برگزار کننده همایش ،سمینارهای تخصصی و دوره های آموزشی
فناوری اطالعات ،برق ،عمران ،مدیریت بازرگانی ،بورس

نام دوره :اینترنت اشیاء  IOTمقدماتی
مدت دوره 22 :ساعت

کد دوره:

پیش نیاز  C++ :مقدماتی
مخاطبان دوره :

اهداف دوره :
IOTیا اینترنت اشیاء ،با اتصال تمامی اشیاء به یکدیگر از طریق اینترنت و با هدف سنجش
و کنترل از راه دور استفاده میگردد .اینترنت اشیاء از چندین فناوری دیگر نظیر شبکه
حسگر بیسیم یا(  WSNبرگرفته شده از ) Sensor Wireless Networkارتباطات
ماشین به ماشین یا  )M2Mبرگرفته شده از ) Machine to Machineروباتیک،
شبکههای بیسیم ،فناوریهای اینترنت و دستگاههای هوشمند استفاده مینماید .در حال
حاضر فناوریهای  IoTموجود است و میتوان از خدمات و دستاوردهای آن در عرصههای
مختلف استفاده کرد .شناخت ظرفیت و پتانسیل ارائه شده توسط فناوری فوق بسیار حایز
اهمیت است و میبایست ضمن انتخاب یک مسیر صحیح جهت بکارگیری آن در محیط
کسبوکار و زندگی ،با فرصتها و تهدیدات آن نیز به خوبی آشنا گردید.

دانشجویان و کارشناسان کامپیوتر  ، IT ،برقالکترونیک و مهندسی پزشکی
 عالقه مندان به مباحث هوشمندسازی -عالقه مندان به مباحث تکنولوژی های روز دنیا

محتوای دوره:
 -1مقدمه و معرفی اینترنت اشیاء
 -2معرفی معماری کاریردی اینترنت اشیاء
 -7آشنایی با قطعات الکترونیک پایه
 -6نصب  ،راه اندازی و آماده سازی محیط شبیه سازی و برنامه
نویسی
 -5اتصال اشیاء به اینترنت
 -3مدیریت هوشمند اشیاء توسط اینترنت
الف) از طریق راه اندازی وب سرور
ب) از طریق ایجاد اپلیکیشن اندروید
ج) از طریق وب سایت های مدیریت IOT
 -7مدیریت هوشمند اشیاء به کمک سنسور
شناخت و آموزش کار با انواع سنسور ها :گاز – رطوبت – دما -حرکت
–نور –ضربان قلب

 -8نظارت بر محیط به کمک:
الف) راه اندازی LCD
ب) راه اندازی OLED
ج) وب سرور
د) اندروید
ه) وب سایت های مدیریت IOT
آموزش :برنامه نویسی  - C++راه اندازی وب سرور – طراحی
صفحات وب – برنامه نویسی اندروید
 راه اندازی ESP
 اتصال  ESPبه شبکه

 کار با  GPIOاز طریق اینترنت
 راه اندازی OLED – LCD
 راه اندازی سنسورها
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