ زی را نیز مد نظر قرار دادبرای صنايع خودروسا ابری خدمات دهندگان ارائه و مشتريان به مربوط قانونی و مسائل حقوقی

 . خودرو می باشد مديران خودروسازی صنايع وری بهرهجهت ارتقاء  ابری محقق بدنبال بررسی طرحی مبتنی بر رايانش

 

 روش تحقیق 

تحلیلی با ارائه مدل پیشنهادی از -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی با هدف کاربردی می باشد نوع روش تحقیق توصیفی

ق رايانش ابری است در اين گونه تحقیقات محقق پس از بررسی های اولیه و تحقیقات میدانی تحلیل های مورد نظر را طري

باشد ارائه  می محاسباتی منابع ارائه برای مناسب روش يک ابری که و در نهايت روش پیشنهادی خود را با رايانش دهد میارائه 

 باشند می اشتراکی روابط اساس بر خدماتی و افزاری نرم های یطمح ابری رايانش الزم به ذکر است دهد می

 

 فرضیه های تحقیق

 شود می خودرو مديران شرکت در وری بهره ارتقاء باعث ابری رايانش

 . باشد مؤثر خودرو مديران شرکت در اطالعات فناوری خدمات سازی بهینه در میتواند ابری رايانش پیشنهادی روش

 

 یبرا یانشرا مفهوم

 و هاارفزاسخت هـک ریوـط هـب، ددرـیگـم قالـطا ينترنتا روی بر يسوسر انعنو به دیبررکا یبرنامهها ئهارا به یبرا يانشرا

 قعوا در (2112، رانهمکا و ستامبرآر) »نددار ارقر هاآن ههنددئهارا یهاداد کزامر در يسهاوسر ينا اریفزا منر یسیستمها

ده ستفااقابل تـينترنا رـب یـمبتن یلهـسو هر از دهستفاا با و مکانی هر از که دارد رهشاا يسهايیوسر مجموعه به یبرا يانشرا

 . (2100، 3چنو  وال) ندا

( ارفزا منرو  ارفزاسخت) گردازشپر یاـيسهورـس که ستا تطالعاا وریفنا ههندد تخدما لمد يک یبرا يانشرا يگرد تعريفی

 و 4ستنرما) میشوند ئهارا مکانی موقعیت و اتزـتجهی هـب بستگیوا ونبد و وی بنتخاا با و یمشتر ستاخودر محض به

 : (2101، ۵جی و چونی) دارد دجوو یبرا يانشرا تعريف در یکلید عنصر 4 کلی رطو به (2100، رانهمکا

 . نددمیگر تهیه بررکا ایبر ينترنتیا یيسهاوسر مفر به که هستند منابعی هاارفزا منر و هاارفزاسخت. 0

 . شوند یپیکربند و يابند توسعه پويا رتصو به نندامیتو زنیا رتصو در بعمنا ينا. 2

 . میشوند هـئارا لـکام و دـحوا مفر به لجستیک در ماا نددار دجوو هيعشدزتو مفر به فیزيکی محیط در منابع ينا. 3

 با نجها سراسردر  دخو انبررکا هـب يسورـس هـئارا ایرـب هـک تـسا نجها در نمايندگی هشت دارای 6ام بی آی شرکت مثال

 هماند مخفی یبرا يانشرا زیسادهپیات جزئیا که ستا الیـح در نـيا، دوـمیش لـمتص شعبه هشت ينا به ينترنتا از دهستفاا

 . ددمیگر هـئارا برراـک هـب کامل و حدوا مفر به نهايت در و

                                                           
3 - Low & Chen 
4 - Marston 
5 - Chunye & Jie 
6 - IBM 
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 از دهستفاان امیز ساـسا رـب اـهآن تـخداپر انمیز و شندبا شتهدا زنیا آن به که میکنند دهستفاا منابع از مانیز انبررکا. 4

 . (2102، رانهمکا و 7نگژا) ستا منابع

 

 دروخو انمدیر شرکت

 و سنگین و سبک یهادروخو اعوـنا دراتاـص و واردات، دـتولی فدـه اـب( درووـخ انديرـم) انمدير زیسادروخو صنايع شرکت

راه  بم جديد ارگ دیقتصاا هيژو منطقه در 0330 لسا در زیاـسدروخو عتصن و دروخو مینهدرز توسعه و تحقیق همچنین

 زسادروخو يک به شرکت آن یها حمايت تـتح، دوـیشـم اداره کمشتر ینـچ یرـچ رکتـش اـب شرکتاين. شد ازیندا

 و سندمه نفر 2۵11 از بیش حاضر لحا در. ستا يافته ستد یمگیرـچش یاـه تـموفقی به و ستا هشد تبديل تمندرقد

 زیاـسدهاـپی و اریدـم یترـمش درـيکرو باشرکتی  دروخو انمدير. هستند راـک هـب لغوـمش هـخانرکا ينا در گررکا

 سیستم دروخو انمدير شرکت. آورد ستد به انيرا دروخو ضعیتو در ه ایيژو هجايگا نستهاتواست که  لمللیابین یهااردستاندا

 ساير در موفق یها شرکت از داریلگوبرا با ستا تهـنساتو و تـسا دهرـک داـيجا يابیاددستعا ربهمنظو را جهانی دعملکر يابیارز

 اددـتع ینـهمچن. دـنماي ادـپی تـسد یـعمل و علمی تقاار یمینه درز رییاـبس یاـه تـموفقی به ودمحد نماز در هارکشو

 در. تـسا دهکر بجذ هارکشو يگرد از نیرامکاه همچنین و چین، انيرا از را فنی نشناسارکا و صـمتخص انديرـم از دیاـيز

 پیشرفته تمـسیس اـم. ستا داده ارقر توجه ردمو را« ستا یمشتر با حق» لمللیابین ممفهو دروخو انمدير لحا ینـهم

DMS نمشتريا یهازنیا به پاسخگويی ناـمکا اـت مـيا هـگرفت راـک هـب وشرـف از پس تخدما و وشفر مديريت رمنظو به را 

 . نمايد همافر را نماز کمترين در

 

  ییدروخو یبرا یانشرا

 به رنمد یهادروخو قعوا در، هشد هادروخو یقابلیتها چشمگیر يشافزا باعث زیسا دروخو صنعت در رگبز یپیشرفتها

 زهجاا هاآن به که. (210۵، و همکاران 3عبدالحمید) نده اشد مجهز( هغیر و زیسا هخیرذ، محاسباتی مثل) مختلفی منابع

 فطر يک از. دنمیشو داریبر هبهر بهینه رتصو به منابع ينا از لحا ينا با، شوند مندهبهر مختلفی یيسهاوسر از هددمی

 کینگرپا در هادروخو که هايینماز لمثا ایبر) دبو هنداخو ربیکا طوالنی یهانماز تمد ایبر يیدروخو منابع از ریبسیا

 که حالی در ندارند را پلیکیشنهاا برخی ایجرا ایبر کافی منابع تقااو گاهی هادروخو از برخی يگرد فطر از(، هستند

 بهینه رتصو به هادروخو منابع از تا شد معرفی يیدروخو برا حطر مینهز ينا در. نددار سترسید در منابع يگرد یهادروخو

 هم نندامیتو هادروخو. ستا گرفته شکل یبرا يانشرا و يیدروخو موقت شبکه تلفیق سساا بر يیدروخو برا. دشو دهستفاا

 به ببرند هبهر جیرخا منابع از هندامیخو که مانیز هادروخو رسیا یبرا يانشرا مشابه. باشند يسوسر ههندد ئهارا هم و بررکا

 ههندد ئهارا انعنو به هندد رهجاا را دخو منابع میکنند لقبو که هايیدروخو. میشوند گرفته نظر در رسیا یهاهستگاد انعنو

 بر هاآن منابع و شوند تلقی داده مرکز يک انعنو به نندامیتو هشد رکپا یهادروخو نمونه ایبر. میشوند گرفته نظر در منابع

 . کنند ریهمکا فیکاتر مديريت ایبر نندامیتو حرکت لحا در یهادروخو همچنین. شوند داده صختصاا تقاضا سساا

                                                           
7 - Zhang 
8  -  Abdel Hamid 
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 یپلیکیشنهاا نمیزبا يا هندد رهجاا را دخو منابع و باشند يیدرووخ برا از بخشی نندامیتو ها RSU مثل يرساختز اتتجهیز

 باشند تعامل در اولمتد یبرهاا با ندامیتو هادروخو، يابد شگستر ندامیتو يیدروخو برا که ستا کرذ به زمال. باشند يیدروخو

 منابع از بهینه داریبر هبهر یابر وهعال به. هندد لنتقاا لمسئو یهانمازسا داده کزامر به را فیکیاتر تطالعاا لمثا ایبر

 رهشاا تطالعاا بهینه رنتشاا به انمیتو لمثا ایبر، شوند يتاهد يیدروخو برا یگیر شکل ایبر بايد مینههاز يگرد يیدروخو

 . (2106، و همکاران 2يانگ) دکر

 

 حیاطر تمشکال و چالشها 

 يیدروخو شبکه با مقايسه در یجديد یچالشها و نیست نساآ دیياز اليلد به يیدروخو یشبکهها در برا حطر زیسا دهپیا

 . دمیشو ختهداپر گرفته رتصو هاآن با طتباار در که فعالیتهايی و مختلف تمشکال معرفی به بخش ينا در. مدآ هداخو پديد

 مسئله به مهادا در و حمطر را منابع مديريت تمشکال سپس، دمیشو سیربر برا مديريت و تشکیل به طمربو مسائل ابتدا در

 . ختداپر هیماخو داده دازشپر

 

 ییدروخو برا مدیریت و ازیندا راه-1

 نماز لطو در( هادروخو هعمد رطو به) هاههندد يسوسر ادتعد و هويت قعوا در، ستا يیدروخو برا شبکه مهم يژگیو پويايی

 : هددمی توضیح را عموضو ينا يرز اردمو. ستا تغییر لحا در

 اولمتد یبرهاا مشابه يیدروخو برا، هندد رهجاا را دخو منابع که میپذيرند هاآن نمالکا و ندهاشد رکپا هادروخو که مانیز-

 منبع يک به بايد هادروخو ينا. ستا حرکت بی موقت رتصو به، هشد ئهارا هادروخو توسط که منابع نمخز ايرز شد هداخو

 که هنگامی ندامیتو دروخو يک. دبو هدانخو ئمیدا برا ينا لحا ينا با. دشو داریبر هبهر قابل هاآن منابع تا شوند متصل ژینرا

 به توجه با سسترد در منابع قعوا در، کند کتر را کینگرپا ستا پلیکیشنا ادیتعد توسط دهستفاا لحا در اشمنابع

 . ستا تغییر لحا در جیوخر و ورودی یهادروخو

 افطرا اتتجهیز. کند منابع ستاخودر افطرا یهاودرخو از ندامیتو بررکا يک، هستند حرکت لحا در هادروخو که مانیز-

 خاطر به V2I و V2V وبمتنا تتباطاار نچو ملیاعو. باشند برا عضو نندامیتو نیز دهجا یحسگرها و هاRSU جمله از دهجا

 ينابربنا. هنددمی ارقر تاثیر تحت را برا اریپايد هاآن مسیر دنبو بینی پیش قابل غیر و هادروخو سرعت، نعامو و تخالاتد

 حیاتی، منابع ننوسا از ناشی تمشکال از یجلوگیر و برا یعضاا از روز به تطالعاا حفظ ایبر هکنند لکنتر یسیاستها تعیین

 حفظ، سدر نپايا به هشد ستاخودر يترمامو که مانیز تا بايد برا، هستند حرکت در هادروخو که مانیز صخا رطو به. ستا

 هکنند لکنتر بنتخاا بطاضو و عضاا بنتخاا هنحو دنکر مشخص با انمیتو و ستا ریوضر برا اریپايد از نطمیناا پس. دشو

 يک زیسا دهپیا ينابنابر کند کتر را برا لحظه هر نداتو-می دروخو يک شد رهشاا باال در که رهمانطو. دکر تضمین را مرا ينا

 هکنند لکنتر بنتخاا ایبر مختلفی یهاروش. دوش حاصل نطمیناا برا قفهو بی دکررکا از تا دبو هداخو زمال يابیزبا یتژاسترا

 هنشد مشخص هشد دلتبا یهامپیا فرمت و برا یعضاا بنتخاا یشاخصها لیو، نددهاکر حمطر ستههادسر از ای مجموعه يا برا

 . ستا
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 منابع مدیریت-2

 یبند ستهد وهگر 3 در انمیتو ایاليه هيدگاد از را منابع مديريت یچالشها، ستا همشاهد قابل زيرشکل  در که رهمانطو

 . دکر

 
 ییدروخو برا در منابع مدیریت تمشکال (1) شکل

 

 الیه کنترل دسترسی به رسانه: الف

 به هادروخو قعوا در. دشو گرفته نظر در هم به متصل ایجزا از سکويی انعنو به ندامیتو يیدروخو برا، يیدروخو شبکه مشابه

 یهاهستگاد همچنین. نددازمیپر رهمنظو تک حالت در داده دلتبا و ریآو جمع به که ندهاشد مجهز مختلفی یهاهستگاد

 از دهستفاا يشافزا به منجر تتباطاار یباال ادتعد ينا. میکنند اربرقر طتباار نیز (RSU مثل) جیرخا یهاهستگاد با هادروخو

 صلیا نیانگر دو اليه ينا در. دبو هداخو چالش يک يويیراد یطیفها دادن صختصاا ينابنابر. دمیشو يويیراد یهالکانا

 . لکانا چند مديريت و( لکانا به سترسید یيزر برنامه مثل) منابع صختصاا: هشد حمطر

 قعوا در. ستا زنیا ردمو يويیراد منابع صختصاا بهینه یهاروش يیدروخو شبکهدر: یيزر برنامه یيتمهارلگوا: منابع صختصاا-

 سترسید ثرا دم درتصا جمله از مختلفی یعلتها به نندامیتو( پايین سيوسر کیفیت و) بستهها فتنر ستد از یباال خنر

 به سترسید بهینه یهاممکانیز. بیافتد قتفاا لسیگنا ضعف و کتحر دياز ارمقد، بیسیم لتصاا کیفیت، لنتقاا سانهر به چندگانه

. هدد می را يويیراد طیف از هبهتر داریبر هبهر نتیجه در و دمتصا کاهش نمکا( اMAC یتکلهاوپر مثل) يويیراد لکانا

 (210۵، 01گیالنی) دبو هشد حمطر نیز يیدروخو یشبکهها در مسئله ينا گرچها

 در صخا رطو به، میکنید تر نگیزابر چالش را لکانا به سترسید، هستند تعامل در يیدروخو برا در که هاهستگاد دياز ادتعد ماا

 . برا با دروخو تتباطاار ردمو

 به را هالکانا ادنسدا کاهش و هیردگذ يشافزا جمله از دیياز یياامز لکانا چندين به سترسید: لناکا چندين مديريت -

 نطمیناا ایبر ریبسیا یهاروش. شد هداخو منطقی يويیراد منابع از دهستفاا و يافته کاهش لنتقاا تاخیر نتیجه در. دارد اههمر

 . ستا آن دنبو لشغاا و لکانا کیفیت سساا بر بنتخاا هعمدر طو به شدند حمطر مناسب لکانا بنتخاا از

 از بعد پس. کنند اجرا نیز را برا یعضاا ساير از ظايفیو، نشادخو یپلیکیشنهاا بر وهعال نندامیتو هادروخو يیدروخو برا در

 نداد لمثا ایبر) نهمیتشاا سساا بر ظايفو یيزر برنامه، شد رهشاا که شاخصهايی سساا بر مناسب یهالکانا بنتخاا

 . دشو منجاا بايد( ارهشد یهامپیا به باالتر لويتاو
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 شبکه الیه: ب

 بین فیکاتر تطالعاا اریگذ اکشترا به. میيابد رنتشاو اتولید  يیدروخو برا و يیدروخو شبکه در داده از توجهی قابل حجم

 . هستند دلتبا لحا در فیکاتر از هايیلمثا، يمنیا یهامپیا پخشو  هادروخو

 منابع ایبر پلیکیشنهاا ایجرا از قبل نددار زنیا هادروخو فطر يک از: شد هداخو تولید ایضافها فیکاتر يیدروخو برا در

 شتنانگاهد روز به و ارینگهد ایبر برا یعضاا بین کنترلی یهامپیا دلتبا مندزنیا برا مديريت يگرد فطر از. هندد ستاخودر

 : ستا حمطر چالش دو حسط ينا در. ستا دنکر خالتد، وملز رتصو در و تطالعاا

. میيابند لنتقاا يیدروخو شبکه در 03پرشی چند تتباطاار طريق از مختلف یپلیکیشنهاا به طمربو داده: داده رنتشاا -

ه شد دپیشنها( هغیر و سرگرمی، يمنیا غیر، يمنیا) مختلف یپلیکیشنهاا در هاوتتفا سساا بر داده رنتشاا مختلف یهاديکررو

 . ندا

 ئهارا نقش در يرساختز اتتجهیز و هادروخو) يسهاوسر و منابع فکتشاا: ستا دهکر وزبر جديد چالش دو يیودرخو برا در

 . پلیکیشنهاا عنو سساا بر اولمتد یبرهاا به/از داده نطمیناا قابل رنتشاا و.( میکنند عمل منابع و يسوسر ههندد

 تمامی به حلها راه ينا از يک هیچ ندهاشد متمرکز يیدروخو برا در تطالعاا رنتشاا از خاصی اردمو روی بر نمحققا از برخی

 . ادهند پاسخ هشد حمطر یچالشها

 کتحر و تباطیار لینک رمکر قطع مشکل بر غلبه ایبر مناسب مسیريابی یتکلهاوپر، داده رنتشاا یهاديکررو بر وهعال

 لگوا ينا گرفتهارقر دهستفاا ردمو يیدروخو بکهش در اخیرا رمحوداده  شبکه" هيدا مینهز ينا در. دبو هداخو زمال، هادروخو

 . ستا آدرس پی آی یجا به امحتو اریگذ منا از دهستفاا شامل

 که شتنددا حلهايی راه دنکر اپید در سعی نمحققا از برخی. هندد ستاخودر منابع ایبر نددار زنیا هادروخو، يیدروخو برا در

 برا ایبر مسیريابی تکلوپر يک، ICN حطر سساا بر. برسانند بررکا به و فشاکتا را امحتو تا باشند رگازسا يیدروخو برا با

 در کنیاپر داده رتصو به) نکنندگا فمصر یستهااخودر از ناشی رسربا و امحتو اریگذ منا. ستا هشد دپیشنها يیدروخو

 دپیشنها ICN هيدا نقص ایبر حلی راه انعنو به در IPV6 از جديد فرمت يک. هستند حطر ينا تشکاالا جمله از( شبکه

 . هشد

 لنتقاا و مسیريابی ایبر مناسب ديکررو از دهستفاا به ودمحد تنها داده لساار دنبو دعتماا قابل از نطمیناا: ربا زیسا دلمتعا -

. ستا بستهها فتنر ستد از خنر کاهش و هاراه ادنسدا از یجلوگیر جهت مهمی رفاکتو نیز مسیر بنتخاا. نیست داده

 . هنددمی را نشد رسربا از یجلوگیر و مختلف یمسیرها در فیکاتر منصفانه تقسیم نمکاا ربا زیسا دلمتعا یهاديکررو

 به را داده بايد ظیفهو يک دادن منجاا از بعد، يیدروخو برا عضو يک. ستا نگیزابر چالش مسیرها بنتخاا يیدروخو برا در

 به دروخو يک از يافتیدر داده لنتقاا) پخشزبا هگر يک انعنو به ندامیتو نهمزما رتصو به، هدد لنتقاا مرتبط یهادروخو

 پس. دشو ادنسدا باعث ندامیتو دشو لساار مسیر يک طريق از داده تمامی که تیرصو در. کند عمل نیز( يگرد درویخو

 را محاازد کمترين که کانالی از حیاتی داده يک لمثا ایبر. دشو بنتخاا داده عنو به توجه با مناسب مسیر که ستا وریضر

 . دشو لساار دارد
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 (پلیکیشنا) دبررکا الیه: ج

و  هشد تجمیع منابع. ستا يیدروخو منابع رهجاا يا اریگذ اکشترا به دمیشو ئهارا يیدروخو برا توسط که نهآورانو يسوسر يک

 چالش را سسترد در منابع تخمین و منابع صختصاا هادروخو دنبو رسیا. میکنند میزبانی را پلیکیشنهاا زیمجا یماشینها

 ایجرا تا يدآمی پديد ضافها منابع ایبر زنیا يک نتیجه در کنند کتر را برا نماز هر در نندامیتو هادروخو: میکند نگیزابر

 . يابد مهادا اجرا لحا در ظايفو

 زنیا ردمو منابع نکاما رتصو در تا هددمی نمکاا برا مديريت به يیدروخو منابع نمخز تخمین: سسترد در منابع تخمین -

 . هدد ئهارا نناآ به را نکنندگا فمصر

 به يسهاوسر و پلیکیشنهاا. هشد شتهاگذ اکشترا به هاآن نمیا، يیدروخو برا عضو یهادروخو منابع نمخز: منابع تخصیص -

 با منصفانه رتصو به بايد منابع تخصیص. هددمی منجاا را هاآن از ادیتعد يا يک برا عضو هر و میشوند تقسیم ریبسیا ظايفو

 تغییر جمله از) هدد رخ ستا ممکن که تیاتغییر گرفتن نظر در با و دمیشو داده صختصاا عضو هر به که هايیرکا به توجه

( ظايفو برخی در پیشبینی قابل غیر یقفههاو، مختلف یلويتهااو و هازنیا با مختلف یپلیکیشنهاا ایجرا، سسترد در منابع

  نداختهداپر تمشکال ينا به تمقاال از برخی. دشو منجاا

 يک که مانیز. میشوند میزبانی زیمجا یماشینها توسط يیدروخو برا یپلیکیشنهاا، رسیا یبرا يانشرا و یبرا يانشرا مشابه

 مهادا ظايفو ایجرا و کند میزبانی را هشد هار زیمجا ماشین تا دشو اپید یيگرد عضو تا ستا زنیا میکند کتر را برا را دروخو

 هنشد رگازسا يیدروخو برا با هشد حمطر یحلها راه لیو هشد ختهداپر رسیا یبرا يانشرا در مسئله ينا به ينکها دجوو با. يابد

 . ستا

 برخی سیاستها مینهز ينا در. هستند دموجو یچالشها از هادروخوت مهاجر یلگوا بینی پیش دنبو مشکل و وبمتنا لتصاا

. دشو حاصل نطمیناا هادروخو حرکت مهنگا روان هید يسوسر از تا ستا هشد دپیشنها زیمجا یماشینها تمهاجر ایبر

 . هدد ارقر تاثیر تحت را هید يسوسر اومتد ندامیتو فتدامی قتفاا که تمهاجر سهوپر یتاخیرها و وبمتنا یهاتمهاجر

 کیفیت و منابع نظر از تیوفامت یهایمندزنیا يیدروخو شبکه یپلیکیشنهاا و يسهاوسر: پلیکیشنهاا و يسهاوسر عنو -

 باال دازشپر ظريف به زنیا يگرد برخی(، يدئوو پخش مثل) نددار دياز باند یپهنا به زنیا پلیکیشنهاا از بعضی نددار يسوسر

 يسوسر کیفیت و کافی منابع با( یبرا یهاورسر يا هادروخو) منابع نهندگاد ئهارا يافتن پس(. فیکاتر بینی پیش مثل) نددار

 يک اههمر تا دبو هداخو زمال، تجربه کیفیت به طمربو یهایمندزنیا نشد آوردهبر همچنین. سدرمی نظر به وریضر، بخو

 . دشو ئهارا بررکا به دعتماا قابل يسوسر

 

 داده دازشپر

 از قبل میشوند يافتدر ورمجا یهادروخو از يا میشوند آوری جمع دروخو یحسگرها توسط که هايیداده يیدروخو شبکه در

 از بهتر داریبر هبهر طريق از داده دازشپر ایبر یبیشتر نمکاا يیدروخو برا هيدا. میشوند دازشپر برسند هنندرا ستد به ينکها

 یهاژولما توسعه و ستا ظیفهو ينا لمسئو که يتیدموجو بنتخاا. میکند همافر را اولمتد یبرهاا و هادروخو شیدازپر منابع

 يابی ستد قابل اولمتد یبرهاا يا يرساختز اتتجهیز، هادروخو طريق از دازشپر. ستا هماند باقی یچالشها جز زنیا ردمو

 مثل مشخص يسوسر يک ایبر را داده تا ندا داده دپیشنها هادروخو و اولمتد یبرهاا در هايیژولما تمقاال از برخی. ستا

 . کند دازشپر مسیريابی و دفتصا از یجلوگیر
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  یافته ها و مدل ارائه شده تحقیق

. خودرو است خودروسازی در شرکت مديران صنايع وری بهره ارتقاء برای ابری رايانش مدل يک ارائه نامه پايان اين اصلی هدف

 . است NIST ابری رايانش مرجع معماری از برگرفته مدل است بذکر الزم

 برای معماری اين سازی مناسب در سعی و داشته توجه دارد وجود NIST معماری در که های بخش به شده ارائه مدل

 در. است تولید طريق درآمد از کسب خودروسازی که های شرکت ماهیت دلیل به. دارد خودرو مديران شرکت در بکارگیری

 است ثروت آوردن ها بدست شرکت گونه اين اصلی هدف درواقع و دارد بااليی اهمیت درآمد کسب خودروسازی های شرکت

 . شود بیشتر توجه مالی گردش و درآمد کسب ضوع مو به آن در که کنیم می ئهارا شده تکمیل بنابراين مدلی

 : است مشاهده قابل خودروسازی های شرکت برای شده ارائه مدل زير شکل در

 
 خودروسازی های شرکت برای شده ارائه مدل (2) شکل

کارگزاری  نقش دارند تمرکز مالی مسائل روی بر خودروسازان داخلی چون است مشاهده قابل فوق شتکل در که همانطور

 . است تر رنگ پر شده ارائه مدل در اشتراکی منابع و خودرو

 

 دانش مدیریت •

 دانش تولید به ماژول اين درواقع است دارا را متداول های راهکار از دانش مديريت، انتقال، تأمین فرايند دانش مديريت بخش

 کند می تأمین خارجی های شرکت و محتوا مديريت سیستم، شرکت مختلف های بخش از را موردنیاز دانش بلکه پردازد نمی

 تولید علم تواند می ماژول اين که است اين است شده سازی جدا محتوا مديريت بخش از بخش اين که موضوع اين دلیل

 جمع نه است موجود شدان مديريت تنها محتوا مديريت وظیفه حالیکه در کند نظارت آن بر و تأمین را محصوالت خودرويی

 . آن آوری
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 : پیشنهادی مدل دهنده تشکیل های الیه •

 . شوند می گرفته نظر در زير شکل به و الیه 3 در زير شکل در شده ارائه مدل های قسمت و ها ماژول

 
 پیشنهادی مدل دهنده تشکیل های ( الیه3) شکل

 مدل در. است شده تشکیل هايیافزار سخت و ها سرور، يتا بیسد از که الیه 3پیشنهادی  مدل دهنده تشکیل های الیه تعداد

 خصوصی ابر از موردنیاز افراز سخت مجازی های ماشین نیازهای تأمین برای حتماً شرکت مديران خودرو برای شده ارائه ابری

 قدرت، ها هزينه کاهش بر عالوه دوالیه اين کمک با درواقع شود می استفاده شرکت از خارج عمومی ابر و شرکت داخل

 باعث و صرفه به عمومی ابر از استفاده تجارت متداول های فعالیت و متفاوت کاری های بار بدلیل. بريم می باال را ابر پاسخگويی

 . است وری بهره افزايش

 

 : مدل ذینفعان •

 . نمائید مشاهده زير شکل در توانید می را شده ارائه مدل ذينفعان

 
 پیشنهادی مدل ( ذینفعان4) شکل
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 ديگر با و شود می شامل مستقیم طور به را (کارکنان، شرکا، گذاران سرمايه، کارکنان، مديره هیئت) ذينفع 4 شده ارائه مدل

 . است مستقیم غیر ارتباط در ذينفعان

 

 شده ارائه های مدل سازی پیاده و ارزیابی نتایج

 وری بهره افزايش باعث و دارد انطباق پرسشنامه از آمده بدست نتايج با شده ارائه مدل شد بیان فصل قبل در که همانطور

 پوشش را صنعت خودروسازی امور و متداول های فعالیت خودروسازان ازموردنی های ماژول ارائه با توانستیم ما. شد خواهد

 می برقرار مديران خودرو در ها داده به امن دسترسی و يکارچگی شده ارائه مدل از استفاده با که داديم نشان همچنین دهیم

 متفاوت سناريو دو با را شده ارائه مدل کارايی ابتدا بخش اين در. يابد می افزايش شده ارائه مدل بکارگیری با یور بهره و گردد

 . نمائیم می ارزيابی

  شده ارائه های مدل کارايی ارزيابی-0-7-0

 پیاده و اجرا صی ابر خصو در ها مدل اول سناريو در میگیريم نظر در را سناريو دو پیشنهادی های مدل کارايی ارزيابی برای

 . شد خواهد اجرا هیبريدی ابر روی بر ها مدل دوم سناريو در و ست ا شده سازی

 : با است برابر کارايی پس شود گرفته نظر در هم با وری بهره و سرويس کیفیت بايد کارايی ارزيابی برای

 (R*S) /(r*s) = کارايی

 دريافت تقاضاهای کل S و شده داده سرويس تقاضاهای تعداد s و منابع کل R و شده مصرف منابع مقدار r باال رابطه در که

 . است شده

مديران  کارکنان از کاربران اين که دهند می تشکیل را ابر کاربران، نفر N، ست ا قرار اين به شده گرفته نظر در شرايطی

 به نیاز ها فعالیت از صد در 71 تعداد اين از. يابد می ادامه نفر 0111 تا و شروع نفر 01 از N. باشند می ذينفعان و خودرو

 جمعی تعامالت مانند هستند پايین پردازش و منابع به نیاز ها فعالیت درصد 31 و دارند کاوی داده مانند زياد پردازش و منابع

 و متفاوت کاری بار اداری( امور و جمعی تعامالت، کاوی داده) ها فعالیت اين از کدام هر که کرد توجه بايد، اداری امور يا و

« بینی پیش قابل تاخیر» نیازمندی از مشترک طور به شده ارائه سرويس 3 هر. است گوناگون پردازشی قدرت نیازمند

 در را آن ما و دارد اهمیت، کنند می تجربه نظرشان مورد سرويس دريافت در کاربران که تاخیری میزان رو اين از. برخوردارند

 . ايم گرفته نظر در شاخص يک صورت به خودمان ارزيابی

 

 اول سناریو •

 ۵11g، رم g4، هرتز گیگا 3 قدرت با g2030 پنتیوم اينتل پردازنده مشخصات با رايانه خصوصی ابر روی بر مدل اجرای برای

 کرده استتفاده 3،1،3 نستخه cloudsimابزار از منابع یارزياب و ابر محیط سازی شبیه برای و 01 ويندوز عامل سیستم و هارد

 . است زير جدول قرار به، شده گرفته نظر در سناريو اين برای که رايانشی منابع مشتخصات( R. N. calheiros, 2011. )ايم

 رایانشی منابع مشخصات (1) جدول

Cpu Mips 1 

Bandwide 1. 2 Gbit/s 

Ram 1 Gbit 
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 ترابايت 2 فضای ذخیره سازی

 

 در. شود می توزيع آنها بین متعادل صورت به کاری بار سیستم که ست ا موجود محلی داده پايگاه در باال مشخصات با سرور 2

 . است شده گزارش مختلف شرايط در سیستم کارايی معیار گیری اندازه از حاصل نتايج، زير جدول

 مختلف شرایط در سیستم کارایی معیار گیری اندازه از حاصل نتایج (2) جدول

 کارایی کیفیت سرویس منابع وری بهره تعداد کاربران

10 21. 2% 100% 21. 2% 

200 73. 1% 100% 73. 1% 

300 68. 7% 100% 68. 7% 

500 92% 100% 92% 

700 100% 71. 8% 71. 8% 

1000 100% 56. 9% 56. 9% 

 

، شده داده اختصاص سیستم به که منابعی وری بهره میزان، کاری بار افزايش با است مشخص باال جدول در که طور همان

 در 011 به منابع وری بهره که کند می پیدا ادامه زمانی تا روند اين. يابد می بهبود نیز سیستم کارايی نتیجه در و يافته افزايش

 به سرويس ارائه توانايی ديگر سیستم نبود ايزوله ماهیت علت به، تعداد کاربران بیشتر افزايش صورت در آن از پس. سد بر صد

 نیز سیستم کارايی از سرويس کیفیت کاهش با رو اين از و شت دا نخواهد را کاربران سوی از شده دريافت تقاضاهای تمام

 . شد خواهد کاسته

 شاخص يک عنوان به را کنند می تجربه نظرشان مورد سرويس دريافت در کاربران که تاخیری میزان گفته شد که طور همان

 . است آمده زير جدول در متفاوت کاری بار شرايط در شاخص اين از حاصل نتايج گرفتیم نظر در

 متفاوت کاری بار شرایط در سرویس تاخیر میانگین شاخص از حاصل ( نتایج3) جدول

 1000 700 500 300 200 10 تعداد کاربران

 4 .32 1 .25 9 .19 2 .14 8 .9 3 .1 میانگین تاخیر سرويس داده کاوی برحسب ثانیه

 2 .20 1 .15 6 .11 3 .7 5 .4 8 .0 میانگین تاخیر سرويس تعامالت جمعی و امور اداری برحسب ثانیه

 

 علت به موضوع اين يابد می افزايش دهی سرويس تاخیر زمان میانگین کاربران تعداد افزايش با است مشخص که همانطور

 شبکه تاخیر نتیجه در اند شده گرفته نظر در خصوصی ابر در منابع اينکه علت به مچنینه است خصوصی ابر منابع محدوديت

 مصرف بیشتری منابع سرويس نوع اين چون است بیشتر مراتب به کاوی داده سرويس در تاخیر میانگین. است صفر به نزديک

 . کند می مصرف را بیشتری قدرت پردازش نظر از و کند می

 و استتتناد و ها داده از نگهداری يعنی شود اجرا هیبريدی ابر روی بر مدل که گیريم می نظر در را حالتی سناريو اين در

 در شوند می اجرا عمومی ابر روی بر ها فعالیت ديگر و داخلی منابع روی بر محرمانگی از ای درجه دارای و مهم های افزار نرم

 کسری تأمین عمومی برای ابر از همچنین و ست ا شده گرفته رنظ در 4-4 شماره جدول مشخصات با سرور يک سناريو اين

 . است آمده زير جدول در ارزيابی نتايج دهیم می افزايش نفر 0111 تا 01 را کاربران تعداد کنیم می استفاده منابع
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 دوم سناریو ارزیابی ( نتایج4) جدول

 ابر عمومی بارگزاری روی کارایی کیفیت سرویس منابع وری بهره کاربران تعداد

10 21. 2% 100% 21. 2% 0% 

200 99. 1% 100% 99. 1% 0% 

300 100% 100% 100% 13% 

500 100% 100% 100% 28% 

700 100% 100% 100% 41% 

1000 100% 100% 100% 68% 

 

 و مديريت سیاست و اند کرده ست درخوا کاربران که پردازشی حجم با سب متنا شود اجرا هیبريدی ابر برروی مدل اگر

 های تقاضا از کدام هیچ هیبريدی ابر از استفاده با شود می منتقل عمومی ابر به بارکاری از مقداری سیستم منبع تخصیص

 است کم ها ضا تقا تعداد که هنگامی و پايین کاری بار شرايط در کند می دريافت پاستخ و ماند نمی نتیجه بدون کاربران

 استفاده عمومی ابر از آنگاه رود می کاری بار زير کامال محلی منابع که هنگامی تنها کند و می استفاده محلی منابع از سیستم

 . شود می

 . است آمده زير جدول در کنند می تجربه سرويس دريافت برای کاربران که تاخیری میانگین ارزيابی نتايج

 متفاوت یکار بار شرایط در سرویس تاخیر میانگین شاخص از حاصل نتایج (5) جدول

 1000 700 500 300 200 10 تعداد کاربران

 30,4 24,1 17,7 13,9 9,8 1,3 میانگین تاخیر سرويس داده کاوی برحسب ثانیه

 19,2 14,3 10,6 8,3 4,5 0,8 میانگین تاخیر سرويس تعامالت جمعی و امور اداری برحسب ثانیه

 

 ابر روی ها تقاضا از مقداری که است زمانی از تر پايین تاخیر یانگینم شود می تأمین ها تقاضا داخلی منابع از که زمانی تا

 تاخیر است بذکر الزم شود می افزوده دهی سرويس تاخیر بر خارجی شبکه به دسترسی و دستیابی تاخیر چون است عمومی

 و اينترنت سرعت به تگیبس مقدار اين است شده گرفته نظر در ثانیه 3 میانگین طور به خارجی شبکه به دستیابی و دسترسی

 . دارد شبکه

 

 : ابری در مدیران خودرو رایانش سناریو دوم براساس پیاده سازی تحلیل •

مديران خودرو  نفر از مديران و کارشناسان 71نظر  از دوم سناريو در ولی شد استفاده داخلی منابع از تنها اول سناريو در

 افزايش استفاده از رايانش ابری اطمینان قابلیت گرديد باعث ضوع مو اين. است شده براساس پیاده سازی رايانش ابری استفاده

 . است شده آورده اشکال زير در آمده بدست نتايج که شود میکه در ادامه بیان  يابد
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 عوامل فناورانه

 
 فناورانه ( عوامل1) نمودار

 به با استفاده از رايانش ابری وری بهرهشرکت مديران خودرو برای افزايش ، است دهمشاه قابل (0) نمودار در که طور همان

 . دهد می زيادی مزايای قابل انتظار اهمیت

 

 شرکتی عوامل

 
 شرکتی ( عوامل2) نمودار

 به با استفاده از رايانش ابری وری بهرهشرکت مديران خودرو برای افزايش ، است مشاهده قابل (2) نمودار در که طور همان

 . دهد می زيادی زيرساخت اهمیت
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 محیطی عوامل

 
 محیطی ( عوامل3) نمودار

فشار  به با استفاده از رايانش ابری وری بهرهشرکت مديران خودرو برای افزايش ، است مشاهده قابل (3) نمودار در که طور همان

 . دهد می زيادی میترقابتی اه

 

 عوامل انسانی

 
 انسانی ( عوامل4) نمودار

 به با استفاده از رايانش ابری وری بهرهشرکت مديران خودرو برای افزايش ، است مشاهده قابل (4) نمودار در که طور همان

 . دهد می زيادی کارکنان اهمیت
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 مدیران خودرورایانش ابری در  اولویت ترتیب

 
 فناورانه ( عوامل5) نمودار

 

 دو به با استفاده از رايانش ابری وری بهرهشرکت مديران خودرو برای افزايش ، است مشاهده قابل (۵) نمودار در که طور همان

 . د منطبق استکه با سنايور اول که اجرا مدل بو. دهد می زيادی عامل شرکتی و فناورانه اهمیت

 

 گیری نتیجه

لذا تمرکز بر توسعه  شود میدر مديران خودرو  وری بهرهبا توجه به نتايج حاصله که استفاده از رايانش ابری باعث بهبود 

استفاده از رايانش  رويه در سرعت و شرکت های استراتژی و زيرساخت های شرکت و مزايای آن الزم است همچنین اهداف

 شرکت و سازمانی هر برای ر توسعه صنعت خودروسازی مديران خودرو موثر باشد با توجه به اينکه امروزهابری می تواند د

 از بهینه استفاده و گیری بهره با ممکن سود حداکثر آوردن بدست وری بهره کل در. است اهمیت با و بنیادی امر يک وری بهره

 موثری نقش شرکت مديران خودرو وری بهره افزايش در ابری رايانش. است شرکت ارتقاء منظور به... و استعداد، توان، کار نیروی

 گام در. باشد خوردوسازی های شرکت مناسب که شود گرفته کار به ابری رايانش از مدلی بايد فناوری اين از استفاده برای. دارد

 دست نتیجه اين ت مديران خودرو بهمتخصصان حیطه خودروسازی و مديري از تعدادی گرفته انجام نظرسنجی به توجه با دوم

 . است برخوردار وری بهره ارتقاء برای زيادی اهمیت از سازمانی های فعالیت و فرآيندها تسريع و ها هزينه کاهش که يافتیم

 منابع بنگاه کسب و کار نياز مهمتر یکي عنوان بهو ارتباطات  اطالعات یدر عرصه فناور ديجد یهايتکنولوژ یمعرفبنابراين 

 شرفتیاند. با پ شده یمدار یمشتر یخدمت بهتر در راستا ايو  دیتول شيمؤثر در جهت افزا ماتیمنجر به گرفتن تصم

موجود  یهايشده خود از ابزارها و فناور نییتع شیاز پ یل به هدفهاین یبزرگ در راستا یها، سازمانهاافزار نرمو  یتکنولوژ

متفاوت است  یهايبا تکنولوژ یمتعدد یظهور سامانه ها یاستیس نیچن یریگبکار جهیاند. نت حداکثر استفاده را نموده

 . (0322، منتظری)

 نکنارکا، شدربهرو یهاوریفنا، یـنوبیرو  یـندرو یاـه، دادهافهدو ا يتهارمأمو عتنو، هانمازسا پیچیدگی قبیلاز  ملیاعو

دور  لـقاب نه که باشد جهامو تطالعااز ا رینباا با نمازسا که ستا هشد باعث نمازسادر  دموجو ینشهادا عتنوو  پوياو  نشیدا



 مهندسی در کاربردی علوم مطالعات

 01 -27، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

26 

 

و  دـمرآکا تمـسیس يک مندزنیا تطالعاا ينا اریبرچسبگذو  یستهبند. دزنیا ردمو تاـلحظ ةـهمدر  هـنو  تـسا تنـيخر

 . (0324، و همکارانتمتاجی ) تـسا امعـج

 هشدمنجاا پیمايش طبق. ستا تهـشدا رکاوکسب یههاجنباز  ریبسیاروی  دیياز تأثیر خیرا یهالسادر  یبرا وریفنا رظهو

 دیبرراـک یبرنامهها به سريع سترسیو د يرساختز هزينة کاهش جملهاز  مختلف اليلدبه رگبزو  کوچک یشرکتها بیشتر

 . (2100، 00کاويتا و سوباشینی) میکنند دهتفاـسا یرـبا انشـيرا یاـيسهورـاز 

 یها شرکت، لمد ينا شترـگس انیـجه جوـم مشابه نیز ما رکشو، در یبرا شيانرا دمتعد یياامز به توجه با طرفیاز 

 کاهشدر  یبرا محیط یياامزاز  اـت ندا دهبو دخو تابعة یها شرکت ایبر خصوصی برا ديجاا دصددر  دیمتعدخودروسازی 

 . نمايند دهستفاا یبرا محیط اکمیتیِـتحـمثب اترـثا حتیو  یپذير سسترد يشافزو ا ها هزينه
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