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این گزارش با توجه به نتایج بدست آمده در فاز قبل در خصوص راهحلهای پیادهسازی  IPv6در ،IoT
در ابتدا به مرور برخی از مفاهیم در  IoTخصوصا مفاهیم مطرح در شبکههای حسگر بیسیم میپردازد .در
این راستا استاندارد  6LoWPANکه یکی از تکنولوژیهای اصلی در شبکههای  WSNبکار گرفته شده در
محیطهای  IoTاست ،معرفی شده و انواع اجزای تشکیلدهنده و توپولوژیهای آن شرح داده شده است .این
استاندارد جهت تطبیق مشخصههای  IoTبا پروتکل  IPv6منجر به ایجاد تغییراتی در پشته  TCP/IPشده
است .پس از آن کاربردهای 6LoWPANها در  IoTو بعبارتی راهحلهای پیادهسازی شبکههای مبتنی بر
 IPv6در نمونههایی از محیطهای  IoTشرح داده شده است .در نهایت توصیهها و راهکارهای گذر به IPv6
در راستای پیادهسازی  IoTبه تفکیک هر یک از ذینفعان و دستاندرکاران ارائه شده است.
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مقدمه
همانطور که در گزارشات پیشین اشاره شد ،یکی از موانع اصلی در گذر به  ،IPv6مباحث مالی و هزینهبر
بودن گذر به  IPv6است .به عبارتی به نظر میرسد که تا زمانیکه صرفه اقتصادی ایجاب نکند ،کمبود آدرس
برای کاربردهای موجود تا حدودی به روشهای مختلفی توسط ISPها و اپراتورها جبران میشود.
به همین دلیل ایجاد جذابیتهای مالی و اقتصادی میتواند یکی از عوامل مهم و موثر در گذر به IPv6
باشد .ظهور فناوری  IoTکه مزایای اقتصادی بسیاری را برای ارائهدهندگان خدمات آن فراهم خواهد کرد،
یکی از عوامل محرک در گذر به  IPv6خواهد بود .بنابراین تشویق بکارگیری انواع کاربردهای  IoTدر سطح
جامعه به دلیل رشد اقتصادی ،منجر به آن خواهد شد تا کشور ناگزیر به سمت  IPv6حرکت نماید و مسلم
است که جهت فراهم کردن امکان ظهور  IoTمیبایست  IPv6در کل کشور بکار گرفته شود.
●
●
●

جمعبندي
همانطور که اشاره شد ،ایده  IoTبه موازات WSNها شکل گرفت و تکنولوژیهای بیسیم ،نقش مهمی
را در  IoTبازی میکنند و در بسیاری از کاربردها و صنایع نظیر  ،smart water ،smart gridسیستمهای
حمل و نقل هوشمند و خانههای هوشمند وارد میشوند .با توسعههای تکنولوژیکی حسگرهاWSN ،ها در
حال تبدیل شدن به اصلیترین تکنولوژی  IoTهستند.
طراحی شبکههای حسگر اولیه غالبا آدرسهای داخلی را برای مدیریت گرههای شبکه حسگر بکار
میبرد .ولی روش مدیریت آدرسهای داخلی سازگار با روش  IPمورد استفاده در اینترنت نمیباشد .ایده IoT
آن است که به اتصال اشیاء هوشمند
●
●
●
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IoT  درIPv6  توصیهها و راهحل پیادهسازي، راهبردها:عنوان گزارش

Abstract
Based on the results of the previous phase on IPv6 implementation solutions in the IoT,
this report first explores some of the concepts in the IoT, especially the implications of
wireless sensor networks. In this regard, the 6LoWPAN standard, one of the main
technologies used in the WSN networks used in IoT environments, has been introduced, and
its components and topologies have been described. This standard has led some changes to the
TCP/IP stack to match the IoT characteristics to IPv6 protocol. Subsequently, 6LoWPAN
applications in IoT and in particular, solutions for implementing IPv6-based networks in
instances of IoT environments, are described. Ultimately, IPv6 recommendations and
solutions for implementing IoT are presented to each stakeholder.
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