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Procesul de realizare a unui dispozitiv IoT



Întrebări privind specificațiile

• Specificarea sistemului:
• Căror nevoi răspunde sistemul?
• CE trebuie să facă dispozitivul IoT?
• CUM trebuie să își execute funcția dispozitivul?
• UNDE va fi utilizat? 

• Scenariul de utilizare?
• Parametrii mediului de lucru?
• Tipul de aplicație? (medicală, industrială, hobby, uz general, etc.)

• DE CĂTRE cine va fi utilizat?
• DE UNDE se alimentează?

• Autonomie, surse redundante



Etapele de dezvoltare ale unui dispozitiv
Specificarea 

cerințelor

Proiectarea 
sistemului

Proiectarea 
HW/SW 

detaliată

Implementare

Teste unitare

Teste de 
integrare

Verificare și 
validare



Platforme de 
prototipare și 
dezvoltare



Tipuri de platforme

• Cu microcontroller, fără sistem de operare
• Cu microcontroller, cu system de operare simplist, de 

mici dimensiuni
• Platforme System-on-Chip (SoC) 
• Platforme System-on-Module(SoM)
• Platforme Micro/Mini PC/Single Board Computer



Cu microcontroller

• Arduino Uno, Nano, MEGA,
• Raspberry PI Pico,
• STM32 Nucleo,
• ESP32, 
• NodeMCU
• Etc.



Bazate pe SoC și SoM, SBC

• Raspberry Pi
• Banana Pi
• Orange Pi
• Cubieboard
• OLinuXino



Sursa de energie

• Alimentate de la rețea (Grid Powered)

• Alimentate de la baterii primare

• Alimentate de la baterii secundare 
(acumulatori)

• Alimentate din sisteme de captare și 
stocare a energiei



Module suplimentare
• Carcasă
• Surse de alimentare
• Senzori, traductori, actuatori
• Sisteme de prelucrare a semnalelor
• Memorii (RAM, Card SD, Flash)
• Module de comunicație
• Circuite de adaptare de nivel logic
• Controllere dedicate (ex: pentru motoare)



Kit-uri de dezvoltare

• Colecții de module și senzori
• Aplicabilitate universală
• Compatibilitate ridicată cu 

multiple platforme de prototipare
• Componente regăsite în produse

de serie
• Oferă o bază de testare



Specificații
Funcționalități

Cazuri de utilizare

Prototipare, 
Dezvoltare & 

Testare

Certificare, punere 
pe piață, 

mentenanță, 
reproiectare

De la hobby la produs
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