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Internet věcí (IoT) 

2 Tier 

Data 

”Internet věcí (IoT) je síť fyzických objektů, které mají vestavěnou technologii pro komunikaci a měření 

nebo pro interakci s jejich vnitřními stavy případně s vnějším prostředím.”       

Atributy IoT: 

- Přidaná hodnota 

- Dostupnost snímačů a aktuátorů  

- Internet (společný obecně používaný standardizovaný protokol) 

- Oblasti : 

- Průmysl (4.0)  (preventivní servis, logistika, lokalizační služby, viditelnost a predikce výroby, …) 

- Energetika   (chytré sítě, optimalizace a predikce chování odběratelů, správa majetku,… ) 

- Chytrá města  (parkování, optimalizace dopravy, osvětlení, svoz odpadu, ekologie, …)  

- Doprava   (optimalizace a vytížení prostředků, preventivní údržba, predikce provozu, …) 

- Chytré budovy  (energetické úspory, optimalizace úklidu, lokalizace, individualizace,…)   

- Domácí a personální zařízení    (chytré hodinky, chytré spotřebiče, chytré …) 
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Realita: Omezení objemu dat, konektivity a zpoždění 
Mohou být všechna data zpracována pouze v Cloudu/DC 

? 

• Velká kapacita dat : 

• Velké množství přenosové režie  

• Duplikování senzorových dat 

• Omezená přenosová kapacita (xG,LTE, IoT WAN, SAT) 

• Omezená spolehlivost spojení   

• Omezení na časové zpoždění  

• Bežpečnostní aspekt v kritických situacích 

• Ekonomika shromažďování dat 
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Typické scénáře 

Zpracování na hranici sítě Agregační uzel Vrtná plošina 

Data Data Data 

4 vrstvy 

Cloud IoT zařízení 

2 vrstvy 

Data 

Místní zpětná vazba  Datové centrum Výrobní zařízení 

Data Data 

3 vrstvy 

Datové centrum 
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IoT World Forum - Referenční Model 
Úrovně 

Aplikace 
(Reportování, analytika, řízení) 

Abstrakce dat 
(Agregace a přístup k informacím) 

Akumulace dat 
(Uložiště) 

Výpočty na hranici 
(Analýza a zpracování datových prvků ) 

Konektivita 
(Komunikační a procesní jednotky) 

Fyzická zařízení a kontrolery 
(“Věci” v IoT) 

Spolupráce a  procesy 
(Zahrnuje osoby a firemní procesy) 
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Senzory,Zařízení, Stroje, 
Inteligentní uzly všech typů 

Centrum 

Hrana 

IT 

 

OT 

Založené  

na dotazu 

Založené 

 na události 

Uložená 

data  

Okamžitá  

data 

Odložené  

zpracování  

Reálný 

čas  
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Bezpečnost IoT sítí  
Oddělené sítě nejsou řešení ! 
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Řešení : 

 E-2-E pohled – CVD  

 Řízení přístupu do sítě 

 Visibilita, Segmentace 

 

 

 

  

Obnova z backupů? 

 

Zařízení jsou zranitelnější : 
• verze OS  

• jiná priorita (výroba x bezpečnost) 

• otevřenost protokolů 
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Výpočetní 

středisko 

Center 

Cloud 

Uzel typu  

“Edge” 

Uzel typu 

“Fog”  

Zařízení 

Metodologie zpracování dat v IoT  

Normalizace  
na společný datový formát 

Velké množství 
rozhraní protokolů, 
datových formátů 

Normalizace 
na společný protokol 

Normalizace na 
společné místo  

Normalizace na společné 
globální místo  
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Příklad : Prvky uzlu pro ”Edge/Fog Computing”   
(Cisco IOx = IOS + GOS) 

Síťová infrastruktura pro Fog uzly 

Správa aplikací (vzdálená i místní) Nástroje pro vývoj 

Aplikační  prostředí  

IOx 

 
IOS Application 

Framework 

 

Linux 

Application 
Hosting 

IOx 
Services 

Application Management Směrovače, přepínače, servery a pod.  

Partnerský ekosystém 
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Reálný příklad architektury uzlu Fog: IR8x9 

IOx architektura - maximální oddělení mezi Cisco® IOS® SW a GOS 

Cisco IOS 

Software 
Core #0, 450 MB RAM 

GOS 
Core #1, 1.2GB 

Hypervisor 

IR8x9 HW 

GI x Eth 0 

VDS 
Core #1 

300MB 

IR8x9 IOx Možnosti implementace BYOA : 

• Aplikace stylu PaaS  - kompaktní balík, přenostitelný mezi 
HW, dodavatel dodá runtime knihovny (JAVA, Python, …)  

• Aplikace typu Container – kompaktní balík, uživatel dodá 
balík včetně runtime knihoven (LXC, Docker)  

• Aplikace typu VM balík - nezávislost na OS, velký balík, 
programátor dodá vše  

Široké spektrum 
konektivity 

• Ethernet, IP (v4/v6) QoS 

• Mobilní sítě 3G, 4G, LTE 

• Wi-Fi  

• IoT sítě  (LoRa WAN ) 

• Průmyslové protokoly 

• HW podpořené šifrování 

• IPSec VPN 

• 802.1x 

• Firewall 

• Bezpečné uložiště 

• Zodolněné pro prostředí 
s vibracemi, vlhkostí, 
teplotou, prachem a pod.  

• Vysoká spolehlivost 

• Certifikace  

• Sítě 

• Bezpečnosti 

• Aplikací  

• Bezpečná 
autokonfigurace  

Bezpečnost Průmyslové prostředí Centralizovaná správa  
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Edge 

(Agregace dat / Formatování dat) 

Fog 

Hrana Data Centrum Fog 

ERP 

Zařízení 

Rockwell, Siemens, ABB, … 

Cloud 

IP Síť 

Výpočetní 
fabrika 

Datová 
architektura  

(Interakce se zařízením) 

”Edge a Fog Fabric”: Chytrá distribuovaná výpočetní síť 
 Transparentní směrování a nezávislost na místě zpracování  
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Transformace dat 
 

Dohled  

Administrace 
a konfigurace  

Příklad : Cisco Edge & Fog Fabric 
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Shrnutí 
 

 

 

 

 

 

 

• Pokračování trendu IoT, Průmysl 4.0, digitalizace  

• Akcent na: 

•  bezpečnost 

•  spolehlivost  

•  jednoduchost 

•  strukturovatelnost IoT řešení  

•  ”výpočetní výkon” sítě  

• Klíčová součást Edge/FOG vrstva (IOx, LXC, Docker) 

• Přístup k API, existujícím mikroslužbám + partnerská řešení 

• Důležitý prvek - nástroje pro vzdálenou správu 
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Dotazy? 



Děkuji za pozornost. 


