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 عشؽان االطروحة:

الذكي الزراعي البيت انعسة في والتحكػ لمسراقبة االشياء انترنت  
 ممخص االطروحة:

 في السؽجؽدة االشياء جعل الى ييدف االشياء انترنت. ذكاءأ اكثر بذكل تقميدية انعسو لبشاء وذلغ االشياء انترنت مؽضؽع في متزايد اىتسام ىشالغ, االخيرة الدشؽات في
 تػ, العسل ىذا بشائيا. في في يدخل التي الحقؽل كل في العسل تدييل الى ييدف االشياء انترنت(. الة مع الة) بريغو بعزيا مع متؽاصمة و مترابطة العالػ انحاء
 تػ االمر بادئ في. العسمية التطبيقات ىذا مثل في التقشية ىذه مؼ االستفادة مدى ودراسة, بشائيا في االشياء انترنت لدمج وذلغ اختيارىا تػ والتي الزراعية البيؽت تطبيق

 تحتاج التي لمشباتات السالئسة العروف كل لتحقيق وذلغ الزراعي البيت داخل ذكية تحكػ انعسة تشريب عمى العسل ثػ, تقميدي زراعي بيت اي مثل الزراعي البيت بشاء
 نعام و, التربة رطؽبة في لمتحكػ نعام,  الحرارة درجة في لمتحكػ نعام: وىي تحكػ انعسة 3 يزػ السبشي الزراعي البيت. والدميػ الرحي الشسؽ لتزسؼ خاصة ظروف
 مراقبة امكانية الى باالضافة. بعد عؼ بشائيا تػ التي باالنعسة لمتحكػ ذلغ و االشياء انترنت نعام بشاء ىي التالية الزراعي. السيسة البيت داخل االضاءة بدرجة لمتحكػ
 عؼ حي بذكل الزراعي البيت داخل الشباتات مذاىدة امكانية لتؽفير وذلغ(IP Camera) يدسى كاميرا نؽع استخدام تػ. العالػ في مكان اي مؼ حالتو و الزراعي البيت

. العامة االنترنت شبكات عبر تشقل التي و الزراعي البيت البيانات لتذفير وذلغ االشياء انترنت تطبيقات تشاسب السراحل متعددة تذفير خؽارزمية اقتراح تػ, اخيرا . بعد
 .االشياء انترنت تطبيقات متطمبات تشاسب جعميا بكيفية ىي الخؽارزمية ليذه تحديات اكبر مؼ
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IoT based Intelligent Greenhouse Monitoring and Control System 
 Abstract of Thesis: 

In recent years, there is an increasing interest in Internet of Things (IoT) in order to make the traditional application have a 
sense of smartness. The IoT works on making the things over the world connected and communicated with each other 
(Machine to machine). The IoT’s target is including several features that may lead to make the works in field much easier. In 
this works, the greenhouse’s application was chosen in order to be integrated with the IoT technology, and determine the 
usefulness of including the IoT in such application. The greenhouse has been built as conventional one basically, and then 
control system must be installed in order to satisfy the required circumstances that are needed by the plant to ensure the 
healthy grow up. The implemented greenhouse contains three control systems: Temperature control system, Irrigation control 
system, and Light Intensity control system. The next task is the building of IoT system in order to make the control system 
remotely controlled. Also, the greenhouse’s status could be monitored from any place in the world. Finally, the multi-stage 
cryptographic algorithm has been proposed in order to secure the transferred data over the IoT links in public internet. 
 

 

  


