
Arduino и IoT 



Какво е Arduino? 

Arduino  електронна платформа с отворен код 
базирани на популярни микроконтролери, 

които могат да програмирани да 
взаимодействат с околната среда 

посредством сензори и изпълнителни 
елементи. 



Какво е Arduino? 

Това е електронна прототипна платформа с 
отворен код.  

 

Отворен код - “Ресурси които могат да бъдат 
използвани, препродавани или пренаписвани 
безплатно. Отнася се за хардуер или софтуер” 

 



Какво е Arduino? 

Електроника – “Технология, която контролира 
движение на електрони чрез различни 
средства.” 

 

Прототип – „Една оригинална форма, която 
може да послужи като основа или стандарт за 
други неща. “ 



Итерактивен дизайн 

Интерактивен дизайн е създаването на 
каквото и да е интерактивно преживяване. 

 

В Ардуино се търси интерактивност между  
хора и технологии. 

 



Физикъл компютинг 

Това включва проектирането на интерактивни 
предмети, които могат да „общуват” с 

хората посредством датчици и задвижващи 
механизми, контролирани от софтуер 

вървящ на микроконтролер.  

 



     Философията на Ардуино 

Или говорим,  или правим. 

 

Да не откриваме отново топлата вода. 

 

Да запалим интереса на хората и да ги 
насърчим да споделят откритията си. 



Подробно за Ардуино 



В/И портове 

USB и Power 

 

Цифрови входно-изходни пина (пинове 0-13), които 
могат да бъдат входове или изходи в зависимост от 
това как са зададени чрез софтуерната програма.  

 

Аналогови входа (пинове 0-5), които приемат 
аналогови стойности (т.е. замервания за ел. 
напрежение) и ги превръщат в число от 0 до 1023.  











средата за програмиране 

Ардуино се програми 
на езика Processing, 
който е близък на С но 
е много по-лесен за 
начинаещи. 





Начално ниво 

• Arduino UNO 

• Arduino Leonardo (интел) 

• Genuino 101 

• Arduino Robot 

• Arduino Esplora 

 
 



Разширените възможности 

• Arduino MEGA 2560 

• Arduino ZERO 

• Arduino Due 

• Arduino Mega ADK 



Ардуино за интернет на нещата 

• Arduino Yún LininoOS 

• Arduino Ethernet 

• Arduino TIAN 

 
 
 

 



Интернет на нещата 

Това е концепция за компютърна мрежа от 
физически обекти (устройства, превозни 
средства, сгради и други предмети и вещи), 
притежаващи вградени електронни 
устройства за взаимодействие помежду си 
или с външната среда 





 
 
 

Благодаря ви за вниманието! 

http://itakademia.bgардуино/ 


