
 

 

 با استفاده از بردهای رزبری پای  (IOTسرفصل آموزش پایتون برای ایتنرنت اشیا)

 انی،مک هر در و زمان هر در اتصال برای اشیاء توانمندسازی صنعتی انقالب چهارمین عنوان به اشیاء اینترنت هدف

 اوریفن این. کند می استفاده آل ایده صورت به خدمتی و شبکه یا مسیر هر از که است شخصی هر و چیزی هر با

 شکل سمت به و است مجازی و دیجیتال واقعی، شکل به که جهانی و دارد توجه محیطی نافذ حضور به جدید

 سالمت و نقل و حمل انرژی، نظیر مختلف هایحوزه در فناوری این. شوند می همگرا هوشمند، های محیط گیری

 ریفناو چرخه در گارتنر اطالعات فناوری تحقیقات مؤسسه هایتخمین اساس بر. گیرد می قرار برداری بهره مورد

 اکوسیستم در. برسد تکامل به ۹۱۹۲ تا ۹۱۰۲ هایسال بین اشیاء اینترنت فناوری رود می انتظار نوظهور های

 تریلیون ۳ تا فناوری این توسط شده ارائه خدمات از حاصل الملل بین سطح در مالی گردش اشیاء اینترنت فناوری

 فناوری این. است شده بینی پیش سال در دالر تریلیون ۰۲ بر بالغ درآمدی و است شده تضمین سال در دالر

 . دارد ابری رایانش و ۵G همراه تلفن پنجم نسل عظیم، هایداده نظیر دیگر هایفناوری با تنگاتنگی ارتباطات

 برای را ای نوآورانه متنوع خدمات و کاربردها و شده خارج کودکی دوران از اشیاء اینترنت اکنون دیگر سوی از

 اطاتارتب و اطالعات فناوری بعدی انقالب عنوان به اشیاء اینترنت. است کرده فراهم ها، دولت و افراد وکارها، کسب

 جنوبی، کره هند، اروپا، اتحادیه چین، متحده، ایاالت جمله از مختلف کشورهای های دولت و است شده معرفی

 اجرای حال در و کنند می حمایت اشیاء اینترنت فناوری گسترش از متفاوت هایانگیزه با برزیل و بریتانیا، استرالیا،

 .هستند آن با مرتبط کارهای و کسب و خدمات فناوری، این توسعه برای مختلفی های برنامه

 

 

 بخش اول)اینترنت اشیا(

 اشیا اینترنت بر ای مقدمه-۰

 اینترنت اشیاکاربرد -۹

 ساختار کلی در اینترنت اشیا-۳

 مدل های استاندارد در اینترنت اشیا-۲

 تکنولوژی های درگیر در اینترنت اشیا-۵

 پروتکلهای اینترنت اشیا-6

 تجهیزات در اینترنت اشیا-7

 سیستم عاملهای اینترنت اشیا-8



 

 

 

 

 بخش دوم)بردها(

 چیست؟ پای رزبری -۰

 پای رزبری ساختار -۹

 متعلقات و پای رزبری -۳

 عامل سیستم نصب -۲

 تنظیمات -۵

 

 

  بخش سوم)مقدمات الکترونیک(

 (…و ولتاژ،جریان،مقاومت،کار،توان)الکتریکی های الکتریسیته،کمیت مفاهیم و الکترونیک تاریخچه-۰

 (…و ژنراتور ولتمتر،آمپرمتر،اهمتر،اسیلسکوپ،سیگنال)گیری اندازه های دستگاه با عملی کار و بررسی-۹

 AC،DC مدارات در سلف و خازن رفتار و موازی و سری رزنانس مدارات-۳

 (ولتاژ برابرکننده دهنده،مهارکننده،چند یکسوکننده،برش)دیود انواع با آشنایی و دیودی مدارات-۲

 انواع ترانزیستورها با آشنایی-۵

 غیره-6

 

 

 بخش چهارم)برنامه نویسی (

 معرفی کتابخانه های موجود-۰

 کالینت سمت و سرور سمت وب، نویسی برنامه ساختار مقدماتی معرفی-۹



 

 

 وب صفحات طراحی برای HTML، JAVA Script های زبان مقدماتی معرفی-۳

 پایتون در وب تحت نویسی وبرنامه bottle سرور وب معرفی- ۲

   پای رزبری بردهای بوسیله پایتون با اشیا اینترنت مختلف پروژه ده انجام-۵


