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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

  مقدمه -1

 دستگاه با منابع محدود کیاز گیرد. امروزه اینترنت اشیا در صنایع و کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می

 یهاستمیسبلادرنگ به  صورتبهدرون نهاده  یهایتکنولوژ با استفاده از توسعه که میعظ پلتفرم کیگرفته تا 

 شود.یممتصل  یابر

دید و سرورها با روشی ج هادستگاهمنظور ارتباط های ارتباطی مختلف قدیمی و نوظهور بهدر اینترنت اشیا پروتکل

 نترنتیای هایژگیوسازی ات گوناگونی در جهت یکسانائتلاف. اتحادیه ها و ردیگیمپیوسته مورداستفاده قرار همو به

 .کنندیمدهی آن تلاش و سازمان ایاش

 یاهیو ساختار لا پردازدیم ایاش نترنتیا یهاو دستگاه یکاربرد یهابرنامه یهاپروتکل یمستند به بررس نیا

 در این مستند به: .کندیم سهیمقا گریکدیها را با داده و آن حیرا توض ایاش نترنتیا یهایتکنولوژ

ردی کارب یهابرنامهو  هادستگاهو استانداردهای اینترنت اشیا که در  هاپروتکل ترینمعروفبررسی جامع  -7

 خواهیم پرداخت. رندیگیمقرار  مورداستفادهآن 

 .میپردازیمی برخی صنایع ژهیوی هاپروتکلیا  هاهیلابه بررسی پروتکل برخی از  ترقیعمصورت به -0

 را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. xmppو  mqttهای معروف نظیر پروتکل -9

 

 هاپروتکل-2

ها را ، پروتکلOSIی معماری موجود نظیر مدل هامدلهای اینترنت اشیا روی جای تلاش برای انطباق پروتکلبه

 دهی بهتری داشته باشند:تا سازمان میکنیمی زیر تقسیم هاهیلابه 

 (6LowPAN ،IPv4/IPv6 ،RPLزیرساخت)نظیر:  -7

 (URIsو  EPC ،uCode ،IPv6تعیین هویت و شناسایی)نظیر:  -0

 (Wifi ،Bluetooth ،LPWANانتقال)نظیر:  -9

 (Physical Web ،mDNS ،DNS-SDکشف)نظیر:  -4

 (Nodeو  MQTT ،CoAP ،AMQP ،Websocketی)نظیر: ادادههای پروتکل -5
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

 (TR-069 ،OMA-DMمدیریت دستگاه)نظیر:  -0

 (JSON-LD ،Web Thing Modelمعنایی)نظیر:  -1

 (Homekitو  Alljoyn ،IoTivity ،Weaveی چندلایه)نظیر هاچارچوب -8

 

 های زیرساختیپروتکل. 2-1

IPv6 ن ها بین چندیو انتقال دیتاگرام هابستهی اینترنت برای مسیریابی هیلا: این پروتکل یک پروتکلIP  شبکه

 است.

6LowPAN مخفف عبارت :"IPv6  ی هیلااست. این پروتکل یک  "توان پایینسیم با ی محلی بیهاشبکهروی

با سرعت  GHz 0.4 باشد. این پروتکل فقط روی رنج فرکانسی می IEEE802.15.4بر بستر  IPv6انطباق روی 

 .کندیمکار  kbps 052انتقال 

UDP ی انتقال مدل هیلا)پروتکل دیتاگرام کاربر(: یک پروتکل ساده برایOSI  دی ی کاربرهابرنامهاست که در

 نیتریمیقداست و یکی از  TCPجایگزین اصلی  UDP. کندیم( کار IPکلاینت/سروری روی پروتکل اینترنت)

ی کاربردی با اهداف هابرنامهدر  معمولاً UDPمعرفی شد.  7382که در سال  باشدیمهای موجود در شبکه پروتکل

 .ردیگیمبلادرنگ مورداستفاده قرار 

- QUIC(عیاتصال سر UDP تلفظ آن ،quick  این پروتکل چندین اتصال بین :)و مقصد روی  مبدأاست

UDP  ی امنیتی برابر با هاحفاظتو برای ایجاد  کندیمایجادTLS/SSL اتصال  ریتأخزمان با کاهش هم

 شده است.بینی پهنای باند در هر جهت برای جلوگیری از تصادم، طراحیو انتقال و پیش

- Aeronپخشی و چندپخشی : امکان انتقال تکUDP  ی هاامیپو انتقالIPC صورت کارآمد و با قابلیت به

 کند.اعتماد بالا را فراهم می

uIP شامل یک پشته پروتکل :TCP/IP  بیتی را دارد. این  70و  8است که قابلیت استفاده روی میکروکنترلرهای

انستیتو علوم کامپیوتر سوئیس  "ی تحت شبکهنهادهی درون هاستمیس"از گروه  Adam Dunkelsپروتکل توسط 
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

دهندگان اکنون توسط گروه عظیمی از توسعه. این پروتکل همباشدیم BSDایجادشده است و تحت لیسانس 

 توسعه است.درحال

DTLS(هیلا :)ی انتقال دیتاگرامDTLS ین . اکندیمگرام فراهم حریم خصوصی ارتباطات را روی پروتکل داده

 تا به نحوی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند که از دهدیمی مبتنی بر مدل کلاینت/سروری اجازه هابرنامهپروتکل به 

است و به همان میزان نیز امنیت  TLSبر اساس  DTLSجلوگیری شود. پروتکل  هاامیپکاری یا جعل شنود، دست

 . کندیمرا تضمین 

ROLL / RPL پروتکل مسیریابی :IPv6  ی با توان پایین است.هاشبکهبرای 

NanoIP :NanoIP  ه ی شبکهاسیسروی ارائهکه مخفف پروتکل اینترنتی نانو است، مفهومی است که برای

با  NanoIPایجادشده است.  TCP/IPی درون نهاده و سنسورها بدون سربارهای هادستگاهمشابه اینترنت برای 

 شده است. دهی محلی طراحیو با قابلیت آدرسسیم ی بیهاشبکهکمترین سربار، برای 

پذیری، ی مقیاسهاچالشنسل جدیدی از معماری شبکه برای حل  CCN(: CCN1محتوا محور) سازیشبکه

ی شبکه هابستهصورت گذاری شده را بهمستقیماً محتوای نام CCNجایی و امنیت است. قابلیت تحرک و جابه

. دکنیمسازی در حافظه استفاده صورت خودکار در هر بخش شبکه که مقدور بود از ذخیرهمسیریابی کرده و به

. شودیمباشد  هاآنموجب افزایش کارایی و انتقال کارآمدتر محتوا در هرزمان و هرمکان که احتیاج به  هاتیقابلاین 

 یحافظه، کندیمفراهم  هابستهصورت خودکار در کنار انتقال سازی را بهقابلیت ذخیره CCNازآنجاکه معماری 

سازی در سطح برنامه کاربردی، مورداستفاده بر ذخیرهی هزینههاسیسروبدون استفاده از  تواندیمموجود در شبکه 

 قرار گیرد.

سازمانده -ی خودهاشبکهیک پروتکل ارتباطی برای  TSMP: (TSMP7زمانی) سازیهمسانمش با  پروتکل

سازی شده و در صورت همسانبا یکدیگر به TSMPی هادستگاهاست.  motesسیم به نام ی بیهادستگاهاز 

 . کنندیمعمل  TDM9ی هاستمیس( نظیر timeslotsفواصل زمانی)

                                                           
1 Content-Centric Networking 
2 Time Synchronized Mesh Protocol 
3 time-division multiplexing 
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 های اکتشافیپروتکل. 2-2

mDNS4 ی چندپخشی(: دامنه)سیستم نامmDNS  ی کوچک که سرور نام محلی ندارد، نام دامنه شبکهدر یک

 .کندیمتبدیل  IPرا به 

Physical Web ی لیست مشاهده: وب فیزیکی امکانURLی اشیا در محیط اطراف با وسیلهها منتشرشده به

 .کندیمرا فراهم  5مصرفاستفاده از یک دستگاه بلوتوث کم

HyperCatای مبتنی بر : یک فرمت ابر رسانهJSON منظور نمایش مجموعه بک است که بهسURL ها استفاده

 .شودیم

UPnP0 :UPnP  های شبکه است که به ی از پروتکلامجموعهو  شودیمتوسط بنیاد اتصالات باز مدیریت

، هاادهدگذاری یی نظیر به اشتراکهاسیسروو  دهدیمرا  هادستگاهی بررسی حضور سایر اجازهی شبکه هادستگاه

 .دهدیمارتباطات و... را 

 

 یادادههای پروتکل. 2-3

MQTT1 پروتکل :MQTT این دکنیمرسانی مبتنی بر انتشار/اشتراک را به روشی بسیار سبک فراهم مدل پیام .

ی هاتیمحدودبه حداقل رسانی سربار ناشی از کدها و یا  هاآنی راه دور که در هامکانپروتکل برای ارتباط با 

 پهنای باند اهمیت دارد مفید است. 

SN-MQTT8کاربردی  یهابرنامهباز برای ارتباطات ماشین به ماشین و : یک پروتکل انتشار/اشتراک سبک و منبع

 تلفن همراه است.

                                                           
4 multicast Domain Name System 
5 Bluetooth Low Energy (BLE) 
6 Universal Plug and Play 
7 Message Queuing Telemetry Transport 
8 MQTT For Sensor Networks 
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

- Mosquitto یک واسط :MQTT v3.1 باز است.منبع 

- IBM MessageSight 

CoAP3 :CoAP  ی اینترنتی با منابع محدود هادستگاهمنظور استفاده در ی کاربرد است که بههیلایک پروتکل

منظور به HTTPسادگی به شده که بهبه نحوی طراحی CoAPشده است. طراحی WSNنظیر نودهای 

فردی نظیر پشتیبانی از چندپخشی، سربار ی منحصربههایژگیوحال و درعین شودیمسازی با وب ترجمه یکپارچه

: پروتکلی با طراحی انددادهارائه  CoAPی زیر را برای هایژگیو CoREار پایین و سادگی نیز دارد. گروه بسی

RESTful با کمترین پیچیدگی نگاشت به ،HTTP سرآیند با سربار بسیار کم و عدم وجود پیچیدگی در تجزیه ،

ی مبتنی بر هاسیسروشف منابعی که از و پشتیبانی از ک content-typeو  URIسرآیند، با قابلیت پشتیبانی از 

CoAP  ازی سو امکان ذخیره هاهیاطلاع. همچنین امکان اشتراک ساده برای یک منبع  و دریافت کنندیماستفاده

 وجود دارد.  max-ageو کش ساده بر اساس ویژگی 

- SMCP ی پشته: یکCoAP  مبتنی بر زبانC  باشدیمی درون نهاده مناسب هاطیمحاست که برای .

زمان، ناهم کاملاً، ورودی/خروجی draft-ietf-core-coap-13اند از: پشتیبانی از ی آن عبارتهایژگیو

 .UIPو  BSDهای پشتیبانی از سوکت

STOMPرسانی متنی ساده است.: یک پروتکل پیام 

XMPP72 رسانی ی عظیمی از کاربردها نظیر پیامگستره، که باشدیم: یک تکنولوژی آزاد برای ارتباطات بلادرنگ

بک، افزارهای سفوری، بررسی حضور نودها در شبکه، گپ چندطرفه، تماس صوتی و تصویری، تولید همکارانه، میان

 .شودیمرا شامل  XMLی هادادهخبرخوان محتوا و مسیریابی عمومی برای 

- XMPP-IoT همانند :XMPP  این پروتکل کندیمانسان را فراهم که امکان ارتباطات متقابل انسان با ،

 .کندیمامکان ارتباطات متقابل ماشین به ماشین و ماشین به انسان را ارائه 

Mihini/M3DA عامل :Mihini  عنوان واسط بین سرور افزاری است که بهنرم یمؤلفهیکM2M  و برنامه

ی هادادهپروتکلی بهینه برای انتقال  M3DA. کندیمدرون نهاده عمل  gatewayکاربردی در حال اجرا روی 

                                                           
9 Constrained Application Protocol 
10 Extensible Messaging and Presence Protocol 
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، هادستگاهدر دسترس قرار گرفت و هم برای مدیریت  Mihiniی پروژهاست. این پروتکل توسط  M2Mدودویی 

 یاجازه، با دادن هاییداراو هم برای مدیریت  هادستگاهی ادادهسازی مدل با تسهیل روند ایجاد تغییرات و همسان

ی کاربردی، آن هم با روشی بهینه ازنظر برنامهبه کاربران  M2Mشده با سرور ورات تایپو دست هادادهتبادل 

 .ردیگیممصرف پهنای باند مورداستفاده قرار 

AMQP77 :AMQP  افزارهای مبتنی بر پیام است. باز برای میانی کاربرد استاندارد و منبعهیلایک پروتکل

ی همتا به هاروشبندی و مسیریابی)شامل اند از مبتنی بر پیام، صفعبارت AMQPشده برای ی تعریفهایژگیو

 همتا و انتشار/اشتراک(، قابلیت اطمینان و امنیت.

DDS70افزارها جهت ارتباطات مبتنی بر مدل انتشار/اشتراک در المللی برای میان: اولین استاندارد باز بین

 ی درون نهاده و بلادرنگ است. هاستمیس

JMS79: یک میان(افزار مبتنی بر پیامMOMبرای زبان جاوا به ) منظور ارسال پیام بین دو یا بیش از دو کاربر

 باشد.می

LLAP74 :LLAP  دشویمیک پیام کوتاه ساده است که بین اشیای هوشمند با استفاده از متون معمولی ارسال .

در  هادادهی حرکت و... که به نحوهTCP/IP ، bluetooth ، zigbee ، 6lowpan ، WiFiاین پروتکل برخلاف 

ی ارتباطی اجرا شود. نقاط رسانهروی هر  تواندیم LLAP. بدین معنا که کندیمسطوح پایین توجه دارند عمل 

روی هر دستگاهی در آینده اجرا  تواندیمروی هر دستگاه موجود اجرا شود،  تواندیماند از: عبارت LLAPقوت 

 فهم است.توسط انسان قابل سادگی نیزشود و به

LWM2M75 :M2M  سبک یاLWM2M  یک استاندارد سیستمی است که توسطOpen Mobile Alliance 

 کیرا با  هاآنباشد و و فهرست منابع می DTLS ،CoAP ،Block ،Observe ،SenMLارائه شده است و شامل 

 .کندیمسرور متصل -رابط دستگاه کیبه  محوریش ساختار

                                                           
11 Advanced Message Queuing Protocol 
12 Data-Distribution Service for Real-Time Systems 
13 Java Message Service 
14 lightweight local automation protocol 
15 Lightweight M2M 
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SSI70 ی کاربر و سنسورهای هانالیترمی یا هاانهیرابین  هاداده: یک پروتکل ارتباطی ساده است که برای تبادل

 شده است.هوشمند طراحی

Reactive Streams 71ی غیر مسدود شوندههاروشبا  هاداده: استانداردی برای پردازش غیرهمزمان جریان 

 است. JVMروی 

REST78 پروتکل :RESTful HTTP 

HTTP/2 یر را با راهکارهایی نظ ریتأخو  کندیماز منابع شبکه را فراهم  ترمناسبی استفاده: این پروتکل امکان

 .دهدیمزمان روی اتصالات مشابه کاهش سازی فیلدهای سرآیند و امکان چندین تبادل همفشرده

Websocket این پروتکل که بخشی از ابتکارات :HTML5 عنوان رابطی برای است، بهJavaScript  معرفی

روی آن بین کاربر و سرور  هاامیپکه  کندیمی)دوطرفه( ایجاد ارشتهیک راه ارتباطی دو  WebSocketشد. 

ی مدیریت ارتباطات دوطرفه در وب هاروشی هایدگیچیپبسیاری از  WebSocket. استاندارد شوندیمارسال 

 را تسهیل کرده است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Simple Sensor Interface 
17 non-blocking 
18 Representational state transfer 
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

 ارتباطات/انتقال یهیلا. 3

 

3-1 .Ethernet 

WirelessHart : تکنولوژیWirelessHart ی وسیعی از محدودهسیم قدرتمندی است که برای پروتکل بی

 .شودیماستفاده  هاییدارای کنترل و مدیریت هابرنامهگیری فرآیند، کاربردها نظیر اندازه

DigiMesh :DigiMesh  سیم همتا به همتای اختصاصی است که برای ارتباط نودهای بی یشبکهیک تکنولوژی

 کاربرد دارد.
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

ISA100.11a :ISA100.11a  سیم است که توسط ی بیهاشبکهیک استاندارد تکنولوژیISA73  توسعه یافته

ند و ی صنعتی: کنترل فرآیهاونیاتوماسسیم برای ی بیهاستمیس": باشدیمصورت است. تعریف رسمی آن بدین

 "ی مرتبطهابرنامه

IEEE 802.15.4 :IEEE 802.15.4 ی فیزیکی و کنترل دسترسی به هاهیلاهای استانداردی است که ویژگی

. این پروتکل کندیم( مشخص LR-WPANsسیم با نرخ انتقال پایین)ی شخصی بیهاشبکهی انتقال را برای رسانه

 ZigBee ،ISA100.11a ،WirelessHARTی اصلی هیپاو  شودیمپشتیبانی  IEEE 802.15توسط گروه کاری 

یی که در آن وجود ندارد هاهیلارا با تعریف سایر  IEEE 802.15. هرکدام از این استانداردها، باشدیم MiWiو 

های استاندارد اینترنت برای ایجاد یک و سایر پروتکل 6LoWPANبا  تواندیماند. این استاندارد گسترش داده

 سیم مورداستفاده قرار گیرد. اینترنت درون نهاده بی

NFC بر اساس استاندارد :ISO/IEC 18092:2004 ی متصل الکترونیکی با فرکانس میانی هادستگاهو از  باشدیم

79.50 MHz  ی آن در مقایسه با سنسورهای محدودهه است و کیلوبیت بر ثانی 404. نرخ داده تا کندیماستفاده

 سیم، چندمتر کمتر است.بی

ANT :ANT سیم است و شامل یک پشته پروتکل ارتباطیی سنسورهای بییک تکنولوژی اختصاصی برای شبکه 

 ،یصنعت ییویاند راد)ب ISM02باند  GHz 2.4که امکان انجام عملیات رادیویی را در فرکانس  شودیمسیم بی

 ،هاداده)فرکانس رادیویی( برای ایجاد ارتباط، همراه با اتخاذ قوانینی برای نمایش  RF( در طیف یو پزشک یعلم

 . کندیمدهی، احراز هویت و تشخیص خطا فراهم همزیستی نودها، علامت

Bluetooth 2.4: بلوتوث روی فرکانس GHz  باندISM  ی دادهو از پرش فرکانسی با حداکثر نرخ  کندیمکار

ی کاربردی که برنامه. هر نوع کندیممتر استفاده  722ی شدهی پشتیبانی محدودهمگابیت بر ثانیه و حداکثر  9

 بتواند از بلوتوث استفاده کند پروفایل مخصوص به خود را دارد.
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فرکانس   یبر رو یالمللنیب صورتبهاست که  (industrial, scientific and medical)یو پزشک یعلم ،یصنعت ییویمخفف باند راد  ISMفرکانس۲۵ 

 .است استوارشدهارتباطات از راه دور  رازیغبه یو پزشک یعلم ،یصنعتجهت مقاصد  (RF) ییویراد
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

Eddystoneیک راهکار پروتکلی است که یک فرمت پیام :(رسانی برای بلوتوث با انرژی پایینBLEب )منظور ه

 .کندیمی مجاورتی تعریف هاامیپاستفاده در 

ZigBee پروتکل :ZigBee  2.4ی فرکانسی محدودهو در  کندیماستفاده  820.75.4از استاندارد GHz  با سرعت

متر  022ی محدودهی نهیشیبنود با  7204. حداکثر تعداد نودها در شبکه کندیمکیلوبیت بر ثانیه عمل  052

 بیتی استفاده کند. 708با کلید  AESاز الگوریتم رمزنگاری  تواندیم ZigBee. باشدیم

EnOcean :EnOcean 868جویی در انرژی است که از فرکانس سیم برای صرفهیک تکنولوژی بی MHz  در

 922و  هاساختمانمتر در  92ی انتقال آن محدوده. حداکثر کندیمدر شمال آمریکا استفاده  MHz 315اروپا و 

 متر در فضای آزاد است.

WiFi: یبر استانداردها یمبتن یهادستگاهبا  یمحل سیمبی یهاشبکه یبرا یایفناور IEEE 802.11 .است 

 .متصل شوند نترنتیبه ا سیمبی ینقطه دسترس کیو  WLAN قیاز طر توانندیم Wi-Fiسازگار با  یهادستگاه

Wi-Fi  ییویراد یهاگنالیساز SHF ISM  2.4از GHz (70 متریسانت )UHF  5.8و GHz (5 استفاده متریسانت )

 .کندیم

WiMax :WiMax  بر اساس استانداردIEEE 802.16 سیم شهری مورداستفاده ی بیهاشبکهو برای  باشدیم

 5ی متحرک بین هادستگاهکیلومتر و برای  52ی ثابت تا هاستگاهیای پشتیبانی شده برای محدوده. ردیگیمقرار 

 42و نرخ انتقال آن  کندیماستفاده  GHz 5.8تا  GHz 2.5از فرکانس بین  WiMAxکیلومتر است.  75تا 

 مگابیت بر ثانیه است.

 

3-2 .LPWAN 

Weightless :Weightless بین یک ایستگاه مرکزی هادادهسیم برای تبادل باز بیاستاندارد اختصاصی منبع 

 ی انتقال تلویزیونی( با امنیتنشدهی استفادههاکانالموج رادیویی در و هزاران ماشین اطراف آن )با استفاده از طول

 بالا است.
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

IoT-NB07 3: تکنولوژی استانداردشده توسط مرکز استانداردGPP. 

MTC-LTE00 :1ن دسته تکنولوژی نظیر ی استاندارد که از چندیهایتکنولوژی از اخانواده-Cat  وCatM1 

 بسیار مناسب است. IoTپشتیبانی کرده و برای 

IoT-GSM-EC09 :ی سلولی موجود برای کاربردهای هاشبکهی جدیدی را به هایژگیوLPWA04  اینترنت اشیا

فعال شود و حتی  GSMافزار جدید روی بخش عظیمی از از طریق استقرار نرم تواندیم EC-GSM-IoT. دیافزایم

 رسانی به دستگاه اینترنت اشیا فراهم کند.پوشش بیشتری را برای خدمت

LoRaWAN ی محلی، اهشبکهو در  کنندیمی اینترنت اشیا است که از باتری استفاده هادستگاه: پروتکلی برای

 ملی و سراسری کاربرد دارد.

RPMA05 گسترده فیمخابرات ط: یک تکنولوژی ارتباطی است که از (DSSS00 با دسترسی چندگانه پشتیبانی )

 .کندیم

  

                                                           
21 Narrow-Band IoT 
22 LTE-Machine Type Communication 
23 Extended Coverage-GSM-IoT 
24 Low Power Wide Area 
25 Random phase multiple access 
26 direct-sequence spread spectrum 
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

 ی سلولیهاشبکهی سهیمقا. 4

 :GPRS/2G/3G/4Gی سلولی هاشبکهی سهیمقا

 

ی محدودهاستانداردهای رقیب برای بسیاری از کاربردهای اینترنت اشیا که به نرخ تبادل متوسط و پایین و  

 پشتیبانی کم نیاز دارند:

  قابلیت همکاریعدم 

 ی نوظهورهاهیاتحادو  هاومیکنسرس 

  6ی ارتباطی بالا. مثلا عدم سازگاری بین هاهیلاعدم سازگاری درLoWPAN  وZigBee 

1 
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

 ی تحت پشتیبانی وسیع نظیر گریدهایمحدودهاستانداردی برای کاربردهای با نرخ تبادل و مصرف انرژی پایین و  

 هوشمند.

 WiFi  وLTE مصرف انرژی بالایی دارند 

  استانداردهای جایگزینWiFi  وLTE  ی وسیعی پشتیبانی محدودهکه مصرف انرژی پایینی دارند ولی از

( در مراحل ابتدایی خود هستند و با OnRampو  LTE Cat.0 ،802.11ah ،Sigfox)نظیر  کنندیم

 .کنندیمیکدیگر نیز رقابت 

 

 . استانداردهای معنایی5

IOTDB ی هاداده: استانداردJSON .و لینک شده برای توصیف اینترنت اشیا 

SensorML :SensorML  یک مدل استاندارد و یک روش کدگذاریXML گیری برای توصیف فرآیندهای اندازه

 .کندیم ارائهو سنسورها 

Semantic Sensor Net Ontology _ W3C این روش آنتولوژی سنسورها، مشاهدات و مفاهیم وابسته را :

. این موارد به سایر آنتولوژی ها از کندینم. این روش مفاهیم دامنه، زمان، مکان و... را توصیف کندیمتوصیف 

 .شودیمافزوده  OWLطریق 

Wolfram Language - Connected Devices سپس از یک کندیم ارائه: نمایشی نمادین از هر دستگاه .

 DeviceRead ،DeviceExecute ،DeviceReadBufferنظیر  Wolframمجموعه استاندارد از توابع زبان 

 .کندیماستفاده  دهندیمکه وظایف مربوط به دستگاه را انجام  DeviceReadTimeSeriesو 

RAML01 مدیریت مراحل حیات :API به شما این امکان را کندیمگذاری تسهیل را از طراحی تا به اشتراک .

 با قابلیت استفاده مجدد تعریف کنید. دیخواهیمکه فقط آن چیزی را که  دهدیم

                                                           
27 RESTful API Modeling Language 

2 
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

SENML08 هایی نظیر از این نوع رسانه در پروتکل تواندیم: سنسورهای ساده نظیر سنسور دماHTTP  یاCoAP 

 ی سنسور یا پیکربندی آن استفاده کند.هاسنجهبرای انتقال 

LsDL03 زبانی مبتنی بر  :XML  ی سرویس محور.هادستگاهبرای 

  

                                                           
28 Media Types for Sensor Markup Language 
29 Lemonbeat smart Device Language 
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 01/21/7931 7ویرایش:  IOT-97-02شناسه سند:  عمومیسطح دسترسی: 

 ی چندلایههاچارچوب. 6

Alljoynرا  اهآنی کاربردی و ارتباطات هابرنامهو  هادستگاهباز که قابلیت کشف افزاری منبع: یک چارچوب نرم

 .کندیمتسهیل 

IoTivity باز که توسط بنیاد ی منبعپروژه: یکLinux  و پشتیبان مالی آن  شودیمپشتیبانیOIC .است 

IEEE P2413 ی معماری اینترنت اشیا.هاچارچوب: استانداردی برای 

Thread بر اساس استانداردهای باز و تکنولوژی :IPv6  6ی اصلی آن هیپاایجادشده است وLoWPAN .است 

 یارائهی هوشمند برای ش ککه ممکن است توسط ی RESTی هارابطی از امجموعه: این طرح IPSOچارچوب 

. این چارچوب با کندیمزمینه استفاده شود را تعریف ی پسهاسیسرومنابع، تعامل با سایر اشیای هوشمند و 

 شده است.طراحی oBIXو  SEP2وب نظیر  موجود مکملی برای استانداردهای ارائههدف 

OMA LightweightM2M v1.0 :ی ایجاد زهیانگLightweightM2M ،یی برای مدل هایژگیوی توسعه 

client-server  ی ماشین به ماشین است. هاسیسرو یارائهبا هدفLightweightM2M  در اصل یک پروتکل

ی کاربردی را نیز پوشش دهد. هابرنامهمدیریت دستگاه است ولی باید به نحوی طراحی شود که بتواند نیازهای 

LightweightM2M  ی ی کاربردهابرنامهی هادادهمحدود به مدیریت دستگاه نیست و باید بتواند برای انتقال

 استفاده شود. هاسیسروو 

Weave اندازی دستگاه، ارتباطات تلفن همراهی اینترنت اشیا که امکان راههادستگاه: یک پلتفرم ارتباطی برای 

 .کندیمی تلفن همراه و وب را فراهم هادستگاه به دستگاه و سپس به ابر و تعامل با کاربر از طریق

Telehash شعار آن :"JSON+UDP+DHT ی شبکهاست. یک پروتکل سیمی امن قدرت گرفته از یک  "= آزادی

 . هاستدستگاهی کاربردی و هابرنامهغیرمتمرکز پوششی برای 
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 های امنیتی. پروتکل7

OTrP92ی کاربردی و مدیریت پیکربندی امنیتی در یک محیط هابرنامهروزرسانی و حذف : پروتکلی برای نصب، به

 ( است.TEE97اجرایی امن)

X.509 :X.509 (استانداردی برای زیرساخت کلید عمومیPKIبه ) ی دیجیتالی و هایگواهمنظور مدیریت

رتباطات وب و اسازی ی انتقال برای امنهیلاعنوان بخشی از پروتکل امنیتی رمزگذاری کلید عمومی است. کلید به

 .شودیمایمیلی استفاده 

 . سایر استانداردها8

IEEE 1451 :ی ارتباطی عمومی، هارابطی از امجموعهی از استانداردهای رابط مبدل هوشمند است که اخانواده

برای اتصال سنسورها و عملگرها به میکروپروسسورها،  هارابط. این کندیمباز و مستقل از شبکه را توصیف منبع

 ی کاربرد دارند.ارشتهی کنترلی  و هاشبکهو  90ی ابزار دقیقهاستمیس

2013-IEEE 1888.3 استاندارد :IEEE  برای شبکهUGCC99. 

IEEE 1905.1-2013 : استانداردIEEE ی ناهمگون.هایتکنولوژی خانگی دیجیتالی همگرا برای شبکه یبرا 

IEEE 802.16p-2012 : استانداردIEEE سیم پهن باند.ی دسترسی بیهاستمیسرابط  یبرا 

IEEE 1377-2012 : استانداردIEEE ی کاربرد.هیلادر  یصنعت کیپروتکل ارتباطات متر یبرا 

IEEE P1828 ی مجازی.هامؤلفهی دارای هاستمیس: استانداردی برای 

IEEE P1856 ی الکترونیکی.هاستمیس: چارچوبی استاندارد برای پیشگیری و مدیریت سلامت 

  

                                                           
30 Open Trust Protocol 
31 Trusted Execution Environment 

به کنترل  یریگاندازه یاز ابزارها یریگکنترل است، که با بهره یاز مهندس یارشاخهیز( Instrumentation engineering) قیابزار دق یمهندس۱۲ 

 .پردازدیم یکیزیف یهاتیکم
33 Green Community Control Network 
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 . معماری اینترنت اشیا9

 

 معماری اینترنت اشیا یاهیلاساختار 

 

 IPو پشته پروتکل اشیا هوشمند  TCP/IP یپشته
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 ی ارتباطات اینترنت اشیاپشته. 11

 

ایاش نترنتیارتباطات ا یپشته  

در مدل دامنه است.  هاتیموجودیک مدل ارتباطی با هدف تعریف الگوواره)پارادایم( ارتباطی اصلی برای ارتباط 

ه شد ارائهی بین عملگرها در یک مدل دامنه هاتراکنشی ارتباطی مرجع به همراه تعریف پشتهدر این مدل یک 

ی موردنیاز مدل دامنه به هایژگیوبرای شبکه و نگاشت  OSIی مدل هیلای هفت پشتهاست. این پشته مشابه 

رنت در اینت هاشبکهی ارتباطی به انواع مختلف هاطرحی استقرار نحوه. در این مدل باشدیمهای ارتباطی الگوواره

 .از این لینک دریافت کنید دیتوانیمشده است. مرجع کامل توضیحات مربوط به این مدل را اشیا توصیف

http://www.iot-a.eu/arm/d1.2
http://www.iot-a.eu/arm/d1.2
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 (دانلود)0277سپتامبر  00کلیدی.  CWSNسوی پایداری چیز! گامی بهبا موضوع: اینترنت همه David E. Cullerآقای  یارائهبرگرفته از 

http://www.cs.berkeley.edu/~culler/talks/Culler-CWSN.pptx
http://www.cs.berkeley.edu/~culler/talks/Culler-CWSN.pptx
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 (دانلودبا موضوع: آیا پروتکل اینترنت کافی است؟ ) Zach Shelby یارائهبرگرفته از 

 

http://www.slideshare.net/zdshelby/standards-drive-the-internet-of-things
http://www.slideshare.net/zdshelby/standards-drive-the-internet-of-things
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 (دانلود)EU Butlerی پروژهبرگرفته از 

 

  (دانلود)Tara Salmanخانم  یمقالهبرگرفته از 

http://www.slideshare.net/butler-iot/butler-project-overview-13603599
http://www.slideshare.net/butler-iot/butler-project-overview-13603599
https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse570-15/ftp/iot_prot/#chal4
https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse570-15/ftp/iot_prot/#chal4
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 اینترنت اشیا یحوزهفعال در  یهاسازمانو  هاهیاتحاد . لیست11

:هاسازمان  

ETSI(موسسه:)ی استانداردهای ارتباطات مخابراتی اروپا 

  بخشConnecting Things 

IETF)کارگروه مهندسی اینترنت( 

  گروه کاریCoRE94 

  956گروه کاریloWPAN 

  گروه کاریROLL90 

IEEE(موسسه)ی مهندسین برق و الکترونیک 

  بخشIoT “Innovation Space” 

OASISی اطلاعاتی(یافته)سازمان ترویج استانداردهای ساخت 

 یتهیکمMQTT Technical  

OMG)گروه مدیریت اشیا( 

  هادادهپورتال سرویس توزیع 

OGC)کنسرسیوم جغرافیایی آزاد( 

 سنسورها برای استانداردهای اینترنت اشیاگروه کاری وب 

                                                           
34 Constrained RESTful Environments 
35 IPv6 over Low power WPAN 
36 Routing Over Low power and Lossy networks 
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IoT-A ی مجموعه: این گروه با هدف تعریف معماری اینترنت اشیا، ایجاد یک مدل مرجع معماری همراه با تعریف

 شده است.ی کلیدی در ساختار اینترنت اشیا تشکیلقطعات اولیه

OneM2Mباز و با حق امتیاز آزاد برای : این سازمان با هدف تمرکز روی توسعه و ترویج استانداردهای منبع

 اشیا ایجادشده است. اینترنت

IoT-GSI(توسعه)ی استانداردهای جهانی برای اینترنت اشیا 

ISAالمللی()انجمن اتوماسیون بین 

W3C: 

 ییحسگر معنا یشبکه آنتولوژی 

 گروه اجتماعی وب اشیا 

EPC Global 

IEC(کیالکتروتکن المللیبین گروه) 

ISOالمللی استاندارد()سازمان بین 

JTC(مشترک یفن تهیکم) 

RRG)گروه تحقیقاتی مسیریابی( 

HIPRG (زبانیم تیپروتکل هو)گروه تحقیقاتی 

 رسانی با قابلیتی پیامهاپروتکلباز و های منبعسازیی پیادههیته، Pahoی پروژه: هدف Eclipse Pahoپروژه 

با وب و  هاآنسازی )ماشین به ماشین( و یکپارچهM2Mپشتیبانی از نیازهای فعلی و در حال ظهور ارتباطات 

های سمت کاربر برای استفاده در سازیافزارهای سازمانی است. این پروژه شامل پیادهی کاربردی و میانهابرنامه

ی مختلف پشتیبانی هاانجمنهای درون نهاده و همچنین محصولاتی برای سمت سرور است. این پروژه از پلتفرم

 .کندیم
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OpenWSNی پروتکلی روی استانداردهای اینترنت اشیا با هاپشتهباز سازی منبعهعنوان مرجعی برای پیاد: به

 .کندیمرسانی افزاری مختلف خدمتافزاری و سختهای نرماستفاده از پلتفرم

CASAGRASی که استانداردهای جهانی، اکرهالملل اروپایی، آمریکایی، چینی، ژاپنی و : گروه اصلی شرکای بین

 .کنندیمبخشی به اینترنت اشیا بررسی و نقش آن را در تحقق RFIDمربوط به مقررات و سایر مسائل 

 هاهیاتحاد

صورت اختصاصی با هدف یک کنسرسیوم غیرانتفاعی است که به AllSeenی هیاتحاد: AllSeen یهیاتحاد

 اشیا پشتیبانی نترنتیای که از هاسیسروو  هاستمیسی عظیمی از محصولات، محدودهسازی و گسترش فعال

ی پررونق فنی پشتیبانی هاانجمنی فعال و هاستمیاکوسباز که توسط و چارچوب توسعه جهانی منبع کنندیم

 ایجادشده است. شودیم

IPSO ت را پروتکل اینترن کنندیمی مختلفی که تلاش هاانجمن: این اتحادیه یک سازمان غیرانتفاعی است و به

ی رسانتوسعه دهند، خدمت ردیگیمی برای اتصال اشیا هوشمند که در دسترس عموم نیز قرار اشبکهعنوان به

 .کندیم

 IEEE 802.15.4gسیم با استفاده از استاندارد : این اتحادیه با هدف پیشبرد اتصالات بیWi-SUN یهیاتحاد

 ی ایجادشده است.امنطقههمکاری بازارهای جهانی و  یبر پایه

OMA(هیاتحاد :)ی آزاد تلفن همراهOMA  یمبتن یهاسیسروی امکانات و توسعهانجمن صنعتی پیشتاز برای 

 و سازگار تلفن همراه است. بر بازار

، هانیماشبرای توسعه و گسترش استفاده از  0274: این کنسرسیوم در سال اینترنت المللیبینکنسرسیوم 

 متصل به یکدیگر ایجادشده است. هاانسانی هوشمند و هالیتحل

 


