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Giới Thiệu Giao Thức UHES
Giao thức UHES (viết gọn UHES) là giao thức được thiết kế nhằm tạo sự kết nối giữa các thiết bị
IoT với nhau cũng như kết nối các thiết bị IoT với phần mềm ứng dụng.
UHES đóng vai trò như một ngôn ngữ chung, thống nhất dành cho các thiết bị IoT, chủ yếu trong
lĩnh vực thiết bị gia dụng.
Với UHES, một thiết bị IoT có thể nói chuyện với phần mềm ứng dụng server ( viết gọn server)
về khả năng của nó, nó cần gì từ server và ngược lại.
UHES được thiết kế gồm ba nhóm (group) là UHES TRANSPORT, UHES CONTROL và UHES
GLINK.
UHES TRANSPORT là giao thức giúp kết nối giữa server và thiết bị cũng như chuyển tải dữ
liệu giữa server và thiết bị.
UHES CONTROL là ngôn ngữ trao đổi giữa server và thiết bị. UHES CONTROL được vận
chuyển trong giao thức UHES TRANSPORT.
Nghĩ về UHES TRANSPORT giống như giao thức HTTP và UHES CONTROL giống như
HTML.
UHES GLINK là giao thức cho kết nối và giao tiếp giữa các nhóm server trong một mạng lưới
các thiết bị IoT và các server phục vụ cho grid compuitng.
Để sử dụng giao thức UHES, cả thiết bị IoT lẫn server phải được xây dựng để hổ trợ cho giao
thức này.

1. Tôi hỗ trợ UHES, tôi muốn kết nối
2. Bạn là ai, có thể làm những gì ?

Server

3. Tôi là ổ cắm điện, tôi có cảm biến nữa

Thiết bị IoT

4. Bạn có cảm biến loại nào, dãi hoạt động bao nhiêu ?
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Giới Thiệu Neon IoT Platform

Neon IoT Platform là một nền tảng phần mềm ứng dụng server (viết tắt NIP) của công ty The LE
company được xây dựng để hỗ trợ cho giao thức UHES. Bất cứ thiết bị IoT nào có hỗ trợ giao thức
UHES điều có thể kết nối và giao tiếp với NIP.
Các nhà sản xuất thiết bị khác nhau không cần phải xây dựng hệ thống server ứng dụng riêng lẻ cũng có
thể biến thiết bị của mình trở thành thiết bị IoT. NIP đủ thông minh để kết nối và hiểu các loại thiết bị
khác nhau miễn là thiết bị đó hỗ trợ giao thức UHES.
Sau khi thiết bị IoT đã kết nối với NIP, người dùng sở hữu thiết bị có thể quản lí và điều khiển những
thiết bị của họ thông qua NIP mà không cần sử dụng thêm bất cứ ứng dụng bên thứ ba nào khác.

3.

Nhà Sản Xuất Thiết Bị Cần Làm Gì

Bạn là một nhà sản xuất các thiết bị gia dụng, bạn cần biến các thiết bị của mình thành thiết bị IoT và trở
nên thông minh hơn nhưng bạn không muốn phải xây dựng toàn bộ hệ thống ứng dụng server/ mobile
app. Bạn cũng không muốn mất nhiều thời gian, chi phí để nghiên cứu và phát triển phần mềm cho thiết
bị của bạn (gọi là firmware).
Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng nền tảng ứng dụng server NIP của chúng tôi. Chúng tôi
cũng cung cấp thiết kế và firmware phù hợp cho các thiết bị của bạn, vì vậy các bạn sẽ nhanh chóng có
được thiết bị IoT với thời gian và chi phí phát triển là tối thiểu. Tên thiết bị, thương hiệu vẫn là của các
nhà sản xuất.
Publication

© The LE Company, 2018

Page 5

Giới Thiệu Giao Thức UHES và Ứng Dụng Neon IoT Platform

01-RD-IoT-SW-IOV-001

Suy nghĩ về điều này cũng tương tự như nhà phát triển hệ điều hành Android (Google) và các nhà sản
xuất điện thoại sử dụng hệ điều hành Android (Sam Sung, Sony…).

4.

Bản Quyền và Chi Phí

Giao thức UHES và nền tảng ứng dụng NIP là bản quyền của công ty The LE company.
Thiết bị IoT (tên, mẫu mã thiết kế, các tính năng…) là bản quyền của nhà sản xuất.
Công ty The LE company sẽ cung cấp miễn phí firmware của thiết bị cho các nhà sản xuất.
Nhà sản xuất sẽ trả tiền (một lần duy nhất) cho mỗi thiết bị IoT được sản xuất sử dụng giao thức UHES
và nền tảng ứng dựng NIP. Chi phí cụ thể sẽ được thỏa thuận riêng lẻ, vui lòng liên hệ chúng tôi cho
thông tin chi tiết.
The Le company, Ltd
www.lecompany.co
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