
راهکارهای یکپارچه اینترنت اشیاء

ناار ن اار رااور را رر IoTنی توانناار راهکارهااای ... سااااناه هاک بااا هبارها ه 
حااواه هوشدنرساااای ن،یااایک اا نارباات تینکاار انت اااه باارره ه  ه هااا را  ااه 

 Linkap)تینکر IoTصورت یکپارچه ه  ر  تر تااه ترین فناهری های هته 
IoT Core )رریافت بننر.



اینترنت اشیاء چیت؟
 ه حواه ای نوین رر فناهری اشااره رارر باه رر  ه ( IoTاینترنت چیزهاک )اینترنت اشیاء 

زارهااای اینتراناتک رریافاات ه ارسااه راره هاااک  اه اشاایاء ه ا /قا لیات اتااااه  اه اینترناات
جاااار اا ایااان ره اینترنااات اشااایاء را نی تاااواه  اااتری  ااارای ای. اطرافداااه تیدااایی نی یا ااار

.رنیایی هوشدنرترک ایدن تر ه بارانر تر رانت

تینکر چگونه  ه شدا بدک نی بنر؟
نات اشایاء تینکر  ه عنواه ن تین نجدوعه بشور به  اور ت ااای رر حاواه اینتر 

تاهک فیاتیااات نی بنااارک  اااه شااادا بداااک نی بنااار تاااا  توانیااار نتناساااا  اااا نیاانناااری های
 ااه را اا نیاااه یزینااه های نتنااوه ارایه شااره انت اااه ه  ه هااا را IoTراهکارهااای ن تلاا  

تینکااارIoTهاااته ک  ااار  اااتر تاااااه ترین فناهری هاااای  اااه صاااورت یکپارچاااهه سااااریی
.رریافت بنیر

انکاااه کIoTتینکاار  ااا ارایااه ه تجدیاار تااااه ترین  رهتک  هااای  اار رر حااواه IoTهااته 
راره هاااااک نااااریریت تجبیاااازات ه  اری ساااااای  ه هااااا را رر قاتااااا جداااار  هری ه ت،لیاااا  

.راشبورری هاحر فراهی نی بنر

تینکر رر چه حواه هایی هتنر؟IoTراهکارهای 
تینکار رر ایان نیااه تدرباز. اینترنت اشیاء حواه های نتنوه ه هسییی را رر  رنی ییرر

ی  ر راهکارهای هوشدنرساای ن،یای است به رر نجتدر های تجاریک اراریک صنیت
 Linkap)هدچنین  تر فنی ارایه شره توسط تینکر. ه نکونی استفاره نی شونر

IoT Core )اااا اننیااات ه  ایاااراری  اااار قا لیااات  کاااارییری رر  ره ه هاااای ع ااایی نلااای 
.هدچوه هوشدنرساای شبرها را راراست



یاااک یکی اا اهراف اصلی نا رر تینکار ایان اسات تاا  اا  یی  ینای نمارنات ناورر ن
ارایااه  نواه هاااا ه  شاااتیبانی نناسااااک نااااا ه راه اناااراای راهکارهاااای ارایه شاااره را 

کناین  یار  ساه بنایی   اه یوناه ای باه ایان باار توساط نشاتری نباایی یاا یاک ت
.عدونیک  ا هزینه  ایین ه سرعت  ارک انکاه  ذیر  اشر

یکپارچه ساای

 هااای یکاای اا نواناار اصاالی  کااارییری راهکارهااای اینترناات اشاایاءک  رابنااریی   ی
عااههه  اار ایاان ه  اااور رااا  رر ریااه. اساات( ساا ت افزاری ه نرا افاازاری)ن تلا   ه 

...( ه NB-IoTک ZigBeeک LoRaWAN)ارتباااطی  رهتک  هااای نتنااوعی هجااور رارناار 
ست  ر  ا تینکر تنبا بافی ا. به هر یک  رای رسته ای اا راهکارها نناسا هتنر

حاا  رهی نیااهایتاااه تدربااز بنیاار  نااا ایاان چاتی هااا را  ااه شااکلی  بینااه  اارای شاادا
.برره ایی

راه انراای  ساه ه سریر

تک تااایی  شاااتیبانی تینکااارک اا ا تااارا ه هنگااااا انت ااااه سااارهی  تاااا انااااه رریافااا
!راه انراای ه استفاره اا  ه رر بنارتاه رواهر  ور  بافی است انت،اه بنیر

! شتیبانیک  ه سبک تینکر

چرا نجدوعه های نیتبر  رای رریافت 
ک تینکر را  ریزیره انر؟IoTررنات 



رر ساا  IoTه  یشاگاا عرصاه « اهتاین»تینکر رر اغلاا انیناه های فیاتیات راورک 
:بشور ه ننامه است   رری اا این نوارر عبارتنر اا

 ارر -تواه  اایین/LPWA)اهتین ارایه رهنره شبکه های هیژه اینترنت اشیاء •
 ( ار

رر بوتاه هیژه اهتین تجدیر بننره تربیبی  رهتک  های ارتباطی  رر  لنر ه  •
IoTا تدربز  ر  رهتک  های  اار  ا تواه نارفی  ایینک .

( رر سادت سارهر)اهتین ارایه رهنره ررنات ناریریت تجبیازات ه راره هاا •
نتناسا  ا راهکارهای اینترنت اشیاء 

ه هوشدنرساای IoTاهتین ناربت ت اای هیژه راهکارهای •
...ه IoTانجیره بان  راهکارهای ( Aggregator)اهتین تجدیر بننره •


