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   چکیده
 

   چکیده

ت به تورینگ هر واحد صنعتی و خانگی با هزینه کم و قابلییهدف ما ایجاد زیر ساختی براي کنترل و مان

براي عمل مانیتورینگ از و براي این منظور ما از برد رزبري پاي استفاده کردیم  ،روز رسانی و توسعه بود

وري و داده توسط رزبـري پـاي جمـع آ   به عنوان نمونه استفاده کردیم.   PIRدو سنسور پر کاربرد دما و 

به دستگاه  دستورات الزمتوان می ،و پس از پردازش براي سرور ارسال شده سپس در پایگاه داده ذخیره

 . کردارسال مدیریت و یا مرکز مانیتورینگ 
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  مقدمه 1

 

بخشی از اینترنت آینده است کـه شـامل اینترنـت  موجـود و در حـال رشـد و         IOT1 یا اشیاءاینترنت 

توانـد بـه عنـوان یـک     بـه طـور مفهـومی مـی     اشیاءشود. اینترنت همچنین توسعه هاي آینده شبکه می

اسـتانداردها و پروتوکـل هـاي    بندي و مبتنی بر هاي خودپیکرهساخت شبکه سراسري پویا با  قابلیتزیر

هـا، صـفات   فیزیکـی و مجـازي داراي شناسـه    "ءاشیا"ارتباط جمعی و مشارکتی تعریف شود که در آن 

در یک هاي هوشمند استفاده کرده و به طور یکنواخت و مستمر از واسطهاي مجازي، فیزیکی و مشخصه

تر از آنچـه  ییر دهد؛ شاید بسیار عمیقغرا تتواند جهان اند. اینترنت اشیاء میشبکه اطالعات مجتمع شده

نیز مشابه اینترنت فعلی از ابهام و  اشیاءامروز اینترنت مردم محور تغییر داده است. با این وجود، اینترنت 

 برد. نظمی در تعریف رنج میبی

بـر اسـاس    اشـیاء اطالعـات سـعی در تعریـف اینترنـت     در حوزة فنـاوري    بزرگیمجموعه هاي  

آخـرین  "گوید ایـن  نامد و میآن را اینترنت همه چیز می CISCOاند. بینی، داشتهاي قابل پیشهآینده

آن را به  IBMخواهد بود.  "وري بیشتربا هدف ایمنی، راحتی و بهره اشیاءموج از اینترنت متصل کنندة 

تگاهی دیگر ارسال ها قادرند پیامی را به دسیک وب جهانی به طور کامل جدید که در آن دستگاه"عنوان 

ترین تعریف باشد، چون جذابشاید  "اینترنت صنعتی"گوید کند. جنرال الکتریک میتعبیر می،  "کنند

کنـد؛ امـا همـه    سازد. هر کس به طریقی آینده را تشـریح مـی  تصور کاربردهاي جدید را امکان پذیر می

را بـه طـور    وجود دارد کـه جهـان مـا    هاي هوشمند این پتانسیلو سامانه اشیاءموافقند که در اینترنت 

 د. بنیادین تغییر ده

توانند به عنوان شرکت کنندگان فعال در فعالیت هاي تجـاري،  ، اشیاء هوشمند میاشیاءدر اینترنت      

با یکدیگر و همچنین با محیط اطراف خـود   اشیاءها، اطالعاتی و اجتماعی محسوب شوند. در این فعالیت

کنند. عالوه بـر ایـن   اطالعات جمع آوري شده، تعامل داشته و ارتباط برقرار میها و از طریق تبادل داده

1 Internet Of Things 
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هایی منجر توانند به طور خودکار به رویدادهاي دنیاي واقعی واکنش نشان داده و یا با اجراي پردازشمی

 ار می دهند. کنند. در نتیجه محیط را تحت تأثیر  قراندازي به فعالیتی خاص شده و یا سرویسی را راه

 تواند با یا بدون دخالت مستقیم انسان صورت پذیرد.این کارها می

هاي استاندارد که اتصاالت الزم از طریق واسط ي هوشمنداشیاها نیز قادر خواهند بود با این سرویس     

و اطالعـات  کند، تعامل داشته تا به این ترتیب وضعیت خود را تغییر داده را از طریق اینترنت فراهم می

  مورد نیاز خود را با در نظر گرفتن مسائل امنیت و حریم خصوصی بازیابی کنند.

 به طور کلی نوآوري اینترنت اشیاء در دو موضوع است: مقدار افزودة اطالعاتی کـه توسـط اتصـاالت        

ت اسـتفاده  شود و همچنین انتقال اطالعات پردازش شده به پایگاه دانش جهمیتولید  اشیاءداخلی بین 

 انسان ها و جامعه.

هـاي موجـود دارد کـه موجـب     ها و فنـاوري هاي زیادي با دیگر سامانهشباهت اشیاءیک سامانه اینترنت 

توان اینترنت اشیاي فعلی را برد. به طور کلی میبها و خصوصیات آنها را به ارث شود بعضی از ویژگیمی

در حقیقت برقرار کننـدة ارتبـاط    اشیاءمانه اینترنت مشتمل بر سه مؤلفۀ مستقل دانست که مجموعۀ سا

 ).1.1شکل ( بین این سه مؤلفه خواهند بود

 
  سامانه اینترنت اشیاء.  1.1شکل 

  این سه مؤلفه عبارتند از: 
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هـا، حـس گرهـا،    توانند شامل تمام دسـتگاه هاي شبکه که میا گرهی اشیاءهاي اینترنت دستگاه .1

و از  را دارنـد  اشـیاء ها و تجهیزاتی شوند که قابلیت متصل شدن به یک ساختار اینترنـت  سامانه

ها از طریق پروتکل اینترنـت بـه زیـر سـاخت ارسـال      نها داده برداري صورت گرفته و این دادهآ

 .شوندمی

مورد استفاده در یک سامانه اینترنت  2زیر ساخت ابريت در حال حاظر زیر ساخت؛ که در حقیق .2

شـود و انجـام   هایی که  ذخیره شـده و مـی  را تشکیل داده و جهت یک پارچه سازي داده اشیاء

 گیرد. محاسبات مختلف مورد استفاده قرار می

ریتی مورد استفاده در افزاري و مدیهاي کاربردي؛ که شامل تمامی ابزارهاي نرمها یا برنامهواسط .3

 ]1[ گردد و ارتباط تنگاتنگی با زیرساخت ابر خواهند داشت.می اشیاءیک سامانه اینترنت 

2 cloud 

                                              



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 مراجعمنابع و 
]1[ 

 

مقاله امنیـت و حـریم خصوصـی    " پروخلیلی، عاطفه؛ خوش اخالق، حمیدرضا؛ ؛ارکیان،حمیدرضا
،  )اطالعـات دو فصل نامه علمی ترویجی منادي امنیت فضاي تولیـد و تبـادل   ("اشیاءدر اینترنت 

 .1394، 8پیاپی  2شماره ، تهران، پژوهشکده افتا

 

]2[ 

 

  WWW.RASPBERRYPI.ORGسایت رسمی شرکت رزبري پاي؛ 

]3[ Aaron Asadi.; Raspberry Pi The Complete Manual, UK, 2014. 
 

]4[ Liz Upton ; Raspberry Pi Projects_Book_v1,  2014 

]5[ http://raspi.ir  

]6[ Garvin Thomas.; “Ras Pi Magazine”, number 2, year 2014. 

]7[ =DS18B20http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword 
]8[ https://pinout.xyz 
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