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EMBEDDED INTELLIGENT 

Embedded intelligent adalah sebuah sistem yang dirancang sehingga memiliki sebuah 

kecerdasan yang dapat bekerja secara otomatis, salah satu contoh dari embedded intelligent 

adalah alat ukur dari tangki bensin pada kendaraan bermotor dimana sistem yang telah dibuat 

akan mendeteksi berapa volume bensin yang berada didalam tangki bensin selain itu, smart 

home juga termasuk didalam embedded intelligent dimana salah satunya kita dapat mengontrol 

keadaan rumah  

 

 Judul Jurnal: “Embedded intelligent home control system design based on ARM and 

wireless sensor networks” 

 Penulis: Yongxin Wang dan Hua Peng 

Analisa : 

Internet of think (IoT) menjadi salah salah satu tren di beberapa tahun belakangan ini dimana 

banyak dari beberapa perusahaan yang telah menggembangkan beberapa produknya 

menggunakan IoT. Rumah pintar adalah salah satu dari pengembangan IoT yang didalamnya 

terdapat sebuah sistem yang tetanam dan telah dirancang sehingga memiliki sebuah kecerdasan 

yang dapat dikontrol. Selain itu pada rumah pintar ini menggunakan teknologi sensor nirkabel 

yang bertugas untuk menghubungkan ke jaringan. Rumah pintar ini semuanya dimonitor 

melalui perangkat handphone dimana perangkat handphone akan memberi tahu jika ada salah 

satu dari item yang bermasalah atau membutuhkan sesuatu, misalkan didalam rumah terdapat 

sebuah lemari es dimana lemari es tersebut kehabisan sayur sayuran, maka informasi tersebut 

akan diberitahukan ke perangkat handphone. Didalam perangkat handphone inilah embedded 

intelligent dibangun sebuah antarmuka yang dimana didalamnya berisi berbagai macam pilihan 

menu menu informasi dari rumah pintar. Hubungan antara Internet Of Think (IoT) dan 

Embedded intelligent pada jurnal ini adalah sistem yang dirancang sehingga memiliki 

kecerdasan yang dapat bekerja secara otomatis merupakan embedded intelligent sementara dari 

segi IoT adalah teknologi yang dihubungkan ke perangkat handphone tersebut atau dalam hal 

ini Embedded Intelligent merupakan salah satu bagian dari Internet of Think itu sendiri, dimana 

maksudnya adalah IoT akan terbentuk oleh kumpulan dari beberapa sistem yang terkoneksi ke 

jaringan 

 


