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INTRODUCERE 

Arhitectura IoT constă din următoarea stivă de tehnologie: 
luați în considerare conceptele tehnice de bază utilizate în studiul și 
proiectarea sistemelor electronice bazate pe IoTю 

 
Dispozitive finale 
Dispozitivele sunt obiectele care alcătuiesc de fapt 

„lucrurile” din Internetul lucrurilor. Ele acționează ca o interfață 
între lumea reală și cea digitală și iau diferite dimensiuni, forme și 
niveluri de sofisticare tehnologică, în funcție de sarcina pe care o 
îndeplinesc într-o anumită implementare IoT. Aproape orice obiect 
material poate fi transformat într-un dispozitiv conectat prin 
adăugarea elementelor necesare, respectiv senzori sau actuatoare, 
împreună cu software-ul corespunzător. 

 
Software 
Acesta este ceea ce face ca dispozitivele conectate să fie 

„inteligente”. Software-ul este responsabil pentru comunicarea în 
cloud, colectarea datelor, integrarea dispozitivelor și analiza datelor 
în timp real. De asemenea, oferă opțiuni pentru vizualizarea datelor 
și interacțiunea cu sistemul IoT. 

 
Comunicații 
Stratul de comunicare include atât rezolvarea problemelor de 

furnizare a comunicațiilor fizice (comunicații celulare și prin satelit, 
LAN), cât și protocoale speciale utilizate în diverse medii IoT 
(ZigBee, Thread, Z-Wave, MQTT, LWM2M). Alegerea soluției 
potrivite de comunicare este una dintre cele mai importante părți ale 
proiectării oricărui sistem IoT. Tehnologia aleasă va determina nu 
numai modul de trimitere și primire a datelor din cloud, ci și modul 
de interacțiune cu dispozitivele de la distanță. 
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Platformă 
Dispozitivele sunt capabile să facă să „simți” ceea ce se 

întâmplă în jur și să informeze utilizatorul despre aceasta printr-un 
anumit canal de comunicare. Platforma IoT este locul în care toate 
aceste date sunt colectate, analizate și transmise utilizatorului într-o 
formă convenabilă. Platformele pot fi instalate local sau în cloud. 
Alegerea platformei depinde de cerințele unui anumit proiect IoT și 
de mulți factori: arhitectură, tehnologii, fiabilitate, parametri de 
configurare, protocoale utilizate, independență hardware, securitate, 
eficiență, cost. 

Ghidul include modalități și metode de rezolvare a 
provocărilor de proiectare a sistemelor IoT industriale, folosind 
instrumentele utilizate pentru implementarea proiectelor. 

Ghidul conține sarcini practice pentru dezvoltarea 
dispozitivelor IoT, folosind pachetul software Proteus și pentru 
proiectarea unui sistem de control digital bazat pe platforma 
Arduino. 
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  Subiecte pentru evaluările periodice şi finală 

1. Descrieți schema bloc a unui dispozitiv miniplotter. 
2. Ce semnale de control sunt folosite în timpul funcționării 

miniplotterului? 
3. Descrieți algoritmul de funcționare al dispozitivului de 

control al miniplotterului. 
4. Descrieți procesul de depanare a programelor în mediul 

Arduino IDE. 
5. Ce sarcini pot fi rezolvate cu ajutorul proiectului unui 

miniplotter dezvoltat? 

Bibliografie 
 
1. Mediu de dezvoltare IDE.  

Disponibil:   http://www.arduino.cc/en/Main/Software  
2. Sistemele industriale IoT. Disponibil: 

https://utm.sharepoint.com/:p:/s/Master_21_FET/ESo_tIZPbGdA
v_OsYgcW_vYBjuNOYntwiDT94sk7kyMeEw?e=BfxWXn3  

3. Caietul programerului Arduino. Vgian W. Evans. - 2007.-40. 
4. Simulator pentru Arduino.  

Disponibil: http://virtronics.com.au/Data/SetupFree.zip  
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