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   ITU-Tهدل هزجع

 
 مدیریتی توانایی های الیه
 عوَهی تَاًایی ّای▫

دستگاُ هدیزیت 
هحلی شبنِ تَپَلَصی هدیزیت 
تزامن ٍ تزافیل هدیزیت 

 اختصاصی تَاًایی ّای▫
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  ITU-Tهدل هزجع

 
 امنیتی توانایی های الیه
 عوَهی تَاًایی ّای▫

ِّای الی ِ   ماربزدی بزًاه
ِشبنِ الی 
ِدستگاُ الی 

 اختصاصی تَاًایی ّای▫
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Thing Layer 

• Battery-powered or power-connected 

• Mobile or static 

• Low or high reporting frequency 

• Simple or rich data 

• Report range 

• Object density per cell 
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• Active or passive 

• Invasive or non-invasive 

• Contact or no-contact 

• Absolute or relative 

• Area of application 

• How sensors measure 

• What sensors measure 
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Sensor And Actuators 
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Sensor And Actuators 
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Actuators Type 

• Type of motion 

• Power 

• Binary or continuous 

• Area of application 

• Type of energy 
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Smart Object 

• Processing unit 

• Sensor(s) and/or actuator(s) 

• Communication device 

• Power source 
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Trends in Smart Objects 

• Size is decreasing 

• Power consumption is decreasing 

• Processing power is increasing 

• Communication capabilities are improving 

• Communication is being increasingly standardized 
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Smart Object 

• Limited processing power 

• Limited memory 

• Lossy communication 

• Limited transmission speeds 

• Limited power 
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 WSN شبكه های حسگر بی سیم

ُ ّایی بَدًد مِ بِ اًساى • عٌاصز شزمت مٌٌدُ در شبنِ ّای پیشیي، دستگا
 ًشدیل بَدُ ٍ با اًساى ّا تعاهل هی مزدًد

 :هفَْم جایگشیي•
 توزمش شَد محیطبِ جای توزمش بز رٍی تعاهل با اًساى، بز رٍی تعاهل با •

 شبنِ در درٍى هحیط ًْفتِ شدُ است•
گزُ ّای شبنِ با حسگز ٍ  هحزك تجْیش شدُ اًد تا هحیط را اًداسُ گیزی مزدُ •

 یا  بز رٍی آى تاثیز بگذارًد
 گزُ ّا اطالعات را پزداسش ٍ بِ شنل بی سین آى را هٌتقل هی مٌٌد•

ِ ّای حسگز بی سین •  (!WSN)شبن
 (WSAN) شبكه های حسگر و محرك بی سیمیا •
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