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 چهارمین نشست تخصصی همگرایی اینترنت اشیا، داده های حجیم و پردازش ابری
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 فهرست

 هؼشفی هؼواسی ایٌتشًت اضیاء•
 IOT World Forumهذل هشجغ •
•IT & OT  هشجغدس هذل 
  ITU-Tهذل هشجغ•
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 ءمعماری اینترنت اشیا
 

 تْیِ چک لیست•
 ساٌّوا بشای تَسؼِ دٌّذگاى•
 فشیوَسکی جْت استاًذاسد ساصی، افضایص سطح تؼاهل ٍ کاّص ّضیٌِ•
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 IOT World Forumمدل مرجع 
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 الیه اول

•Physical devices and controller layer 

•Things 
 تٌَع ٍ سایض  •
 تَلیذ دادُ•
 تؼشیف دس بستش ضبکِ•
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 الیه دوم

•Connectivity layer 
 استباط بیي دستگاُ ّای الیِ اٍل•
 حول ٍ تحَیل قابل اػتواد اطالػات دس ضبکِ•
 سَییچیٌگ ٍ هسیشیابی•
 تشجوِ بیي پشٍتکل ّا•
 اهٌیت دس سطح ضبکِ•
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 الیه سوم

•Edge Computing layer 

•Fog Computing 
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 الیه سوم

•Edge Computing layer 
 اسصیابی ٍ باصساصی بستِ بشای پشداصش دس باالتشیي سطح•
 فیلتشیٌگ بستِ بشای کاّص تشافیک دس پشداصش بستِ ّا•
 ...اسصیابی دادُ ّا جْت اطالع سساًی، اػالم ّطذاس ٍ •
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 الیه سوم

•Edge Computing layer 
 Fog Computingسایاًص هِ •
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 الیه چهارم

•Data accumulation layer 
 دسیافت ٍ رخیشُ ساصی دادُ ّا•
 قابلیت استفادُ اص دادُ ّا تَسط بشًاهِ ّا دس صهاى ًیاص•
 تبذیل پشداصش سٍیذاد هحَس بِ پشس ٍ جَ هحَس     •
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 الیه پنجم

•Data abstraction layer 
 یکپاسچِ ساصی فشهت دادُ ّا•
 اطویٌاى اص ساصگاسی هؼٌایی دادُ ّای هٌابغ هختلف•
 اطویٌاى اص کاهل بَدى تٌظیوات دادُ ّا•
یکپاسچِ ساصی دادُ ّا کِ دس یک یا چٌذ جا تَسط هجاصی ساص ّا •

 رخیشُ هی ضًَذ
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 الیه ششم

•Application layer 
 تفسیش دادُ ّای استفادُ ضذُ تَسط بشًاهِ ّا•
 بشًاهِ ّا بایذ با تحلیل بش سٍی دادُ ّا هاًیتَس، کٌتشل ٍ تْیِ گضاسش•
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 الیه هفتم

•Collaboration and Process layer 
 هصشف ٍ بِ اضتشاک گزاسی اطالػات بشًاهِ ّا•
 هٌسجن ساصی ٍ بشقشاسی استباط تا هشاحل هَسد ًیاص•
 تغییشات فشآیٌذ ّای کسب ٍ کاس تا حاصل ضذى هٌافغ اص ایٌتشًت اضیا•
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IT & OT در مدل مرجع 
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 ویژگی های مدل 

 ضکستِ ضذى سیستن ّای پیچیذُ ٍ دسک بْتش: سادگی•

   terminologyتؼشیف دقیق : وضوح•
 چگًَگی بْیٌِ ساصی پشداصش ّا : شناسایی•

 تَلیذ هحصَالتی کِ با ّن کاس کٌٌذ: استانداردسازی•

 ٍاقؼی ٍ قابل دستشس بَدى ایٌتشًت اضیا: سازماندهی•
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  ITU-Tمدل مرجع
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4 Layers Model for IoT 

Information 
Processing 

Information 
Transmission 

Information 
Generation Sense and Identification Layer 

Network Construction Layer 

Management Layer 

Integrated Application Layer 

Information 
Application 
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More on 4 Layers Model 
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