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IoSphere her ölçekte IoT projesi için uçtan uca çözüm sağlayan bir IoT platformudur.
Veri Toplama, Depolama, Görselleştirme, Analiz, Cihaz Yönetimi, Varlık Yönetimi, Lojik, Zamanlayıcı ve 

Raporlama özelliklerine sahiptir. 

TEMEL ÖZELLİKLER



IoT'de ilk adım, dağıtılmış saha cihazlarını buluta ve birbirine bağlamaktır. 
IoSphere, sahadaki herhangi bir cihaz ile iletişim kurmak için çok çeşitli 
haberleşme yeteneklerine sahiptir.

MQTT : Çeşitli IoT cihazları için en uygun olan Publish (yayınlama) ve Subscribe (Abone Olma) 

kavramlarına dayalı, küçük veri paketleri kullanan bir mesajlaşma protokolüdür.

HTTP : IoSphere sunucu düğümleri, saha cihazlarından HTTP ve HTTPS protokolleri ile 
haberleşebilir.  

COAP : CoAP protokolü UDP tabanlıdır, ancak HTTP'ye benzer şekilde request-response
modelini kullanır.

MODBUS : Endüstriyel uygulamalarda haberleşme protokolü olarak bir çok donanımın

desteklediği modbus protokolü IoSphere tarafından da desteklenmektedir.

OPC-UA : IoSphere, endüstriyel iletişimde standart olarak kabul gören OPC-UA protokolü ile 

haberleşme yeteneğine sahiptir. 

TCP/UDP : Cihazlardan ham veri olarak TCP veya UDP protokolleri ile veri alışverişi yapabilir. 

CANBUS : Otomotiv sektöründe yoğun olarak kullanılan CanBus protokolü 
desteklenmektedir. 

BACNET : Bina uygulamalarında tercih edilen BacNET protokolü ile haberleşebilir.

BLE : Bluetooth Low Energy uygulamalarında kullanılabilir.

SNMP : Çoğunlukla network ürünlerinin kullandığı SNMP protokolü ile veri toplayabilir.

ODBC : Farklı veri tabanları ile iletişimde ODBC protokolü kullanılır.

VERİ TOPLAMA



HABERLEŞME YAPISI



IoSphere cihaz ve telemetriyi depolamak için veritabanı kullanır.

Platform üç farklı veritabanı seçeneğini desteklemektedir:

SQL - Tüm varlıkları ve telemetriyi SQL veritabanında depolar.

PostgreSQL, IoSphere'in desteklediği ana SQL veritabanıdır.

NoSQL - Tüm varlıkları ve telemetriyi NoSQL veritabanında depolar.

Cassandra, IoSphere'in desteklediği tek NoSQL veritabanıdır.

Hibrit (PostgreSQL + Cassandra) - PostgreSQL veritabanındaki tüm 

varlıkları ve Cassandra veritabanındaki zaman serisi verilerini depolar.

Karma (PostgreSQL + TimescaleDB) - PostgreSQL veritabanındaki tüm 

varlıkları ve Timescale veritabanındaki zaman serisi verilerini depolar.

VERİ DEPOLAMA



DATABASE YAPISI



GÖRSELLEŞTİRME
IoSphere, kütüphanesinde kullanıma hazır 
çok çeşitli widget’lar içerir. 

Bu widget’lar ile yüksek görsellik ve gelişmiş 
özellikler sunan IoT dashboard’ları oluşturmak 
mümkündür. 

Dashboard’lar üzerinde anlık ve geçmişe 
dönük veriler, trend grafikler veya dijital-
analog göstergeler ile izlenebilir. 

Harita özellikli widget’lar ile cihazlara ait 
verilerin haritalar üzerinde izlenmesi ve 
görselleştirilmesi mümkündür.



UZAKTAN CİHAZ YÖNETİMİ
IoSphere Web UI ve REST API kullanarak cihaz yönetimi özelliklerini destekler. Sunucudan saha cihazlarına 

RPC (remote procedure calls) gönderilmesine imkan sağlar. Temel olarak bu özellik, cihazlara komut gönderilmesine 
ve komut yürütme sonuçlarının alınmasına olanak tanır. Benzer şekilde, cihazdan da istek gerçekleştirebilir.

https://thingsboard.io/docs/reference/rest-api/


VARLIK YÖNETİMİ
Varlık yönetimi ile kullanıcılar, müşteriler, saha cihazları ve dashboard’lar arasında ilişkiler 

oluşturulabilir. Kullanıcı, müşteri ve cihazlar gruplandırılabilir. Böylelikle her bir kullanıcı kendi 
hesabı ile sadece kendisine atanmış olan verilere ve ekranlara ulaşabilir.



IoSphere Kural Motoru, sistemin kalbidir ve gelen

mesajların işlenmesinden sorumludur.

Karmaşık olay işleme için özelleştirilebilir ve 

yapılandırılmış bir sistemdir. Kural motoru ile IoT

cihazlarından ve varlıklardan gelen mesajlar 

filtrelenebilir, dönüştürebilir, yönlendirilebilir ve 

matematiksel işlemler gerçekleştirilebilir. 

Ayrıca, bildirimler veya harici sistemlerle iletişim gibi 

çeşitli eylemler de tetiklenebilir.

KURAL MOTORU - LOJİK

https://thingsboard.io/docs/user-guide/rule-engine-2-0/overview/#rule-engine-message


ZAMANLAYICI
IoSphere, esnek program 

yapılandırmasıyla çeşitli aktiviteleri 

planlamanıza olanak tanır. 

Scheduler, programlanmış aktiviteleri 

zamanı geldiğinde tetikler. 

Aktivite tetiklendiğinde, kural 

motorunda tanımlanmış olan 

aksiyon gerçekleştirilir.



RAPORLAMA
IoSphere dashboard’ları kullanarak raporlar 

oluşturulmasına olanak tanır. 

Raporlar, aktif olan dashboard’lardan

oluşturulabilir Veya zamanlayıcı (Scheduler) 

özellikleri kullanılarak planlanabilir. 

Raporlara özel dashboard’lar tasarlanarak 

istenilen tasarımlar elde edilebilir. 

PDF, PNG ve JPG gibi formatlarda 

oluşturulabilen raporlar otomatik olarak mail 

ile ilgili kullanıcılara iletilebilir. 

Ayrıca Geçmişe Dönük Veriler, CSV ve XLS 

formatlarında platformdan indirilebilir.

https://thingsboard.io/docs/user-guide/scheduler/#generate-report


GÜVENLİK
OAuth 2.0 Desteği : IoSphere, 
kullanıcıları için Tek Oturum Açma işlevini 
sağlar. 
OAuth 2.0 protokolünü destekleyen harici 
platformları (Google , Okta , Auth0 vb.) 
kullanarak otomatik olarak kiracı, müşteri 
veya alt müşteriler oluşturulmasına 
olanak tanır.
SSL üzerinden MQTT : IoSphere, MQTT 
sunucusunu SSL üzerinden çalıştırma 
yeteneğine sahiptir. Hem tek yönlü hem 
de iki yönlü SSL desteklenmektedir.
Cihaz kimlik doğrulaması : Cihaz kimlik 
bilgileri, cihaz üzerinde çalışan 
uygulamalar tarafından IoSphere
sunucusuna bağlanmak için kullanılır.
IoSphere, Access Token ve X.509 
sertifikalarını desteklemektir.

https://thingsboard.io/docs/user-guide/certificates/
https://thingsboard.io/docs/user-guide/certificates/


SİSTEM MİMARİSİ
IoSphere IoT platformu Monolitik bir uygulama veya bir dizi Mikroservis olarak çalıştırılabilir.

Monolitik Mod : Tüm IoSphere bileşenleri tek bir Java Sanal Makinesi'nde (JVM) çalıştırılır ve aynı işletim 
sistemi kaynaklarını paylaşır. IoSphere Java ile yazıldığından, monolitik mimarinin bariz avantajı, IoSphere
için gerekli belleğin en aza indirilmesidir.



SİSTEM MİMARİSİ
Mikroservis : IoSphere cihazlar ve uygulamalar için MQTT, HTTP ve CoAP tabanlı API'ler sağlar. Protokol API'lerinin her 
biri ayrı bir sunucu bileşeni tarafından sağlanır ve IoSphere "Taşıma Katmanı" nın bir parçasıdır. Bu protokollerin her biri, 
Kafka'yı kullanarak ana IoSphere Node mikroservisleri ile iletişim kurar.



PLATFORM MİMARİSİNİN ÖZELLİKLERİ
Ölçeklenebilir : Yatay olarak Qölçeklenebilen yapısı ile önde gelen teknolojiler kullanılabilir.

Hataya Karşı Toleranslı : Platformda tek hata noktası (SPOF) yoktur. Cluster’daki her düğüm eştir.

Sağlam ve Verimli : Tek sunucu düğümü kullanıldığında binlerce cihaz işlenebilir. Cluster yapısı kullanıldığında ise milyonlarca cihazı işlemek 
mümkündür.

Özelleştirilebilir : Özelleştirilebilir widget’lar ve kural motoru düğümleri ile yeni işlevler kolayca eklenebilir.

Dayanıklı : Güçlü mimarisi ile verilerinizi asla kaybetmezsiniz.



IoSphere, Kafka ve Kafka Streams ile Veri Analizi
IoSphere, Gelişmiş Veri Analizi, Tahmine Dayalı Analitik ve Makine Öğrenimi uygulamalarında 

Kafka ile entegre olarak çalışır.



Demo için iotplatformu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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