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 فصل اول:

 مفاهیم اولیه

 اینترنت اشیا

(IoT) 
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 مفهوم اینترنت اشیا 1-1

 

 

جی و دیگر شنویم، مایکروسافت، گوگل، سامسونگ، کوالکام، الی اینترنت اشیاء بسیار میاین روزها در باره

ع برسند. با این ها به یک پلتفرم جامکنند تا پیش از باقی شرکتی فناوری تالش میهای فعال در حوزهکمپانی

های مختلف قصد داریم این فناوری را از جنبه بخشحال اینترنت اشیا برای بسیاری از افراد مبهم است؛ در این 

 .مورد بررسی قرار دهیم

کند، اما ساختار این شبکه در حال ی جهانی است که ارتباط تمامی کاربران را با هم برقرار میاینترنت شبکه

های هوشمند جهت برقراری ارتباط بین دوستان خود استفاده ها و گوشیها، تبلتتاپما از لپی تغییر است. همه

ی باز کردن وبسایت را برعهده دارند و کنیم. اغلب اطالعات بین ما و دوستان از طریق سرورهایی که وظیفهمی

های سمت کالینت و ران، دستگاهتوان گفت اینترنت از کاربشود. درنهایت میافزارهای ایمیل رد و بدل مینرم

است. این عضو جدید کاربر نیست  سرورها تشکیل شده است؛ اما عضو جدیدی در حال اضافه شدن به این مجموعه

 »The Internet of the Things «شود، این کلمه از عبارتیا اشیا یاد می »Things «و از آن به عنوان

هر دستگاهی که دارای سنسوری جهت تبادل اطالعات است خطاب ممکن است به « شی»برگرفته شده است. یک 

هایی از این سنسورها شامل سنسور دما، سنسورهای ترافیک و سنسورهای اندازه گیری انرژی است. شود. مثال

تواند در یک ترموستات، سنسور اندازه گیری میزان برق مصرفی در منازل و سنسور ترافیک مثال سنسور دما می
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ها فرستند تا این دستگاههای ترافیکی جای گیرند. تمامی این سنسورها اطالعاتی را به دستگاه مقصد میلدر سیگنا

هایی را اتخاذ کنند. این اتفاق هنوز نیفتاده یا حتی ممکن است رخ داده باشد اما در بر اساس این اطالعات تصمیم

های هوشمند نترنت و بین افراد مختلف توسط دستگاهای نزدیک بسیاری از کارها و اطالعات ما از طریق ایآینده

های اجتماعی های هوشمند، اینترنت، ایمیل و شبکههای هوشمندی مانند گوشیرد و بدل خواهند شد. دستگاه

توان گفت که اینترنت اند تا امورات شخصی و کارهای ما به نحوی متفاوت انجام پذیرند. به وضوح میباعث شده

 .ی کاربران خواهد داشتیاری را در زندگی همهاشیا تاثیر بس

 

ای از اشیاء فیزیکی تعبیه شده با قطعات الکترونیکی، نرم افزار، توان گفت اینترنت اشیا شبکهدر حالت کلی می

های دیگر قادر به ارائه ها توسط تبادل اطالعات با تولید کننده، اپراتور یا دستگاهسنسورها و اتصاالت است تا آن

زش و خدمات بیشتر باشند. هر کدام از اعضای اینترنت اشیاء به تنهایی توسط سیستم تعبیه شده در آن، قادر ار

توانند با زیرساخت اینترنتِ موجود نیز تعامل داشته باشند. اینترنت اشیا مفهومی به شناسایی هستند و می

شوند و س از دیگری به اینترنت وصل میای که در آن اشیای فیزیکی یکی پمحاسباتی است برای توصیف آینده

منحصر به فرد و همچنین  «ID» گیرند. در این تکنولوژی به هر چیز یک شناسهبا اشیای دیگر در ارتباط قرار می

 .ها را برای پایگاه داده مشخص شده ارسال کندگیرد که بتواند دادهتعلق می IP یک

است. این مفهوم راهی را که یک ماشین با ماشین  M2M ن یامفهوم مهم دیگر، اینترنت اشیا ماشین به ماشی

دهد. اینترنت اشیا هم چگونگی برقراری ارتباط یک دستگاه کند نشان میدیگر جهت برقراری ارتباط انتخاب می

دهد. انتقال اطالعات از طریق ها به همدیگر را نشان میهوشمند با سرویس ابری و هم چگونگی اتصال دستگاه

ها به همدیگر است. در مبحث ماشین به ماشین هایی از نحوه برقراری دستگاهی، بلوتوث و ایمیل مثالفاوای

  .ی رم و غیره استاینترنت اشیا، موضوع مهم منابع محدودی مانند قدرت پردازش، حافظه
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 تاریخچه اینترنت اشیا 2-1

ها هستند که قرار است با ابزارهایی که در اختیار سانتا پیش از این، تصور عموم مردم این بود که تنها این ان

های آن بهره ببرند. اما بیش از یک دهه است ی اینترنت به هم متصل شوند و شخصا از قابلیتدارند توسط شبکه

که مفاهیم جدیدی شکل گرفته. این مفاهیم در چند سال اخیر در قالب محصوالت هوشمند به بازار راه پیدا 

کنیم که بر اساس آن هر شی فیزیکی قادر است با اتصال به اینترنت یا ای صحبت میاکنون در مورد ایدهاند. کرده

 .به کمک سایر ابزارهای ارتباطی، با سایر اشیا تعامل داشته باشد

مورد استفاده  (Kevin Ashton) «کوین اشتون»توسط  ۱۹۹۹عبارت اینترنت اشیا، برای اولین بار در سال 

جان، برای خود هویت دیجیتال داشته ت. او جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، ازجمله اشیای بیقرار گرف

عبارت « کوین اشتون»دهی و مدیریت کنند. در آن ابتدا که ها را سازمانباشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن

 های رادیویی، موسوم بهسایی مبتنی بر فرکانسهای شنااینترنت اشیا را پایه نهاد، احتماال تنها استفاده از چیپ

RFID را در ذهن داشت. 

تری به خود تر و گستردههای عملیجنبه« کیوین اشتون»ی بنیادین سال، ایده ۱۵پس از گذشت حدود 

ها )اشیا( در یک پلتفرم عظیم با کمک حسگرهای مختلف به گرفته است. اساس داستان این است که دستگاه

 RFID طور مثال زمانیبه( های ارتباطی زمان خوداطالعات پرداخته و از طریق ترکیبی از تکنولوژیآوری جمع

 .با یکدیگر به تبادل داده بپردازند Wi-Fi )و زمانی

عنوان بنیاد این های ارتباطی جدید هم بهی اینترنت است. پروتکلناپذیر از آیندهاینترنت اشیا بخشی جدایی

ها این است که تعامل و یکپارچگی کامل اشیای ی این پروتکلکنند. وظیفهچ ایفای نقش میپیدری پیچشبکه

ها، حسگرها، خودروها، ها، تلویزیونمان را تضمین کنند. کامپیوترها، گوشیمجازی و فیزیکی جهان پیرامون

 .گیرندی متشکل از اشیا قرار میهای غذا و دارو، در این شبکهها، حتی بستهیخچال

از سوی دیگر، موضوع رایانش ابری مطرح است. این مفهوم دست در دست اینترنت اشیا دارد؛ زیرا بخش 

قرار  )Cloud Storage (سازی ابریهای ذخیرهعظیم مورد نظر ما، بر روی سیستم های شبکهعظیمی از داده

مان( صورت های ما )اشیای پیرامونتگاهها هم عمدتا بر روی سرورهایی پرقدرت، خارج از دسدارد. پردازش این داده

 .ی رایانش ابری استهای هر چه بیشتر در حوزهی اینترنت اشیا در گروی پیشرفتگیرد. به همین خاطر، آیندهمی
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 اینترنت اشیا هایکاربرد 3-1

ارد خدمات می تواند در زمینه های مختلفی باعت بهبود کیفیت زندگی شود از جمله ان مو )iot (اینترنت اشیا

محافظت از محیط زیست و آب، مدیریت انرژی و مصرف آن  خانه های هوشمند، شهر هوشمند، صنعت،پزشکی ،

 و .. می باشد. در این قسمت به صورت مختصر به کاربرد های اینترنت اشیا در زمینه های مختلف اشاره می کنیم.

 زیست محیط در اشیا اینترنت کاربرد۱-3-۱

 آلودگی توانند می محیطی های حسگر رنت اشیا می تواند جهان اطراف ما را سبزتر کند. گفته می شود اینت

در   (IOT) اشیا اینترنت. کنند گزارش و کرده کشف را محیطی زیست منابع سایر و آب و محیط در موجود های

ان آب دهی به گیاهان کشاورزی نیز می تواند نقش های مهمی ایفا کند. به طور مثال دستگاه هایی می توانند میز

 .و درختان را طوری تنظیم کنند که در مصرف آب صرفه جویی شود و گیاه به مقدار نیازش آب دریافت کند

ناگفته نماند گسترش دستگاه های متصل به اینترنت همچنین می تواند باعث آسیب هایی به محیط زیست 

ار زیاد خواهد بود می تواند باعث مصرف منابع و شود. تولید دستگاه هایی متصل به اینترنت که شمار آن بسی

انرژی شود. هر کدام ازین دستگاه هایی که ساخته می شوند نیز باید پس از مدتی با دستگاه های جدیدتر جایگزین 

شوند. نکته دیگر این که برای انتقال اطالعات بین این دستگاه های مراکز داده ها یا اطالعاتی نیز موجب صرف 

 .اهند شدانرژی خو

 هوشمند های شهر زیربناهای در اشیا اینترنت کاربرد ۱-3-2

اینترنت اشیا می تواند در زیربناهای شهری مانند پل ها، خطوط مترو، راه آهن ، خیابان ها و .. برای مطلع 

رنت شدن از وضعیت آنها و خطرات احتمالی آنها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از کلیدی ترین قسمت های اینت

 اینترنت و است بوده آن ساخت و طراحی فکر به انسان که اشیا همین استفاده آن در شهر های هوشمند می باشند 

می تواند در قسمت های خدماتی   (IOT) اشیا اینترنت همچنین. کرد خواهد تبدیل واقعیت به را موضوع این اشیا

گ کردن سیستم های مختلف شهری این موارد را برای و سرویس دهی شهر ها مورد استفاده قرار گیرد و با هماهن

 .مردم موثرتر و بهینه تر انجام دهد

  پزشکی در اشیا اینترنت کاربرد ۱-3-3

می تواند در زمینه های متنوع پزشکی از جمله سیستم  (internet of things) برنامه های اینترنت اشیا

ستم سی از موارد این. گیرد قرار استفاده مورد ه موارد اورژانسی مراقبت از راه دور از بیماران و سیستم هشدار دهند

اندازه گیری ضربان قلب یا فشار خون گرفته تا سیستم های چک سالمت ضربانساز های مصنوعی و یا سمعک 

 .های پزشکی که هرکدام با برنهمه های و طرح های خاص خود کار می کنند
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ن و دارو ها و دوز آنها را پایش می کند . همچنین برنامه هایی در در موارد پیشرفته تر دستگاه ها سیر درما

اینترنت شیا طراحی شده اند که به وسیله آن پزشک می تواند پس از ترخیص بیمار از بیمارستان بیمار خود را 

 .تحت نظر داشته باشد

هی را تصور کنید که دیگر بد نیست چند سناریوی احتمالی در مورد اینترنت اشیا را با هم مرور کنیم. فروشگا

وجه نگران تمام شدن محصوالتش نیست، چون سیستم کنترل هوشمند انبار در هر لحظه از موجودی تمام  هیچبه

دهد. دنیایی را تصور کنید که در آن بتوان محصوالت باخبر است و حتی کار سفارش را هم خودش انجام می

صورت خودکار سفارش های داخلش به دو عدد رسید، بهمرغد تخمتان را طوری تنظیم کنید که وقتی تعدایخچال

تان ارسال شود؛ یا اینکه بتوانید روشن یا خاموش بودن اتو یا اجاق گازتان مرغ به فروشگاه نزدیک خانهخرید تخم

 .ی تلفن هوشمندتان از محل کار چک کنیدوسیلهرا به
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 شیامعماری و ساختار اینترنت ا 4-1

 
به  »Thing «یحال قصد داریم بدانیم که اینترنت اشیا چه ساختاری دارد؟ جواب بسیار آسان است. کلمه

کند. این کنند یا درهای دارای سنسور و دستگاه مانیتور کردن دما اشاره میهایی که مانیتور میتمامی دستگاه

دهند. این دستگاه ال میای انتقهای پیشرفتهها اطالعات خود را به دستگاهدستگاه

پیشرفته ممکن است گوشی هوشمند، واحد کنترل مانند ترموستات هوشمند یا 

های اختصاصی دستگاه اختصاصی که حکم دروازه اینترنت را دارد، باشند؛ دستگاه

ها شوند. این دستگاههای اینترنت اشیا نیز شناخته میبه عنوان دروازه دستگاه

یک سنسور ممکن است دارای ارتباط مستقیم به اینترنت بسیار مهم هستند زیرا 

های دارای مصرف انرژی کم های اختصاصی از طریق ارتباطنباشد. ارتباط دستگاه

 .پذیردصورت می ZigBee مانند بلوتوث و
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 IoT Device Host  : ،دستگاه یا اپلیکیشن خاص در اینترنت اشیا مانند وسایل نقلیه، مسافت سنج

 .ی آالرم امنیتی و غیرههادستگاه

 IoT Device  :ماژول و اشیا اینترنت اپلیکیشن/دستگاه دستگاه کلی اینترنت اشیا که ترکیبی از 

  .است ارتباطات

 IoT Device Application  : نرم افزار اینترنت اشیا که ماژول ارتباطاتی را کنترل کرده و به

 .کندل برقرار میی این ماژول با پلتفرم اینترنت اشیا تعامواسطه

 4 اجزای ارتباطی که ارتباط مخابراتی وسیعی مانند  :ماژول ارتباطیG,3G,2G کنند. را فراهم می

 .ساخته شده است UICC و ستچیپ این ماژول از ماژول فرمور ارتباطی، رادیو باند

 Communications Module Firmware   :ماژول فرمور ارتباطی است که یک API  را برای

 .کندمی کنترل را ستچیپ ینترنت اشیا فراهم کرده و رادیو باندا

 Radio Baseband Chipset   :و کرده عمل ارتباطی ماژول در که است ستچیپ رادیو باند 

 .کندی موبایل برقرار میشبکه در را ارتباط

 UICC   :و کاربرد  گیردی موبایل مورد استفاده قرار میکارت هوشمندی است که در داخل شبکه

  .ی موبایل استها در شبکهآنها در احراز هویت دستگاه

کند آن را به سرویس ابری خواهد زمانی که یک دستگاه اینترنت اشیا اطالعاتی را از سنسور دریافت می

ر خواهید دمای خانه خود را اندازه گیری کنید؛ واحد تهویه مطبوع بفرستاد. حال این شرایط را تصور کنید که می

درجه نظارت دارد، ممکن است برنامه ریزی شده باشد که دما را تا درجه خاصی نگه دارد یا اینکه در ساعات 

شود تا مشخصی برای شروع کار روشن شود. تمامی این اطالعات جمع آوری شده و به سرویس ابری فرستاده می

قصد دارید یکی از روزها زودتر به خانه  از طریق گوشی هوشمند بتوانید دما و دیگر اطالعات را چک کنید. اگر

د و اتصال اینترنت، واحد تهویه خانه را فعال کنید تا زمانی که به خانه وریق سرویس کلتوانید از طبرگردید می

توانید از طریق گوشی هوشمند به واحد تهویه رسید دما و هوای منزل متعادل باشد. تمامی این دستورات را میمی

مثالی از خانه هوشمند بود، در شهر هوشمند هم از کنترل هوشمند ترافیک، کنترل هوشمند روشنایی بفرستید. این 

 .شودها و غیره استفاده میخیابان
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 امنیت اینترنت اشیا 5-1

 

توان امنیت آن را صد رد صد دانست. در خطراتی در خصوص اینترنت اشیا وجود دارد و به همین دلیل نمی

 کنند، از این رو نفوذ هکر و سوءاستفاده آنها اطالعاتی را فرستاده و دستوراتی را دریافت میستگاهاینترنت اشیا د

آفی اینتل گزارش امنیتی را ارائه کرده است که طی آن به چندان هم دور از انتظار نیست. اخیرا آزمایشگاه مک

ده است. در این گزارش آمده که با افزایش کنند، اشاره کرهای اینترنت اشیا را تهدید میخطراتی که دستگاه

ها از امنیت یابد، شاید برخی دستگاههای متصل به هم در اینترنت اشیا، خطر نفوذ هکرها نیز افزایش میدستگاه

، محققان امنیتی نشان دادند که چگونه 2۰۱3کافی برخوردار نباشند. در کنفرانس هکرهای کاله سفید سال 

توانند ویدئوهای ضبط شده را شوند. هنگامی که هکرها نفوذ کردند میراحتی هک می های امنیتی بهدوربین

های موجود در هکرهایی توانستند به دوربین 2۰۱۴ها نفوذ کنند. در سال ی کل دوربینسرقت کرده و به شبکه

ای را در اخیرا مقاله BBC یاتاق کودکان نفوذ کرده و از این طریق ترس و وحشت را در آنها ایجاد کردند. شبکه

ی این اتفاقات کاربران را وحشت زده و نگران های هک شده کودکان منتشر کرده است. همهخصوص دوربین

 .کندمی
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 مزایای اینترنت اشیا 6-1

هایی علمی تخیلی است که ، به نظر شبیه داستان )IoT-Internet of Things(مفهوم اینترنت اشیاء

خورند. اما ارتباط با بستر اینترنت در وسایلی زنند و خودروها به طور خودکار استارت مییها حرف مدر آن یخچال

که دائم به یکدیگر متصل هستند، بسیار بیشتر از یک خانه یا خودرو هوشمند بر زندگی ما اثر خواهد گذاشت. 

های تازه در رشد صنایع و د فرصتها را با حفظ وقت و منابع و ایجابرای کارگران، اینترنت اشیاء روش اشتغال آن

 اختراعات تغییر خواهد داد.

 تر از اطالعاتحجمی انبوه ۱-6-۱

ها مجبور به تغییراتی در روش اینترنت اشیاء یک ماشین پردازش اطالعات خواهد بود. به این معنی که شرکت

ر شیوه هماهنگ کردن خود با گیری؛ بلکه دی تصمیمآوری و تحلیل اطالعات خواهند شد؛ نه فقط در حوزهجمع

های جدیدی برای تحلیل، کند نیز نقشمی تولید اشیاء اینترنت که اطالعاتی نوع و حجم در هوش مصنوعی و حتی

 .شودها و حتی مشتری مداری تعریف میاستراتژی
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ند، خدمات تولیدات هوشم»ی کرول و نویسنده کتاب ، پروفسور دانشگاه بوستون، مدیر مدرسهمری جی کرانین

 :گویدمی« هوشمند تر؛ استراتژی هایی برای کنترل تجمعی

ی این وسایل مرتبط با یکدیگر، آسا دسترسی دارند که همهها به حجم عظیمی از اطالعات به شکل سیلشرکت

ریان و کنند. اما این حجم زیاد اطالعات نیازمند تحلیل است تا اطالعات بیشتری را در مورد مشتآنها را تولید می

ی آن بخشی ها به اطالعات اینترنت اشیاء نیاز پیدا خواهند کرد که به وسیلههای آنان بدست آوریم. شرکتگرایش

 .های خود را در راستای ماندن در بازار رقابت و ایجاد خالقیت در خدمات و تولیدات جدید پیدا کننداز طرح

 

 همیشه می دانید هرچیزی کجاست ۱-6-2

 :می گوید ینپروفسور کران

وری بیشتر را به ارمغان اینترنت اشیاء ظرفیت ساخت یک زندگی، تجارت و محیط کاری توأم با تولید و بهره

 .خواهد آورد

تر و یابی سادهوری بیشتر این است که مکانی اینترنت اشیاء و تولید و بهرهراهکار مهم ما در مورد رابطه

شود. تجهیزات متصل به اینترنت با ها این مهم به شکلی انجام میارستانپذیرتر خواهد شد. اکنون در بیمامکان

ی زمان و پول بیشتر با شوند و به کارگران در سرعت بیشتر کارهایشان و ذخیرهعالئم جغرافیایی مشخص می

 .کنندها کمک میتر در انجام کاردستیابی به فرآیندی کوتاه

 :گویدمی پروفسور کرانین

ها با های انبارداری و پر شدن سفارشای از تجارت را دنبال کنند؛ مدیریت لیستوانند هر جنبهتها میشرکت

ها و وسایل نقلیه سرعتی زیاد برای پیداکردن اینکه چه خدمات و کاالهایی در کجا مورد نیاز است. ابزار، کارخانه

 .با هم در ارتباط خواهند بود و محل دقیق خود را گزارش خواهند کرد
 

 

 

 

 

 
 

 
 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



12 
 

 تر به هرجاانتقال سریع ۱-6-3

هایی که ی شما خواهد شد. ارتباط وسایل متحرک، خودروها و جادهاینترنت اشیاء اتفاق بزرگ زندگی روزانه

تر یا توانند به کاهش زمان مسافرت شما کمک کنند و بنابراین شما را قادر به کار سریعدر آن ها خواهید راند می

 .های مختلف کنندمانهایی در زفعالیت

 

، ماکاریو نامی .فقط شروعی برای نمایش ظرفیت اینترنت اشیاء است« خودرو های مرتبط»امروزه عبارت 

ها فعالیت دارد، ها و ماشینمدیر بازاریابی صنایع بی سیم جاسپر، شرکتی که در حوزه ارتباطات بین دستگاه

   :گویدمی

AT&Tمانند جی ام و بی ام دبلیو در ایجاد ارتباطات نسل چهارم بین  ، با تولید کنندگان بزرگ خودرو

ای و نیز تشخیص ها فعالیت دارد و بدین ترتیب خدمات ارتباطی جدیدی را مانند اطالعات ترافیکی لحظهخودرو

 را جهانی کنند.اند عرضه میهای نشیمن جلو و ایجاد اطالعات برای اشخاصی که عقب نشستهای صندلیلحظه

توانند برای تحلیل اند. این حسگرها میی کنار جاده مجهز شدهحسگرها به شهر یک هایزیرساخت که کنید ورتص

های راهنمایی برای کم کردن یا حتی ی چراغالگوهای ترافیکی درون شهر و ایجاد دستوراتی برای عمکرد بهینه

ای را در نه چند ساعت، که حداقل چند دقیقه تواندهای ترافیکی استفاده شوند. این موضوع میاز بین بردن قفل

 .طول روز برای ما ذخیره کند

 .های راهنما با یکدیگر ادغام خواهد کردها تا اطالعات چراغدر آینده اینترنت اشیاء همه چیز را از خیابان
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 ترتولیداتی سبزتر و ارزان ۱-6-۴

ها ای هوشمند از فناوریباطات بین وسایل، ایجاد شبکهباید از اینترنت اشیاء قدردان بود که با فراهم کردن ارت

آوری منابع جایگزین انرژی ها و ابزار دیجیتالی برای ایجاد و جمعکند. از ابزار اندازه گیری، حسگررا تسهیل می

 .کندسازگار با محیط زیست مانند انرژی خورشیدی و باد استفاده می

ها را در تولید صنعتی و تجاری کاهش خواهد داد. این به شدت هزینهاینترنت اشیاء »گوید: ماکاریو نامی می

امر با کاهش اتالف انرژی، مصرف سوخت و جلوگیری از عملیات های غیر اقتصادی، ممکن خواهد شد. اینترنت 

هیل تواند به بهبود و بهینه شدن تولید و انتقال انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای با تساشیاء همچنین می

 «.های تجدید پذیر کمک کندتغییر آن به انرژی

 کنترل کامل وسایل همراه ۱-6-۵

های دپارتمان»و یکی از اعضای شورای اینترنت اشیاء می گوید:  MNH ، بنیانگذار و رئیس ابداعاترویی باچر

اینترنت اشیاء افراد را ها و وسایل همراه را از دور فراهم کنند، اما فناوری اطالعات ممکن است کنترل کامپیوتر

 «.ی وسایلی که به اینترنت متصل هستند را کنترل کنندقادر خواهد ساخت تا همه

ی ی تهیههمکاری دارد. کامیونیتیک یک استارت آپ در زمینه ,CommuniTake باچر همچنین با شرکت

کان راهبری و کنترل از راه دور هایی که به کاربر امهای کنترل از راه دور است. باچر می گوید فناوریفناوری

های مبتنی بر دهند، حاال دیگر امکان کنترل دیگر وسایل را از قبیل دوربینها را میهای هوشمند و تبلتگوشی

 .ها را فراهم خواهند ساختباکستاپاندروید و ست

خواهند کرد  های مدیریت کنترلی اینترنت اشیاء گسترش پیدا، توسط سیستمMDM به زودی فناوری های

 .و کارمندان فعال در اینترنت اشیاء به ارمغان خواهد آورد تیهای فعال در حوزه آیکه تغییراتی را برای شرکت

ی اینترنت اشیاء هستند و های ارتباطات بازیگران اصلی در حوزهکامالً مشخص است که غول»وی می افزاید: 

های دی شاهد معرفی وسایلی مبتنی بر اینترنت اشیاء توسط شرکتکنند. من معتقدم به زوها را معرفی میراهکار

 «.کوچک و بزرگ خواهیم بود
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 تر وسایلمدیریت پیچیده ۱-6-6

براساس سخنان باچر، وقتی تعداد وسایل رشد کند، پیچیدگی مدیریت آنها نیز بیشتر خواهد شد. به عنوان 

خود برای برقراری ارتباط، سرگرمی و امورکاری استفاده  های هوشمندمثال کارگرانی را تصور کنید که از گوشی

ها اضافه خواهد کرد، کنترل وسایل کنند. وقتی اینترنت اشیاء اضافه شود، مورد جدیدی را به این استفادهمی

 .مبتنی بر اینترنت اشیاء و مدیریت آنها

راهی که برای کنترل وسیله وجود  خیلی از وسایل متصل به اینترنت اشیاء مانیتور ندارند.»الچر می گوید: 

 «.یابدها افزایش میدارد، استفاده از گوشی هوشمند است. پیچیدگی با تنوع سیستم عامل

 تری از ارتباطات را نه فقط با اندروید وی وسیعهای فناوری اطالعات محدودهبنابراین، کارمندان و بخش

iOS های جدید نیز بین کارمندان به وجود آیدش پلتفرمخواهند داشت. بنابراین ممکن است نیاز به آموز. 

 صرفه جویی در وقت ۱-6-7

ی ، استارت آپی واقع در ویرجینیا که به توسعهPsiKick گذاران و مدیرانبرندان ریچاردسون، از پایه

هوشمند های با کنترل وسایل متصل به اینترنت اشیاء، گوشی»گوید: های اینترنت اشیاء مشغول است، میسنسور

 ".شودشما تبدیل به یک وسیله برای کنترل از راه دور وسایل می

شناسند های در دسترس اینترنت اشیاء این است که شما وسایلی را دارید که شما را میترین جنبهیکی از مهم

شما نگه توانند به شما در مدیریت بیشتر امور کاری و زندگی شما یاری برسانند و وقت بیشتری را برای و می

 .دارند
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ی آیفون و اندروید به نسبت زیادی با حسگرهایی در همه»افزاید: های خود اینطور میریچاردسون به صحبت

ای با اطالعات با هوشمند شما را به وسیلهابعاد که ممکن است ندیده و نشناسید در ارتباط خواهند بود و گوشی

 «.کرد های مختلف تبدیل خواهندارزش و با اپلیکیشن

با این حسگرها، دیگر دغدغه و استرس صبحگاهی برای آماده کردن یک قهوه نخواهید داشت و دستگاه 

سیم جوش به صورت خودکار در زمان بیدار شدن شما، قهوه را آماده کرده است. به عنوان مثال حسگرهای بیقهوه

های قبلی غازه هستید، براساس سفارشهای یک متوانند وقتی شما در حال قدم زدن به طرف یکی از شعبهمی

ی گوشی توانید آن را تأیید یا تعویض کنید و پول آن را به وسیلهشما یک فنجان قهوه سفارش دهند و شما می

 ".همراه خود پرداخت کنید

 تر کار کردنسخت ۱-6-8

تر کرده و تغییرات سادهی ابعاد ریچاردسون بر این عقیده است که اینترنت اشیاء ممکن است زندگی را در همه

سال آینده متحول خواهد  3۰هر تجارت و صنعتی در »بزرگی را در صنایع به وجود بیاورد. وی بر این عقیده است: 

شد. ما شاهد هستیم که با رشد اینترنت معمولی نیز این تغییرات آغاز شده است. با افزایش اطالعات در ابعادی 

 «.تغییر داد تا به اتم وسیع، باید خیلی چیزها را به بیت

سرویس »کند: ریچاردسون به عنوان مثال به تغییراتی که در صنعت پخش فیلم در جریان است اشاره می

 اینترنت با را کار این. است کشانده نابودی مرز به را های اجاره فیلم{ها }مغازهفلیکس کم و بیش بالک باسترنت

 هابیت به را دیویدی هایاتم آنها. است داده انجام اضافی هایقیمت حذف با نیز و آن لجستیکی بهبود و وسیع

های بیشتری توانید فیلمشود. شما میهای آنها روی باند پهن اینترنت عرضه میدرصد فیلم 8۰ و اندکرده تبدیل
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عنوان یک دی در حال پیوستن به تاریخ است و رونق آن به ویهای پایین تقاضا کنید. صنعت دیرا با قیمت

 «.تجارت بزرگ دیگر واقعیت ندارد

ی صنایع از اینترنت اشیاء تأثیر خواهند پذیرفت تاکید کرده و ریچاردسون در پایان روی این موضوع که همه

 .کند که هرچه زودتر خود را آماده سازندها گوشزد میبه شرکت
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 فصل دوم:

 سرویس دهندگان 

 اینترنت اشیا
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ها در حال کنند که هر کدام از آنن شرکت مشهور بر روی خدمات اینترنت اشیا کار میدر حال حاضر چندی

های موجود برای ی پتانسیلها بر این باور هستند که با ارائهی پلتفرم مخصوص خود هستند. بیشتر شرکتتوسعه

ها دی فراهم کرد. میلیونتوان این فناوری را به زوهای ارزان و به صرفه، میاینترنت اشیا و همچنین دستگاه

های مرتبط برای این فناوری موجود است که حتی با انرژی کم نیز امکان برقراری ارتباط بین دستگاه و اپلیکیشن

توان به مایکروسافت، کنند میهای اینترنت اشیا را فراهم میهایی که سرویسها میسر خواهد شد. از شرکتدستگاه

 جهت جدی طور به که دارد وجود نیز خصوصی هایشرکت چندین اره کرد. البتهام اشبیسامسونگ، آرم و آی

  .هستند فعالیت حال در اشیا اینترنت هایسرویس یارائه
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 سامسونگ 1-2

 
کند. این کمپانی هایی است که به طور جدی در اینترنت اشیا فعالیت میسامسونگ یکی از معدود شرکت

دهد سامسونگ بیش از هر شرکت دیگری های خود رونمایی کرده که نشان میتفرمها و پلتاکنون از سرویس

خود، رسیدن به عصر  Artik پلتفرم با تا است امیدوار حاال سامسونگ های بزرگ و مهمی را در پیش دارد.فعالیت

تواند به در اصل یک پلتفرم ارائه شده از سوی سامسونگ است که می  Artik .اینترنت اشیا را سرعت بخشد

توسعه دهندگان اجازه دهد تا راه و روش های جدید و سریع تری را برای رسیدن به عصر اینترنت اشیا امتحان 

  .کنند

 :اندها سه ماژول اینترنت اشیا را معرفی کردهایکره

 ماژول اول Artik 1  میلیمتری و کوچک بوده که قابلیت اتصال از طریق  ۱2نام دارد که یک دستگاه

 .محوره برخوردار است ۹توث را به سایر دستگاه ها دارد و همچنین از یک سنسور حرکت سنج بلو

 ماژول دوم Artik 5  گیگاهرتز بهره می  ۱نام دارد که از یک پردازنده دو هسته با فرکانس کالک

 .گیرد

 ماژول سوم نیز Artik 10  ۱6م و گیگابایت حافظه ر 2هسته ای،  8نام دارد که حاوی یک پردازنده 

 .گیگابایت فضای ذخیره سازی است
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های شود ماژولنیز هستند که باعث می Zigbee ، دو نمونه دیگر شامل اتصال وای فای وArtik 1 به جز

یاد شده بتوانند ارتباط خوبی با سایر ابزارهای مربوط به دنیای اینترنت اشیا پیدا کنند. سامسونگ همچنین برای 

های مورد نیاز را نیز در اختیار ه دهندگان، یک نرم افزار مخصوص برای طراحی اپسرعت بخشیدن به کار توسع

های ابری خود را نیز در در اصل متن باز بوده و سامسونگ حتی سرویس Artik این افراد قرار داده است. پلتفرم

 .اختیار توسعه دهندگان قرار داده تا بتوانند به کارهایشان سرعت ببخشند

 :های مشغول در سامسونگ الکترونیکز است گفتاز نمایندگان و یکی از مدیر پروژهکه  یانگ سان

برای  ARTIKهای این شرکت، با توجه به قدرت سامسونگ در تولید با حجم بسیار باال و همچنین فناوری

 .های خود را به سرعت به بازار بفرستندتوسعه دهندگان یک فرصت طالیی است تا ایده

در میان سایر کند تا در زمینه تکنولوژی اینترنت اشیا، تبدیل به یک رهبر ا است تالش میهسامسونگ مدت

 2۰۰را با مبلغ  SmartThings ی تکنولوژی شود؛ سال گذشته این کمپانی، شرکتهای فعال در حوزهشرکت

 .میلیون دالر تصاحب کرد

سال آینده اینترنت اشیا را به  ۵تا مدیرعامل شرکت سامسونگ اعالم کرد که تمامی محصوالت سامسونگ 

آید، سامسونگ این بازه را کمتر کرده و گفته برای شما خیلی دور به نظر می 2۰2۰همراه خواهند داشت. اگر سال 

ی شوند. برنامهدرصد از محصوالت این شرکت وارد بستر اینترنت اشیاء می ۹۰حدود  2۰۱7حداکثر تا سال 

خود از جمله لباسشویی، واحد تهویه مطبوع و حتی اجاق گازها و مایکروویوها  سامسونگ برای تمامی محصوالت

 .شودرا شامل می

 :مدیر عامل سامسونگ با اشاره به اینکه اینترنت اشیا برای استفاده کاربر باید یکپارچه شود، گفت

فناوری ایجاد کنیم، و  جهت یکپارچه سازی اینترنت اشیا بین کاربران، ما باید یک اکوسیستم باز را برای این

ای نزدیک تمامی محصوالت و تجهیزات ما به این سیستم جدید مجهز شده و اطمینان حاصل خواهیم در آینده

 .کرد که تمامی مشتریان ما به این اکوسیستم متصل شوند

یدا که تا شروع آن چند روز بیشتر باقی نمانده نیز سامسونگ با دست پر حضور پ IFA 2015 در نمایشگاه

های جدید پلتفرم قدرتمند اینترنت اشیای خود رونمایی ها قصد دارند در این نمایشگاه از قابلیتایخواهد کرد. کره

 .کنند
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  مایکروسافت 2-2

 
ی مایکروسافت، اینترنت اشیا نباید پیچیدگی داشته باشد، همچنین در این پلتفرم لزوم استفاده از به عقیده

ی افراد و کسب و کارها با یکدیگر ارتباط داشته امر بیهوده است. امروزه در سراسر دنیا، همهها دستگاه یک میلیون

ها کند که اولین گام، اتصال دستگاهکنند. مایکروسافت تشریح میو اطالعات بسیاری را بین یکدیگر رد و بدل می

های اینترنت طالعاتی که بین دستگاهبه اینترنت اشیا است. تنها چیزی که ارزش بیشتری دارد، اطالعات است؛ ا

اشیا رد و بدل خواهند شد. مایکروسافت معتقد است اینترنت اشیا تحولی را در دنیای کسب و کارها ایجاد خواهد 

ها هایی که هر روزه از آنهای الزم برقرار خواهد شد؛ سپس دستگاهکرد. این فناوری با فراهم کردن زیر ساخت

 یحوزه در مایکروسافت قدرتمند هایسرویس از یکی یای اینترنت اشیا متصل خواهند شد. شود به دناستفاده می

 شبکه هایدستگاه بازدهی و بهبود به توانمی آژور یواسطه به. است آژور اشیای اینترنت ینسخه اشیا، اینترنت

های پیشرفته از تجزیه و تحلیل توان عملکرد عملیاتی درایو را افزایش داد ووآوری مین ایجاد جهت. داشت نظارت

به منظور تحول کسب و کارها استفاده کرد. در این سیستم، حتی تغییرات کوچک تاثیر بسیار بزرگی را در شبکه 

توانید از پلتفرم آژور برای برقراری شوید، میمند میخواهند داشت. زمانی که از پلتفرم ابری مایکروسافت بهره

 .یداینترنت اشیا استفاده کن
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 :دهدهای زیر ارائه میدر حال حاضر مایکروسافت سرویس اینترنت اشیا را به شرکت

 Kaiser Permanente: های اینترنت ی سرویسی سالمت، به واسطهاین شرکت فعال در حوزه

اشیا و آژور مایکروسافت، پلتفرمی هوشمند برای بیماران فراهم کرده است. این شرکت سیستم کنترل از راه 

های هوشمند بیماران را تواند موبایلور را توسعه داده که با کمک سرویس اینترنت اشیای مایکروسافت مید

های کنترل فشار خون و کنترل قند خون متصل کنند. این سیستم وضعیت بیماران را در زمان به دستگاه

حیاتی بیماران به پرستاران و  هایدهد. در نهایت کنترل نشانهواقعی و بدون وقفه کنترل کرده و گزارش می

 .پزشکان به جهت بهبود حال بیماران کمک بسیاری خواهد کرد

 Lido Stone Works: های اینترنت اشیای مایکروسافت قادر این شرکت نیز با کمک سرویس

ی ی خود را به سرورها متصل کند. اینترنت اشیا درآمد کارخانههای تجاری موجود در کارخانهاست تا ماشین

هزار دالر در مصرف این  ۵۰۰درصد بیشتر شده و درکل  3۰درصد افزایش یافته، میزان تولید  7۰مذکور 

 .کمپانی صرفه جویی شده است

 ThyssenKrupp Elevator: ی آسانسور نیز از ی ساخت و توسعهاین شرکت فعال در حوزه

آسانسورهای خود را به پلتفرم اینترنت  مند شده است؛ این شرکتامکانات اینترنت اشیای مایکروسافت بهره

ی آژور در مند شده است، آژور است؛ به واسطهترین سرویسی که از آن بهرهاشیا متصل کرده است. اصلی

 .مصارف خود صرفه جویی کرده و نوآوری بسیاری را فراهم کرده است

 Rockwell Automation: های رابیاین شرکت نیز به کمک اینترنت اشیا توانسته از خ

سیستم ابری را توسعه داده که در آن نرم  Rockwell های خود به صورت آنی مطلع شود. کمپانیدستگاه

 .ها به یکدیگر متصل هستند و به محض بروز مشکل از آن آگاه خواهد شدافزارها، سنسورها و دستگاه

 Autolib: مند ای مایکروسافت بهرهی خودرو نیز از تکنولوژی اینترنت اشیاین شرکت فعال در حوزه

های شارژ خودرو ها، ایستگاهسیستم هوشمندی را توسعه داده که در آن تمامی کیوسک Autolib .شده است

 .های داخلی خودرو به یک سیستم مرکزی متصل هستندو سیستم

ل گذشته عالوه بر این، مایکروسافت همکاری جدی را با کمپانی کوالکام در خصوص اینترنت اشیا دارد. سا

 AllSeen Alliance های اینترنت اشیای کوالکام با عنوانها به عضویت یکی دیگر از پروژهردموندی

 هایخانه هوشمند، هایتلفن خودروها، همانند هوشمند ابزارهای از مختلفی انواع است قرار پروژه این طی درآمدند.

ارتباط با یکدیگر را پیدا کنند. از جمله سایر امکان  AllJoyn بازِ متن ورکفریم کمک با غیره و هوشمند

جی الکترونیکس، لینک، التوان به سیسکو سیستمز، دیمی AllSeen Alliance های حاضر درکمپانی

 .پاناسونیک و شارپ اشاره کرد
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3-2 ARM 

 
ARM اخیرا پلتفرم mBed را برای حضوری مقتدارنه تر در بازار IoT یستم راه اندازی نموده که یک س

توان تهدیدی جدی برای را می mBed OS .بیتی ویژه نیز در بین اجزای مهم این پلتفرم حضور دارد 32عامل 

 QNX همانند ویندوز امبدد و بلک بری (embedded) های در اصطالح جاسازی شدهسایر سیستم عامل

را پشتیبانی  CoAP وبمانند پروتکل  M2M هایتعداد زیادی از پروتکل mBed OS دانست. سیستم عامل

های است مخصوص دستگاه Constrained Application Protocol که مخفف CoAP کند پروتکلمی

 و ,GET, PUT, POST مانند HTML از متودهای زبان CoAP .ها استاینترنت اشیا برای انتقال فایل

DELETE سور تفاوت زیادی با به دست کند. به این معنی که به دست آوردن اطالعات از یک سناستفاده می

 .ی تحت وب نداردآوردن اطالعات از برنامه

این کمپانی ساخته شده است. یکی از  Cortex-M های سریسیستم عامل آرم صرفا برای میکروکنترل 

های اینترنت اشیا است و این امکان را برای یک ها و پروتکلنقاط عطف این سیستم عامل، پشتیبانی آن از دستگاه

های بزرگ جهت طراحی طرح اولیه و ایجاد محصول اینترنت اشیا خود ی معمولی و حتی شرکتتوسعه دهنده

تمامی امکانات الزم برای یک توسعه دهنده جهت ایجاد دستگاه اینترنت  mBed OS کند. سیستم عاملفراهم می

سیستم عامل بسیاری از اتصاالت و  اشیا و انتقال اطالعات آن به سرویس ابری را به همراه دارد. همچنین این
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 2G GSMو  3Gهای و شبکه 6LoWPANفای، ، بلوتوث، وای6ی و نسخه ۴ی نسخه IP هایی از قبیلقابلیت

ها تعلق عاملی جالب این سیستم عامل این باشد که به یک کالس خاص از سیستمشود. شاید نکتهرا شامل می

های شود. در گوشیها مطرح میا است، چهار نوع اصلی از سیستم عاملدارد. هنگامی که صحبت از اینترنت اشی

های چند شود که خود اندروید جزو سیستم عاملهوشمند از اندروید که خود مبتنی بر لینوکس است استفاده می

د های هوشمنای به منابع مختلف نیز نیاز خواهد داشت. گوشیای است. اما یک سیستم عامل چند وظیفهوظیفه

ی رم ی گرافیکی و حداقل یک گیگابایت حافظهای، دارای پردازندهی چهار یا هشت هستهمدرن دارای پردازنده

 .هستند

مگاهرتز خواهد بود.  ۱۰۰با فرکانس  Cortex-M ی آرمیک نمونه دستگاه اینترنت اشیا مجهز به پردازنده

کند. به همین های هوشمند عمل میگیگاهرتزی گوشی 2.۵تا  ۱.۵های تر از پردازندهاین پردازنده کامال متفاوت

های ی رم خواهند بود. باز هم این مقدار با گوشیکیلوبایت حافظه 2۵6ها حداکثر دارای ترتیب این دستگاه

 های نهفته شده در آن سه نوع مختلف سیستم عامل وجود دارد که اولیهوشمند متفاوت است. برای برنامه

RTOS است. RTOS کنند حداقل حیطه عمل ها تالش میسیستم عامل بالدرنگ است. این سیستم عامل یک

های ها برای پردازندهعاملهای کوچک را فراهم کنند. این سیستمبرای زمانبندی و بررسی وظایف مختلف سیستم

ی قابل پیش بنددارای منابع محدود طراحی شده و قابلیت کلیدی آن این است که سیستم عامل دارای یک زمان

شوند. این نوع سیستم عامل بندی خاص تضمین میبینی است. به این معنی که وظایف مختلف برای اجرا در زمان

توان این های صنعتی بسیار مهم هستند. با این حال نمیهای کامپیوتری خودروها، هواپیماها و سیستمدر سیستم

 .های اینترنت اشیا همیشه ضروری نیستندرای سیستمها را خیلی کارآمد دانست، زیرا بعاملنوع سیستم

افزار شود، زیرا به عنوان نوعی سختبندی نمیها طبقهسیستم عامل بعدی در واقع در دسته سیستم عامل

شود و دسترسی به ی نامحدودی اجرا میافزار دستگاه در یک چرخهشود. به این معنی که نرمشناخته می

ترین روش ترین و آسانشود. این گزینه سادهها کنترل میی دستگاهدرایورهای سازندهافزارها توسط برخی سخت

یا با آن آشنا  استفاده کرده Arduino های نهفته بوده و شاید بسیاری از مردم از آن دربرنامه نویسی دستگاه

ها است. جزو آن mbed OS های دارای مصرف انرژی پایین بوده کهعامل اند. نوع آخر مربوط به سیستمشده

ای ها به گونهها صرفه جویی در انرژی و افزایش عمر باتری است. این سیستم عاملنگرانی اصلی این سیستم عامل

کنند و به جای اجرای مداوم، به تمامی مورد خارج میهای بیاند که سیستم را از حالت استندبایطراحی شده

های اینترنت اشیا ها برای مصرف انرژی پایین در دستگاهاین سیستم دهد.رویدادها در همان لحظه پاسخ می

 .مناسب هستند تا عمر باتری و انرژی بیشتری ذخیره شود و زمان بسیاری در یک محل مستقر باشند
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 گوگل 4-2

 
است. گوگل  Project Brillo ی اینترنت اشیای اندروید با نامگوگل در حال کار بر روی نسخه

ی پیش نمایش این پلتفرم در سه ماهه سوم سال جاری میالدی برای توسعه ه که نسخهاعالم کرد

های رده مبتنی بر اندروید بوده اما تنها برای دستگاه Brillo یدهندگان عرضه خواهد شد. پروژه

ها پشتیبانی فای، بلوتوث و دیگر ارتباطهای وایپایین طراحی شده است. این پلتفرم از ارتباط

 .ندکمی

های هوشمند در ها و دستگاهترین سیستم عاملی است که در بسیاری از پلتفرماندروید، رایج

حال اجرا است. اما یکی از کمبودهای این سیستم عامل، حضور کمرنگ آن در پلتفرم اینترنت اشیا 

واند به ها و سنسورهایی برای این سیستم عامل طراحی نشده که بتاست. در واقع تا به حال دستگاه

ی کمتری برای اجرا نیاز داشته باشد.گوگل ها را میسر کرده و به حافظهآسانی ارتباط بین دستگاه

ی های خود در زمینه، خبری را در خصوص فعالیتNest پیش از این و بخصوص پس از خرید

اینترنت اشیا  یهای خود را در زمینهرو قصد دارد تا فعالیتاینترنت اشیا اعالم نکرده بود؛ از این

هایی با رم رود این پلتفرم در دستگاهگسترش داده و پلتفرم خاصی را برای آن عرضه کند. انتظار می

 .کمتر به خوبی اجرا شود
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 اپل 5-2

 
 کاربران زودی به ی این سیستم،نیز رونمایی کرد.به واسطه HomeKit از سیستم iOS 8 اپل هنگام معرفی

 هایدوربین حتی و هاچراغ ها،گاراژ برقی درهای همچون منزل هوشمند لوازم تا بود دخواهن قادر آیفون طریق از

این قابلیت در ترکیب با سیری جلوه بهتری به خود گرفته و سرعت و جذابیت  عالوه به. کنند کنترل را امنیتی

تا بدین ترتیب  توان به سیری گفت که وقت خواب رسیده استبیشتری به همراه آورده است. برای مثال می

 .های منزل خاموش شود و محیط آرامی برای استراحت فراهم شودچراغ

ها اپل را در رسیدن به اکوسیستم قابل قبول برای اما سوالی که در این بین وجود دارد آن است که کدام شرکت

ور که سرپرست هوشمند سازی منازل یاری خواهند کرد؟ این سوال هنوز پاسخ چندان دقیقی ندارد، ولی آنط

های ها و دستگاهدهندگان اعالم کرده در حال حاضر نیز اپلیکیشنافزاری اپل در کنفرانس ساالنه توسعهبخش نرم

های خود با تولیدکنندگان لوازم خانگی، قابل استفاده زیادی در بازار وجود دارند و اپل برای توسعه بیشتر همکاری

های که بخاطر تولید قفل August جمله از هاییشرکت است قرار راه، ایابتد در اقداماتی را صورت داده است.

 ,Honeywellهای هوشمند، هوشمند زیبایش مشهور است به همراه فیلیپس به عنوان تولید کننده المپ

iHome, TI .هاییشرکت و دوازده شرکت دیگر اپل را در رسیدن به هدف آرمانی خانه هوشمند یاری کنند 

ها به اند که محصوالت آننیز همگی اعالم کرده Insteon و Elgato, Ecobee, Lutron, iHome همچون

 با استانداردهایی نظیر HomeKit اپل سازگاری خواهند داشت. عالوه بر این HomeKit زودی با پلتفرم

ZigBee و Z-Wave زگاری مطابقت دارد. همچنین شرکت فیلیپس نیز اخیرا اعالم کرده که پشتیبانی و سا

 .کنداز پاییز امسال آغاز می HomeKit های تولیداش را بادستگاه
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 سونی 6-2

 
هایی است یکی از ایده .MESH  سونی در این میان رویکردی تازه نسبت به پروژه هوشمند سازی لوازم دارد

هوشمندتر کرده و  شوند، لوازم اطراف ما رانامیده می« تگ»های کوچکی که که سونی قصد دارد به واسطه ماژول

 برای که اپلیکیشنی واسطه به سیمبی شکل به هاتگ تر را برایمان به ارمغان آورد.در نتیجه یک زندگی جذاب

توان گفت نیازی نیز به دانش کد نویسی از ل کنترل هستند و میقاب است، شده نصب پیش از تبلت یا موبایل

ها را به یی همچون شتاب سنج برخوردار هستند و زمانی که آنها از سنسورهاسوی کاربر وجود ندارد. برخی تگ

یا  LED یک وسیله متصل کنید، در صورت جا به جا شدن آن، ایمیلی برایتان ارسال خواهد شد. برخی دیگر از

 حقیقت در ها برد.برند که با توجه به خالقیت کاربر، می توان استفاده الزم را از آنیک کلید فیزیکی بهره می

گیرند، این امکان را خواهند داد تا بر اساس نوع خالقیت در اختیار کاربر قرار می MESH پلتفرم در که هاییتگ

 . کاربر، لوازم اطراف هوشمندتر شوند
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 هواوی 7-2

 
ی پلتفرم مخصوص اینترنت اشیا آماده هایی که خود را برای عرضهشرکت چینی هواوی نیز جزو شرکت

، تعداد 2۰2۵کیلو بایت حجم دارد! هواوی اذعان دارد تا سال  ۱۰نام دارد، تنها  Lite OS فرم کهکند. این پلتمی

میلیون  2میلیارد دستگاه هوشمند و متصل به اینترنت وجود خواهند داشت و از طرف دیگر، در هر ساعت  ۱۰۰

 دهندگان توسعه همه اختیار در را سبک افزاری نرم مذکور پلتفرم که گفته کمپانی این سنسور تولید خواهد شد.

شن های هوشمند خود را توسعه دهند. به اپلیکی یا و محصوالت سرعت به بتوانند نیز هاآن تا داد خواهد قرار

اواس توسعه داده نشده، بلکه با های قدرتمند اندروید وآیبرای رقابت با پلتفرم Lite OS ی هواوی، پلتفرمعقیده

 .ند فقط برخی از محصوالت در زمینه اینترنت اشیا را رهبری کننداین پلتفرم آنها قصد دار
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 کوالکام 8-2

 
  CESدر کمپانی این ی حضور خود را در بازار اینترنت اشیا داده بود.کوالکام از چندین سال پیش وعده

 پوشیدنی، هایدستگاه تمامی خواهدمی کوالکام از محصوالت جدید خود در این راستا رونمایی کرد.2۰۱۵ 

به یکدیگر  خود مشهور تکنولوژی از گیریبهره با را پوشیدنی پزشکی هایدستگاه و خانگی هایالمپ خودروها،

 عنوان به است؛ کرده اشاره اشیا اینترنت هایحوزه در بزرگ هایکمپانی با مهم هایشراکت به کوالکام متصل کند.

های فعال در حوزه از جمله مشهورترین کمپانی Novartis و Walgreens مانند هاییکمپانی مثال

ها جهت تولید های پزشکی هستند که با کوالکام مشارکت خواهند داشت؛ کوالکام در حال کار با آنتکنولوژی

نیز همکاری  Lifx های مانتیورینگ همراه و از راه دور است. عالوه بر این کوالکام با شرکتاپلیکیشن ها و دستگاه

ای را برای پیگیری قادر است هر المپی را به یک المپ هوشمند تبدیل کند و چنین تجربه Lifx خواهد داشت؛

 .راه جدیدش مناسب دیده است
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 اینتل 9-2

 
ی اینترنت اشیا است. این کمپانی پلتفرم مخصوص خود را برای های مهم در حوزهاینتل نیز جزو شرکت

 سازیایمن و استفاده تست، برای را دیگر هایشرکت ی آنه واسطهاینترنت اشیا معرفی کرده و قصد دارد ب

افزارهای جدید برپایه اینترنت اشیا افزارها و سختاز نرم اینتل این، بر عالوه. کند یاری هوشمند هایدستگاه

ان هستند ساختمهای یکتر شدن زندگی کمک کنند. پلتفرم اینتل مانند بلوکتوانند به راحترونمایی کرده که می

اینتل  Xenon باالی کارایی با هایپردازنده از استفاده که در تعامل با یکدیگر شما را به سرانجام می رسانند.

های محاسباتی این شبکه کمک کند. همچنین اینتل نسخه جدیدی از پردازنده ی تواند به باالتر رفتن قابلیتمی

های مرتبط به بازار اینترنت اشیا، همانند لوازم خانگی ی گجتخود را معرفی کرده که به صورت ویژه برا X3 اتم

 LTE و 3Gض از ارتباط مبتنی بر تکنولوژی های فر پیش صورت به پردازنده این هوشند طراحی شده است.

 .کند تا ابزارهای توسعه یافته بر اساس آن بتوانند در هر شرایطی آنالین باقی بمانندپشتیبانی می
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 مدیاتک 10-2

 

 MediaTek Lab's ای با عنواناندازی پروژه، اقدام به راهاینترنت اشیا بازار مدیاتک برای جا نماندن از 

های افزار مورد نیاز برای توسعه ی اینترنت اشیا و گجتافزار و نرمی وسیعی از نیاز برای سختکرده که گستره

 .شودپوشیدنی را شامل می

اند که های پوشیدنی و اینترنت اشیا برداشتهسیاری قدم در مسیر تولید گجتهای بهای اخیر کمپانیدر سال

ی مورد نظر کلید زده است. پروژه MediaTek Lab's ای خود را با ناممدیاتک نیز با پیروی از این موضوع پروژه

 .ی نزدیک بسیار از آن خواهیم شنیدی مواردی است که در آیندهاز جمله

دهندگان به مرکز نشر اطالعات و جذب دستاوردهای جدید توسعه اندازی این پروژهتا با راه مدیاتک در نظر دارد

اندازی این پروژه شود. با راههای تجاری بزرگ میها گردد که شامل موارد کوچک و کاربردی تا پروژهاز انواع پروژه

ی کدهای توسعه یافته را در نی، نمونهافزاری، مستندات فافزاری و نرمی سختهای توسعهمدیاتک انواع کیت

دهندگان و ی توسعههایی را نیز برای مباحثهدهندگان قرار داده و همچنین فروماختیار عالقمندان و توسعه

 2۰۰۹هایی است که بسیار دیرتر از رقبا در سال ی کمپانیاندازی خواهد کرد. مدیاتک از جملهنویسان راهبرنامه
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های پرطرفدار و همچنین تعیین ی محصوالتی با معماریی ارائهواسطههوشمند شده، اما بهیهاوارد صنعت تلفن

های خود، محبوبیت زیادی بین تولیدکنندگان کسب کرده است. این کمپانی های رقابتی برای پردازندهقیمت

الت مربوط به اینترنت ی محصوتر چنین موفقیتی را در حوزهچینی در پی آن است تا بار دیگر با واکنش سریع

 .های پوشیدنی کسب کنداشیا و گجت

های پوشیدنی ی اینترنت اشیا و گجتافزاری در حوزهافزار و تولید محصوالت سختوقتی صحبت از سخت

ها سخن به شوند که در نمودار و جدول زیر به تفصیل در مورد آنکنیم، محصوالت مختلفی شامل این امر میمی

 .میان آمده است
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در نمودار فوق مواردی که ممکن است در یک محصول شاهد آن باشیم تقسیم بندی شده است. برای مثال 

های زیاد ی ضعیف و قدرتمند با قابلیتافزاری به دو دستهی عملکرد نرمتوان دو گجت پوشیدنی را به برپایهمی

مصرف با فرکانس کاری باال در کنار میکروکنترلری کم ی قویتوان گجتی را با یک پردازندهتقسیم کرد؛ اما یقیناً می

کنند که از های خود را با چنین امکانی عرضه میهوشمند و گجتهایتولید کرد. بسیاری از تولیدکنندگان تلفن
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های توان به ادیسون اینتل و همچنین موتو ایکس موتوروال اشاره کرد. اما در مقابل ساخت ابزارها میی آنجمله

 .تر بوده و محصوالتی با کارکرد یگانه نیز شانس بیشتری برای موفقیت در بازار دارندیبریدی پیچیدهه

های ساخت کمپانی نست اشاره کرد که تنها هوشمند پبل و همچنین ترموستاتتوان به ساعتبرای مثال می

اند. مدیاتک نیز دقیقا در پی ودهبرند و موفقیت بسیاری را از آن خود نممصرف بهره میاز یک میکروکنترلر کم

 .نام گرفته است LinkIt ی اولین پلتفرم خود در این حوزه به بازار است کهسازی چنین سیاستی با ارائهپیاده

LinkIt  در واقع نامی است که مدیاتک برای سیستم عامل مخصوص میکروکنترلرهای خود در نظر گرفته است

 عرضه خواهد شد. همچنین استودیوی MT2502 یا همان Aster پانی یعنیی جدید این کمهمراه تراشهکه به

Seed افزاری را برای این پلتفرم آماده کرده در ی سختهای توسعهافزاری مدیاتک است، کیتکه شریک سخت

 Arduino افزار و همچنین انتقال کدهای موجود در پلتفرمی سفتافزاری نیز برای توسعههای نرمحالی که کیت

.اندشده  آماده
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است که از یک  2502Aster MT یی اصلی این پلتفرم تراشهترین قسمت یا در واقع هستهاصلی

 کارتهو ماژول دو سیم ۴ی ، حافظه، بلوتوث نسخه PMU، قسمت مدیریت مصرف انرژی یا MCUمیکروکنترلر یا

مگاهرتزی تشکیل شده  ۰8۵/۹۰۰/۱8۰۰/۱۹۰۰های در کانال GPRS و GSM هایبا قابلیت ارتباط با شبکه

 متر است. در صورتی که نیاز به داشتن ارتباطمیلی 6.2در  ۵.۴است. ابعاد کلی این تراشه برابر 

 GPS/GLONASS/BEIDOUیا WiFi b/g/n باشد، مدیاتک برای هریکIC  های خارجی مناسب را در

 .نظر خواهد گرفت
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دالری بورد  7۹ی توانند با پرداخت هزینهده از این پلتفرم هستند، میدهندگانی که عالقمند به استفاتوسعه

 یاست از آن خود نمایند. این بورد شامل تراشه Seed Studio را که ساخت LinkIt یافزاری توسعهسخت

A2502Aster MT ، 5931MT3332 فای و-های وایبرای نسخهMT برایGPS های صوتی، ، کدک

 .های ورودی/خروجی استاز اینترفیس و بسیاری SD یحافظه
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ریزی کرده است تا شاهد افزاری متنوعی، برنامهافزاری و نرمی سختهای توسعهی کیتمدیاتک برای عرضه

افزاری و خود مدیاتک باشیم. مدیاتک برای پوشش دادن های تولیدی توسط شرکای سختی تراشهعرضه

ی ساز و کیت توسعهی بتای شبیهاینترنت اشیا در سطح باال نیز نسخههای پوشیدنی و محصوالت مبتنی بر گجت

 .افزاری اندروید را منتشر کرده استنرم
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 (Particle)پارتیکل  11-2

 

 

د برای پیاده سازی اینترنت اشیا می سخت افزار، نرم افزار و سرویس کلوپارتیکل یک پلتفورم متن باز شامل 

به اجرا در آمده  KickStarterژه اپن سورس توسط بنیاد سرمایه گذاری عمومی پارتیکل به صورت یک پرو باشد.

است. این پلتفرم دارای سخت افزار تحت شبکه ) وای فای و شبکه موبایل( می باشد که بردهای پروتوتایپ آن در 

یپت برای به زبان جاوا اسکر SparkJSتصویر باال نشان داده شده است. این پروژه همچنین شامل فریم ورک 

می باشد. زبان برنامه نویسی سخت افزار پارتیکل  IOSتوسعه سمت سرور و کیت توسعه نرم افزاری برای اندروید و 

C++ .برد ها فوق دارای  و سازگار با آردوینو می باشد و برنامه ریزی فریم ور آن از طریق شبکه انجام می شود

 .استفاده می کند GSMو  WiFiبا شبکه از ماژول های  بوده و برای ارتباط ARM Cortex-m3میکروکنترلر 

در فصل های آینده به بررسی سخت افزار و نرم افزار پارتیکل پرداخته و چند پروژه عملی را با این پلتفرم اجرا 

 می کنیم.
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 وم:سفصل 

  بررسی سخت افزار

 Particle پلتفرم
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 معرفی پروژه پارتیکل 1-3

می باشد. همان طور که  (Prototyping)سخت افزاری به منظور نمونه سازی  سه برد پروژه پارتیکل دارای

در فصل قبل به آن اشاره شد این پروژه متن باز بوده م تمام سورس ها و نقشه های پروژه بر روی سرویس اشتراک 

ه به بازار می توان از این بردها که به صورت آماد IoTدر دسترس می باشد. برای ساخت پروژه های  Githubکد 

عرضه شده است استفاده کرد و یا اینکه از نقشه و کد های این پروژه در طرح خود استفاده نمود. نقشه شماتیک 

و تحت کامپایلر  Cدر دسترس می باشد و فریمور آن ها به زبان  Eagleو مدار چاپی این برد ها تحت نرم افزار 

GCC یکروکنترلر نوشته شده است. تمامی این بردها دارای یک مARM Cortex-M3  و یک ماژول برای ارتباط

با شبکه)شبکه بی سیم و یا شبکه سلولی( و یک حافظه فلش با واسط سریال برای ذخیره نمودن برنامه فریمور 

 می باشند.

 

)پورت سریال مجازی( به منظور راه اندازی، برنامه ریزی و CDCدر مد  USBاین برد های دارای یک پورت 

بی می باشد. برنامه ریزی این بردها پس از راه اندازی اولیه از طریق شبکه و سرویس ابری انجام می پذیرد عیب یا

 و نیاز به دسترسی فیزیکی به بورد نمی باشد.
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 Spark Coreبرد  1-1-3

Spark Core با قیمت  2۰۱3در سال  اولین برد پروژه پارتیکل می باشد که

اکنون دیگر تولید نمیشود و برد فوتون جایگزین  و هم پیش فروش شددالر به  ۴۰

این برد دارای دو مدل با آنتن داخلی و یا قابلیت اتصال به آنتن  آن شده است.

 خارجی موجود می باشد. مشخصات برد فوق به شرح زیر می باشد:

  دارای ماژول وای فایTexas Instruments CC3000 

  دارای میکروکنترلرSTM32F103 مگاهرتز  72کاری  با فرکانس

 Cortex-M3و هسته پردازشی 

  کیلوبایت حافظه رم  2۰کیلوبایت حافظه فلش داخلی،  ۱28دارای

 مگابایت حافظه فلش خارجی 2و 

  سازگار با استانداردIEEE802.11b/g 

  دارای تأییدیه هایFCC/CE/IC 

 

 

 Particle Photonبرد  2-1-3

می باشد که کامال  Spark Coreاین برد نسخه بهینه شده و بروز شده برد 

سازگار با برد قبلی می باشد همچنین دارای امگانات و قابلیت های بیشتری نیز 

دالر در دسترس می باشد. مشخصات این برد به شرح زیر می  ۱۹بوده و با قیمت 

 باشد:

  سازگاری کامل با بردSpark Core 

  دارای ماژول وای فایBroadcom BCM43362 

 کنترلر دارای میکروSTM32F205  مگاهرتز  ۱2۰با فرکانس کاری

 ARM Cortex-M3و هسته پردازشی 

  کیلوبایت حافظه رم ۱28مگابایت حافظه فلش و  ۱دارای 

  سازگار با استانداردIEEE802.11b/g/n 
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  دارای تأییدیه هایFCC/CE/IC 

  دارای قابلیت پیکربندی نرم افزاری در مدAP 

 

 

 Electronبرد  3-1-3

Electron  2اتصال به شبکه سلولی  قابلیتدارایG  3وG  می باشد. با

که توسط   )ارتباط ماشین به ماشین( M2Mاین برد می توان از سرویس 

این برد در مرحله پیش  اپراتور های مبایل داخلی ارائه می شود استفاده نمود.

 دالر می باشد و هنوز به تولید انبوه نرسیده است. 3۹سفارش با قیمت 

 ازگاری نرم افزاری با برد فوتونس 

  تأییدیه هایFCC/CE/IC/PTCRB 

  دارای میکروکنترلرSTM32F203 

 ۱  کیلوبایت حافظه رم ۱28مگابایت حافظه فلش و 

  دارای ماژولu-blox sara G350/U260/U270 

cellular modem 

  پین در دسترس شامل  36دارای

GPIO,Rx/Tx,Vin,VBAT,RST 

 سخت افزار اپن سورس 

 

 

 

 می پردازیم.  Spark Coreدر ادامه به بررسی سخت افزار، نرم افزار و نحوه کارکرد برد 

 

 

 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



43 
 

 Spark Coreبررسی سخت افزار برد  2-3

 

 

 

طراحی  Eagleکه توسط نرم افزار  نشان داده شده Spark Coreشماتیک برد نقشه در تصویر فوق قسمتی از 

ولت می  ۵و ماژول وای فای می باشد. تغذیه مدار  USBذیه پورت شامل مدار تغ شده است. این قسمت از نقشه

 3.3، بیشتر قطعات مدار با ولتاژ بر روی برد تأمین نمود Vinو یا پایه  USBباشد که میتوان آن را از طریق پورت 

   .ولت کار میکند که از طریق آی سی رگوالتور تأمین می شود

میکروکنترلر متصل شده است که به منظور پیکربندی اولیه  داخلی USB Controllerبه واحد  USBپورت 

یا همان پورت سریال مجازی عمل می  CDCو برنامه ریزی و دیباگ از آن استفاده می شود. این پورت در مد 

با اتصال این برد به کامپیوتر و نصب درایور آن سیستم عامل آنرا به عنوان یک پورت سریال مجازی می  کند.

 شناسد.
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می باشد.  Texas Instrumentsساخت  CC3000ول استفاده شده برای ارتباط با وای فای در این برد ماژ

مگاهرتز کار  ۱6به میکروکنترلر متصل می شود که می تواند با حداکثر سرعت  SPIاین ماژول از طریق واسط 

 کند.

 

 

 مشخصات این ماژول به شرح زیر می باشد:

  تول ۱2تا  3.3ولتاژ تغذیه از 

  اینترفیسSPI  مگاهرتز ۱6با حداکثر سرعت 

  حداگثر سرعت انتقال دیتا از طریق پروتکلTCP ۴ مگابیت بر ثانیه 

  سازگار با استانداردIEEE 802.11 b/g 

  پشتیبانی از مد های امنیتیWEP,WPA/WPA2 با قابلیت رمزگذاری(AES) 

  دارای تأییدیه هایFCC,IC,CE  وTELEC 

 اتصال به آنتن خارجی آنتن داخلی و قابلیت 

  درجه 7۰تا  -2۰رنج دمای کاری بین 
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قسمت دوم شماتیک مدار در شکل فوق نشان داده شده است که شامل میکروکنترلر و مدارات جانبی آن 

 LED، حافظه سریال خارجی، نشانگر های خازن های دیکوپلینگ و اسیالتور ساعت( ،)مدار تأمین کالک، ریست

 می باشد. دی و خروجی به منظور توسعهو هدر های ورو

و  ARM Cortex-M3دارای هسته پردازشی  STM32F103CBT6میکروکنترلر استفاده شده در این برد 

مگاهرتز می باشد. فریمور اصلی برد که وظیفه راه اندازی ماژول وای فای و پیاده سازی پروتکل  72حداکثر کالک 

برنامه کاربر بر   ی حافظه فلش داخلی این میکروکنترلر ذخیره شده است.های امن شبکه را به عهده دارد، بر رو

 به میکروکنترلر متصل است ذخیره و اجرا می شود. SPIروی حافظه فلش سریال خارجی که از طریق واسط 

 این میکروکنترلر دارای مشخصاتی به شرح زیر می باشد:

  بیتی 32هسته پردازشی ARM Cortex-M3 

  میلیون دستور بر ثانیه به ازای هر مگاهرتز( ۱.2۵)اجرای مگاهرتز  72حداکثر کالک 
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 ۱28  کیلوبایت حافظه رم 2۰کیلوبایت حافظه فلش و 

  ولت 3.6تا  2محدوده ولتاژ کاری پین های ورودی و خروجی 

  مگاهرتز  ۱6تا  ۴فرکانس کریستال ورودی بین 

  اسیالتور داخلیRC 8 مگاهرتز 

 ورودی اسیالتور ساعت 

 بیتی ۱2احد مبدل آنالوگ به دیجیتال دو و 

  هفت کانال کنترل کنندهDMA )دسترسی مستقیم به حافظه( 

 هفت عدد تایمر /شمارنده عمومی 

  واحد های ارتباطیUART,SPI,I2C,Can   وUSB 
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 Particleبرنامه نویسی سخت افزاری  3-3

امه نویسی آردویینو سازگار می باشد. آردویینو بوده و با توابع برن ++Cزبان برنامه نویسی سخت افزار پارتیکل 

دارای توابع کتابخانه ای سطح باال برای برنامه نویسی میکروکنترلر ها می باشد که در پروژه پارتیکل هم هز همان 

 توابع استفاده شده است. استفاده از این توابع ساده بوده و نیاز به دانش سخت افزاری خاصی ندارد.

 وجود دارد : Particleنامه نویسی برد های سه روش برای بر 

 BUILD Particleاستفاده از محیط توسعه  آنالین  .۱

 که برای سیستم عامل های مک و ویندوز عرضه شده است Particle Devاستفاده از نرم افزار  .2

 Particle CLIاستفاده از سایر نرم افزار های ویرایشگر متن و برنامه ریزی برد از طریق  .3

که گفته شد زبان برنامه نویسی پارتیکل سازگار با آردویینو می باشد و نیازی به بررسی آن در این  همانطور

نوشتار نمی باشد. در ادامه به بررسی توابعی می پردازیم که مختص پارتیکل بوده و در کتابخانه های آردویینو 

 موجود نمی باشد.

 د توابع ارتباط با کلو 1-3-3

عات به سرور می توان از د و انتقال اطالای تحت شبکه پارتیکل با سرویس کلوتباط برد هبه منظور برقراری ار

هایی را تعریف کرد و برای این منظور می توان در برنامه میکروکنترلر متغیرها و فانکشن  د استفاده کرد.توابع کلو

 د مقدار این متغیرها را خواند و یا توابع را فراخوانی نمود.در سرویس کلو

 (Cloud Variable)د متغیر کلو 2-3-3

د را به فرمت زیر تعریف نمود لر اجرا می شود می توان متغیر کلودر برنامه سخت افزار که بر روی میکروکنتر

 د به مقدار آنها دسترسی داشت.های کلو APIو در 

Particle.variable(“cloud_variable_name”,variable_name); 

 Variable_name ترسی داشته د دسیم به مقدار آن از طریق سرویس کلویری است که می خواهنام متغ

تعریف کنیم که از طریق این  cloud_variable_nameد می توانیم یک نام در قسمت باشیم. برای متغیر کلو

راکتر کا ۱2د حداکثر می تواند تا توان به مقدار متغیر در سرویس کلود دسترسی داشت. طول نام متغیر کلونام می 

د دارای سه نوع صحیح متغیر کلود تعریف کرد. متغیر کلو عدد ۱۰در برنامه میکروکنترلر حداکثر می توان  باشد.

INT اعشاری ،DOUBLE  و رشتهSTRING  کاراکتر تعریف نمود. 622به طول 
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 .د و دسترسی به آن در سرویس ابری نشان داده شده استال زیر نحوه استفاده از متغیر کلودر مث

 

int analogvalue = 0;  

double tempC = 0;  

char *message = "my name is particle";  

void setup()  

{  

// variable name max length is 12 characters long  

Particle.variable("analogvalue", &analogvalue, INT);  

Particle.variable("temp", &tempC, DOUBLE);  

if (Particle.variable("mess", message, STRING)==false)  

// variable not registered! pinMode(A0, INPUT);  

} 

 

 با اجرای کد زیر در ترمینال می توان مقادیر متغیر های تعریف شده در برنامه فوق را در خروجی چاپ نمود.

 

# EXAMPLE REQUEST IN TERMINAL  

# Device ID is 0123456789abcdef  

# Your access token is 123412341234  

curl "https://api.particle.io/v1/devices/0123456789abcdef/analogvalue?access_token=123412341234"  

curl "https://api.particle.io/v1/devices/0123456789abcdef/temp?access_token=123412341234"  

curl "https://api.particle.io/v1/devices/0123456789abcdef/mess?access_token=123412341234"  

# In return you'll get something like this:  

960  

27.44322344322344  

my name is particle 
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 (Cloud Function) دفانکشن کلو 3-3-3

د امکان فراخوانی و اجرای آنها ق سرویس کلوعریف نمود که از طریدر برنامه میکروکنترلر می توان توابعی را ت

برای این منظور ابتدا یک فانکشن استاندارد تعریف می کنیم سپس با تعریف یک کالس به فرم زیر و  وجود دارد.

 د را تعریف می کنیم.فانکشن کلو Particleبا متد 

Particle.function(“cloud_func_name”,func_name); 

Func_name د آن را اجرا کنیم.در قسمت ست که می خواهیم از سرویس کلوعی انام تاب

cloud_func_name د از این نام استفاده م که برای اجرای تابع از طریق کلود را تعریف می کنینام تابع کلو

د تعریف کرد.این فانکشن ها می تواند عدد فانکشن کلو ۴اکثر می توان تا در برنامه میکروکنترلر حد می شود.

 کاراکتر باشد. 63و به طول حداکثر  Stringآرگومان ورودی از نوع  دارای

 د نشان داده شده است.ه زیر نحوه استفاده از فانکشن کلودر برنام

int brewCoffee(String command);  

void setup()  

{  

// register the cloud function  

Particle.function("brew", brewCoffee);  

}  

void loop()  

{ 

 // this loops forever 

 } 

 // this function automagically gets called upon a matching POST request  

int brewCoffee(String command)  

{ 

 // look for the matching argument "coffee" <-- max of 64 characters long  

if(command == "coffee")  

{  

// some example functions you might have  

//activateWaterHeater();  

//activateWaterPump();  

return 1;  

}  

else return -1;  

} 
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 WiFiتوابع  4-3-3

Particle .برای کار با ماژول وای فای دارای توابع داخلی می باشد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم 

WiFi.on() ردن ماژول وای فای در هنگام خاموش بودن می باشد.به منظور روشن ک 

WiFi.off() .خاموش کردن ماژول وای فای به منظور کاهش مصرف انرژی 

WiFi.conect() .تالش برای اتصال به شبکه در صورتیکه هیج اعتباری برای اتصال وجود نداشته باشد 

WiFi.disconect() قطع اتصال با شبکه بی سیم 

WiFi.ready() ر به شبکه معتبر و دارای اگIP  متصل باشد این تابع مقدارtrue .را بر می گرداند 

WiFi.macAddress() .این تابع مقدار مک آدرس را بر می گرداند 

WiFi.SSID() .این تابع نام شبکه ای که ماژول به آن متصل است را در یک رشته کاراکتری برمی گرداند 

WiFi.BSSID() بکه متصل به آن را بر می گرداند.این تابع مک آدرس ش 

WiFi.RSSI() بر می گرداند. -۱تا  -۱27قدرت سیگنال را بر حسب دیسبل از  این تابع میزان 

WiFi.ping(IPAddress)  این تابع ازIP Address .پینگ می گیرد 

WiFi.scan() ه عملکرد آن در این تابع شبکه های بی سیم را اسکن کرده و اطالعات آن ها را بر می گرداند ک

 مثال زیر نشان داده شده است.

WiFiAccessPoint aps[20];  

int found = WiFi.scan(aps, 20);  

for (int i=0; i<found; i++) {  

WiFiAccessPoint& ap = aps[i];  

Serial.print("SSID: ");  

Serial.println(ap.ssid);  

Serial.print("Security: ");  

Serial.println(ap.security);  

Serial.print("Channel: ");  

Serial.println(ap.channel);  

Serial.print("RSSI: ");  

Serial.println(ap.rssi);  

} 
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 م:چهارفصل 

  بررسی نرم افزار

 Particle پلتفرم
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فریم  اشیا می باشد.دارای ابزارهای نرم افزاری و سرویس ابری برای پیاده سازی اینترنت  Particleپلتفرم 

 ارائه شده است. Particle JS با نام (Node.JS)ورک برنامه نویسی سمت سرور این پلتفرم به زبان جاوا اسکرپت

 به منظور می باشد. Particle Dashboard همچنین این پلتفرم دارای سرویس مدیریت تحت وب با نام

برای سیستم عامل Particle CLI  ی تحت خط فرمان به نامپیکربندی و راه اندازی اولیه برد های پارتیکل ابزار

  .می باشدCloud API د دارایوپارتیکل برای ارتباط با سرویس کلهای مک لینوکس و ویندوز عرضه شده است.

 .در زبان پایتون می پردازیم دکلو نحوه استفادهما در این پروژه به 

 

1-4 Particle CLI 

Particle CLI  خط فرمان نرم افزاری تحت(Command Line Interface)  می باشد که توسط تیم

پارتیکل به زبان جاوا اسکریپت، توسعه داده شده است. برای راه اندازی اولیه و پیکر بندی برد های پارتیکل، 

ین نرم کامپایل برنامه و برنامه ریزی برد، مانیتورینگ و نمایش اطالعات بردها از این نرم افزار استفاده می شود. ا

باید پایتون نوشته شده است. قبل از نصب این نرم افزار  NodeJSافزار به زبان جاوا اسکریپت و تحت فریم ورک 

می باشد  NodeJSکه ابزار مدیر بسته های  npmرا نصب کنیم. نصب این نرم افزار از طریق ابزار  NodeJSو 

 انجام می شود.

 نصب می شود. Particle CLIامل، با اجرای دستور زیر در ترمینال سیستم ع 

npm install –g particle-cli 

 
د پارتیکل نیاز به ساخت یک حساب کاربری می باشد می باشد که این امر از آدرس برای کار با سرویس کلو

 زیر امکان پذیر می باشد. برد های پارتیکل به این حساب کاربری افزوده می شوند.

https://build.particle.io/signup 
 

ایمیل و رمز عبور حساب می توان با آدرس  particle loginبا اجرای دستور  Particle CLIبعد از نصب 

 particle setupبا اجرای دستور  USBد در نرم افزار الگین کرد. در هنگام وصل بودن برد به پورت کاربری کلو

خر به هر د اضافه نمود و در آرد پارتیکل را به حساب کاربری کلوو مرحله به مرحله ب wizardه صورت می توان ب

ثانیه  ۱۰را به مدت  MODبرد یک نام اختصاص داد. در صورت شناخته نشدن برد توسط سیستم عامل باید کلید 

 Particleرسی دستورات پرکاربرد در ادامه به برموجود بر روی برد به رنگ آبی روشن شود.  LEDنگه داشت تا 

CLI .می پردازیم  
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بر روی خط فرمان سیستم عامل متن زیر در خروجی نشان داده می شود که تمام  particleبا اجرای دستور 

 در آن نشان داده شده است و با اجرای هر دستور مرحله بعدی دستورات را نشان میدهد. particle cliدستورات 

 
Welcome to the Particle Command line utility! 
Version 1.10.0 
https://github.com/spark/particle-cli 
 
Usage: particle <command_name> <arguments> 
Common Commands: 
 
    setup, list, call, get, device, identify, flash, subscribe 
    compile, monitor, login, logout, help 
 
Less Common Commands: 
    token, binary, cloud, config, function, keys, serial, udp 
    update, variable, webhook, wireless 
 
For more information Run: particle help <command_name> 

 
 

Particle list 
، متغیرها و فانکشن های کالد را برد این دستور بردهای موجود در اکانت کلود را به همراه نام، کد شناسه

 نمایش می دهد و خروجی آن به فرم زیر است.

 

$ particle list  

Checking with the cloud...  

Retrieving devices... (this might take a few seconds)  

my_device_name (0123456789ABCDEFGHI) 0 variables, and 4 functions 

Functions:  

int digitalWrite(string)  

int digitalRead(string)  

int analogWrite(string)  

int analogRead(string) 
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particle identify 

 در خروجی چاپ می شود. USBبا اجرای این دستور کد شناسه برد متصل به پورت 

$ particle identify  

$ particle identify 1  

$ particle identify COM3  

$ particle identify /dev/cu.usbmodem12345  

$ particle identify  

0123456789ABCDEFGHI 

 
 

Particle device add 
را به حساب کاربری کلود اضافه نمود.برای  USBبا اجرای این دستور می توان برد سخت افزاری متصل به پورت 

 رای دستور قبل می توان آن را بدست آورد.اجرای این دستور نیاز به کد شناسه برد داریم که با اج

$ particle device add 0123456789ABCDEFGHI  

Claiming device 0123456789ABCDEFGHI  

Successfully claimed device 0123456789ABCDEFGHI 

 

 

Particle device remove 
 دید استفاده می شود.این دستور برای تغییر نام یک برد و یا اختصاص دادن نام به یک برد ج

$ particle device rename 0123456789ABCDEFGHI "pirate frosting" 

 

 
Particle device rename 

 با اجرای این دستور می توان برد موجود در حساب کاربری را حذف نمود.
 

$ particle device remove 0123456789ABCDEFGHI  

Are you sure? Please Type yes to continue: yes  

releasing device 0123456789ABCDEFGHI server said { ok: true }  

Okay! 
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Particle flash 

با اجرای این دستور می توان فایل باینری، فایل کد برنامه و یا پوشه کد برنامه را از طریق کلود و شبکه به برد 

 باشد. ++c و یا inoمنتقل کرد. فایل کد برنامه می تواند با پسوند 

 

$ particle flash 0123456789ABCDEFGHI my_project 

 همچنین برای پروگرام کردن چند فایل به صورت زیر عمل می کنیم.

 

$ particle flash 0123456789ABCDEFGHI app.ino library1.cpp library1.h 

 
Particle call 

برد را فراخوانی نمود. پس از اجرای این دستور توسط این دستور می توان توابع کلود تعریف شده برای هر 

 مقدار بازگشتی تابع در خروجی نمایش داده می شود.

 

$ particle call 0123456789ABCDEFGHI digitalWrite "D7,HIGH" 1 

 

 
Particle get 

 با اجرای این دستور می توان مقدار متغیر کلود تعریف شده برای هر برد را نمایش داد.

 

# how to get a variable value from a device  

$ particle get 0123456789ABCDEFGHI temperature  

72.1 

 

 

 

 

 

 

 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



56 
 

 

2-4 Cloud API 

استفاده می شود.  Cloud APIبه منظور برقراری ارتباط با برد های سخت افزاری از طریق سرویس کالد از 

طالعات در مبدا و مقصد توسط کلیدی منحصر به فرد به می باشد. ا HTTPبرقراری این ارتباط به صورت پروتکل 

یا با اجرای دستور زیر در  Particle Buildرمزنگاری می شود. این کلید را می توان از  Access Tokenنام 

Particle CLI .بدست آورد 

Particle token list 

در این   امکان پذیر می باشد. httpاز طریق  s://particle.iohttpاط طریق آدرس  APIدسترسی به 

از طریق توابع نورم افزاری دسترسی به سرویس کالد  پروژه نرم افزار سمت سرور به زبان پایتون نوشته شده است و

فاده شده است spyrkو کتابخوانه  3،۵موجود برای این زبان امکان پذیر می باشد. برای این منظور از پایتون نسخه 

 را از با اجرای دستور زیر می توان به کتابخوانه های پایتون اضافه کرد. spyrkاست. ماژول 

Pip install spyrk 

 موجود می باشد. بر روی سرویس گیت هاب سورس این ماژول پایتون در آدرس زیر

https://github.com/Alidron/spyrk 

را در برنامه پایتون فراخوانی می  spyrkماژول  from spyrk import SparkCloudبا استفاده از دستور 

 و یا نام کاربری و رمز عبور در متغیرهای زیر ذخیره می کنیم. access tokenدر ادامه مقدار کنیم. 

USERNAME = 'he.ho@example.com' 

PASSWORD = 'pasSs' 

ACCESS_TOKEN = '12adza445452d4za524524524d5z2a4' 

 

و یا نام کاربری سرویس کلود، در سرور  access tokenاز دو دستور زیر می توان از طریق  با اجرای هر یک

 الگین نمود.

spark = SparkCloud(USERNAME, PASSWORD) 

# Or 

spark = SparkCloud(ACCESS_TOKEN) 
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اطالعاتی شامل شناسه بردها، نام بردها، متغیرها و فانکشن ها در  print(spark.list)با اجرای دستور 

 خروجی چاپ می شود. خروجی این دستور در ادامه نشان داده شده است.

{'em1': Device(id='54ff73066667515114532367', product_id=0, platform_id=0, cellular=False, 

last_ip_address='2.191.255.169', functions=None, 

api=https://api.spark.io/v1/devices/54ff73066667515114532367, requires_deep_update=False, 

last_heard='2016-02-12T16:44:56.621Z', name='em1', connected=False, last_app=None, 

variables=None), 'ax1': Device(id='54ff6c066672524841501167', product_id=0, platform_id=0, 

cellular=False, last_ip_address='5.115.185.85', functions=['out'], 

api=https://api.spark.io/v1/devices/54ff6c066672524841501167, requires_deep_update=False, 

last_heard='2016-02-13T07:01:07.450Z', name='ax1', connected=True, last_app=None, 

variables={'av': 'int32'})} 

با اجرای یکی از دو دستور زیر می توان به برد مورد نظر دسترسی داشت. نام برد استفاده شده در این 

 می باشد. ax1دستوران 

# Access device 

spark.devices['ax1'] 

# Or, shortcut form 

spark.ax1 

 

ا به همراه آرگومان ورودی در خروجی چاپ می کند. نام اجرای دستورات زیر نام متغیر و فانکشن کلود برد ر

 می باشد. ax1برد استفاده شده در دستورات زیر 

print(spark.captain_hamster.functions) 

print(spark.captain_hamster.variables) 
 

['out'] 

{'av': 'int32'} 

 

چاپ می شود. در صورت آنالین بودن  با اجرای دستور زیر وضعیت آنالین بودن برد مورد نظر در خروجی

 در خروجی چاپ می شود. Falsو در غیر این صورت  Trueبرد مقدار 

Print(spark.ax1.connected) 
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را  outبرای اجرای توابع کلود تعریف شده در برنامه بردها از دستور زیر استفاده می کنیم.این دستور تابع 

 ارسال می نماید.را به آن  offو  onفراخوانی و آرگومان 

spark.ax1.out('on') 

spark.ax1.('off') 

 

با اجرای دستور زیر می توان به مقدار متغییر تعریف شده در کلود دسترسی داشت. دستور زیر مقدار متغیر 

myvariable  را از بردی با نامax1 .در خروجی چاپ می کند 

Print(spark.ax1.myvariable) 

که  outم دستورات فوق در یک برنامه نشان داده شده است. در این برنامه تابع در مثال زیر کارکرد تما 

فراخوانی می شود  time.sleep(۱)می باشد در هر یک ثانیه توسط تابع  D7متصل به  ledوظیفه آن کنترل 

 خوانده شده و در خروجی چاپ می شود. avو مقدار متغیر 

from spyrk import SparkCloud 

import time 

 

ACCESS_TOKEN = 'a298e6061ef5ac2967edf47671c7638d00693c00' 

 

def main(): 

    spark = SparkCloud(ACCESS_TOKEN) 

    print(spark.devices) 

    spark.devices['ax1'] 

    print ("Conection is", spark.ax1.connected) 

    print("Function is =",spark.ax1.functions) 

    print("Variable is =",spark.ax1.variables) 

    print(spark.ax1.av) 

 

    while 1: 

 

        spark.ax1.out('on') 

        time.sleep(1) 

        spark.ax1.out('off') 

        time.sleep(1) 

        print(spark.ax1.av) 

 

 

 

if __name__ == "__main__": main() 
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 م:پنج فصل

 پیاده سازی و بررسی 

با پلتفرم  عملی پروژه

 پارتیکل
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در ابتدا نحوه راه اندازی اولیه و پیکربندی بردهای پارتیکل بررسی می کنیم و در ادامه به بررسی  در این فصل

ز برد در این پروژه ا پروژه کنترل نور و دما در خانه هوشمند از طریق اینترنت و اپلیکیشن مبایل می پردازیم.

Spark Core استفاده شده است.  برای کنترل روشنایی و دمای رادیاتور شوفاژ 

 

 Particleشروع کار با پلتفرم  1-5

 LEDمتصل شود. اگر  USBبه پورت  DFUابتدا برد در حالت  Spark Coreبه منظور راه اندازی اولیه برد 

می باشد در غیر این صورت باید  DFUدر حالت موجود بر روی برد به رنگ آبی در حالت چشمک زدن باشد برد 

ثانیه نگه داریم تا برد ریست شود و به تنظیمات پیشفرض برگردد. برای اضافه نمودن برد با  ۱۰را  MODکلید 

 استفاده می کنیم. Particle setupو دستور  Particle CLIاکانت سرویس کلود از 

C:\Users\Alireza>particle setup 

                  _   _      _        _ 

 _ __   __ _ _ __| |_(_) ___| | ___  (_) ___ 

| '_ \ / _` | '__| __| |/ __| |/ _ \ | |/ _ \ 

| |_) | (_| | |  | |_| | (__| |  __/_| | (_) | 

| .__/ \__,_|_|   \__|_|\___|_|\___(_)_|\___/ 

|_|                     https://particle.io/ 

 

> Setup is easy! Let's get started... 

> It appears as though you are already logged in as emicro.ir@gmail.com 

? Would you like to log in with a different account? (y/N) 

 

را  Nهمین اکانت  الگین کرده باشیم، برای استفاده از particle cliاگر قبال با استفاده از اکانت کلود در 

 را وارد میکنیم. Yوارد میکنیم و در غیر این صورت برای استفاده از اکانت جدید 

باشد، توسط نرم افزار شناسایی شده و با وارد  DFUو در مد  USBدر مرحله بعد اگر برد متصل به پورت 

 یست کنیم.برد را ر MODبه مرحله بعد می رویم. در غیر این صورت باید با کلید  Yنمودن 
! PROTIP: Hold the MODE/SETUP button on your device until it blinks blue! 

! PROTIP: Please make sure you are connected to the internet. 

 

> I have detected a Core connected via USB. 

? Would you like to continue with this one? (Y/n) 
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? Should I scan for nearby Wi-Fi networks? (Y/n) 

در مرحله بعد لیستی  اطراف توسط برد اسکن شود. WiFiرا وارد می نماییم تا شبکه های  Yدر این مرحله 

 موجود در نزدیک برد نمایش داده می شود.شبکه مورد نظر را انتخاب می کنیم. WiFiاز شبکه های 

? Select the Wi-Fi network with which you wish to connect your device: (Use arrow keys) 

  ────────────── 

> [rescan networks] 

  ────────────── 

  Connectify-me 

  eMicro 

 

 پس از انتخاب شبکه باید پروتکل امنیتی شبکه را انتخاب سپس رمز شبکه بیسیم مورد نظر را وارد می کنیم. 

? Select the Wi-Fi network with which you wish to connect your device: eMicro 

? Security Type (Use arrow keys) 

> WPA2 

  WPA 

  WEP 

  Unsecured 

 

 Enterبه رنگ سبز روشن میشود که با وارد کردن  LEDدر این مرحله برد ریست می شود پس از این عمل 

 به مرحله بعد می رویم.

? Security Type WPA2 

? Wi-Fi Password ************ 

Done! Your device should now restart. 

? Press ENTER when your core is breathing CYAN 

 

 برای اضافه شدن برد به اکانت کلود در این مرحله یک نام به آن اختصاص می دهیم.
? Press ENTER when your core is excitedly shouting rainbows 

? What would you like to call your core? ax1 

 

You've successfully setup your core ax1 (54ff6c066672524841501167) 

Nice work! 
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 Particle Devنحوه کار با  2-5

 Particle Devپس از اضافه نمودن برد به اکانت کلود برای برنامه نویسی و پروگرام نمودن برنامه برد از 

می  ATOMمتن باز  IDEتوسعه داده شده برای پلتفرم پارتیکل مبتنی بر  IDE. این نرم افزار استفاده می کنیم

باشد. این نرم افزار برای سیستم عامل های مک و ویندوز در دسترس می باشد و نسخه تحت سیستم عامل 

 از آدرس زیر قابل دانلود است. Particle Devلینوکس در دست توسعه است. 

https://www.particle.io/dev 

 

)از طریق اینترنت( الزم است تا از به منظور پروگرام نمودن برد توسط این نرم افزار و از طریق سرویس کلود

 در حساب کاربری سرویس کلود الگین کنیم. برای برنامه نویسی برد)سخت افزار( Loginو آیتم  Particleمنوی 

ذخیره می کنیم. این فایل حتما باید در  ++cو یا  inoیک فایل جدید در یک پوشه میسازیم و آن را با پسوند 

 Particle->Select deviceداخل یک پوشه باشد تا کامپایل شود. برای پروگرام نمودن برد ابتدا باید از منوی 

برنامه کامپایل شده و از طریق اینترت  Flash via cloudبرد مورد نظر را انتخاب کنیم سپس با کلیک بر روی 

روی برد بنفش می شود و در پایان برد ریست شده  LEDبه حافظه فلش برد منتقل می شود. در این مرحله رنگ 

 و برنامه اجرا می شود. 
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