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  چکیده
هاي جوي و نامناسب بـودن  به دلیل کمبود ریزش نیز کشور ایران. شودزمین میآب ماده حیاتی است که کمبود آن منجر به تلفات زیستی در کره 

 رشـد روز افـزون جمعیـت و کـاهش سـرانه آب،     بـا   عـالوه بـراین   ،پراکنش زمانی و مکانی در زمره کشورهاي نیمه خشک و خشک جهان قراردارد
کمی آب در معرض خطر  ...اکوسیستمی، کاهش منابع تجدید شونده آب و هاي هاي کشاورزي و صنعت، پدیدهگسترش شهر نشینی و توسعه بخش

ه درصـد بـاالیی از آن مربـوط بـه نشـت      ک ، در بخش کشاورزي و باغداري استهاي هدر رفت آبنمونه بارزترین یکی از. داردو حتی نبود آن قرار 
بـراي حـل ایـن     .دشـو یکی و مکانیکی مورد نیاز در پمپ آب نیـز مـی  هاي ذخیره آب است که عالوه بر هدر رفت آب، باعث اتالف انرژي الکترمنبع

به . با معماري اینترنت اشیاء و استفاده از برد تینکر، برون رفت از این مشکل به سادگی امکان پذیر است. هاي نظارتی راه گشا هستندسامانهمعظل، 
کند تا به راحتی و حتی بدون فشار دادن یک دکمه، آب موجود در منبـع  میکه به اینترنت متصل است کمک هر شخصی به  سامانهکار گیري این 
بـه دنبـال افـزایش     . ي جلوگیري از نابودي پوشش گیاهی در منـاطق دور دسـت نیـز کـاربرد دارد    در زمینه سامانهاستفاده از این  .را مدیریت کند

همچنـین پلتفـرم وب   . شـود از این پلتفـرم اسـتفاده    گرفته شد تاشان براي ارائه خدمات مختلف، تصمیم هاي اندرویدي و تواناییمحبوبیت دستگاه
  .گرفته شدعمومی براي کسانی که دستگاه اندرویدي ندارند، در نظر 

    
  .، برد تینکرهاي نظارتی، دستگاه اندرویديسامانهاینترنت اشیاء، کمبود آب،  :کلیدي هاي واژه
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  قدمهم
ا در اقـدامات مـوثري ر   اي وسـیع، تواند در مجموعهشود و میهاي مدیریت انرژي محسوب میمدیریت مصرف آب یکی از شاخه

 ).1385شـریف واقفـی،   (د سازي آن معمول دارد که نهایتاً منجر به کاهش نیاز انرژي نیز خواهـد شـ  خصوص الگوي مصرف آب و بهینه
کاربردهاي مختلف ماننـد نظـارت بـر محـیط، مـدیریت      و ها مبادله دادهو آوري یزیکی را به منظور جمعف شیءاشیاء، میلیاردها اینترنت 

و   Cherukutota( .کنـد ء انقالبی است که جهان را هوشـمندتر مـی  اینترنت اشیا. دهدارتباط می با هم زیرساخت و اتوماسیون خانگی
Jadhav  ،2016 (و تعامـل  ه انسان باهم ارتباط برقرار کرده شوند تا بدون نیاز بترنت به هم متصل میطیف وسیعی از اشیا از طریق این

 1جگتـپ پروفسـور   اًاخیـر ) ٢٠١٧ ، Ni, Zhang( توان اشیاء را از راه دور کنترل کردهمچنین از طریق این تکنولوژي می. داشته باشند
گیـري  ، سـطح آب منبـع انـدازه   2فراصـوت و یـک رسـپبري پـاي     حسگراند که در آن با استفاده از طراحی کرده سامانه، یک همکارانش

 در طـرح )Jagtap, Sikandar) ،2016. دهـد وضـعیت را در دسـتگاه اندرویـدي نشـان مـی      ،شود و پمپ را فعال و غیرفعال کرده می
و  ،هاي عظـیم تر دادهریعهمچنین به منظور پردازش س .شودداده میو نشتی آب تشخیص  شدهاستفاده  سامانهاز این  حاضرپیشنهادي 

عـالوه بـر   . شوداستفاده می 3رد تینکرها، به جاي رسپبري پاي از بهاي یادگیري ماشین بر روي دادهدر آینده براي پیاده سازي الگوریتم
تواننـد  هـا مـی  این اسـت کـه داده   فوقویژگی اصلی طرح پیشنهادي . شد خواهدها استفاده ي دادهبراي ذخیره 4اینترنت اشیاء ابر این از

تواند در هر زمان و از هر کاربر میافزار صرف خواهد شد؛ و ري براي سختهاي خیلی کمتبنابراین هزینه. شوند تحلیلروي ابر ذخیره و 
  )adhav،2016 و   Cherukutota( .کند و به اشتراك بگذارد تحلیلها را ها دسترسی داشته باشد، آنکجا به داده

  
  هامواد و روش

   :ابر اینترنت اشیاء
هـاي   هاي ارتباطی ماننـد شـبکه   از طریق شبکه واست که در آن منابع اغلب مجازي شده،  داده پردازش یک روش 5رایانش ابري

 قـوي، هاي پردازشـگر  سامانهو در اختیار نداشتن  هاي حجیمخصوص هنگام پردازش دادهبه فناورياین  شود محلی و اینترنت عرضه می
از حجـم بـاالیی    ءهـاي اینترنـت اشـیا   گـره ي مجموعـه وسـیله  بهآوري شده جمعکه اطالعات با توجه به این .د خواهد بودنبسیار سودم

د پـردازش ایـن اطالعـات اسـتفاده نمـو      نگهداري و برايکننده عنوان یک زیرساخت پشتیبانیتوان از رایانش ابري بهاست، میبرخوردار 
  .ابر اینترنت اشیاء گویندبه ترکیب دو فناوري اینترنت اشیاء و رایانش ابري،  ).1395ثانی و ثانی، (

  
 :6آب-سطح حسگر

 ارسـال  حسـگر  درخواستی را بـه  کنند، وقتی رسپبري پايیک ارتباط دو جانبه با رسپبري پاي برقرار می آب-سطحهاي حسگر
کـه یـک مـوج صـوتی      کنـد، کـار مـی   7سـونار بر اساس اصـل   حسگراین . فرستدرسپبري پاي می برايهاي خام را داده حسگرکند، می

کند  ، موج صوتی را منتشر میاست HIGH، 8تریگکه ولتاژ روي پین هنگامی. کندبازخورد آن را دریافت می ،اولتراسونیک منتشر کرده
  ) 2016و همکاران، Jagtap( .کند، دریافت می)تنظیم نشده است HIGHکه روي (9اکوکند و ولتاژ بازخورد را روي پین  می
 
  

                                                        
1 Jagtap 
2 Raspberry Pi 
3 Tinker Board 
4 IoT Cloud 
5 Cloud Computing 
6 water-level 
7 SONAR 
8 TRIG 
9 ECHO 
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 :رسپبري پاي
  .دارد MQTT10و واسط آب -سطح حسگراست که یک ارتباط دو طرفه با  Node.jsرسپبري پاي داراي یک اسکریپت 

 ها از طریق درخواستMQTT در ازاي دریافت درخواست، یک سیگنال رسپبري . شودبه رسپبري پاي منتقل میHIGH  به پین
 . فرستدمی حسگرتریگ 

  روي حالت  اکو، پین حسگروسیله بهیک موج صوتی اولتراسونیک منتشر کرده، که بعد از دریافت آن  حسگرسپسHIGH  تنظیم
 . شودمی

  این سیگنالHIGH  شودرسپبري پاي دریافت میوسیله بهدر برگشت . 
  و حاصل را به  ،محاسبه کردهي زمانی سپري شده بین ارسال و دریافت موج صدا را فاصله رسپبري پايسپسMQTT ارسال می-

  )Singhal، 2015و   Agrawal( و) 2016 ،همکاران و، Jagtap( .کند
  

MQTT11: 
MQTT ي یک سرور مرکزي است که روي نمونهEC2 ي ایـن واسـط ماننـد یـک پـل همـه      . شودوب سرویس آمازون اجرا می

از ( آینـد براي آن به حساب مـی  12کالینتشوند، به عنوان وصل می MQTTهایی که به دستگاه يهمه. کندها را به هم وصل میماژول
  ).و رسپبري پاي 13اپلیکیشن اندرویديسایت، جمله وب

ي همـه    MQTTبـه ایـن منظـور،   . کننـد میـزان سـطح آب را درخواسـت مـی     MQTTاز  اپلیکیشن اندرویـدي یا /سایت ووب
  . کندجدا کرده و سپس رسپبري پاي را در لیست جستجو و درخواست را به آن فوروارد میهاي مرتبط با آن درخواست را  دستگاه

کنـد، ایـن   خاصی ارسال می کالینتهاي سطح آب را براي کند، دادهبه طور مشابه، وقتی رسپبري پاي سطح آب را محاسبه می
 اپلیکیشن اندرویـدي یا /سایت ومرتبط با آن پیام، وبهاي از بین کالینت  MQTTسپس . شوددریافت می MQTTوسیله بهپیام ابتدا 

  )Singhal ،2015و   Agrawal(و )  2016و همکاران، Jagtap( کندرا براي آن فوروارد می مورد نظر را در لیست پیدا کرده، و داده
  

 :Node.jsسرور 
.  MQTTبـراي واسـط    کالینـت سـایت و یـک   یک سـرور بـراي وب  . براي وبسایت ماست 14هاستینگ-یک وب Node.jsسرور 

Node.js ي متفاوت روي نمونهEC2 با اسـتفاده از تکنولـوژي تحـت وب     که سایتاین وب. شودسرویس آمازون اجرا می وبNode.js 
  : دو هدف داردساخته شده، 

  سرعت افزایش  .1
  . MQTTبرقراري ارتباط با  .2

 .دهـد ها را در رابط کاربري نمایش مـی برایش ارسال کند و داده خواهد که سطح آب رااز رسپبري پاي می دائماً Node.jsسرور 
) Bermudez-Ortega  ،2015و همکاران ) .(Jagtap  ،2016و همکاران (  
  

Android Counter Part: 
Android Counter Part براي  کالینتعنوان یک کند و بهمشابه وب عمل میMQTT  همچنـین از کتابخانـه   . اسـتPaho 

MQTT Library کندکند، که مرتباً از رسپبري پاي سطح آب را پرس و جو میاستفاده می اختصاصیعنوان یک سرویس به . 
 

                                                        
10 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) 
11 Message Queuing Telemetry Transport 
12 client 
13 Android App 
14 web-hosting 
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 :15اپلیکیشن اندرویدي
  :شامل دو قسمت است اپلیکیشن

 هارابط کاربري براي نمایش گرافیکی داده .1

2.  Android MQTT Client  
. کنـد درصد سطح آب را محاسبه و آن را به واسط کاربري نگاشـت مـی   اپلیکیشنسطح آب از رسپبري پاي،  هايدادهبا دریافت 

  .اطالع دهدبه کاربر را تغییرات سطح آب مسئول است که  Android MQTT Clientدرصورتی که تلفن همراه خاموش باشد، 
  

16MSC: 
MSC هـا را از  داده. اسـت  اینترنـت اشـیاء  هـاي  ها، براي دستگاهدهی دادهي مبتنی بر ابر و پلتفرم سرویسیک مدیریت کننده

هاي متصـل شـده را، از راه دور و   دهد تا به طور مستقیم، دستگاهکند و  به کاربر اجازه میمی آوريجمعهاي متصل شده به هم دستگاه
که کاربر . کندفراهم میهاي سري زمانی را سازي دادهسرویس ذخیره MSC. هاي موبایل کنترل کنداز طریق کنسول وب یا اپلیکیشن

هـاي جـاري   توانـد داده همچنین کاربر مـی . هاي متصل شده را مشاهده نمایددستگاهوسیله بهآوري شده هاي جمعسازد دادهرا قادر می
  )Jadhav ،2016 و   Cherukutota( هاي گذشته را نیز استخراج نمایدخود را مشاهده و با استفاده از فیلتر زمان، داده

MSC 17اي غنی از مجموعهAPIاي کمک و بازیابی نقاط داده بارگزاريکند که به توسعه دهندگان به را فراهم می18 هاي رِست فول
 19استاندارد اچ تی تی پی status codeاز بوده یا خیر، آمیز موفقیت APIبراي اینکه نشان دهد آیا یک درخواست  MSC. کندمی

   .کنداستفاده می
MSC ،API کندزیر را فراهم میهاي:  

 GET : براي بازیابی منابع  
 POST: براي ایجاد منابع  
 PUT:  منابع  بروزرسانیبراي  
 DELET :براي حذف منابع 

ام خطا مبنی بر غیرمجاز یک پیغ ، در پاسخاگر معتبر نباشند، سرور. نیاز به تایید اعتبار دارند APIهاي فرستاده شده به تمام درخواست
  . دهدمیبودن، 

  
 هاي تحقیقیافته

و داده هـاي آن از طریـق دسـتگاه     سطح آب بررسی شـده . شوداستفاده میفراصوت  حسگراز گیري سطح آب منبع براي اندازه
بـه منظـور پـردازش    . اگر پمپ غیرفعال و سطح آب تغییر کرده بود، به معناي نشتی منبع آب است. شودکاربر فرستاده میبه اندرویدي 

ـ هاي یادگیري ماشین بر روي دادهپیاده سازي الگوریتم برايو در آینده  ،هاي عظیمدادهتر سریع رد تینکـر  ها، به جاي رسپبري پاي از ب
هـا  اسـت کـه داده   آن سـامانه  نایـ ویژگی اصـلی  . شودها استفاده میي دادهبراي ذخیرهاینترنت اشیاء  ابر عالوه بر این از. شوداستفاده 

توانـد در  همچنین کاربر می. کمتري براي سخت افزار صرف خواهد شد بسیاري بنابراین هزینه. شوند تحلیلتوانند روي ابر ذخیره و  می
  .و به اشتراك بگذارد کرده تحلیلها را ها دسترسی داشته باشد، آنهر زمان و از هر کجا به داده

تواند تشخیص دهد چه زمـانی گیـاه نیـاز بـه آب     می شده طق پیشنهادپوشش گیاهی در منا از طرفی براي جلوگیري از نابودي
رطوبت سـنج خـاك و    حسگربا استفاده از یک  سامانهاین  .دهدبه میزان الزم به آن آب  خودکاران و به صورت ، و بدون دخالت انسدارد

                                                        
15 Android Application 
16 Media tek Cloud Sandbox 
17 Application Programming Interface 
18 RESTFul 
19 HTTP 
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کننـد، تـا   در خـاك را انـدازه گیـري مـی    ها، میزان رطوبت و آب موجود حسگر. شده است طراحیبراي کنترل پمپ آب  تینکریک برد 
دهـد، اگـر   شود و سپس خشکی خاك را تشخیص میمتصل می تینکربه  حسگردر این پروژه، . آورندشرایط مناسب را براي گیاه فراهم 

رطوبـت کـم   کنـد کـه میـزان    اعالم مـی  تینکربه  حسگراین . سطح رطوبت بسیار کم باشد، به این معناست که گیاه نیاز به آبیاري دارد
که رطوبت سـطح خـاك بـه مقـدار کـافی برسـد، آن را       کند، زمانیهم براي شروع آبیاري گیاهان، پمپ آب را روشن می رسپبري. است

بـا   شده،رطوبت گیاهان در سطح مطلوبی حفظ  شود،میشدن گیاهان ن است که مانع خشکمزیت باغبانی هوشمند ای. کندخاموش می
   .آیددست میبهاه مصرف آب کمتر نتیجه دلخو

  
 :20سیمحسگر بیهاي شبکهاستفاده از 

هـا،  تـاپ ها، لپحسگرها، ها، المپلوازم خانگی، اتومبیل، لباس، قفل درب: شودبه هم وصل  اینترنت اشیاءدر  تواندمی همه چیز
، 22QR، بلوتـوث، بارکـد،   NFC21، شـامل  اینترنـت اشـیاء  مورد اسـتفاده در  ارتباطی  هايفناوري ... .هاي تلفن همراه هوشمند و گوشی

Zigbee ،3Gpp 23LTE/LTE-A ،3Gpp متحرك، شبکه هاي Ad-hoc24 ،هسـتند سـیم  هـاي بـی  ، شـبکه سیمحسگر بیهاي شبکه. 
)Song 2014(.  هزینـه بـاال، تعـداد    شود، اما مشکالتی از جملـه  استفاده می سیمحسگر بی هايشبکهاز  اینترنت اشیاءبه طور کلی در

. دارد... و همچنین قرار گـرفتن در شـرایط آب و هـوایی مختلـف و      کم، مصرف انرژي زیاد، شارژ کردن مجددگره هاي زیاد، طول عمر 
آوري، پـردازش و انتقـال اطالعـات و رویـدادها بـه      جمـع ، اینترنـت اشـیاء  بـر محـیط    نظـارت  سـیم حسـگر بـی  هاي شبکههدف اصلی 

  .است) یا کامپیوترانسان (انکاربر
  :شوندبه سه گروه تقسیم می سیمحسگر بیهاي شبکهدر یک دسته بندي   

  محور  رویداد. 1
  ) کنندال رسبار اطالعات را اچند وقت یک(محورزمان. 2
  .مبتنی بر پرسش و پاسخ. 3

-ي بزرگ براي تجزیـه و تحلیـل  یک مجموعه داده سامانهتا در حین اجراي . شودمحور استفاده میاز مدل زمان در این پژوهش
متصـل   getwayها به یـک  ي گرههمه آناست، که در  25استار، سیمحسگر بی هايشبکهترین توپولوژي در ساده. شودهاي آینده تهیه 

تـوان  مـی  .متصل به اینترنت است ها به یک سرورِپردازش و ارسال داده ،آوريجمع سیمحسگر بیهاي شبکهدر  getwayنقش  .هستند
 و اما این موضوع ممکـن اسـت روي عملکـرد شـبکه     ؛هستند، از انرژي طبیعی استفاده کرد محیط بازهایی که در براي تامین انرژي گره

هاي قابل شـارژ  باتريبنابراین در حال حاضر از  .ها شودهزینهثیر بگذارد و حتی در مواردي باعث افزایش ألیت اطمینانشان تها و قابگره
بهتـر   ،براي کاهش مصرف انـرژي  .رویدادهایی که باید به صورت آنی گزارش شوند، بیشترین مصرف انرژي را دارند. شودگرفته میبهره 

همچنین کوتاه  ؛)د امواج رادیویی را دریافت کنندها باید بتوانندر این توپولوژي گره(استفاده کرد استاربه جاي  26مشاست از توپولوژي 
  ) Lazarescu ،2014. (شودها موجب کاهش مصرف انرژي میکردن پیام

  
 :اینترنت اشیاءابر استفاده از 

در . شـود بـه ابـر ارسـال     واي فاي سپس از طریقشده، تبدیل  27TCP/IPها به چالش اصلی این است که داده ،ارتباط با ابر در
  . شودها استفاده میسازي پروتکلتینکر براي دستیابی به قابلیت یکپارچه ياز برد توسعهاینجا 

                                                        
20 Wireless Sensor Network 
21 Near Field Communication 
22 Quick Response 
23 Long-Term Environmental 
24 Mobile ad hoc network 
25 Star 
26 Mesh 
27 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
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از  .به ابر خواهد فرستاد رِست فول ها را با استفاده از سرویس مبتنی بر وبِاین داده ،ي تینکرتوسعهرد بMSC عنوان پلتفـرم  به
هـاي  داده تحلیـل بـه کـاربر امکـان مشـاهده و     کند و فراهم میهاي سري زمانی را داده سازيذخیره، که سرویس شودمیابري استفاده 

در هر زمان و از هـر مکـان،   و دهد که بدون درنگ به کاربر اجازه می سامانهاین . دهدهاي متصل را میدستگاهوسیله بهآوري شده جمع
  .هاي قدیمی دسترسی داشته باشدیا اپلیکیشن تلفن همراه به داده سایتاز طریق وب

  
 :برد تینکر

داشـتن  . کند هاي پردازشی پشتیبانی میAPIاز نسل جدید گرافیک و  ،مصرف با استفاده از یک طراحی قدرتمند اما کماین برد 
اي از  هاي تابع ثابت، طیـف گسـترده   پردازندههمچنین داشتن و  ،آرم مبتنی بر ٢٨Mali™-T764 جی پی یوتوان با ، پردازنده گرافیکی

کننـده و پردازشـگر تصـویر را همـراه بـا       اي، تشـخیص حرکـت، تثبیـت    انـداز رایانـه   پخش صوت و تصویر، بـازي، چشـم  کاربردها مانند 
بـراي بهبـود    ،بـا چهـار هسـته پردازشـی    ، بـر آرم مبتنی  RK3288 SoC مجهز به یکتینکر  .سازد ممکن مییربرداري محاسباتی تصو

هـا افـزایش    شود که عملکرد را براي تمـام برنامـه   گیگاهرتز اجرا می 8/1 این پردازنده در فرکانس. اي است هاي چندهسته عملکرد برنامه
ها  هاي از برنام توجه عملکرد در طیف گسترده به بهبود قابل ،افزایش فرکانسهمراه  ، بههاي پردازنده این افزایش در تعداد هسته. دهد می

  .شوند تر اجرا می اي سریع هاي رایج رایانه درنتیجه، برنامه. دهد هاي پروژه را افزایش می کند و قابلیت کمک می
فرکـانس   ، دارايآن را طراحی کـرده  آرم که شرکت Mali T764 با نام ،SoC این چیپ جی پی یوِپردازنده گرافیکی یا همان 

600MHz طریقاز را تواند تصویر است که می HDMI 1.4 همچنین می تواند فرمت هاي. روي مانیتور نمایش دهد H264  وH265 
سـرعت تبـادل   . بردارد 29سی پی یو بیشتري را براي نمایش تصویر از دوش بارتواند این قابلیت می .کند دیکدافزاري به صورت سخترا 

بر خـالف رسـپبري   . است 3 رسپبري پاي LAN برابر بیشتر از سرعت 10است که در حدود   1000Gbpsاین برد توسعه  LAN رابط
و   2.0 30یـو اس بـی   پورت چهار شامل هاي دیگر تینکر بردپورت .درتوان از آن استفاده کرد داراي میکروفون است که میاین ب، 3پاي

رسـپبري پـاي،    ردهـاي مانند ببرد تینکر، ه الکترونیکیبراي توسعه . استولتی  پنجبراي اتصال منبع تغذیه یو اس بی  یک پورت میکرو
تواند بـه دوربـین و صـفحه    میاین برد  .است UART و  GPIO ،SPI ،I2C ،PWM،PCM/I2S دارد که داراي تایی40یک هدرپین 

داراي یـک   آن فـاي  واي مـاژول مدار . است بلوتوث و واي فاي داشتن آندیگر قابلیت . متصل شود MIPI نمایش لمسی از طریق رابط
 .وجود دارد دهی بهتریک آنتن خارجی براي آنتنهمچنین قابلیت اتصال . شیلد فلزي است تا از تداخل الکترومغناطیسی جلوگیري کند

توانـد   اسـت و مـی   اینترنـت اشـیاء   حوزه در نویسی برنامه مخصوص ،برد تینکر. ي داخلی آن دو برابر رسپبري پاي استهمچنین حافظه
ـ . رد فراهم سازدافت سرعت و فشار بر روي ب يرا بدون داشتن دغدغه اشیاءاینترنت  هاي مرتبط با حوزه تقریبا تمامی نیاز رد یکـی  این ب

رداز جدید ترین ب رد در جدول مقایسه .استمعرفی شده 3پاي رسپبريهاي  ردهایی است که بعد از بآمده است 1ي این دو ب. 
 

  ي برد تینکر و رسپبري پايمقایسه  - 1جدول 
 Asus Tinker Board  Raspberry Pi 3 Model B  

  Cortex-A17 Quad-core 1.8GHz  Cortex-A53 Quad-core 1.2GHz  پردازنده
  2GB LPDDR3  1GB LPDDR2  حافظه داخلی

 Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, Gigabit  اتصاالت
LAN  

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, 10/100Mbit/s 
Ethernet  

USB 4x USB 2.0  4x USB 2.0  
  1x 3.5mm jack  1x 3.5mm jack  صدا

  1x HDMI supports 4K  1x HDMI supports Full HD  پشتیبانی از نمایشگر
  MicroSD card slot  MicroSD card slot  فضاي ذخیره سازي

  1x 40-pin header  1x 40-pin header  هدر داخلی
                                                        
28 GPU 
29 CPU 
30 USB 
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 :گیري نتیجه
، تمرکز اصلی بـر روي  شدجویی در مصرف آب راه حلی ارائه هاي جدید براي حل مشکل بحران آب و صرفهبا استفاده از فناوري

 سـامانه . به کنترل آن کمک خواهـد کـرد  و این مشکل را رفع مورد بحث  طرح. هاي آب استمنبع سرریزمسأله هدررفت آب، از طریق 
کند و همچنین به کاربر ایـن امکـان   و پلتفرم اندروید، تغییرات سطح آب را نظارت و بررسی می اینترنت اشیاءطراحی شده با استفاده از 

شـود و بنـابراین کـاهش    یند به صورت خودکار انجام مـی اکل این فر. نمایند کنترلدهد، در هر کجا که هستند آب داخل منبع را را می
هـا بـر روي آن   هاي پر استفاده و وسیع است که بسـیاري از اپلیکیشـن  ندروید یکی از پلتفرما. اتالف انرژي و کاردستی را خواهیم داشت

ي ایـن  ي موجـب عملکـرد بهتـر و توسـعه    حسگرهاي اش براي استفاده از دادههاي مختلف برد تینکر و تواناییویژگی. قابل توسعه است
هـاي مطمئنـی را بـراي    ها براي کاهش ضرر و زیان مالی کمـک کـرده و راه  به باغداران و کشاورزان و سازمان سامانهاین . دشوطرح می

  .را بهبود بخشد و مقیاس پذیري را افزایش دهد سامانهتواند تحوالت آینده می. دهدمدیریت مخازن آب بدون هیچ زحمتی ارائه می
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