
 

 

 

 پروژه های اینترنت اشیا رانده دربررسی جایگاه  استفاده از رویکرد مدل

 

 

 نویسنده: محمدعلی قرائت

 

 مقدمه

ایرتر را ایریا بسریار مرررد و ترلیر  بررد یرار ارریک و کرف م ررز و ارزا    در کشررر امروزه با گسترش زیرر ارا ا ایرتر را

ترجه قرار گرفته ااا. یر روز یتاب دیر ه یرار بیشرترر بره ایر ه یرار مربرری بره ایرتر را ایریا  اارد مد را مر  دیرر  و 

و لرررازخ  ررا     یررره یررار یریررزر  برره ف ررر یریررزر  اررازر یرردر و اجرر ار    یسررتر . از   یرر یرردردارر یررا و مسرررلی  

 یز ر   یراز بره زیرر ارا ا یرای  دار ر . انرز  ترری  زیرر ارا ار  و یردر یریرزر  یریزر  گرفته ترا بیزارارتا  یریرز

  وجرد ی  ه  ر ارعا بره مروررر ایدراد ارت رای بری  ایریا مر  بایر . کره کرف و بری  برا افر ای  اررعا ایرتر را مررد  یاز

یرر ه مر   ورر قررار یزراه در کشرر حر  یر ه اارا و یزنرری  ا راتررر یرار کشررر  یر  بسرتر ارازر یرار بیشرترر را در  

 داده ا  .

 ار ثابا تزراخ  ررو ه یرار ایرتر را ایریا  رداز ر ه یرار کرف تررا  و ارریه  یسرتر  کره قابزیرا یرار برا ی  دار ر  و مر  

یرار مربرری بره   ینیر گ . افه کررر اضر ایریاکزر  فارا  قر رر  ردازیر  برا ی  را بره  یزر  ترا ر  با ایغال کرد  حدرف 

 یراز   متفراورو مت    زررد  ا ررار ری  رداز ر ه یرا برا اارتا  ارد یرار م تزرو بره ارسررر یرار  ال ترو ی  طراح  م ارار 

به ایداد یر  اارتا  ارد و  زتفررخ واحر  بررار  ررو ه یرار ایرتر را ایریا را بری  از بری  کررد.  زتفرمر  کره  رر ی  بررد از 

مر  دیر . یرر بررد دارار تهر اد ارایره را بره کراربر  ررد برا اررعا یرار مترررر  یرای  ق   طراح  یر ه بره یزرراه  رداز ر ه

یررار م تزفرر  مرر  جززرره زیررادر  ررررر ااررتا  ارد  روجرر  و ورودر مرر  بایرر . ایرر  برررد یررا ام ررا  اجرررار ایسررتف عامرر  

 سرر ه ایرتر ررا ایرریا را دارا مرر  بایرر . تهرر اد زیررادر ارسرررر و مررا ول برررار  10 سرر ه یررار م تزررو لیررررکو و ویررر وز

  بررد طراحر  یر ه اارا و یزنرری  یرر اف و ره ار کره بترا ر  برا  رررر یرر ا  بر  و ایسرتف عامر  لیرررکو ات ال به ای

و  ی  م  ترا   بره ایر  بررد مت ر  یررد. تزرام  ام ا رار  کرر یر ه بره یزرراه جامهره بر امره  رریو فهرال  ارت ای برقرار کر 

 ررو ه یرار ا ت راب بره عرررا  قزر  ی  گ یرره بررار دارد باعر  یر ه بدترر رارو رر  راریرا کرامویرتر جی ر  ب رگ  که برد 

 اییا بای .ایرتر ا

 به نام خدا

 



 رانده در این صنعتمدل افزارمهندسی نرم نگرش جایگاه

بر ر را رر ه در ایرر  ب رر  دارد از  وررر میرر ا  جامهیررا و ایزیررا برره ارره ارر   داررتهافرر ار م لرخمدر ارر      کررهجای ررای

برررار یررر   رر .اارر رب برره ترتیرر  افرر ای  ایزیررا و  ینیرر گ  در نرررها و بررر ااررا   وررر  ریسررر ه مرترر  یرر ه  یررر  .م 

 ا   ی  یرکا واقک در انفدا  که احتزا  از ای ه یار مربرطه  شتی ا   کر  مهرف  ی ه ااا.

 

  سطح صفر: تولید خودکار کد های مربوط به ایجاد خروجی و یا دریافت ورودی از پایه هایGPIO پبری بر رس

 پای

 

 

    GPIOو ب    Zeroبرد راو رر  ار  س ه  -1 ی  

 

را  LEDبررد رارو رر  رار رویر  کریر . بررار ایر  کرار بایر  یر  ارر را برا  LED: فرض کری  قرار ااا یر  مثال

که به زمری  مت ر  اارا ونر  کریر  و  ایره دی رر    را بره ی ر  از  ایره یرار دل رراه  GPIOبه ی   از  ایه یار 

در  LEDدی ر مت    زرده و با کر   ریسر      ایره را ابتر ا  روجر  کررده و بره    م ر ار یر  را  سر ا دییر  ترا 

ار یرا را برا ق یر  کر  ایر را ر ه مر  تررا اثر جریا   کره از بری  دو ارر  ررد مر  گرشرد رویر  یررد. برا روش م ل

را م ر ار دیر  کرر  و کر  یرار     LEDنررفا کراربر در مر ل  ررد  ایره مت ر  بره  ادرلا ا داخ داد به  حرر که

یرررکا رباتیرر   را ترلیرر  کرررده و    را رویرر  کررر . یررای   زخ بایرر  از مرر ل یررار اجرررا یرر    ااررتفاده یرررد.

   ررد بررار ا دراخ  ررو ه یرار کر ر  برا رارو رر در   ری  یرار  مرزیرم  ترا    شیرار ای  ایر ه بایر   1باراما 

 . ار
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ک  ریسر  بررار ات رال ق هرار م تزرو مدر  کزیر  یرا   ررا   بره کراربرا  م تر ر مدر  کردکرا   یاز رفک: کاربرد

  یا و ارسرر یار اطالعار به برد و ورودر داد  به    یا و  را    اطالعار    یا به اادگ .

 

 

  کار های تکراری و تولید خودکار کد های راه اندازی سنسور ها و قطعاتسطح اول: پیش گیری از انجام 

 رسپبری پای

دا یر  مت ر   زررده ایر  ولر   ز  رارو رر  راربره را بررار اولری  برار  USBکرف فررض کریر  کره یر  وب :مثال

حترر  اگررر قرر ال یررف ایرر  کررار را ا درراخ داده . داترارر  دایررته بایرری ت رراویر دریافررا یرر ه ترارر      برره   ر رره

م ر ارر  ر  کر  از کره دارت اه یرا ارسررر ج یر ر بره بررد مت ر  مر  کریر  بایی   شیرفتر   یسا که یر برار 

را رر ه در ترلیرر  مربرطرره را دارد. ااررتفاده از روی رررد م ل ق هررهبر امرره را از اول برریسرری  کرره ف رر  کررار راه ا رر ازر 

را کره ایر  ارسررر یرار محر ود یسرتر   کراف  اارا مرا ول یرار ا ر  عززر  بایر  زیرای   ری  ک  یای  مر  تر

وجر یرر   و دارته برر ر  و کر  یرار مربرری بره راه ا ر ازر یرر کر اخ تحزیر  مرجرد برار برد راو رر  ار جسرا

ر امره یرد تا بر امه  ریسرا  بترا رر  بر و  یرین دا ر  ار ا افر ارر نررفا برا ات رال ق هرار بره بررد بترا رر  در ب

اررا ا یرر   یزنررری  ویایشررا  از ایرر  ق هررار ااررتفاده کرررر  و برره    یررا داده بفراررتر  و از    یررا داده ب یر رر  

زبرا  مر ل اررازر بررار اراررال بره یررا دریافرا اطالعرار از ق هررار قابر    رر  برر رور راررو رر  رار و در ا تیررار 

 بر امه  ریو قرار داد     یا  کار  ینی ه ار   رای  برد.

بر امرره  ررریو برررار افرر ای  ارررعا ترلیرر  بر امرره یررا و ایدرراد اارر زا بر امرره یررا و کررای  د   رره  :کاااربرد

 وجر برار  ی ا کرد   حره کار یر ق هه به طرر ج اگا ه.جسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :استند  )مثال دستگاه ها تولید برنامه های مختلف برای این قبیل یک زبان سطح باال برای ارایهسطح دوم

 دستگاه های پوشیدنی، ربات های صنعتی و ... (لوازم خانگی، خانه های هوشمند، های هوشمند، 

 

  روترتایپ ااتر  یار ترلی ر ترا  یرکا باکو -2 ی  

کره کزر  بیشرتر از یر  ارال عزرر دارد یررکت  اارا کره در زمیرره ترلیر  اارتر   2کو: اارتارر ا  برااول مثال

یررار یریررزر  و اجرررار ت زیهررار تهررامز  فهالیررا مرر  کررر . برررار مشررترر یررار م تزررو بر امرره یررار م تزررو از 

 رری  تهیرری  یرر ه ار را بررر رور ااررتر  یررار ترلیرر ر  رررد کرره ف رر  یرر   زر رره ااررا اجرررا مرر  کررر  و  یرراز 

ااد م  گری . فرض کری  کره از روی ررد مر ل را ر ه بررار ترلیر  بر امره یرار ایر  اارتر  یرا اارتفاده مشتریا  را  

 .کر . ارعا ترلی  بر امه یا به ی ر اف ای   رای  یافا

 ررر  فررض کریر  کره قررار اارا یر  ایسرتف  ا ره یریرزر  کره وکیفره ر    کرتررل  تر  اررزر   :مثال دوم

را رر ه مرر ل اررازر یرررد تررا بررر دقیررو و لحورره ار ااررا ترارر  روش م ل دمررا و رطربررا محرری   ا رره برره نررررر

ااا   یاز  ب   یار  ا ره و محر  ارسررر یرا و برا ویاگر  یرار مرررد  یراز مشرترر از ایسرتف درو  یر  مر ل 

 قرار دکتررر ترلیر  یررد. اکرامال یر یه تر   ارسررر یرا بره ارادگ تهریو یر   و بر امه ر مربری به کرتررل ایر  

 بای .  رو های    شیرارم  ترا    3 ا ه یریزر  افرا ب. خ.( یرکا

 ردکرار  ترلیر  مر  ترا ر را ر ه در ایر  ب ر  در واقک مر  تررا  گفرا م یرا انرز  اارتفاده از روش م ل :کاربرد

رکیرا   ررخ افر ار ایر  دارت اه یرا برر اارا   یراز مشرترر عرررا  کررد. رویر  کره قر ال ترار  یررکا ن  درن  

 ااتفاده ی ه ااا.
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 برای مطالعات بیشتر ع پیشنهادیمنب
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