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شوم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشی اينجانب متعهد می محسن رضايی اينجانب

بوده و به دستاوردهاي ديگران كه در اين  موسسه آموزش عالی خراسانتحت نظارت و راهنمايی اساتيد 

پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذكر 

 سطح يا باالتر ارائه نگرديده است.ده است. اين پايان نامه قبالً براي احراز هيچ مدرك همگردي

از درجه اعتبار ساقط موسسه در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرك تحصيلی صادر شده توسط 

 حق پيگيري قانونی خواهد داشت. موسسه آموزش عالی خراسانبوده و 

ه باشد. هرگونمی موسسه آموزش عالی خراسانن پايان نامه متعلق به كليه نتايج و حقوق حاصل از اي

برداري، ترجمه و استفاده از نتايج علمی و عملی، واگذاري اطالعات به ديگران يا چاپ و تكثير، نسخه

 ممنوع است.  موسسه آموزش عالی خراساناقتباس از اين پايان نامه بدون موافقت كتبی 

 المانع است.نقل مطالب با ذكر مآخذ ب

 

 

 محسن رضايی

 امضا
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  صفحه تقدیم

ه با غيرت خود الفباي زندگی را به من آموخت تقديم به مادر فداكارم كه از اول ك بزرگوارم پدر به تقديم

 گرنظارهشكستند تا طلوع سپيده را  صدایب آنان كه نتوانسته مهر او را معنی كند ياواژههيچ  آفرينش،

 .باشند

   پروردگارا

 هك شانبستهنهيپ يهانه براي دستتوانم موهايشان را كه در راه عزت من سفيد شد، سياه كنم و نه می

 و ده كه هرلحظه شكرگزارشان باشمثمره تالش براي افتخار من است، مرهمی دارم. پس توفيقم 

ترين اميد و ياور در بزرگ شكر و سپاس خدا را كه. هاي عمرم را در عصاي دست بودنشان بگذرانمثانيه

 .زندگی است لحظهلحظه
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  ر و تشکرصفحه تقدی

نتقال و ا تيو ترب ميدر تعل یعالحضرتتالش و كوشش  ،يدلسوزاستاد گرامی جناب آقاي دكتر عباسی، 

 یفضائ جاديو ا انيو دوسمتانه با دانشممجو یميرابطه صمم يارزشممند در كنار برقرار اتيمعلومات و تجرب

ر خود ب جانبنيااست.  شيستاقابل قتاًيحق انيدانشجو طيكسب علم و  دانش و درك شرا يبرا نينشدل

 .ميو تشكر نما ريتقد قدرگراناز زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد  يشاگرددر كسوت  دانميم فهيوظ

را مسئلت دارم. اددادنيو همواره  تيموفق ،یسالمت تانيخداوند متعال برا از
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 چکیده

 اينترنتی اسممت و به طور خالصممه به ارتبا اطالعات و ارتباطات  يفناور يايدر دن ديجد یمفهوم اياشمم نترنتيا

وان از ت، در اين پروژه دستگاهی طراحی و ساخته شده است كه با آن میشودمیها گفته ناشميا  با يكديگر و انسا

اين دسممتگاه با اسممتفاده از شممبكه جهانی  .هاي مختلفی را كنترل، نظارت و مديريت كرددسممتگاهطريق اينترنت، 

و همچنين اتصال  4و  3نسل  شمبكه تلفن همراه امكان اسمتفاده از .كندمیارتبا  خود را با كاربر برقرار  ،اينترنت

رار گرفته شده است و آن را از ديگر هايی است كه در طراحی اين دستگاه مدنظر قاز قابليت سميمبیبه يک مودم 

 4.4ي مجزا بوده كه از طريق امواج راديويی افزارسممختاين دسممتگاه حاوي سممه برد  .كندمیمحصمموالت متمايز 

متري از يكديگر قرار  011توانند با فواصمممل مكانی اين سمممه برد می .كنندمیگيگماهرتز با يكديگر ارتبا  برقرار 

 واحد كار كنند. گرفته و به صورت يک سيستم

فرمان  دباشد كه به طور كلی هدف برهاي اين سه قطعه دستگاه میبرد فرمان اصلی ، برد عملگر و برد حسگر نام 

ها به شبكه اينترنت است و همچنين دستورات مختلف را عملگر و برد حسمگر و ارسال آن دريافت اطالعات از برد

. برد عملگر نيز وظيفه قطع و وصمممل جريان برق و كندمیر ارسمممال گرفتمه و بمه برد عملگ تلفن همراه كماربراز 

همچنين محاسمبه توان را بر عهده دارد و برد حسمگر نيز اطالعات مربو  به دما را به وسمميله حسگر دماي تعبيه 

ن سممه قطعه، يک سممرور و  برنامه ايوسمميلهبه  .كندمیو براي برد فرمان اصمملی ارسممال  كندمی يريگاندازهشممده 

ه ك)هاي مختلف الكترونيكی امكان كنترل از راه دور دسمممتگاهتوان می كماربردي كه براي موبايل طراحی شمممده،

 يريگاندازهبه وسمميله برد حسممگر، دماي محيط را  كه يطورد.به را فراهم كر (تواند موتور يک كولر آبی باشممدمی

 تواند بر اسمماسیها مريزي كنترل كرد، اين زماننامههاي قابل برنمود و از طريق برد عملگر موتور كولر را در زمان

ريزي شممود كه در سمماعات اوج مصممرف برق به صممورت طوري برنامه دريافتی از برد عملگر توان مصممرفی هايداده

خودكار موتور را قطع كرده و يا با رسميدن دماي محيط به دماي مطلوب از مصرف بيهوده انرژي جلوگيري كرد.از 

 ياگونههب، برقراري ارتبا  اينترنتی اشاره نمود توان به عدم نياز به آي پی ثابت جهتين سيستم میهاي انوآوري

ه ب توانيدمیاينترنت خانگی  يهادهندهكمه شمممما با هر نوع اينترنت اعم از انواع اپراتورهاي موبايل يا سمممرويس 

 دستگاه دسترسی داشته باشيد. 

 کلیدی: یهاواژه

 شنيكياپل نظارت، اندرويد، نگ،يتوريدستگاه هوشمند، حسگر، عملگر، مان ،يمصرف انرژ ا ،ياش نترنتيا
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1  

 مقدمه 

 

 ایاش نترنتیمفهوم ا 1.1

مفهوم با  نيتوسعه ا یمختلف لي، اما به دالگذردمی 0اياش نترنتيمفهوم ا شمدنمطرحدهه از  کياز  شيب

 مواجه بوده است. يكند

كرد  فيرا توص یمطرح شد. او جهان 0999اشتون در سال  نيكو يبار از سو نياول اياش نترنتياصطالح ا

داشممته باشممند كه به  تاليجيد تيهو توانندمیخود  ي، براجانبی ياياشمم جملهاز  ،يزيكه در آن هر چ

 ]0[د. كردنمی تيريو مد دهیسازمانرا  هاآنو  دادندمیاجازه ارتبا   وترهايكامپ

امر كه  يرقم خورد، در ابتدا 4111در سال  4RFIDتوسعه  تهياز افراد كم یكي به وسيلها  ياشم نترنتيا

بر  ینمبت يیشناسا يهاتراشهنهاد، احتماالً تنها اسمتفاده از  هيرا پا اياشم نترنتيعبارت ا «اشمتون نيكو»

  یش کياطالعات در مورد  فرا در ذهن داشت. او به امكان كش RFIDموسوم به  ،يیويراد هايفركانس

ه اشار یبانک اطالعات کي يمحتوا ايخاص و  نترنتيآدرس ا کيدر  وجوجست به وسيلهبرچسب خورده 

 قيو كنترل از طرآدرس دهی  ،قابل مكان يابیكه اجسامی به مفهوم  اياش نترنتينمود. از آن زمان واژه ا

  ]0[باشند گره خورد نترنتيا

 يبرا اهدگيد نيمكان كه ا زمان و بر سلطهغلبه  ياست برا ايوسيله ا ياشم نترنتياشمتون ا نيكو ديد از

به  RFID. ديبازار مرتبط با آن مشهور گرد ليتحل اتيخودكار و نشر يیبار توسط مركز شناسا نينخسمت

 شودمیدر نظر گرفته  يفناور نيدر ا شر پيش کي عنوان

                                              

1 internet of things (IoT) 

2 Radio Frequency Identification 
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آدرس  قيكه از طر هاستانسمانو  ا يمتصمل از اشم به هم یجهان يگسمتردهشمبكه  کي ا ياشم نترنتيا

 مشممترك یبه هدف دنيرسمم يخود برا گانيسمماهم با يو همكار گريكديقادر به تعامل با  منحصممر به فرد

، قلن و حمل د،يتول دهندهنشانكه  استياطالعات اش گذارياشتراكبه  اياش نترنتياز ا یاست. هدف اصل

 مردم است. یاز زندگ اتيجزئ ريمصرف و سا

كه در اختيار داشتند و با كمک اينترنت  هايیدستگاهو  ابزارهاها بودند كه از طريق نسانا ،پيش از اين تا

  شیر بر اساس آن هكه  گرفتهشكلبه اسم اينترنت اشيا   يديفهوم جدم، اما شدندمیبه يكديگر متصل 

 .تعامل داشته باشد هاآنبا خود و يا با انس تواندمی نترنتيبه ا با اتصال یكيزيف

كه با  تاسافزار نرمها و حسگر، یكيقطعات الكترون از ايشمبكه ا ياشم نترنتيگفت ا توانمی یكل به طور

ز ا هركدامباشند.  شمتريقادر به ارائه ارزش و خدمات ب گريد هايدسمتگاه كاربر يابا  رد و بدل كردن داده

ل داشته تعام زيموجود ن نترنتيا رساختيبا ز توانندمیهستند و  يیقادر به شناسا ا ينترنت اشيا ياعضما

 باشند.

كه درواقع راهی كه يک ماشين است.  M2M0 اي نيبه ماش نيماش يک ارتبا  منظور اياش نترنتيا مفهوم

 یهم چگونگ اياش نترنتي. اشودمیگفته  كنندمیبا ماشين ديگري براي برقراري ارتبا  با يكديگر انتخاب 

را نشان  يابر سيدستگاه هوشمند با سرو کيارتبا   يبرقرارو هم چگونگی  يكديگربه  هادستگاهاتصال 

ر بموضموع مهم ديگر در اينترنت اشيا  رايانش ابري است زيرا بخش بزرگی از پردازش اطالعات ؛ دهدمی

پردازش ابري  يهادستگاهاز همين رو پيشرفت تجهيزات و قرار دارد.  4يابر يسازرهيذخ يهادستگاه يرو

 ]0 [از نكات مهم در گسترش اين فناوري در آينده است 

 هيال ياسممت دارا شممدهطراحی  اياشمم نترنتيا يكه برا يكاربرد رسمماختيز کيكه  ديسممت بدانا جالب

 كاربرد است. هيو ال یانيم هيانتقال، ال هيال ،یكيزيف

 ایاش نترنتیو ساختار ا یمعمار 1.2

ترين سمطح معماري اينترنت اشيا  قرار دارند كه در پايين شمودمیهايی گفته به دسمتگاه شمی  يكلمه

و يا حسمگرها يا عملگرهاي قطع و وصممل جريان برق هستند كه  كنندمیهايی كه نظارت دسمتگاهمانند 

                                              

1 Machine to machine 

2 Cloud Storage 
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ترنت يا تواند دروازه اين، اين دستگاه پيشرفته میكنندمیمنتقل  تريپيشرفته هايدسمتگاهاطالعات را به 

ا بليت ارتبا  بها اهميت بسممياري دارند زيرا يک حسممگر به تنهايی قااين دسممتگاه .تلفن همراه باشممند

 0ثكم مانند بلوتو يمصرف انرژ يدارا يهاارتبا  قيطر از یاختصاص يهاارتبا  دستگاه اينترنت را ندارد.

 . ]4[د ريپذیصورت م 4زيگ بیو 

 .كنيدمیاينترنت اشيا  را مشاهده  هاياليه 0.0در شكل 

 

 ]2[معماری اینترنت اشیاء  1. 1شکل 

 كندیمپايينی معماري دريافت  ياليهرا از  هايیدادهبه عنوان مثال زمانی كه يک دستگاه اينترنت اشيا  

يس و از آن طريق به سرو كندمیكه به اينترنت متصل هستند منتقل  ترپيشمرفته هايدسمتگاهآن را به 

ستم خواهيد يک سيكنيد می . حال تصوركندمیابري كه اليه باالتر معماري اينترنت اشميا  است منتقل 

كنيد، حسممگر دما بر درجه حرارت محيط نظارت  ريزيبرنامهتهويه مطبوع را با اسممتفاده از اين دسممتگاه 

كه از طريق گوشی هوشمند انجام داديد اطالعات دما مرتب نظارت كرده  ريزيبرنامهدارد و با استفاده از 

. همچنين امكان دارد قبل از رسيدن به دهدمیرا  و پس از رسميدن به دماي مطلوب فرمان قطع سيستم

منزل بخواهيد سميسمتم گرمايش را روشن كنيد، تلفن همراه با ارتبا  با سرويس ابري از طريق اينترنت 

دما و هواي منزل به  رسيدمیو زمانی كه به خانه  كندمیاطالعات مربو  به روشن كردن پكيج را ارسال 

                                              

1 Bluetooth 

2 ZigBee 
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اين مثالی از يک خانه هوشمند است در شهر هوشمند هم از كنترل ترافيک و اندازه دلخواه رسيده است، 

 .شودمیو غيره نيز استفاده  هاخيابانروشنايی 
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2  

 در دنیا شدهانجامکارهای 

خانه  تيوضع نظارتهاي استفاده در سيستم ا،ياش نترنتيا ياز كاربردها یكي یبه بررسم ]04[در مرجع 

خانه با در نظر گرفتن  تينظارت بر وضع ستميسمازي سممقاله پياده نيدر ا یپرداخته اسمت. هدف اصمل

 باشد.می یو استفاده عموم نهيكاهش هز

باشد. در درصد می97 يشنهاديشبكه پ يمعمار قيانتقال اطالعات از طر نانياطم تيقابل ستميس نيا در

ساخته و  نترنتيا قيپمپ از طر موتور کيكنترل  هينمونه اول xbee0تراشه محصول  به وسميلهمقاله  نيا

ر داده، انتقال ب قالآدرس، انت ليتبد ليسازي از قبپياده اتيجزئ یبه بررس نيشمده اسمت. همچنآزمايش

آزمايشممگاهی  جينتا یبه بررسمم تينها شممبكه پرداخته و در نظارتها و همچنين داده رهي، ذخIPبسممتر 

 پرداخته است.

 .كنيدمیتصاويري از دستگاه ساخته شده را مشاهده  0.4در شكل 

 

 ]19[تصاویر دستگاه ساخته شده مرجع  1. 2شکل 

                                              

1 digi.com 
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اف انعطو  نهيكاهش هز با هدفمنزل  هايسيستمكنترل و نظارت بر  ستميس یبه بررس  ]05[در مرجع 

وب  كرويم کي قياز طر ا ياش نترنتيبر ا یمبتن يشنهاديپ ستميكه سم پرداخته اسمت سمتميسم پذيري

 قيرا از طر ظارتكنترل و ن تياز راه دور قابل ديبر اندرو یمبتن افزارنرم کي به وسمميلهاسممت. كه  سممرور

ه بر به اين صورت ك .ستين یسرور اختصاص ازمندين يشنهاديپ ستميست سدارا اندرويد هوشمند یگوشم

 . ودشمیو كنترل و نظارت از طريق آن انجام  شودمیروي گوشی هوشمند يک اپليكيشن اندرويد نصب 

 

 ]15[نحوه اتصال و ارتباط دستگاه  2. 2شکل 

 هيو ناح نترنتيا هيناح ،یخانگ هيناحاست:  تشكيل شدهاين سميستم از سه بخش  4.4با توجه به شمكل 

 كنترل از راه دور

 4آردوينو ميكروكنترلر و با اسمممتفاده از يک شمممودمیبرقرار  ADSL0ارتبا  اينترنت از طريق يک مودم 

 .شوندمیهاي مختلف به مودم متصل شده و به اينترنت وصل حسگر و سوئيچ

ی ترنت اشيا  سعبه مشمكالت كنتورهاي سمنتی آب پرداخته و با معرفی يک دستگاه اين  ]06[در مرجع 

جريان مصرف  توانمی ،شمودمیرا برطرف كند. با اين دسمتگاه كه بر روي خطو  آب متصمل  هاآندارد 

حتی اين سمميستم بر روي كيفيت آب هم  .هاي احتمالی را تشمخي  دادگيري كرد و نشمتآب را اندازه

و  كندمیگيري را اندازهكيفيت آب  ORP4و  pH3به اين صورت كه با داشتن حسگرهاي  كندمینظارت 

                                              

1 Asymmetric digital subscriber line 

2 Arduino 

3 potential of hydrogen 

4 Oxidation reduction potential 
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با اين دسمممتگاه نظارت  ،كنيدمیقطعات مختلف را مشممماهده  3.4كه در شمممكل  .دهدمیبه كاربر اطالع 

هاي توزيع آب شممده و اطالعات آب مصممرفی از طريق اينترنت براي شممركت ماهيانه شممماره كنتور حذف

اقدام به  Contikiباز افزار متنو نرم CC25380 تراشممه. در اين دسممتگاه با اسممتفاده از شممودمیارسممال 

 .كنيدمیتصويري از نمونه اوليه آن را مشاهده  4.4سازي كرده است كه در شكل پياده

 

 ]11[ قطعات استفاده شده در مرجع حیتوض 3. 2شکل 

 

 ]11[دستگاه  یشیآزما یاز نمونه یریتصو 9. 2شکل 

 حسگرآب و  تيفينظارت بر ك يبرا ORPو  pHوجود دارد و حسگر  زيرزمينیتانک  کيدر اين سيستم 

 چيسوئ کيبه همراه  شودمیوارد   رسانیآبشبكه  قيآب كه از طر انيحجم كل جر نييتع يبرا انيجر

                                              

1 A Powerful System-On-Chip for 2.4-GHz IEEE 802.15.4-2006 and ZigBee Applications 
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 عيمختلف خانه مثل حمام و آشپزخانه توز يهامكان. آب از مخزن به كندمیشناور كه پمپ آب را كنترل 

 نترنتيحسگرها و شبكه ا نيارتبا  ب يبرا وجود دارد. مسيرهااز  کيدر هر انيجر حسگرهايكه  شودمی

 نيا ،ندكمیعمل  نترنتيسيم به شبكه ادروازه اتصال شبكه حسگر بی کي به عنوان BeagleBK0 کياز 

نحوه ارتبا  را نمايش  5.4، شكل اندمتصل شده BeagleBKبه   2.04USBپورت  قيحسگرها از طر

 .دهدمی

 

 ]11[ و دستگاه BeagleBKنحوه ارتباط  5. 2شکل 

 توانند موتورمی ليتوسط موبا یكيرابط گراف کيشمده و با اسمتفاده از  ذخيره 3بانک اطالعاتی در هاداده

 دهد. شيخوانده و نماز بانک اطالعاتی اطالعات مربو  به حسگرها را ا پمپ را كنترل كنند و

 ونياتوماس هايشبكه يكنترل از راه دور برا سميمبی سمتميسم کي سمازيپيادهو  یطراح ]07[در مقاله 

 .شودمیارائه  خانگی

                                              

1 beagleboard.org 

2 Universal Serial Bus 

3 Database 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



9 

 

 

 

 ]19[ یارتباط اگرامیدستگاه و د یکل یشما 1. 2شکل 

 ونياتوماس هايشبكهدر ماژول اصلی  به عنوان است كه ZigBee ويراد کي پيشنهادشده یماژول خروج 

 يراساده ب یخانگ ونيشبكه اتوماس کياز  یشمي. آزماكندمیكنترل از راه دور عمل  اتيعمل يبرا یخانگ

 كه ماژول دهدمینشان  یتجرب شيآزما جياست. نتا ايجاد شده زين یماژول خروج یعملكرد اسماس تائيد

كوچک را  زيربنايمختلف با  خانگیلوازم انعطاف پذيريامكان كنترل آسممان و  پيشممنهادشممده یخروج

در  .ميخانه منتقل كن طيرا به مح يشترياطالعات ب انتقال سرعت كندمیبه ما كمک  ني. اكندمیفراهم 

ام به كنترل قطع و وصل پريز از اقد نصب شدهاين مقاله با سماخت يک دستگاه كه تعدادي پريز روي آن 

 6.4اين دسممتگاه را در شممكل  ارتبا شممماي كلی و نحوه  .كندمیتلفن همراه  به وسمميلهطريق اينترنت 

 ببينيد. توانيدمی

 هاشرکتدیگر  شدهانجامکارهای  2.1

ا ت كنندمیتالش  بزرگ فناوري هايشممركت، اكثر ميشممنویم اريبسمم ا ياشمم نترنتيا يدربارهروزها  نيا

 .اينترنت اشيا  دست يابند يفنّاوربه  ترسريع

بيشمتر بر روي زيرساخت اينترنت اشيا  در حال فعاليت هستند، به عنوان  هاشمركتاين در حال حاضمر 

مختلف اينترنت اشميا  توسمط اپل، گوگل و اينتل سعی بر گسترش خدمات  هايزيرسماختمثال با ارائه 

اينترنت اشيا   هايدستگاهمانند سمامسمونگ به ساخت  هاشمركتخود در اين حوزه دارند، تنها برخی از 

 .  كنيممیاشاره  هاآنپرداخته است كه در زير به تعدادي از 
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