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Tóm tắt: 

Trong mạng lưới vạn vật kết nối IoTs (Internet of Things), các thiết bị phải thực hiện kết nối và 
truyền thông theo các phương thức như M2M (Machine-to-Machine) hay D2D (Device-to-
Device). Thông thường, các thiết bị này là thiết bị nhúng có phần cứng không đồng nhất và sử 
dụng các chuẩn truyền thông khác nhau. Vì vậy, chúng không thể tự thiết lập kết nối và giao tiếp 
với nhau. Bài báo này đề xuất một mô hình Gateway được thiết kế với lớp đệm trung gian có 
chức năng chuyển đổi qua lại giữa các chuẩn truyền thông khác nhau qua một chuẩn trung gian, 
giúp cho chúng có thể dễ dàng kết nối với nhau và kết nối tới Internet. Mô hình thực thi được 
thiết kế hỗ trợ ba công nghệ truyền thông phổ biến bao gồm Zigbee, Bluetooth và Wifi, giao tiếp 
với nhau qua chuẩn trung gian Ethernet.  
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Abstract: 

In the internet of things environment, most devices have ability to connect and communicate 
with others to transfer data in a Machine-to-Machine (M2M) or Device-to-Device (D2D) 
manner. In general, most of them are heterogeneous embedded devices that may be implemented 
by different communication protocols or technologies. Therefore, they cannot connect and 
communicate to each other directly. This paper proposes an IoTs Gateway model with 
intermediate layer that abstracts different communication protocols or standards from IoTs 
devices into an intermediate standard. The proposed Gateway can connect with different input 
and output wireless technology interfaces including Zigbee, Bluetooth and Wifi via Ethernet 
interface serving as intermediate layer.  
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