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 فناوری اینترنتی از اشیاء کارگیریبهبا هوشمند خانه در امنیت کنترل و 

 3، محمد قیصری2امیرهوشنگتاجفر،1*رضا پیروز

 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه پیام نور، تهران -1

 دانشگاه پیام نور، رشته فناوری اطالعات، تهران علمیهیئتعضو  -2

 کارشناس ارشد فناوری اطالعات و مدرس دانشگاه پیام نور، تهران -3

 

 خالصه

اینترنت  مختلف در بسترهایدستگاهو تجهیزات  ،انسان، ماشین یلاز قب،یکشبکهگسترده از اشیاءیاءاز اشفناوری اینترنتی 

 یابخشهتوانیمنتی از اشیاء هستند. با استفاده از فناوری اینترو تعامل هوشمند با یکدیگر در ارتباط  صورتبهکه  هستو اینترانت

 کنیم. مدیریتو  درآوردههوشمند تحت کنترل  صورتبهرا خانه شهر، صنعت و  یکمختلف 

بزرگ ساختمان حتی یک یا  خانهیکدر  هوشمندکنترل بیشتر و امنیت یبرقرارهوشمند،  یهاخانهیکی از اهداف مهم 

حور مبتنی بر این مموبایل یا کاربردی وب محور و  هایبرنامهما با استفاده از فناوری اینترنتی از اشیاء و درواقع . هست

و از  درآوریمکنترل بیشتر خود  واشیاء تحت نظارت  در قالبرا وشمند ه خانهیکو وسایل موجود در  هادستگاهتوانیممی،فناوری

معماری فناوری ضوع در این مقاله سعی خواهیم کرد تا پیرامون مولذا ق امنیت بهتری را در خانه هوشمند داشته باشیم. این طری

اینترنتی از مختلف فناوری  کاربردهای، فناوری اینترنتی از اشیاءدر ارتباطی  هایمدل، این معماریالیه وچهار  اینترنتی از اشیاء

 بپردازیم.هوشمندهایخانهو امنیت در  باشندمیبرخوردار نیز بیشتری  اهمیتکه از اشیاء 

                                                            
1Pirouz.Reza@yahoo.com 



 
 

 

2016.irCITwww.         2 

 5امنیت هوشمند، 4برنامه وب محور و مبتنی بر موبایل، 3خانه هوشمند، 2فناوری اینترنتی از اشیاءکلمات کلیدی:

 مقدمه .1

که  هستنیای واقعید و اشیاء در هاموجودیتاز  ایشبکه، به معنای مفهومی ازنظرفناوری اینترنتی از اشیاء 

ارتباطی استاندارد، با  هایپروتکلبوده و بر اساس  فردمنحصربهاشیاء داری یک آدرس و هاموجودیتهر یک از این 

 .باشندمییکدیگر در ارتباط و تعامل 

 یهابرنامهومدیریت ، خدمات هادروازه، شبکه و 6شامل چهار الیه حسگرها ،فناوری اینترنتی از اشیاءمعماری 

 باشندمیدر ارتباط و تعاملی دیگر هاالیهبه خود بوده و با  مخصوصداری اجزاء  هاالیهکه هر یک از این  هستکاربردی 

 برای کاربران مرتفع گردد. اینترنتی از اشیاءفناوری مرتبط با  هاینیازمندیتا 

که  هستاز حسگرها ایمجموعهمختلف توسط ابزارهایو  هادستگاهاطالعات از  آوریجمعبرای الیه حسگرها 

کاربردی  هایبرنامهسپس از طریق .شوندمییکپارچه تجمیع و متمرکز  صورتبه،هادروازهدر الیه شبکه و این اطالعات 

در الیه شبکه و متمرکزشدهبا استفاده از اطالعات یکپارچه  و بتنی بر موبایلکاربردی م هایبرنامهوب محور و یا 

 .گرددمیاز خدمات به کاربران ارائه  ایمجموعه، هادروازه

 

 فناوری اینترنتی از اشیاء .2

در سال  هایشدرس گروهیاز  دریکی8استون، اولین بار توسط شخصی به نام کوین 7اینترنتی از اشیاءفناوری 

 توانندمیدر دنیای واقعی هاموجودیتدر این سیستم، که  صورتبدین، مطرح گردیدیک سیستم  در قالبمیالدی  1999

کرد  ابداعالحاتی را طمفاهیم و اصاستوندرواقع، .ارتباط داشته باشند هاآنو با  از طریق اینترنت به حسگرها متصل شوند

                                                            
2Internet of Things(IOT) 
3Smart Home 
4Web Application and Mobile Application 
5Smart Security 
6Sensors 
7Internet Of Things 
8Ashton 
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 هایزن جیزهتأمینشرکتدر به اینترنت  فردمنحصربه9دارای شناسه فرکانس رادیویی هاییبرچسبقدرت اتصال که 

 .دادمینشان شناسایی و پیگیری محصوالت و کاالهابدون نیاز به دخالت انسان را منظوربه، بزرگ

، ازآنپسروی اشیاء شروع شد.  بر RFID10فناوری اینترنتی از اشیاء با ضمیمه کردن و چسباندن برچسب 

 هایحوزهسپس ارتباط ارتباط و تعامل اشیاء با یکدیگر در اینترنت و ارتباط دنیای فیزیکی با دنیای مجازی مطرح گردید.

 هایحوزهمتفاوت با یکدیگر توسط فناوری اینترنتی از اشیاء مطرح شد. پیرامون موضوع ارتباط  هایدادهناهمگون با 

فناوری اینترنتی از اشیاء مطرح  هایزیرمجموعهیکی از  عنوانیزبهن 11، موضوع ماشین با ماشینبا یکدیگرناهمگون 

 گردید.

کان ارتباط و تعامل ام ،از فناوری اینترنتی از اشیاء ایمجموعهزیر عنوانبهنیز  ینفناوری ماشین با ماش

ردن قابلیت همکاری مابین فراهم ک M2Mچالش  ترینمهم. کندمیرا بدون دخالت انسان فراهم  هاماشینیا  هادستگاه

 .هستارتباطی ناهمگون  هایپروتکل

اء پیرامون ما و یا اشیاء آورند تا اشیاین امکان را فراهم میفناوری اینترنتی از اشیا،  گفت که توانمیدرنهایت 

 گر بپردازند.هوشمند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به تبادل اطالعات با یکدی صورتبهموجود در یک محیط 

 

 معماری فناوری اینترنتی از اشیاء .3

که از این فناوری را پشتیبانی  هستمختلف  ایفنّاوریاز  ایمجموعه، شامل 12معماری فناوری اینترنتی از اشیا

 فناوری14تنظیمات و13پذیریمقیاسبا  هاآنبا یکدیگر و ارتباط  هافنّاوری. این معماری، چگونگی ارتباط این کنندمی

 .دهدمیاینترنتی از اشیا در سناریوهای مختلف را نشان 

را در  هانآمل چهار الیه ذیل بوده که خصوصیات و عملکرد هر یک از معماری فناوری اینترنتی از اشیا، شا

 بعد توضیح خواهیم داد. هایقسمت

                                                            
9RFID 
10 Radio Frequency Identifier 
11 Machine-To-Machine / M2M 
12 IOT Architecture 
13 Scalability 
14 Configuration 
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 15الیه حسگرها .1

 16هادروازهالیه شبکه و  .2

 فناوری اینترنتی از اشیاء یهاکاربرد و17سرویس مدیریتالیه  .3

 اینترنتی از اشیاء فناوری18کاربردی هایبرنامهالیه  .4

 

 

 
 

 فناوریاینترنتی از اشیاءشکل معماری 

 

                                                            
15 Sensors Layer 
16 Gateways And Networks Layer 
17 Management Service Layer 
18 Applications Layer 
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 الیه حسگرها .3.1

مانند یکپارچه از اشیاء هوشمند که  الیه در معماری فناوری اینترنتی از اشیاء است ترینپایین19الیه حسگرها

تا  آورندمیاین امکان را فراهم سانسورهااست.  شدهتشکیل، باشندمی20که با حسگرها یکپارچه GPSشتاب سنج و 

و شدهآوریجمع21بهنگام و بالدرنگ صورتبهاطالعات  فیزیکی ما با دنیای مجازی به هم متصل شوند وی یا دنیای واقع

تا  اندکردهنیز این امکان را فراهم  افزارهاسختو کوچک شدن مقیاس  22سازیکوچک. قرار بگیرندپردازش مورد 

 یکپارچه باشند.کامالًشیاء در دنیای فیزیکی و ا هاموجودیتبا و د نتولید شو ترخیلیکوچکپرقدرت با مقیاس  حسگرهای

 گیریاندازه. حسگرها توانایی رادارنداهداف مخصوص به خود  هرکدامانواع مختلفی از حسگرها وجود دارد که 

د خصوصیات توانمییک حسگر درواقع، . رادارندبرق حتی جریان مواردی همچون دما، کیفیت هوا، حرکت، وزن و 

و  فهمقابلمختلف هایدستگاهکه برای وسایل و  کندمیتبدیل  23هاییسیگنالرا به  هاآنکرده و  گیریاندازهفیزیکی را 

حسگرهای محیطی،  صورتبهبه خود، و مخصوص  فردمنحصربهاهداف  بر اساسدرک باشد. حسگرها همچنین 

یل مخابراتی و سایر موارد دیگر ساحسگرهای بدن انسان، حسگرهای وسایل خانه مانند المپ روشنایی، حسگرهای و

 .شوندبندیمیتقسیم

 صورتبهد توانمیمتصل شوند که این اتصال  24دروازه() حسگربیشتر حسگرها، نیاز دارند تا به تجمیع کننده 

و  ZigBeeیک شبکه شخصی مانند  صورتبهباشد یا   27مدرنتیا  و 26قبیل اتصاالت وای فای از25شبکه محلی

Bluetooth  به سرورها  هاآندروازه( ندارند، اتصال ) حسگرباشد. برای حسگرهایی که نیازی به اتصال به تجمیع کننده

                                                            
19 Sensors 
20Integrated 
21 Real-Time 
22Miniaturization 
23Signal 
24Sensor Aggregator(Gateways) 
25Local Area Network(LAN) 
26WiFi 
27Ethernet 
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اما شد؛خواهدفراهمLTE31و GSM29 ،GPRS30از قبیل   28این سرورها، توسط شبکه گسترده جهانی هایبرنامهو 

معروف تحت عنوان  هایشبکهاز طریق  اهآنحسگرهایی که از قدرت و داده کمی برای اتصال برخوردار هستند، اتصال 

یا  با نودها پذیررودشانتطبیقبه دلیل  سیمبیحسگر  هایشبکه.شهرت و عمومیت هست32سیمبیحسگر  هایشبکه

 تحت پوشش باشد. هاشبکهبزرگی توسط این  همحدود کهدرصورتی، هستحسگرها  هایگره

 

 هادروازهالیه شبکه و  .3.2

که  توسط حسگرها تولید خواهد شد هادادهقبل نیز توضیح داده شد، حجم باالیی از  قسطکه در  طورهمان

خواهد بود.  هاموردنیازدادهبسیار قوی با عملکرد مناسب جهت انتقال این  سیمبیو  هایباسیماین صورتشبکهدر 

کاربردی در  هایبرنامهو  اهداده، بیشتر برای پشتیبانی از هستمختلفی  هایپروتکلشاملفعلی که اغلب  هایشبکه

 .شودمیاستفاده  33فناوری ماشین با ماشین

از قبیل  کاربردی در فناوری اینترنتی از اشیاء هایبرنامهدر حال حاضر محدوده وسیعی از خدمات و 

ر مانند خانه و صنعت کاربردی هوشمند متن و سایر موارد دیگ هایبرنامهبسیار سریع در تبادالت داده،  هایتراکنش

دسترسی نیاز خواهیم داشت  هایپروتکلگوناگون و  ایفنّاوریی با هایشبکهبه  این صورت. در موردنیازهستهوشمند 

د توانهامیشبکه این داشته باشند.کامل تعامل باهم که در یک بستر و پیکربندی ناهمگون با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و 

که ذکر گردید، زم با امنیت ال موردنیازخصوصی، عمومی و یا ترکیبی باشند که برای پشتیبانی از ارتباطات  صورتبه

 .اندشدهساخته

که در قسمت قبل  هاازهدروعلمی، الیه حسگرها و الیه شبکه و  هایمقالهو  هاکتاباست در بیشتر  ذکرشایان

 .گیرندالیهدرنظرمییکتوضیح داده شدند را 

 

 فناوری اینترنتی از اشیاء یهاو کاربردسرویس مدیریت الیه  .3.3

                                                            
28Wide Area Network(WAN) 
29Global System For Mobile Communication 
30 General Packet Radio Service 

31 Long-Term Evolution  
32Wireless Sensor Networks(WSNs) 
33M2M 
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 هایمدل، اطالعات، کنترل امنیت وتحلیلتجزیهامکان پردازش اطالعات را از طریق  ،سرویس مدیریت

 .کندمیفراهم مدیریتی  ابزارهایفرآیندی و

فرآیندها و  34مدیریت در فناوری اینترنتی از اشیاء، موتور قوانین سرویسالیه  هایویژگیترینمهمیکی از 

ارتباط  برقراریباعث ی اینترنتی از اشیاء ورفنا، گرددقبل نیز اشاره  هایقسمتکه در  طورهمان. هستآن  وکارهاکسب

 ،متنی مانند دما هایدادهبا یکدیگر، از طریق فراهم کردن اطالعات به شکل رویدادها و یا  هادستگاهاشیاء و مابین 

پس  هایدستگاهو یا مسیریابی در  پاالیه، بعضی از این رویدادها برای مثالعنوانبه. شودمی، جریان برق و حرکتترافیک

است و برخی دیگر برای پاسخ به شرایط فوری و  موردنیازمتناوب  صورتبهحسی  هایدادهگرفتن  مانند35پردازشی

از تدوین قواعد نیز . موتور قوانین هاموردنیازهستآنرایط اضطراری بیماران جهت سالمتی حساس مانند واکنش به ش

 هایبرنامهیا  هادستگاهتا کندمیپشتیبانی فرآیندهای تعاملی و خودکار  اندازیراهو  گیریتصمیمو قوانین برای منطق 

 ...باشندبتوانند بهتر پاسخگو کاربردی مبتنی بر فناوری اینترنتی از اشیاء 

حجم با خام  هایدادهاز  موردنیازاطالعات، از ابزار مختلف برای استخراجاطالعات  وتحلیلتجزیهدر محدوده 

د توانمیاطالعات  وتحلیلتجزیه. گیردمیو با سرعت بیشتری نیز این اطالعات مورد پردازش قرار  شودمیاستفاده باالیی 

ه وتحلیلتجزیهانجام شود.  درجریاناطالعات  بررویاطالعات درون حافظه و یا  برروی ، برای 36درون حافظ

حافظه،  دوره. تجزیه تحلیل کنندمیفیزیکی استفاده  هایحافظهو  هاجایدیسکبهRAM37، از حافظه هادادهسازیذخیره

نوع دیگری از  نیز وتحلیلدرجریانتجزیه. دهدمیرا افزایش  گیریتصمیمرا کاهش و سرعت  هادادهزمان جستجوی 

که برای گرفتن  شودمیبکارگرفتهباشندمیدرحرکتاست که برای تحلیل اطالعاتی که در جریان یا  وتحلیلتجزیه

جایی که  ،ونقلحملدر بخش  مثالعنوانبهزیادی دارند.تصمیمات به لحظه و بالدرنگ در قسمتی از ثانیه کاربرد 

 .دهدمیبه رانندگان را امکان انتخاب یک مسیر و زمان بهینه سفر لحظه و بالدرنگ به  صورتبهاطالعات ترافیک 

د انجام شود. توانمینیز ی دیگر معماری فناوری اینترنتی از اشیاء هاالیهاطالعات در  وتحلیلتجزیهالبته 

از اطالعات  ایمجموعهکهطوریبهد انجام شود، توانمی38اطالعات در الیه اشیاء هوشمند وتحلیلتجزیه، مثالعنوانبه

                                                            
34 Rules Engine 
35Post-ProcessingSystems 
36In-Memory Analytics 
37Random Access Memory 
38Smart Object Layer 
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د باعث کاهش توانمیاطالعات وتحلیلتجزیهبیشتر تحلیل شوند. در این الیه،  هایپردازشاز طریق شبکه برای  توانندمی

به  ترسریعکاهش ارتباطات تکراری و پاسخگویی  ازطریقفشار شبکه و کاهش قدرت و انرژی مور نیاز برای حسگرها 

 گرها شود.از حسشده دریافت  هایداده

. با استفاده از مدیریت داده در الیه هاهستدادهقابلیتی برای مدیریت جریان اطالعات و  ،39مدیریت داده

است،  ذکرشایانخواهد بود.  پذیرامکانو کنترل اطالعات،  سازییکپارچهمدیریت، دسترسی به اطالعات،  سرویس

دیگر نیازی به پردازش اطالعات  ،مدیریت دادهقابلیت ، با استفاده از هست40کاربردی هایبرنامهکه الیه  الیهباالتریک

و به  پیداکردهو اطالعات نیز در این الیه کاهش  هادادهندارد و همچنین ریسک افشای منابع  اهمیتکمغیرضروری و 

ادادهاز قبیل ناشناس بودن  هادادهکردن  پاالیهمربوط به  هایفنحداقل خواهد رسید.  ، 41ه

، اطالعات مفید و شوندمیاستفاده  برای مخفی کردن جزئیات اطالعاتکه 43هادادهسازیهماهنگو 42سازیپارچهیک

را  طالعات، ا44هاداده. الزم به ذکر است، با استفاده از تجرید و انتزاع کنندمیفراهم نیز کاربردی را  هایبرنامهموردنیاز

استفاده کرد که درواقع همان قابلیت استفاده  هاحوزهد در سرتاسر زیا دفعاتبهاستخراج کرد و از این اطالعات  توانمی

 .هستاطالعات  از45مجدد

ی معماری فناوری اینترنتی از هاالیهدر تمام  بایستمیو  هستبرخوردار  ایویژهدرنهایت، امنیت از اهمیت 

ن امنیت در اربردیبه اجرا درآید. همچنیک هایبرنامهاشیاء، از الیه پایینی اشیاء هوشمند تا الیه باالیی 

ی که از امنیت هایدادهسازییکپارچه، از بیشترین اهمیت برخوردار است، چون هادستگاهمربوط به  هایدادهسازییکپارچه

 متمرکزشدهالعات یکپارچه و با توجه به اط اطمینانقابلتا تصمیمات معتبر و  شوندمیباعث  باالیی برخوردار باشند

 هایغیرمجازکنندهاستفاده از حمله هکرها و هادستگاهتا  شودمیباعث هادستگاهته شوند. عالوه بر این، امنیت در گرف

 کاهش پیدا خواهند کرد. طورچشگیریبهنیز  هاریسکمحافظت شوند، بنابراین 

 

                                                            
39Data Management 
40Applications Layer 
41 Data Anonymisation 
42 Data Integration 
43 Data Synchronization 
44Data Abstraction 
45Reuse 
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 کاربردی هایبرنامهالیه  .3.4

دارند که  هاوجودانسانروزمره اجتماعی و وزندگیمختلف صنعت  ایبخشهکاربردی گوناگون در  هایبرنامه

در بخش خاصی از صنعت بکار روند  توانندمیهابرنامهمبتنی بر فناوری اینترنتی از اشیاء باشند. برخی از این  توانندمی

از صنعت بکار  مختلفی ایبخشهدر  توانندمیو نظارت  هادارایی، پیگیری نقل حملو برخی دیگر مانند مدیریت ناوگان

نترنتی از اشیاء را فناوری ای مبتنی بر هایدستگاهیا کاربردی  هایبرنامهاز  فهرستیگرفته شوند. در این قسمت، 

 توضیح خواهیم داد.ذیل صورتبه

 

 هوشمند تأمینزنجیره  .3.4.1

است که بعد از انتخاب کاالها توسط مشتری،  صورتبدینفرآیند مدیریت سفارش مشتریان  قدیمیروند 

تا طول مسیر سفر را به  شودمیسعی این فرآیند در . شودمیارسال او برای مشتری توسط شدهانتخابکاالهای 

. با استفاده کردحداقل رسانده و زمان و انرژی را از طریق ثبت سفارش و بهینه کردن مسیر ارسال سفارش ذخیره 

این شبکه  ،، یک شبکه از اشیاء هوشمند خواهیم داشتهوشمند تأمیندر زنجیره  ویا و هوشمنداز ابزار سفارش پ

 هایناحیهبندیتقسیمو شدهتوزیعکاالهای مختلف را مشخص کرده و فرآیند سفارش کاال را بر اساس کاالهای 

قبل از تحویل  کاالهامسیر تحویل برای برنامه کاربردی مربوطه  این صورت. در کنندمیوتحلیلتجزیهمختلف، 

شبکه هوشمند، بهترین در یک فعال  46هایبرچسبواجرایی  الگوریتمو با استفاده از یک  کندمیریزیبرنامههاآن

 صورتبهپاسخگویی به مشتریان  کرده کهدراینصورتمسیر برای ارسال و تحویل سفارش به مشتری انتخاب 

 هوشمند انجام خواهند شد.

 

 منددولت هوش .3.4.2

                                                            
46Tag 



 
 

 

2016.irCITwww.         10 

زیادی از قبیل اصالح خدمات عمومی و افزایش امنیت در کشور را برای  هایفرصتفناوری اینترنتی از اشیاء، 

نترل و نظارت مانند دوربین، حسگرهای محیطی،مراکز کاز منابع  مختلفو اطالعات هاداده. کندمیفراهم  هادولت

تجمیع شده به اشتراک گذاشتن این اطالعات وبا  شودمیشهر و موارد دیگر تغذیه  هایساختمانانتشار داده در 

مفید و  تأثیراتو توسعه خدمات عمومی برای شهروندان  هاسازماندر بهبود هماهنگی داخل سازمانی  توانمی

، نظارت و کنترل تصویری خیابان توانمیاز خدمات عمومی جدید را  اینمونه، مثالعنوانبه. بسیاریایجاد کرد

در سازمان هوشمند  صورتبههاکانالکنترل سطح آب مخازن و  ،ل سکونت شهروندان توسط خودشانتاریک مح

وب محور یا حتی مبتنی توسط فناوری اینترنتی از اشیاء و یک برنامه کاربردی و مواردی از این قبیل آب یک شهر 

 نام برد. یواسط کاربر عنوانبهرا  برموبایل

بهداشت و  ،هوشمند خریدوفروشهوشمند،  ونقلحملکاربردی دیگری از قبیل  هایبرنامهاست،  ذکرشایان

 .پردازیمنمیهاآنوجود دارند که در این مقاله به نیز و مواردی از این قبیل سالمت هوشمند شهروندان 

 

 هوشمند هایخانهامنیت در  .4

پیش مطرح شد. با توجه به  سال 80هوشمند، حدود  هایخانهخودکار و مکانیزه یا همان  هایخانهموضوع 

برای انسان بود. با ظهور اینترنت با پهنای باند  رؤیاکه در آن زمان وجود داشت، خانه هوشمند یک  هاییمحدودیت

بایکدیگر ارتباط برقرار کرده و به  توانندمیخانهیک، در حال حاضر وسایل در سیمبیمناسب و توسعه فناوری ارتباطات 

 ساکنان خانه خدمات هوشمند ارائه دهند.

، از خانهیکاما تعریف خانه هوشمند چیست؟ خانه هوشمند برای ارائه خدمات مختلف در داخل و خارج 

 .هست، رادارندشدن و اتصال به اینترنت  ایشبکهکه قابلیت  درخانهمستقر  هایدستگاهطریق تعدادی از 

اشیاء در فناوری اینترنتی از اشیاء  عنوانبهو وسایل موجود در آن  هادستگاه، در خانه هوشمنددرواقع

از راه دور صورتبه، اینترنتی از اشیاءمبتنی بر فناورییا موبایل محور و از طریق یک برنامه کاربردی وب محور  شدهتعریف

کنترل بیشتر و امنیت هدف از خانه هوشمند گفت که  توانمیپس .باشندمیو مدیریت کنترل،دسترسقابلهوشمند و 

که در این مقاله بیشتر به موضوع امنیت در  هستبهینه  صورتبهکاهش مصرف انرژی و مصرف انرژی بهتر در کنار 

 خانه هوشمند خواهیم پرداخت.
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مدیریت توان و انرژی،  هایدستگاهمختلف از قبیل  هایفناوریبسیاری از  برای، فناوری اینترنتی از اشیاء

و منیت و عملکرد بهینه اکنترل، است که  شدهابداعو ساخته دیگری از این قبیل  هایدستگاهو هاریزپردازنده،حسگرها

 .قرار گیرد موردتوجهبایدبوده و بسیار حائر اهمیت ،هادستگاهاین در مناسب 

ک گوشی تلفن همراه ی ازطریقتوانندمیکه را هوشمند  خانهیکمحصوالت و امکانات برای زندگی هوشمند در 

مربوط به امنیت و  هاگروهکرد که یکی از این  بندیتقسیمسه گروهبه  توانمی،دنکنترل و مدیریت شو قبلتو یا 

 .هستمحافظت در خانه هوشمند 

 محافظت و امنیت .1

 ارت تصویرینظهوشمند کنترل و  هایدستگاه. 

 در خانه هوشمند هادربهوشمند قفل  هایدستگاه. 

 .حسگرهای هوشمند مربوط به حرکت 

 .خوب از آن وریبهرهمدیریت انرژی و  .2

 ذخیره انرژیهوشمند  هایدستگاه. 

 هوشمند تنظیم گرما و سرما )ترموستات(هایدستگاه. 

  توزیع انرژیهوشمند سیستم. 

 روش زندگی و آسایش و راحتی .3

 هوشمند صورتبهتهویه مطبوع. 

  این قبیل. دیگرازو وسایل  ماشین لباسشوییعملکرد هوشمند 

  خانههوشمند روشنایی. 

 سایه پنجره. 

به امنیت بهینه و مناسب در  توانمی47رمزگذاریفناوری و  افزارسختاز طریق ترکیب امنیت مبتنی بر توانیممیما 

مطالعه را در خانه هوشمند این است که ما معماری امنیت  دیگر نیزمهم یکی از الزامات .نیمکهوشمند دست پیدا  هایخانه

                                                            
47Encryption Technology 
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کاربردی  هایبرنامهو یا  هادستگاه، افزاریسختبستر هوشمند شامل هایخانهمعماری امنیت در  باشیم.درک کرده و 

 .هستمبتنی بر رایانش ابری  هایدستگاهو وب محور یا مبتنی بر موبایل افزارینرم

فناوری واقعی را مطرح کنیم تا استفاده از  هاییخواهیممثالمیدر این قسمت پیرامون موضوعات و مطالب فوق، 

فناوری ما از طریق است،  ذکرشایانشود.لمسقابلو درکقابلکامالً،برای نظارت و امنیت در خانه هوشمنداینترنتی از اشیاء 

 صورتبهرا  خانهیکموجود در  هایدستگاهو  وسایلتوانیممی،بر موبایل تنیمیاینترنتی از اشیاء و یک برنامه وب محور و یا 

، با استفاده از این مثالعنوانبهدیریت کنیم.مهوشمند  صورتبهرا هادستگاهوسایل و این و امنیت کنترل کرده 48از راه دور

خاموش بودن روشن/، هاالمپاین خاموش بودن  /نو یا روشهاالمپوضعیت روشنایی  توانمیو یک برنامه وب محور، فناوری 

از دنیا کنترل و مدیریت کنیم که  اینقطهرا از راه دور و در هر و وسایلی دیگر مانند وسایل سرمایشی و گرمایشی تلویزیون

 کنترل و امنیت در خانه هوشمند بهره خواهیم برد. هایقابلیتاز  این صورتدر 

. 

 اینترنتی از اشیاءفناوری در  49ارتباطی هایمدل .5

 با یکدیگرترنتی از اشیاء نیاو ابزارها در فناوری  هادستگاهمطالعه در مورد نحوه اتصال و ارتباط گاه عملیاتی دیداز 

کسب ارتباطی در فناوری اینترنتی از اشیاء  هایمدلدرمورداطالعات بیشتری  توانیممیو  هستمفید برای ما سودمند و 

که شامل چهار مدل ارتباطی مستند معماری برای اشیاء هوشمند در شبکه ارائه کرد  یکIAB50،2015 مارس. در کنیم

 در ادامه به آن خواهیم پرداخت.و قرار گرفت  مورداستفادهاز اشیاء نیز  اینترنتیدر فناوری که بود 

 

 51مدل دستگاه با دستگاه 5.1

به یک دستگاه مستقیم  صورتبهیک دستگاه از اشیاء،  اینترنتیمدل ارتباطی دستگاه با دستگاه در فناوری در 

سرور با یکدیگر بر رویاز طریق یک برنامه کاربردی  هادستگاه، این کندمیارتباط برقرار با آن دیگر متصل شده و 

                                                            
48Remote Access 
49Communication Model 
50The Internet Architecture Board 
51Device-To-Device Model 
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به یکدیگر متصل شده  هستو اینترنت  IP52که شامل شبکه یک یا چند در سرتاسر ، بلکه کنندمیارتباط برقرار ن

ارتباط  برایZigBee54یا  وWave-Z53بلوتوث، مانند  هاییپروتکلاز  هادستگاهاغلب این  .کنندمیرو ارتباط برقرا

ید توانمیدر شکلزیر را ارتباطی یک مثال از این مدل است،  ذکرشایان.کنندمیاستفاده  هادستگاهمستقیم با سایر 

 .دمشاهده کنی

 

 با دستگاه دستگاهشکل مدل ارتباطی 

تبادل پیغامدر برقرار کردن ارتباط و برای  تادهندمیهادستگاهبه دستگاه با دستگاه این امکان را  هایشبکه

بیشتر در  ،مدل ارتباطی دستگاه با دستگاهبه یک پروتکل ارتباطی خاص پایبند باشند.، هادستگاهمابین شبکه 

 نسبتا55ًو نرخ دادهک اطالعات داده کوچ هایبستهاز  طورمعمولبهخانه که خودکارسازیسیستم مانند  هاییدستگاه

بر فناوری خانه مبتنی وسایل ، کاربرد دارد.کنندمیاستفاده خانهیکدر و وسایل  هادستگاهبرای ارتباط بین پایین 

حجم کوچکی از اطالعات  معموالًخانه  بو قفل در المپ روشنایی، کلید المپ، ترموستاتاینترنتی از اشیاء مانند 

خانهکه  ب، مانند پیغام وضعیت دردهندمیانتقال خانه خودکارسازیسیستم یا سناریوی در یک یکدیگر  رابین

 و یا پیغام مربوط به روشن یا خاموش بودن المپ خانه. دارای مقدار قفل و یا باز است

 

                                                            
52 Internet Protocol 
53www.Z-Wave.Com 
54www.ZigBee.Com 
55Data Rate 

http://www.z-wave.com/
http://www.zigbee.com/
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 56یابرسرویس مدل دستگاه با 5.2

سرویس مستقیم به  صورتبههادستگاهاز اشیاء، اینترنتیدر فناوری  یابرسرویس در مدل ارتباطی دستگاه با 

متصل هاپیغامبرای تبادل داده و کنترل ترافیک57کاربردی سرویس برنامه کنندهفراهم، مانند یک اینترنتابری 

وای سیمبیاتصاالت و یا  58اتصاالت سیسم سنتیمانند ارتباطی موجود  هایمکانیزه،اغلب از این روش .شودمی

 ذکرشایان.شودمیدرنهایت به سرویس ابری متصل که بردمیبهره شبکه  IPاتصال بین دستگاه و برای ایجاد 59فای

 ید مشاهده کنید.توانمیاست، یک مثال از این مدل ارتباطی را در شکل زیر 

 
 

 سرویس ابریبا  دستگاهشکل مدل ارتباطی 

اینترنتی از  بر فناوریمبتنی  هایدستگاهاز کنندگانمصرفتوسط برخی با سرویس ابری،  دستگاهمدل ارتباط 

در موجود هایدستگاهمربوط به  هایدادهدر این مدل،  .شودمیتلویزیون هوشمند استفاده ترموستات و مانند اشیاء 

برای تحلیل انرژی د توانمیکه داده ، جاییشوندمیمنتقل  60به پایگاه داده ابری ،مانند ترموستات و یا تلویزیونخانه

 قرار گیرد. وتحلیلتجزیهمورد  ،مصرفی خانه

                                                            
56 Device-To-Cloud Service 
57Application Service Provider 
58Traditional Wired Ethernet 
59WiFi Connection 
60Cloud Database 
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و 62هوشمند گوشیرا به ترموستات از طریق یک  کاربر 61امکان دسترسی از راه دوراتصال ابری  ،به اینعالوه 

به همین  .کندمیترموستات نیز پشتیبانی  روزرسانیافزاربهنرماز  و کندمیفراهم 63وریا واسط کاربری وب مح

ریکاربر انتقال اطالعات تصویتلویزیون از اتصال اینترنتی برای، تلویزیون هوشمند شرکت سامسونگ فنّاوریصورت با 

اضافه دیگر برای کاربران و یا مشتریان هایقابلیتو وردن امکانات آو فراهم  وتحلیلتجزیهبرای به شرکت سامسونگ 

این  فرضپیشطبیعی و  هایویژگیدر کنار  هادستگاههایقابلیتل با توسعه این مد .کندمیاستفاده شرکت 

 .دهدمیکاربران قرار  در اختیاررا  تریهایاضافهقابلیت، امکانات و هادستگاه

 

 64با دروازه دستگاهمدل  5.3

بر مبتنی  هایدستگاه، 65کاربردیالیه برنامه دروازه دستگاه با یا مدل  در مدل دستگاه با دروازه

برای اتصال به سرویس ابری اتصال برای  ایوسیلهعنوانبهALGاز طریق یک سرویس فناوری اینترنتی از اشیاء 

یک برنامه یا سیستم این بدان معنی است که ، ترساده.به عبارت کنندمیاستفاده و ارتباط با یکدیگر 

بین دستگاه و سرویس ابری یک واسط  عنوانبهوجود دارد که 66محلیدروازه دستگاه یک  بر رویافزارینرم

فراهم نیز دیگر از قبیل انتقال داده و پروتکل را  هایمایقابلیتو امنیت ،نایعالوه بر و کندمیعمل 

 ید مشاهده کنید.توانمیاست، یک مثال از این مدل ارتباطی را در شکل زیر  ذکرشایان.کندمی

                                                            
61Remote Access 
62 Smart Phone 
63 Web Interface 
64Device-To-Gateway Model 
65Device-To-Application-Layer Gateway Model(ALG) 
66 Local Gateway 
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 با دروازه دستگاهشکل مدل ارتباطی 

بسیاری از موارد، دستگاه  در است. کنندهپیداشدهمصرفهایدستگاهابزارو در مدل  ازاینچند نمونه 

بری، ابرای ارتباط با یک دستگاه و ارسال مجدد داده به سرویس که هستدروازه محلی یک گوشی هوشمند 

قابلیت هادستگاهاین دارد.  دکاربر اندامتناسبهایدستگاهدر اغلب این مدل  .کندمیرا اجرا کاربردی برنامه یک 

مند هوش هایگوشیکاربردی  هایبرنامهه همین دلیل بیشتر ازب، اتصال مستقیم به سرویس ابری را ندارند

 .کنندمیاستفاده واسط برای اتصال به سرویس ابری دوروزهیک  عنوانبه

 خودکارسازیم دارای سیست خانهیکیاورژانس هایدستگاه،در تگاه با دروازهسمدل ددیگر  کاربرد

 .هستخانه هوشمند()

 

 

 

 گیرینتیجه .6

و وسایل مختلف با یکدیگر با  هادستگاهبا استفاده از فناوری اینترنتی از اشیاء در بستر اینترنت و ارتباط 

ناهمگون نیز  با یکدیگررا که  هادستگاهو اطالعات مختلف مربوط به هر یک از این  هاتواندادهمیاستفاده از این فناوری، 

متمرکز و یکپارچه ذخیره و نگهداری کرد. سپس با استفاده از  صورتبه68و یا پایگاه داده 67، در یک مخزنباشندمی

العات در راستای اهداف کاربردی خود، و اط هادادهمبتنی بر موبایل، از این  هایبرنامهکاربردی وب محور و  هایبرنامه

 سودمند و مفید داشته باشیم. هایاستفاده

ارتباطی این  هایمدلو  فناوری اینترنتی از اشیاءی موجود در معماری هاالیهو درک  بامطالعه

هوشمند، زندگی اجتماعی  ونقلحملصنعتی و  خودکارسازیمختلف صنعت مانند  هایقسمتاز آن در  توانیممیفناوری،

 م.را ببری ، استفاده و بهره الزمدستازاینو موارد دیگری مانند خانه هوشمند هاانسانو روزمره 

 

                                                            
67Storage 
68Database 
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