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مقدمه
مفهومی جدید در دنیای فناوری و  IOTاینترنتِ اشیاء

استارتباطات 
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ود گذاشته میشماژولها و وسایل سنسورها و چیپها متعدد در 

.و همه اطالعات آن میتواند انتقال پیدا کند
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این حجم داده ها که از شبکه سنسوریک ایجاد شده : سوال 
چطور به اشتراک گذاشته می شود و چطور استفاده میشود؟

3



اءدالیل استفاده از اینترنت اشی

دریافت اطالعات بیشتر در زمان واقعه ای

کنترل اشیا از راه دور

اتوماتیک کردن همه چیز

انجام سریعتر کارها
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همگرائی عوامل حامی اینترنت اشیاء

 افزارهاقیمت سخت کاهش

 کمترابعاد کوچکتر و وزن

 محاسباتیافزایش توان و سرعت

بهبود دستیابی به اینترنت

. توسعه اینترنت اشیا مستلزم توسعه کلیه ابزارهای پیرامون در این راستا خواهد بود
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در فن آوری اینترنت اشیاءRFIDنقش 
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شمای کلی از روند پیاده سازی اینترنت اشیا
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سخت افزارهای متن باز ماسب رای
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وبودندcloseافزارهاسختتمامپیشسال10حدوددر

شرکتهابهبایدنظرمونموردافزارسختایجادبرای

سختزمانمروربهولیمیدادیمافزارسختسفارش

اینکه.شدندماژوالراصالحبهیاتغییرقابلافزارها

دوینوآرومیکروکنترلرهامدیونمیتوانیمرابودنماژوالر

آساناتصالباوریزیبرنامهقابلادواتکه.میدونیم

.هستند



نرم افزارها
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شیاءمرحله آخر تعیین سیستم عامل برای اینترنت ا

اندروید هست

 توی برد پردازش محلی راRunمیکند.
پروتکل های متن باز هم برای ارتباطات فراهم میکند
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گزارماز صبر و شکیبایی شما سپاس


