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Limbaje de programare pentru dispozitive IoT



Ce este un Limbaj de programare?
• Limbaj – mod de comunicație bazat pe un set de reguli (lexicale, 

gramaticale, punctuație, etc.)
• Limbaj de programare – limbaj al calculatoarelor prin care le 

putem spune ce să execute
• Este un set de instrucțiuni care sunt „traduse” în cod binar ce 

este executat de către procesoare/unități computaționale
• Limbaje de programare:

• De nivel jos (low level programming) – limbaj de asamblare, 
cod mașină

• De nivel înalt (high level programming) – C, C++, Python, 
Java, etc.



• Care sunt cerințele privind echipamentul?
• Ce trebuie să facă?

• Cum poate fi modelat procesul?
• Este nevoie de un algoritm complex?
• Este nevoie de interfață grafică de afișaj?

• Ce metode de interconexiune utilizează pentru
• Comunicația cu alte echipamente ?
• Comunicația datelor în Internet ?

• Care este sursa de energie utilizată?
• Unde va fi utilizat acel echipament? 

Alegerea platformei Hardware



Cu microcontroller, fără 
sistem de operare:
• Fără interfață 
grafică/cu interfață 

minimalistă
• Prelucrare limitată a 

datelor
• Sistem predictibil

• Funcții dependente 
de platformă

Cu microcontroller, cu 
sistem de operare 

minimalist, 
lightweight, real- time
• Grad ridicat de 

abstractizare a 
funcțiilor

• Portabilitate 
îmbunătățită

SoC, SoM, Single Board 
PC

• Grad ridicat de 
abstractizare

• Multiple limbaje de 
programare

• Flexibilitate ridicată
• Predictibilitatea 

depinde de S.O.

Platforme de dezvoltare Hardware



Cu microcontroller, fără 
sistem de operare:

• C
• C++

• Assembler

Cu microcontroller, cu 
sistem de operare 

minimalist, 
lightweight, real- time

• C
• C++

• MicroPython

SoC, SoM, Single Board 
PC

• C, C++
• Java, C#
• Python

• Bash, Perl
• JavaScript
• Multe altele

Limbaje de programare utilizate majoritar



Ce reprezintă un „Hello, World!”?

• Program foarte simplu
• Generează de obicei un comportament simplu 

• Text („Hello, World!”)
• Alt comportament elementar 
• Utilizat pentru

• Începători 
• Testarea platformei/compilatorului

• În zona de IoT și Dispozitive Încorporate (Embedded 
Devices) poate realiza o funcționalitate elementară (să 
lumineze intermitent un LED, să genereze un sunet, etc)



Arduino și TinkerCad



Primul nostru Hello, World!(1)



Primul nostru Hello, World!(2)



Primul nostru Hello, World!(3)
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