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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. 
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