
پـادیـوت
پلتفـرم اینتـرنت اشیـا



ام�ان مدیریت دست�اه ها، �اربران، �روه دست�اه ها، نقش ها و مجوزهای دستریس
(Device Twin) مدیریت ارتباطات هم�ام و ناهم�ام مشخصه های دست�اه های متصل به پلتفرم به �م� همزاد دست�اه

ام�ان تعریف و مدیریت پردازش رویداد های پیچیده  بر پایه داده های دریافت شده از و یا ارسالی به  دست�اه ها
RESTful ارائه �لیه سرویس های پلتفرم بصورت

ام�ان استفاده از سرویس های اعالم ( Notification Service) و سایر سرویس های Third party در پردازش رویداد ها
SSL/TLS ،OAuth2 ،JWT ،Encryption بهره مندی از پروت�ل های استاندارد امنییت احراز هویت و رمزن�اری

ام�ان ب�ار�یری SDK توسعه داده شده به زبان های رایج برنامه نوییس در سمت دست�اه 
پشتیبانی از معماری Multi tenant در راستای جداسازی موجودیت ها و منابع هر �سب و�ار

(Job) ام�ان ارسال هم زمان پیام به ی� یا چند دست�اه در قالب ی� �ار دسته ای
Scheduler با استفاده از زیرسیستم قدرتمند Event Processing هایRule ها و Job ام�ان زمان بندی

MQTT/TLS ,HTTP/s ، CoAP/DTLS پشتیبانی از پروت�ل های رایج اینترنت اشیا
Auto Provisioning قابلیت ثبت خود�ار دست�اه های �اربران با بهره مندی از م�انیزم

اپـراتـور صنعـت هـوشمنـد
www.fanap-infra.ir
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پادیوت ی� پلتفرم افقی  (Horizontal IoT Platform) است �ه �لیه ام�انات الزم از قبیل مدیریت و جمع آوری داده ها از 
دست�اه ها و حس�رهای مختلف و تحلیل، ذخیره و بازیابی داده های جمع آوری شده را مستقل از نوع �اربرد و در مقیاس 

بسیار بزر� و بصورت �امال امن برای صاحبان �سب و�ار(در مدل های B2B2C, B2B) فراهم می نماید.

معرفی پلتفرم اینترنت اشیا  پادیوت  

پلتفرم اینترنت اشیا فناپ با نام تجاری پادیوت (Podiot)، ی� پلتفرم �امال بومی است �ه توسط متخصصان داخلی و با 
و  فناوری ها  به روزترین  از  استفاده  با  �شور،  اشیا  اینترنت  فناوری  در  نظر  مورد  بومی  شاخصه های  و  نیازمندی ها  به  توجه 
متدلوژی ها در حوزه تولید نرم افزار توسعه داده شده است. وظیفه این پلتفرم ایجاد زیرساخت های الزم جهت ارائه �لیه 

سرویس های مطرح در حوزه ی فناوری اینترنت اشیا مطابق با دید�اه جهانی و بومی آن می باشد.

پادیوت، راه حلی است برای ساده سازی ورود به دنیای اینترنت اشیا  و �اهش هزینه های توسعه نرم افزارهای مبتین بر آن.
این پلتفرم با مدیریت دست�اه ها و داده ها و فراهم آوردن فرآیندهای پر�اربرد، راه را برای ورود بی دغدغه �سب و�ارها به 

فناوری اینترنت اشیا  هموار می سازد.
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مزیت ها

مقیاس پذیری پلتفرم، بسته به نیازمندی های هر �سب و �ار
مستندات �اربری �امل همراه SDK های برنامه نوییس

توسعه تمام بومی 
٧xپشتیبانی ٢٤

�اربردها

شهر هوشمند
ساختمان هوشمند
�شاورزی هوشمند

حمل و نقل هوشمند
 بیمارستان هوشمند و ...

همه حوزه های �اربرد اینترنت اشیا مانند: 
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