موضوعات نمایشگاه Embeddedworld
.1سخت افشار ___________________________________________________________________________
*قطعات
**قطعات الکتزًٍیکی فعال
***ریش پزداسًذُ ّا
سیض پشداصًذُ ّای  4بیتی ،سیض پشداصًذُ ّای  8بیتی ،سیض پشداصًذُ ّای  11بیتی ،سیض پشداصًذُ ّای  23بیتی ،سیض پشداصًذُ ّای  14بیتی،
پشداصًذُ ّای ّ pcای تؼبیِ شذُ ،سایش سیض پشداصًذُ ّا
***ریش کٌتزل کٌٌذُ ّا
سیض کٌتشل کٌٌذُ ّای  4بیتی ،سیض کٌتشل کٌٌذُ ّای  8بیتی ،سیض کٌتشل کٌٌذُ ّای  11بیتی ،سیض کٌتشل کٌٌذُ ّای  23بیتی ،سیض کٌتشل
کٌٌذُ ّای  14بیتی ،سایش سیض کٌتشل کٌٌذُ ّا
***پزداسًذُ ّای سیگٌال دیجیتالی
پشداصًذُ ّای ًقطِ ثابت ،پشداصًذُ ّای ًقطِ شٌاٍس
***چیپ ّای قابل بزًاهِ ریشی
 ،FPGA ،PLD/ CPLDآسایِ ّای آًالَگ قابل بشًاهِ سیضی ،آسایِ ّای سایاًش قابل پیکشبٌذی ،سایش چیپ ّای قابل بشًاهِ سیضی
***کٌتزل کٌٌذُ ّای باس
کٌتشل کٌٌذُ ّا ٍ پل ّای  ،PCIکٌتشل کٌٌذُ ّای اتشًت ،کٌتشل کٌٌذُ ّای  ،CANکٌتشل کٌٌذُ ّای  ،USBکٌتشل کٌٌذُ ّای
 ،FLEXRAYسایش
***کٌتزل کٌٌذُ ّای ٍاسط ٍ ّICا
ّICای بلَتَث ّIC ،ای  ،ZIGBEEکٌتشل کٌٌذُ ّای گشافیکی ،کٌتشل کٌٌذُ ّای  ،LCDکٌتشل کٌٌذُ ّای ّIC ،ISDNای هَدمّIC ،ای
ّIC ،CODECای بی سین ،سایش ٍاسط ّای IC
***ّICای چیپ کارت
کٌتشل کٌٌذُ ّای چیپ کاست ،کٌتشل کٌٌذُ ّای  ،CRYPTOسایش
***چیپ ّای حافظِ
 ،FLASH ،EEPROM ،EPROM ،RAMسایش
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***ّICای آًالَگ
آهپلی فایشّای ػولیات ،هبذل ّای  ،AD/DAآهپلی فایشّای ابضاس ،فیلتشّا ،کٌتشل کٌٌذُ ّای لوسی ،سایش
***ّICای هٌبع تغذیِ
سگَالتَسّای ٍلتاط خطی،سگَالتَسّای تغییش الگَّIC ،ای کٌتشل ّIC ،DC/DCای هذیشیت ًیشٍ ،سایش
***ّICای هخصَص
پشداصًذُ ّای سفاسشی ،آسایِ ّای  ،ASIC/GATEچیپ ّای سٍی ساهاًِّPC ،ای چیپّIC ،ای استباطی  ،RFتشاًسویتشّا ٍ سسیَسّای ،IR
 ،IPهالکیت فکشی ّIC ،ای  ،SIMسایش
**سٌسَرّا
سٌسَسّای دها ،سٌسَسّای ًضدیکی ،سٌسَسّای دٍساًی ،سایش
**قطعات ًَری الکتزًٍیکی
**قطعات الکتزٍهکاًیکی
هحفظِ ّا ٍ کابیٌت ّا ،سَئیچ ّا ٍ کلیذ ّا ،اًَاع صفحِ کلیذ ،کابل ّا ،سلِ ّا ،کٌکتَسّا ،هذاسات چاپی ،بک پلیي ّا ،هذیشیت حشاستی ،سایش
*هاصٍل ّا
**هاصٍل ّای رایاًِ ٍ هحیطی
ّPCای تؼبیِ شذُّPC ،ای صٌؼتیّPC ،ای چیپ ،کاست پشداصًذُ ،هاطٍل ّای حافظِ ،کاست حافظِ  ٍ PC ،هاطٍل ّا ،چیپ کاستخَاى،
هاطٍل ّای  ،PCMCIAتجْیضات رخیشُ دادُ ،SSD /هاطٍل ّای باس  ،VMEهاطٍل ّای فششدُ  ،PCIهاطٍل ّای  ،PC/104هاطٍل ّای
 ،advancedtcaهاطٍل ّای ًین طبقِ  ،هاطٍل ّای آهپلی فایش ،هاطٍل ّای کٌتشل هَتَس ،هاطٍل ّای ٍسٍدی /خشٍجی آًالَگ دیجیتال،
 ،EPICسایش
**هاصٍل ّای سیوی ٍ بی سین
هاطٍل ّای باس  ،CANهاطٍل ّای  ،FLEXRAYهاطٍل ّای باس خَدسٍ ،هاطٍل ّای باس  ،IEEE1394هاطٍل ّای ایٌتشًتی تؼبیِ شذُ ٍ
 ،M2M TCP/IPهاطٍل ّای  ،USBهاطٍل ّای اتشًت  ،هاطٍل ّای ایٌتشباس  ،هاطٍل ّای پشٍفیباس ،هاطٍل ّای  ،LONWORKSهاطٍل
ّای  ،ISDN/DSLهاطٍل ّای ساػت سادیَیی  ،سسیَسّای  ،GPSهاطٍل ّای  ،M2M GSMهاطٍل ّای  ،ZIGBEEهاطٍل ّای بلَتَث،
هاطٍل ّای  ،RFIDهاطٍل ّای ،NFCهاطٍل ّای ،IRDAهاطٍل ّای  ،M2M UMTSهاطٍل ّای ،M2M LTEسایش
**سٌسَر ٍ هاصٍل ّای آسهَى
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کاست آصهَى  ،PCکاستخَاى ّا  ،هاطٍل ّای دٍسبیي  ،فشین گیشّا  ،سایش
**هاصٍل ّای ٍاسط اًساى ٍ هاشیي
صفحِ ًوایش ،LCD, STN, TFT ،پالسوا  ،CRT ،OLED ،صفحات ًوایش سفاسشی ٍ سایش اًَاع صفحات ًوایش ،دسایَّا ٍ ٍاسط ّای
ًوایش ،سٌجش ًوایش ،دستگاُ ّای ٍسٍدی ٍ صفحات لوسی ،سایش
**هاصٍل ّای هٌبع تغذیِ
**سایز هاصٍل ّا
*ساهاًِ ّای هخصَص کاربزدّای هختلف
هٌْذسی خَدسٍ ،هخابشات ،کٌتشل صٌؼتی ،دادُ یابی سیاس ،هٌْذسی تشافیک  ،اتَهاسیَى ساختواًی ،هٌْذسی َّافضا  ،ػلَم صًذگی  ،ساهاًِ
ّای فیلذ باس  ،ساهاًِ ّای  ،M2Mسایش ساهاًِ ّا
.2ابشار ________________________________________________________________________________
*سخت افشار
بشد اسصیابی  ،بشًاهِ ًَیسی داخل ساهاًِ  ،دستگاُ ّای بشًاهِ ًَیسی ،اهَالتَسّا  ،دباگشّا  ،ابضاس باگ گیشی سٍی چیپ  ،ابضاس  ،JTAGابضاس
 ،BDMسایش ابضاس باگ گیشی سٍی چیپ ،کیت ّای استاستش ،کیت ّای تَسؼِ بی سین ،سایش کیت ّای استاستش ،ساهاًِ ّای الگَساصی سشیغ،
تجْیضات آصهَى ،آًاالیضسّای هٌطقی ،اسیلَسکَپ ّا ،آًالیضسّای شبکِ ،باس ،تستشّای پشٍتکل ،تجْیضات جاًبی آصهَى ٍ سٌجش الکتشًٍیکی
 ،سایش تجْیضات آصهَى ،سایش ابضاس ٍ سخت افضاس
*ًزم افشار
**ًزم افشار هخصَص طزاحی ًزم افشاری
کاهپایلشّا ،++C ،C ،جاٍا ،سایش کاهپایلشّا ،دباگشّا ،شبیِ ساصّا ،هحیط ّای تَسؼِ یکپاسچِ ،کتابخاًِ ّای ًشم افضاسی ،ابضاس  ،TCP/IPاتصال
شبکِ ،ایٌتشًت تؼبیِ شذُ ،استک ّای پشٍتکل ،کتابخاًِ ّای استباطی ،کتابخاًِ ّای گشافیکی ،سایش
دسایَسّا ،ابضاس کیس ،هٌْذسی ًشم افضاس ،ابضاس  ،UMLسایش ًشم افضاسّای هخصَص طشاحی ًشم افضاسً ،شم افضاس هخصَص طشاحی سخت افضاس ،ابضاس
طشاحی  ،VHDL/ VERILOG ،PLDطشاحی هذاس ٍ بشد ،SPICE ،سایش
ًشم افضاس بشای طشاحی هشتشک ًشم افضاس /سخت افضاسً ،شم افضاس آصهَى ٍ صحِ گزاسی  ،سایش
ً.3زم افشارّای کاربزدی ____________________________________________________________________
*BIOS
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*ساهاًِ ّای بْزُ بزداری آًی
 ،WINDOWS CE، VXWORKS, TORNADO ،QNX ،OSEK ،INTEGRITYOSE ،EMBEDDED LINUXسایش
*هحیط ّای RUNTIME
*هیاى افشار
*هجاسی ساسی
*ًزم افشارّای تصَیز ساسی
پٌجشُ ساصی تؼبیِ شذُ ،تصَیش ساصی دادُ آصهَىً ،شم افضاسّای دسگاُ  ،M2Mسایش
*بزٍسرّای ایٌتزًتی
*ًزم افشارّای ارتباطی
*ًزم افشارّای هذیزیت دستگاُ اس راُ دٍر
*اهٌیت دادُ ّا
پشٍتکل ّای سهضگزاسی شبکِ ،ساهاًِ ّای سهضگزاسی فایل ،بَت لَدسّاً ،صب ایوي ٍ تاییذ اػتباس ،کتابخاًِ ّای اهٌیتی ٍ جؼبِ ابضاسّا
*سایز ًزم افشارّای کاربزدی
.4خذهات ______________________________________________________________________________
*تَسعِ ساهاًِ
تَسؼِ سخت افضاس  ،طشاحی  ،SOCطشاحی ً ،ASIC, FPGAشم افضاس ًَیسی ،تَسؼِ ششکت افضاس ٍ دسایَس ،سایش هَاسد ًشم افضاس ًَیسی ،یکپاسچِ
ساصی ساهاًِ ،اسائِ دٌّذُ خذهات جاًوایی ،سایش هَاسد تَسؼِ ساهاًِ
*ساخت الکتزًٍیک
*صذٍر گَاّی ٍ تاییذ
سٌجش ٍ گَاّی  ،EMIآصهَى ٍ تاییذ اسسال سادیَیی ،آصهَى ٍ گَاّی UL/GS
*هشاٍرُ
*آهَسش
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*رساًِ ّای تجارت ٍ خذهات ارتباطی
*کتب
*سایز خذهات

