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 IoT-של עידן חדש: מהו ה ובפתח

 יונתן פוגרבינסקי ואיתי פלגמאת 

 

 הקדמה

. נתחיל בסקירה קצרה וכללית של IoT-עולם הלכסות מהבסיס נושאים ותחומים ב מתוכנןמאמר זה הוא 

IoT ,היסטוריה ועוד. לאחר מכן נתחיל באבחון של מודל ה, מהו מקור השם, רקעOSI1  ונבחן איך נוכל

. לאחר שנבין איפה עלינו לשפר את המודל IoTלבנות ממנו מודל חדש מוצלח ומותאם יותר לרשתות 

ולהתאימו מחדש, נציג מספר פרוטוקולים מהשכבות הגבוהות והנמוכות של המודל החדש, תוך כדי הצגת 

לא  :כמובןותורם לחיינו ויעזור לנו.  תחום זה. נסיים בהצגת מספר תרחישים שבהם שימושים פרקטיים

סוגיית אבטחת המידע, אך הנושא הזה ראוי למאמר בפני עצמו ולכן נקשר במקומות הדרושים  נפסח על

 למאמרים נוספים העוסקים בסוגיות אבטחה שונות.

 

. אבל לפני שנבין Internet of Thingsקיצור של המושג הוא  IoTומדוע אנו צריכים או רוצים אותו?  IoTמהו 

מהו, נבין קודם מה הצורך שהוא בא לענות עליו ועם אילו בעיות הוא מתמודד. בעולם של ימינו, קיימים 

הרבה מוצרים שיש צורך בחיבור שלהם לרשת האינטרנט, אם זה עם מוצרים אחרים, או אם זה עם 

 שרתים מרוחקים. 

רוב מוצרים יומיומיים, שהשימוש ברשת האינטרנט מרחיב את הפונקציונליות שלהם. הם ל IoTמוצרי 

לדוגמה, נתבונן על הבית החכם ומרכיביו. באמצעות תקשורת בין מוצרי החשמל בביתכם, תוכלו להעלות 

ולהוריד את הטמפרטורה במזגן, לסגור ולפתוח את התריסים, ואולי אפילו לשנות את הצלצול של פעמון 

ת, דרך מכשיר הטלפון שלכם. האם התקשורת מתקיימת באותן שיטות ואותם פרוטוקולים שבמודל הדל

, והאם ההתקפות OSI-המוכר? האם חיבורי הרשת עמידים פחות להתקפות מהחיבורים במודל ה OSI-ה

עמידים יותר או פחות להתקפות על הרשת  IoT-עליהם יותר הרסניות? האם הפרוטוקולים של תקשורת ה

 ? על כל זאת ועוד ננסה לענות במאמר.OSI-אשר הפרוטוקולים שבשימוש נרחב במודל המ

                                                           
 

 כאן עליו לקרוא וניתן השכבות שבע מודל הוא OSI-ה מודל 1

https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/
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, 1982אך לפני שנתחיל, קצת היסטוריה: העיקרון של מכשיר שמחובר לרשת האינטרנט הומצא בשנת 

. המכונה ידעה 2כאשר חיברו לרשת מכונת משקאות של קוקה קולה באוניברסיטת קרנגי מלון בפנסילבניה

עדכונים לגבי המלאי שלה מכל מוצר, ועל הטמפרטורה של המשקאות שנמצאים במלאי. לאחר לשלוח 

נטבע רק יותר מאוחר  Internet of Things)המונח  IoT-המצאה זו, חברות אחדות החלו לאמץ את רעיון ה

 (.MIT3באוניברסיטת  1999בשנת 

, שבה ביל ג'וי )מדען מחשב אמריקני, אחד ממייסדי חברת 1999התחום התחיל לתפוס תאוצה רק בשנת 

Sun Microsystems - ע"י חברת  2010-אחת חברות המחשוב המובילות, שנקנתה בOracle הציג את )

 הרעיון שלפיו מוצרים יכולים לתקשר עם מוצרים שונים דרך רשת האינטרנט. 

 

 [https://trends.google.co.il/trends/explore?date=all&q=IOT]מקור: 

ניתן לראות היטב את התאוצה שהתחום תופס בשנים האחרונות על ידי התבוננות בגרף המציג את כמות 

 ".Internet of Thingsהחיפושים במנוע החיפוש גוגל של המושג "

 "internet of things"בגרף מתוארת כמות החיפושים )באופן יחסי לנקודה הגבוהה ביותר( של הנושא 

החלה עלייה ברמת העניין  2013דרך גוגל. כפי שניתן לראות, בדצמבר  2019ועד יוני  2004מינואר 

עובדה זו שמה  אחוזים בכמויות החיפוש. 83, כבר הייתה עלייה של 2016שנים, עד אוקטובר  3-בנושא, וב

אחוזים ביחס לשיא. באותה תקופה של דצמבר  75-את הנושא, מאז ועד היום, לנושא פופולרי שלא נופל מ

, כמו גם ממשלות כמו ממשלת סין, Samsung-ו Intel, ניתן לראות אירועים רבים של חברות כמו 2013

כי התעניינות זו הובילה לעלייה . ניתן לשער IoT-שמתחילות להשקיע כספים ולגייס כוח אדם לתעשיית ה

 .2013הגדולה ברמת העניין החל מדצמבר 

                                                           
 

 coke/history_long.txthttps://www.cs.cmu.edu~/ - המשקאות מכונת של תיאור ובו האוניברסיטה של קובץ - למעוניינים 2

 https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 פי על 3

https://trends.google.co.il/trends/explore?date=all&q=IOT
https://www.cs.cmu.edu/~coke/history_long.txt
https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986
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"הנקודה בזמן שבה יש יותר כ IoT-הגדולות בעולם, הגדירה את ה IoT-, אחת ממפתחות הCiscoחברת 

, כך 41.84-, היחס הוערך ל2010. ואכן, בשנת אובייקטים/דברים המחוברים לאינטרנט מאשר אנשים"

 .IoT-תקופת השללא ספק אנחנו ב

 

 ]bought/-not-built-are-solutions-things-of-internet-http://blog.techbase.eu/en/industrialמקור: [

יש השלכות לא רק  IoT-וההזדמנויות, נוצרה הבנה כי לתחום הבמשך השנים, עם התפתחות הטכנולוגיה 

טק, אלא גם בתחומים רבים אחרים כגון חקלאות, ייצור, תעשיות הרפואה, התחבורה, -בתעשיות ההיי

 וכמובן המדע והמחקר. אז עם מוטיבציה זו, נתחיל בנושא העיקרי.

 

  

                                                           
 

 https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf -  זו סטטיסטיקה המציג cisco חברת של מאמר 4

http://blog.techbase.eu/en/industrial-internet-of-things-solutions-are-built-not-bought/
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
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 רקע

 בעיות ראשוניות שעולות לגבי המושג

במושג חדש שכזה, עולות לראשנו שאלות רבות לגביו. הרי דבר שכזה הוא מאוד  כאשר אנו נתקלים

כוללני ומהפכני, וחלק מהשאלות יהיו דומות לשאלות הבאות: איך רעיון זה אמור לעבוד? אילו רכיבים 

מחברים לאיזה מוצר? אילו מוצרים רלוונטים לקונספט זה? וכו׳. בנוסף, תהיה התייחסות לבעיות אבטחה, 

ון: פריצות למוצרים לא מאובטחים, סחר במידע והרגלים יומיומיים, חדירה לפרטיות האישית וסכנה כג

. כמו כן, צצות גם בעיות אתיות: למי תהיה גישה לתעבורת המידע? מי 5להתקנת מכשירי מדידה והקלטה

ם לצורך ינהל את מאגרי מידע ואיפה הם ישמרו? האם יהיה אפשרי למכור פרטים אישיים על משתמשי

 פרסומות )כמו שקורה בימינו אך בקנה מידה קטן יותר(?

על כן, מפאת הכמות הרבה של השאלות, לא ננסה לענות על כולן. נעבור על היישום מבחינת 

משתמשים ועל ההבדלים בינם לבין הפרוטוקולים של האינטרנט המוכר  IoTהפרוטוקולים שבו מוצרי 

, ונבדוק אילו פרוטוקולים מתאימים OSI-הנפוץ ביותר שהוא מודל הלכן, נעבור על מודל הרשת  לכולנו.

 :OSI-בהתאם לכל שכבה ב IoTואילו פרוטוקולים יש להחליף או לשנות למוצרי 

 

 [f22d5f3df756-model-osi-the-understanding-51-https://medium.com/@int0x33/dayמקור:[

                                                           
 

 פרצות לגבי לפרטים ויורד IoT למכשיר בפריצה שמתעסק Digital Whisper ב נוסף מאמר קיים אך IoTה של האבטחה בהשלכות נתעסק לא זה במאמר 5
 כאן אותו לקרוא וניתן הנמוכה האבטחה רמת עקב IoT מוצרי בשימוש והסכנות אבטחה

https://medium.com/@int0x33/day-51-understanding-the-osi-model-f22d5f3df756
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x56/DW86-1-RepeaterHack.pdf
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מוצרים כמו כסא חכם  .: חיבור פיזי בעזרת כבלהשכבה הפיזית -אז נתחיל את הניתוח שלנו מהבסיס 

על )בהמשך המאמר נרחיב  Bluetoothאו  Wi-Fiייצור בעייתיות. לכן, נשתמש בטכנולוגיות אלחוטיות כגון 

פרוטוקולים נוספים( להעברת המידע לשרת המעבד והשומר על המידע. מכיוון ויש תאימות מספקת עם 

השכבת הפיזית, בשכבת הקו יהיה שימוש בפרוטוקולים הקיימים בהתאם לדרך המימוש של חיבור 

 .(…Ethernet, Wi-Fi, Bluetoothהמוצר לאינטרנט. )

ידרשו מאפיינים של ישויות אינטרנטיות ולכן  IoT-מוצרי הלאחר שמצאנו דרך לתקשורת בין המוצרים, 

הקלאסית מתאימה לנו! בנוסף  שכבת הרשתולדרכי דיבוג בעיות בתקשורת. כלומר,  IPיזדקקו לכתובות 

 להקלת המעבר הבלתי נמנע לפרוטוקול זה.  Ipv6-נעדיף להשתמש ב

מתאימה לשימוש  UDPכן וריאציה של דורשים מהירות וזמינות, ול IoT, מוצרי שכבת התעבורהמבחינת 

 לרוב לא מתאים עקב תקורה גבוהה. TCPזה, אך פרוטוקול מסוג 

בשכבת נרצה  -לאחר שהתעסקנו באופן שליחת המידע, נתייחס גם לשיחות שעליהן יועבר המידע 

 , שכן מבחינת חיסכון חשמלIoTפרוטוקולים מהירים וחסכוניים שיהיו חשובים מאוד במוצרי  השיחה

 המוצרים יהיו במצב פסיבי רוב הזמן, ופעולת ניהול שיחות ותקשורת זוהי פעולה חשובה מאוד.

: שכבה זאת אחראית על הכנת מידע ישירות מיישומים שכבת האפליקציהב -לבסוף נתייחס למידע עצמו 

ייעול  במכשיר לשליחה אל האינטרנט. אין צורך לשנות פונקציונליות של פרוטוקולים בשכבה זו, למעט

 להגברת מהירות והשמת דגש נמוך לניהול של העברת מידע גדול.

המוכר לעומת  OSI-נראה כי יש חפיפה גדולה בין מודל ה - IoTבעבור מוצרי  OSI-לסיכום ניתוח מודל ה

 . לכן נציע מודל דומה עם פרוטוקולים חדשים כדלהלן:IoTמודל אופטימלי למוצרי 

 

 ]כאןנוספת על השכבות והמקור לתמונה ניתן להמשיך לקרוא  לקריאה[[

https://nicolaswindpassinger.com/osi-reference-model
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נכנסות תחת  OSI-השכבות העליונות של מודל ה 3בתרשים מוצגת השוואה בין מודל חמש השכבות )שבו 

סוגי המידע שעוברים  . בנוסף מוצגיםIoT-ודל הולצידו מ WEBשכבת האפליקציה( בשימוש אפליקציות 

 בכל סוג רשת.

ובנינו עבורם מודל חדש עם פרוטוקולים חדשים, ננסה  IoTכעת, לאחר שסקרנו את הצרכים של מוצרי 

. כל זאת תוך הסבר כללי ופרטני לגבי הפרוטוקולים החדשים, שכן OSI-לענות על ההבדל בינו לבין מודל ה

 ם מחדשים, על אילו צרכים הם עונים ואת מה הם מחליפים מהמודל.עדיין לא הבנו מה ה

. לכן, במאמר זה IoT-כפי שראינו, שכבת הרשת ושכבת התעבורה הקלאסיות מתאימות לנו למודל ה

נתמקד ונסקור רק את שכבת הקו ושכבת האפליקציה, המכילות בתוכן אתגרים עיקריים בבניית תקשורת 

IoT -  כיצד מעבירים כמה שיותר מידע אפליקטיבי ממכשיר למכשיר ביעילות, וכיצד מעבירים בכלל מידע

 משני מכשירים מרוחקים.
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 MQTT-ו CoAPפרוטוקולים ה

הוא  MQTT .CoAP-ו CoAP והם, IoT-ים בשכבה האפליקטיבית של מודל הלפרוטוקושני כעת, נתמקד ב

, והוא נועד לקשר בין מכשירים ללא משאבי תקשורת רבים Constrained Application Protocolקיצור של 

)לדוגמה כוח חישוב מועט, צריכת חשמל נמוכה, זיכרון קטן וכו'(. מטרתו העיקרית של הפרוטוקול היא 

, אך עם משאבים יותר מוגבלים, ומעל תקשורת פשוטה HTTP-לספק תקשורת לקבלת דפים, בדיוק כמו ב

בשביל תקשורת עם שרתי  HTTP-. בנוסף ליכולות שלו "לתרגם" בקשות ל6הבשכבת התעבור UDPשל 

נמוך והוא פרוטוקול פשוט למדי.  overhead, עם Multicastאינטרנט, הוא יכול לתקשר בקלות בתקשורת 

CoAP  מכשירים. את תקן ה 2מיועד בעיקר לתקשורת בין-RFC  כאןהרשמי של הפרוטוקול ניתן למצוא. 

)מעגל  PCBאו מעבדים פשוטים על גבי  Micro-Controllersהם  IoT-נשים לב כי חלק גדול ממכשירי ה

מודפס(, ולכן יכולת החישוב שלהם לרוב לא משתווה ליכולת החישוב של מחשב ביתי. לכן, מפתחי 

תקשורת שמצד אחד ניתן להעביר בה מידע רב נתקלים באתגר כאשר הם מחפשים דרך  IoTמכשירי 

 והיא אמינה, ומצד שני מתאימה את עצמה לכמות הזיכרון וצריכת החשמל.

 משתמש במאפיינים הבאים: CoAPכדי לשמור על שימוש במשאבים נמוך, פרוטוקול 

  חבילות המידע בפרוטוקול קטנות באופן משמעותי מחבילות המידע בפרוטוקולHTTPחבילת ה .-

CoAP ללא אפשרויות ו( הקטנה ביותר האפשרית-payload היא בגודל של )בתים  18בתים, לעומת  4

. כך, שליחת החבילות דורשת פחות זיכרון וחישובים, ולכן לכל שליחה יש תקורה HTTP-מינימליים ב

 נמוכה. כך השליחה, הקבלה והעיבוד של החבילות מהירים יותר.

  

 ( לעומת מקבילוHTTPפרוט ,) וקולCoAP  מתקשר מעלUDP .פרוטוקול  בשכבת התעבורהCoAP 

היא אותה  UDP-, כפי שצוין קודם. הסיבה לשימוש בUDPדרך  Broadcast-ו Multicastמספק שירותי 

: חיסכון במשאבים בשליחת וקבלת חבילות המידע. אך עדיין, CoAPהסיבה שמניעה את פרוטוקול 

שנדרש חיבור שלהם לשרת כלשהו, ואמינות המידע שמגיע ישנם מכשירים עם כוח חישוב מספיק, 

 TCP-. חיבור הTCPחשובה במיוחד. לכן, בוחרים שהתקשורת של מכשירים אלו תהיה מעל חיבור 

, קיימות אפשרויות אופציונליות להבטחת CoAPשל  header-ב - CoAPחוסך חלק מסוים בחבילת 

ן אין צורך בעוד שכבת אמינות, ולכן המבנה שונה. , כמובTCPאמינות המידע. כאשר החיבור הוא מעל 

 .כאןניתן לקרוא  TCPמעל  CoAPעל חיבור 

 
  

                                                           
 

, כדי לייעל את התקשורת UDP-יתרחש מעבר ל HTTP/3-ב גם אלא, באינטרנט דפים להעברת UDP מעל לתקשורת שעובר היחיד אינו CoAP פרוטוקול 6
 ולהפוך אותה ליותר מהירה וקלה.

https://tools.ietf.org/html/rfc7252
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-core-coap-tcp-tls-09#section-3
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 :CoAP -ארכיטקטורה כללית 

לקוח. הלקוח יכול להשתמש באחת מהפקודות הבאות על -משתמש במבנה של שרת CoAPפרוטוקול 

. ניתן לראות מכך שאוסף הפקודות בפרוטוקול הוא פקודות DELETE-ו GET ,POST ,PUTהמשאב המבוקש: 

 :IoT-בעולם ה HTTPהיא לתת מענה לצרכים של  CoAP, שכן המטרה של HTTPמצומצמות של 

 הסבר CoAP-בקיים  HTTP-קיים ב פקודה

GET קבלת משאב ספציפי מהשרת מה כן כן-URI .הנתון 

POST שליחת מידע לשרת. כן כן 

PUT החלפת משאב במשאב אחר. כן כן 

DELETE מחיקת משאב בשרת. כן כן 

HEAD קבלת "כותרת" של משאב למנגנון ה לא כן-cacheהפקודה לא קיימת ב .-

CoAPככל הניתן, ללא  , במטרה לשמור על הפרוטוקול פשוט

 פונג" בין הרשת ללקוח.-פקודות רבות ומעין "פינג

. בנוסף, קיימות פקודות אופציונליות CoAPהפקודות הנ"ל הן הפקודות הבסיסיות בפרוטוקול  תארבע

להקלת התקשורת ולמימוש בתקשורת שביכולתה לעבד בקשות יותר מורכבות. נסביר על שאר הפקודות 

 בקצרה.

  פקודתEMPTY - .הודעה ריקה מתוכן. לרוב נועד לבדיקת התקשורת 

  פקודתFETCH - נועדה להרחיב את פקודת ה-GET בפקודת .GET ב-CoAP לעומת ,HTTP יש רק את ,

המתאים, ללא אפשרויות רבות לספציפיקציה ופרמטרים של המידע שהלקוח מעוניין  URI-בקשת ה

נועדה לסגור  FETCH, ופקודת GETר בקשות בתו POSTלקבל. לכן, לקוחות רבים משתמשים בבקשות 

 ולהבדיל בין הפקודות. POSTלבין  GETאת הפער בין 

  פקודתPATCH - נועדה להרחיב את פקודת ה-PUT בפרוטוקול .HTTP כאשר נשלחת פקודת ,PUT ,

השרת חייב למחוק את הגרסה הקודמת של המשאב לגמרי, ולשכתב את כולו מחדש. כדי להקל על 

מחייבת את השרת לשנות רק את חלק מסוים במשאב, ולא את  PATCH, פקודת CoAP-התעבורה ב

 (PATCHשבהן קיימת פקודת  HTTP-כולו. )ישנן אפילו הרחבות ל

  פקודתiPATCH -  זהה לפקודתPATCH  בפעולה שלה, אך ההבדל הוא שהיא מוגדרת כך שמספר

ברצף אמורות להשאיר את הרשת באותו המצב לאחר פקודה אחת. )לדוגמה,  iPATCHפקודות 

 משאבים לא נוצרים שוב אחרי שהם קיימים(.
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 FETCH)באמצעות פקודת  content negotiation7, שהוא HTTPלפרוטוקול יש גם מאפיין חשוב של 

 :WireSharkמתוכנת  CoAPלסיכום הפרוטוקול, להלן תמונה של ניתוח חבילת  .URI-בעיקר(, ותמיכה ב

 
  

                                                           
 

7
. השדה מאפשר ללקוח לקבוע איזו גרסה של המשאב הוא יקבל: Accept שנקרא מיוחד שדה יש, הלקוח בבקשת HTTP של header במבנה 

 .HTTP, וכך היא ממומשת בפרוטוקול content negotiationשפה, סוג קובץ, התאמה למערכת ההפעלה וכו'. האפשרות הזאת באופן כללי נקראת 
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 :MQTTפרוטוקול ה

. )את התקן הרשמי ניתן למצוא Message Queuing Telemetry Transportהוא קיצור של  MQTTהשם 

(. כלומר, במקום שהשולח pub/sub)בקיצור  publish/subscribe ( הפרוטוקול משתמש בתבנית שלכאן

-, או שישלח לכל הרשת כמו בCoAP-ו HTTP-ידע בדיוק לאילו נקודות קצה הוא שולח את המידע כמו ב

multicast נקרא( הוא מתבסס על "רשימות תפוצה". כל לקוח ,subscriber שמעוניין בתקשורת מהשרת )

( שולח את כל המידע לרשימת התפוצה publisher( שלו במידע, והשרת )נקרא interestמביע את העניין )

 של המעוניינים.

לאפליקציה של ערוץ הספורט לדוגמה. נניח ואנו רוצים לדעת חדשות על קבוצת  pub/subניתן לדמות 

הכדורגל ליברפול. אנו נרשמים באפליקציה לעדכוני חדשות על הקבוצה, ומקבלים עדכונים. האפליקציה 

איש איש, אלא בונה רשימת תפוצה ודרכה שולח לכל מי שמעוניין. כך עובדת לא שולחת את העדכונים 

 בכלליות.  pub/subשיטת 

 CoAP, לעומת TCP, והוא מתחבר לכל הלקוחות בעזרת חיבור brokerנקרא  MQTTהמפרסם במקרה של 

, וקיימים מספר MQTT-SN, שנקראת UDPמעל חיבור  MQTT. )קיימת גרסה של UDPשמתחבר ב 

 (.כאןניתן לקרוא  MQTT-SNמסוים, ולא שם, וכו'. על  IDהוא  topic-לדוגמה שה -לים הבד

 ( מסוים. אחרי שהוא נרשם,topic, הוא צריך להירשם לנושא )broker-כדי שלקוח יוכל לקבל הודעות מ

כל לקוח יכול להירשם לכמה  באותו הנושא. broker-כמו ברשימת תפוצה, הוא מקבל את כל ההודעות מה

 נושאים, ויש ביניהם היררכיה כמו במערכת קבצים, לדוגמה:

kitchen/oven/temperature 

מתחברים לנושא  C-ו Bהלקוחות  ."subscribe "temperatureה: ניקח רשת קטנה לדוגמא. דרך הפקוד

temperature. 

 

 [https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.php]מקור: 

https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
http://www.mqtt.org/new/wp-content/uploads/2009/06/MQTT-SN_spec_v1.2.pdf
https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.php
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)ולכל  C-ו Bמעביר את ההודעה ללקוחות  broker-, ה22.5מפרסם שהטמפרטורה היא  Aכאשר לקוח 

 שאר הלקוחות שמחוברים אליו כמובן(.

 

 https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.phpמקור: 

 broker-די לטפל בבעיות אבטחה רבות שצצות בפרוטוקול, ברוב המימושים שלו, יש להתחברות לכ

דרישה לשם משתמש וסיסמה במקרה הפשוט. ברוב המקרים יהיו מעורבים פרוטוקולים קריפטוגרפיים 

 .(TLSללקוחות, גם בשכבות נמוכות יותר )לדוגמה  broker-להצפנת המידע, שמגנים על התעבורה בין ה

הוא פרוטוקול שמאוד קל ואינטואיטיבי לשתף איתו מידע בין מוצרים  MQTT, פרוטוקול CoAPלעומת 

חכמים רבים. היתרון שלו הוא צריכת כוח נמוכה, חבילות מידע מינימליות, קטנות ומהירות. בנוסף לכל 

 .TCPאלה, הוא מספק שכבה של אמינות ע"י שליחה מעל 

 הפקודות בפרוטוקול:

 חמש פקודות, מה שהופך אותו לפרוטוקול מאוד קל ומינימלי. MQTTבפרוטוקול 

  פקודתConnect - פקודה שמטרתה ליצור תקשורת עם ה-broker.ולהמתין עד שתגיע תגובה , 

  פקודתDisconnect - מחכה ל-broker  שיסיים את התקשורת האחרונה, ומתחילה תהליך של סיום

 .TCP-שיחה ב

  פקודתSubscribe/Unsubscribe - .בקשה של הלקוח להירשם לנושא מסוים או לכמה נושאים 

  פקודתPublish - פרסום המידע מה-broker .בנושא מסוים לכל הלקוחות הרשומים לנושא 

 

 

 

https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.php
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 :WireShark-, להלן תמונה של חבילת מידע מMQTTגם לסיום פרוטוקול 

 

 [wireshark/-using-mqtt-http://blog.catchpoint.com/2017/07/06/dissecting]מקור: 

 

 פרוטוקולים נוספים בשכבת האפליקציה

 :XMPPפרוטוקול 

XMPP הוא קיצור של: Extensible Messaging and Presence Protocol , והוא פרוטוקול קוד פתוח

. הוא מבוסס על כאןשמטרתו היא להיות בסיס לתקשורת ברשת. את התקן ניתן למצוא  XMLהמבוסס על 

P2P של )קיצור Peer to Peer , .שהיא גישה של תקשורת בין מחשבים עם משתמשים ולא מול צד שרת

 :8( ננתח אותו על פי שמוכאןקיים הסבר רחב יותר במאמר שניתן לקרוא אותו 

 X - להתפתח להתאים לצרכים רבים ושונים מייצג את כך שהוא כתוב כקוד פתוח ויכול 

 M -  מטרת הפרוטוקול היא העברת הודעות ביעילות גבוהה בזמן אמת 

 P - זמין, עסוק, לא מחובר( דבר הנותן רובד  הפרוטוקול מאפשר את הרעיון של מצבים שונים ברשת(

 נוסף לתקשורת

 P -  "הוא "פרוטוקול 

: הוא יכול להתאים לניהול שדה אוטומטי עם מנטרים IoTועכשיו נראה איך הוא בא לידי שימוש במוצרי 

לכן ניתן לדעת אם … רבים הפזורים ברחבי השדה ומדווחים על רמת הלחות, כמות המים באדמה ועוד

                                                           
 

 XMPP מאתר תורגם הניתוח 8

http://blog.catchpoint.com/2017/07/06/dissecting-mqtt-using-wireshark/
https://xmpp.org/rfcs/index.shtml
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x57/DW87-3-P2PBotnets.pdf
https://xmpp.org/about/
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של אחד מהמנטרים מושבת, וכתגובה לבעיה הם יכולים להעביר ביניהם את המידע לניהול מחדש 

ההשקיה. לדוגמה, בעזרת "הודעות" של מידע גולמי. הפרוטוקול מתאים עקב הדינמיות של כל אחת 

 מהשלוחות, היעילות והמהירות, ועקב הדרישה הנמוכה בכמות מידע לביצוע המשימה.

אחת מהסיבות שהוא אינו יכול להיות פרוטוקול "ראשי", כלומר שהוא לבדו מספיק בתור פרוטוקול 

, היא שישנם מוצרים היוצרים סטטיסטיקה ונתונים, ועליהם להעבירם אל IoTוצרי ומערכות תקשורת למ

 .P2Pלקוח ולא -השרת המעבד את המידע. לכן, הם יצטרכו פרוטוקול של שרת

 :SOAPפרוטוקול 

. הינו פרוטוקול תקשורת Simple Object Access Protocol :לשקיצור  ,SOAPפרוטוקול נוסף הוא פרוטוקול 

. את כאןלתצורת ההודעות שלו. את התקן שלו ניתן למצוא  XMLהמיועד לשירותי רשת והינו מבוסס על 

, אך הוא יכול SMTPאו  HTTPההודעות עצמן הפרוטול שולח על גבי פרוטוקולים משכבת האפליקציה כגון 

ופרוטוקולים נוספים. יתרון נוסף של הפרוטוקול הוא שאינו תלוי מערכת  UDPאו  TCPם לעבוד מעל ג

 הפעלה, כך שהוא מקל על התאמה לתעבורת מידע בין פלטפורמות שונות.

: בבית חכם בו וילונות, תריסים ועוד מופעלים על ידי שליטה קולית, אפשרי IoTדוגמה לשימוש בו במוצר 

קרופונים קטנים ברחבי הבית, שאת המידע ישלחו אל מחשב מרכזי שבו יתבצע פיענוח לפזר מספר מי

 Siri, OK Google ,Amazon Echoבין אם מקומית ובין אם שליחה לשרת מרוחק )כגון שירותי  ,המלל

פרוטוקול זה מתאים לשימוש זה עקב חוסר הדרישה לאחידות בין הפלטפורמות, דבר המאפשר …(. ועוד

 ללא מערכת הפעלה. microcontrollersנים להיות קטנים ככל האפשר ולפעול על למיקרופו

, שכן אין בו פונקציונליות של IoTאך פרוטוקול זה לא יכול לשמש בתור פרוטוקול יחיד בתקשורת 

pub/sub שהינה שיטת הפצת מידע יעילה ונפוצה בIoTנוסף על כך הוא אינו בנוי ל .P2P  ולכן לא יכול

 .IoTוטוקול תקשורת במגוון מוצרי לשמש כפר

 

 שכבת הקו

, אחת השכבות החשובות ביותר היא שכבת הקו, שמתקשרת לשכבה הפיזית. השכבות IoTבתקשורת 

: איך בכלל מעבירים ביטים ממכשיר מרוחק, שלא מצויד IoT-פותרות את הבעיה אולי הכי גדולה של ה

  הייצור ע"י הכנסת מחשבים חזקים לתוך המכשירים?במחשב מאוד חזק, וגם בלי להעלות את מחירי 

כדי לפתור את הבעיה, שכמובן מופיעה מחדש בכל שכבה בתקשורת, אך הפעם בשכבת הקו, החלפנו 

את הפרוטוקולים במודל הקיים בפרוטוקולים אחרים. הם יהיו זולים יותר, דורשים פחות שטח אחסון, 

 .להם קצרומותאמים למכשירים שלפעמים זמן הסוללה ש

  

https://www.w3.org/TR/soap12-part1/
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כמובן שחוץ מהפרוטוקולים שתכף נציג, נסקור עוד פרוטוקול בקצרה, שכן זהו לא הנושא העיקרי. 

. הפרוטוקול מתבסס על WiFiפרוטוקול שכבר מחבר חלק רב מהמכשירים כיום באינטרנט, והוא פרוטוקול 

ם בתוך מבנה, וטווח יותר מטרי 20-, והוא כידוע אלחוטי. לפרוטוקול יש טווח של כ9IEEE802.11סטנדרט 

עם כוח חישוב אמנם לא מינימלי, אך  IoTגדול מחוץ למבנה. השימוש בו מקל על תקשורת בין מכשירי 

 הוא אמין וניתן להעביר בו נתונים רבים.

 קבוצות: -2את הפרוטוקולים הנותרים בשכבת הקו ניתן לחלק ל

 הראשונה: LPWAN כלומר ,Low Power Wide Area Network.  הפרוטוקולים בה נותנים פתרון בעיקר

קילומטרים בשטח פתוח(, ונועדו  10-לאזורים גדולים )מכמה קילומטרים באזור עירוני ועד מעל ל

 לצריכת חשמל נמוכה. הנושא יפורט בהמשך עבור כל פרוטוקול.

 השנייה: Short Range Networkם קטנים . גם כשמה כן היא, והפרוטוקולים בה נותנים פתרון לאזורי

משתייך אליה.  WiFiיותר )טווח של מטרים ספורים עד למאות מטרים(, ויותר מקומיים שבין היתר 

 הנושא יפורט בהמשך עבור כל פרוטוקול.

 את החלוקה לקבוצות ואת הפרוטוקולים שנסקור במאמר זה ניתן לראות בתרשים הנ"ל:

 
 ]https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8079928מקור: [

  

                                                           
 

, הרשת מבנה את שמגדיר, סטנדרט למבנה לוגי של רשתות אלחוטיות באופן כללי -. בקצרה Digital Whisper של 1' מס גליוןב לקרוא ניתן הסטנדרט על 9
 .הרכיבים בין ההודעה העברת דרך ואת, ברשת הלוגיים הרכיבים

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8079928
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-5-WEP.pdf
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LPWAN: 

SigFox הוא פרוטוקול שנועד למכשירים שלא נועדו לשלוח חבילות מידע גדולות )שכן כל :frame הוא 

 Machine to)כלומר  M2Mבתים לכל היותר(. משמש בעיקר לחיישנים ולשירותים של  12 בגודל

Machine ביטים לשנייה( לטווח  100ביטים עד  10(, ומאפשר העברה של כמויות קטנות של מידע )בטווח

, UNBמשתמש בטכנולוגיית  SigFox. פרוטוקול כאןניתן למצוא  RFC-קילומטרים. את תקן ה 50של עד 

. כלומר, התקשורת מתנהלת ברוחב פס קטן במיוחד, כדי לא להעמיס על כוח Ultra Narrow Bandאו

 SigFoxהחישוב והזיכרון של המכשירים. הפרוטוקול חסכן במשאבים מאוד )מכשיר ממוצע בטכנולוגיית 

(, כדי להעביר בהצלחה מידע 2,400mAhדקות במשך שנתיים, על סוללה של  10מסוגל לשלוח הודעה כל 

 .IoTווחים ארוכים של מרחק, גם עם כוח חישוב של מכשיר לט

 .Sigfoxנראה דוגמה למכשיר שמשתמש בטכנולוגיית 

 

 ]origin-https://partners.sigfox.com/products/insafeמקור: [

. המוצר הוא חיישן ומוניטור של טמפרטורת האוויר, הלחות NEXELEC+ של  INSAFEהמוצר בתמונה נקרא 

מאפשרת לו חיי סוללה של  SigFoxוכמות האוויר בבית, ויודע לתת הוראות לפעולה בהתאם. טכנולוגיית 

 הודעות ביום. 25שנים, עם ממוצע של  10

לוגיה קיימת, ולאמץ לטווח רחוק, למה לא להשתמש בטכנו IoTבפיתוח תקשורת מוצרי רשת סלולרית: 

את הרשת הסלולרית ה"רגילה", שיכולה להגיע למרחקים עצומים, כדי לתקשר בין מכשיר לאינטרנט? 

ברשת הסלולרית ניתן להעביר כמות גדולה של מידע, אך התחברות אליה צורכת כוח רב ולכן היא פחות 

עם האינטרנט או הענן. ולרשתות לוקליות, אלא לרשתות יותר כלליות ולתקשורת  M2M-מתאימה ל

הרשת הסלולרית מתחלקת למספר דורות, כשבכל דור, יעילות התקשורת וקצב העברת הנתונים 

, GSM, בטכנולוגיות כמו 2משתפר, כמו גם סוג הטכנולוגיה. מערכות הסלולרי הדיגיטליות התחילו בדור 

https://tools.ietf.org/html/rfc8376#section-2.3
https://partners.sigfox.com/products/insafe-origin
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TDMA ו-CDMA טכנולוגיית .GSM  שיטת השתמשה בהפרדה לפי חלוקה בזמן, לעומתCDMA 

. בסיקור כאןשמשתמשת בקידוד לכל מכשיר. נושא התקשורת הסלולרית רחב למדי, ולכן ניתן לקרוא עליו 

ר הבא של הרשת זה לא נרחיב על הרשת הסלולרית, אבל כעת נזכיר בקצרה את הדורות הבאים. הדו

הוא  4. החידוש המרכזי בדור 3Mbps-ל 144Kbps, וקצב התקשורת עלה לתחום בין 3הסלולרית האו דור 

גם לשיחות טלפון. הטכנולוגיה  IPביטול ההפרדה בין שיחות טלפון לתעבורת הנתונים, ושימוש בפרוטוקול 

הסלולריות. קצב העברת , שמשפר את מהירות התגובה של הרשתות 5האחרונה שנסקר היא דור 

 .IoT-, ותיווצר סביבה תקשורתית מתאימה ל1Gbps-הנתונים עולה משמעותית ל

, IoTלפני שנוכל להסביר על הפרוטוקולים הבאים, נסביר על מושג בסיסי בשכבה הפיזית של תקשורת 

לתקן ניתן  )על הסטנדרט לא נרחיב במאמר זה, ולכן קישור 2003-שנוצר ב IEEE802.15.4והוא סטנדרט 

(. הסטנדרט הוא דרך להעביר מידע ברוחב פס קטן יחסית, ונותן את המסגרת הבסיסית כאןלמצוא 

מתבססים עליו, ועם המידע הזה,  . רבים מהפרוטוקולים בשכבת הקוIoTלהעברת מידע בין מכשירים של 

 ניתן להמשיך ולהסביר עליהם.

6LoWPAN: 

. הסטנדרט לתקשורת IETF - Internet Engineering Task Force-הוא למעשה סטנדרט שנוצר ע"י ארגון ה

. הסטנדרט נועד לתקשורת כאןניתן למצוא  RFC-בשכבת הרשת. את תקן ה IPעובד עם פרוטוקול 

. הפרוטוקול מתפקד כשכבת מעבר Ipv6חסכונית במשאבים, וכפי שציינו קודם, משתמש בכתובות 

. הסטנדרט יוצר IPv6לבין שכבת הרשת שהיא כאמור IEEE802.15.4  ותאימות בין העברת המידע של

ייעודי שמקשר בינה לבין שאר  6LoWPAN, ומקשר אותה לנתב IEEE802.15.4רשת פנימית מעל סטנדרט 

 .IP-רשת ה

ZigBee: 

, בכך שהוא מתבסס גם על סטנדרט 6LoWPANהוא המתחרה העיקרי של  ZigBeeפרוטוקול 

IEEE802.15.4 הוא נוצר כדי לשרת תקשורת .high-level אך עדיין במחיר קטן יחסית של מכשירים קטנים ,

. הפרוטוקול מיועד גם לאפליקציות כאןשצורכים מעט כוח, אך משדרים למרחק רב. התקן הרשמי נמצא 

מידע לא מהיר במיוחד, אך חיי סוללה ארוכים ותקשורת מאובטחת. יתרונותיו של שדורשות קצב 

הוא  ZigBee-הפרוטוקול שהוא פשוט ויכול לנהל מספר בלתי מוגבל של נקודות קצה. מבנה הרשת ב

מספר נתבים שמקשרים בין נקודות קצה רבות, ומכשיר אחד שמטרתו לרכז מידע ולהחליט החלטות על 

 .P2Pהיא ברובה  ZigBeeניתן להבין שתקשורת כל הרשת. מכאן 

 , תומכים בטופולגיות רשת רבות וביניהן כוכב, אריג ועץ.6LoWPANוגם  ZigBeeשני הפרוטוקולים, גם 

  

https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x1E/DW30-3-GSMVOIP.pdf
http://ecee.colorado.edu/~liue/teaching/comm_standards/2015S_zigbee/802.15.4-2011.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc4919
http://www.zigbee.org/wp-content/uploads/2014/11/docs-05-3474-20-0csg-zigbee-specification.pdf
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Short Range Network: 

BlueTooth 

. היתרונות שלו הם תקורה נמוכה, כאן. את התקן ניתן למצוא IoTפרוטוקול מפורסם ומשמעותי בתקשורת 

. למרות כל היתרונות, הפרוטוקול IoTאבטחת מידע, צריכת כוח נמוכה, ורוחב פס נמוך לאפליקציות של 

של  מתפקד רק לטווחים קצרים מאוד. הפרוטוקול תומך גם בטופולוגיית כוכב, עם מספר לא מוגבל

, הרשת מחלקת את כל Bluetoothמשתמשי קצה. טופולוגיית הכוכב מתבטאת בכך שברשת 

 .Slaves-ו Masters-המשתמשים ל

שלב הגילוי  -מורכב מכמה שלבים, נסביר עליהם בקצרה  Bluetooth-באופן כללי, תהליך ההתחברות ב

(discoverשלב ההתחברות ,) (Paging/Connectingושלב התקשורת עצמ ) ה. כאשר הטלפון החכם שלנו

 Bondingהתהליך המקוצר נקרא  ישירות ללא התערבותנו, Bluetoothמתחבר למערכת המכונית בעזרת 

 .Paringומתקיים כאשר הכתובות של המכשירים שמורות בזיכרון לאחר תהליך חד פעמי שנקרא 

 

Z-Wave 

חכם, ויכול לחבר המון משתמשי קצה זול יחסית, שמשמש בעיקר למוצרים כמו בית  MACהוא פרוטוקול 

-קילו 100מיועדת לחבילות מידע קטנות, במהירויות נמוכות של עד  Z-Waveבו זמנית. הטכנולוגיה של 

מטרים. לכן, הוא שימושי במוצר של בית חכם בהעברת מידע של  30בייטים לשנייה, למרחקים של עד 

הוא שאין רעשי רקע רבים  Z-Waveבקרת התאורה בבית או החשמל. יתרון משמעותי בפרוטוקול 

בתקשורת, והתקשורת לא סובלת מהפרעות רבות. כדי לחסוך במשאבים ולהקל על הרשת, הפרוטוקול 

אין באפשרותם לשלוח הודעות אלא רק לקבל אותן ולבצע את  , כלומר,slaves-כ nodes-מגדיר חלק מה

 הפקודות. לשם כך, הפרוטוקול תומך בטופולוגיית אריג. 

  

https://tools.ietf.org/html/rfc7668
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נשווה בטבלה בין הפרוטוקולים שציינו, לפי הקריטריונים הבאים: טופולוגיות נתמכות, צריכת כוח, קצב 

 :העברת נתונים, טווח, ושימושים נפוצים

 SigFox 6 סלולרLoWPAN ZigBee Bluetooth Z-wave 

 טופולוגיות

נתמכות
10

 

כוכב  כוכב

 עץ / מורחב

כוכב, אריג,  כוכב, אריג

 אשכול

 אריג busכוכב, 

צריכת 

 מל חש

10-100 

mA 

 30mA  30mA 2.5mA צריכה נמוכה  גבוהה

 100-600bps 144kbps קצב נתונים

 3mbpsעד 

 3 בדור

250kbps 250kbps 1Mbps 40kbps 

ק"מ  10 טווח

 באזור עירוני,

ק"מ  50

 פתוח במקום

מספר 

 קילומטרים

מטרים בתוך  30 מטרים 15-30 מטרים 10-100 מטרים 10-100

 100מבנה, 

 מטרים מחוצה לו

שימושים 

 נפוצים

תקשורת  תאורת רחוב

M2M 

שליטה ובקרה 

 דרך האינטרנט

שליטה ובקרה, 

בעיקר בתחום 

 הבית החכם

אוזניות 

אלחוטיות, שירותי 

 אודיו אחרים

שליטה ובקרה של 

 הבית החכם

 

  

                                                           
 

 .בטבלה שמוזכרת טופולוגיה כל על קצר הסבר מופיעא'  בנספח 10
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 IoTפיתוח מוצר 

מחדש והכרנו את הפרוטוקולים החדשים, נרצה גם לראות עיסוק פרקטי,  IoT-לאחר שבנינו את מודל ה

סטנדרטי ונפרק את אופן הפעולה שלו תוך כדי ניתוח  IoTניקח מוצר  -וחלק זה של המאמר יעסוק בו 

 הפרוטוקולים שעליו הוא עובד.

ננתח את מערכת השליטה על כל החיישנים  -והוא בית חכם  IoT-לכן בחרנו במוצר מאוד אייקוני ל

 והמכשירים בבית. בתמונה למטה מוצגת דיאגרמה של בית חכם סטנדרטי עם אפשרות חיבור לענן.

. הוא יהיה מעין צומת דרכים, LAN Managerאל ישות שנקראת  LANית יהיה מחובר באותה כל מכשיר בב

של הבית. השרת  שכולם מתקשרים איתו להעברת בקשות ליעד המתאים, לשרת המידע ומסד הנתונים

 יהיה אחראי לכל הפקודות על התפקוד של המכשירים.

 

 [things-of-internet-on-based-systems-home-first/smart-https://www.intechopen.com/online מקור:]

ו פרוטוקולים הם כעת לאחר שהצגנו את הבית החכם נראה איך תרחישים שונים מתנהלים ועל איל

 לתרחישים באינטרנט המוכר. IoTמסתמכים, כדי להציג את הפרקטיקה וההבדלים בין תרחישי 

  

https://www.intechopen.com/online-first/smart-home-systems-based-on-internet-of-things
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 נציג סדרה של תרחישים אפשריים:

בתרחיש כזה פורץ או קבוצת פורצים ישימו לב לסטטוס של בעלי הבית ברשתות  פריצה לבית: .1

החברתיות על טיסה לחו״ל, או יזהו את שעות היציאה והחזרה לבית של הדיירים ושל השכנים. 

קיימות אפשרויות רבות, אך התוצאה היא שהם יגיעו אל הבית כשאין אף אחד בבית. אך הם לא 

 תרחישים:-תתי 2-! נתבונן בIoTערכת יודעים שהבית מרושת עם מ

תחילה, אם הפורצים ינסו להיכנס דרך הדלת, המנעול החכם ישים לב שהדלת נפתחת אך הוא  .א

-Z או Wi-Fiעל התשתית הביתית )יכול להיות  UDPמעל  CoAPלא הופעל. הוא ישלח הודעת 

Waveל )-LAN Manager ויודיע לבעלי הבית דרך  שיפעיל נוהל פורציםCoAP .בהודעה 

אם הפורצים ינסו לפרוץ דרך החלונות, חיישני תנועה ועומק יזהו אותם וישלחו אחד לשני הודעות  .ב

עם המידע שהם קלטו לוידוא שיש בבית בני אדם ולא למשל החתול הולך בסלון. הם יוכלו לעשות 

כל מכשיר שולח  CoAP. עוד אופציה היא שבאמצעות Z-Waveשיפעל מעל  XMPPזאת בקלות עם 

לעיבוד בתוך השרת הביתי, והוא מפעיל נוהל  LAN Manager-בנפרד את מה שהוא קולט ל

 פורצים ומתריע לבעלי הבית.

בכל בית, כאשר יוצאים מהבית, תמיד צריך לעבור בחדרים ולוודא שהכל נעול: נעילת ופתיחת הבית:   .2

כבוי, האזעקה פועלת וכו' וכו' וכו'. הבדיקה התריסים סגורים, החשמל לא דולק, הגז לא זורם, המזגן 

. את הבעיה יכול "התפספס בבדיקה"הזאת לוקחת לרוב זמן, ותמיד יש סיכון שאחד מהמכשירים 

, שאחראי לעדכן את כל MQTTנושא בפרוטוקול  LAN Manager-. ניתן להגדיר בIoTלפתור בקלות 

, הוא מבצע את הפעולה Trueהמכשירים בבית אם הבית נעול או לא. כאשר המכשיר מקבל בנושא 

שהוא אמור לעשות בעת נעילה. לדוגמה לסגור את התריס, לכבות את האורות, לכבות את המזגן, 

 לסגור את המנעול וכו'. 

יקבל מהשרת של הבית החכם, וניתן  LAN Manager-, הMQTT-את הפקודה לשנות את הנושא ב

להפעיל את הפקודה למשל מהטלפון הנייד בעת יציאה מהבית. כמובן שניתן גם לממש את הרעיון 

 ההפוך בזמן כניסה לבית.

. נניח שלשרת יש נתוני מזג אוויר מאתר MQTT-נראה עוד שימוש קלאסי לניהול הטמפרטורה והאור:  .3

נות, התריסים, המזגן, הרדיאטור, דוד המים החמים ומערכת אינטרנט כלשהו. אנו רוצים כי החלו

יכול  LAN Manager-ההשקיה יתאימו את עצמם לטמפרטורה, לכמות האור, לרוחות ולמשקעים. ה

לשתף את כל המכשירים הנ"ל במידע על מזג האוויר, והם יכולים להתכוונן כך שבבית תהיה חווית 

, ולהגדיר ידנית את תנאי CoAPאת לטלפון הנייד בעזרת מזג אוויר נוחה ביותר. ניתן גם לקשר ז

 אקלים בבית.-המיקרו
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 סיכום

כמובן שקיימים עוד אספקטים רבים של מימוש הבית החכם, אך זו רק ההתחלה, והצגנו לכם חלק 

מתרחב יותר ויותר לבית החכם ונהיה יותר  IoT-. אך ככל שהIoT-מהדברים האפשריים עם המגוון של ה

קרוב אלינו, כך החששות מבעיות אבטחה רק מתגברים. מה אם פורץ יוכל לפרוץ למערכת הבית החכם, 

 להגדיר את הבית כלא נעול, ואז להיכנס פנימה ללא חשש שיפעיל את מערכת הפריצה?

פרוטוקולים ישנים  -ת סטנדרטית מבחינת מבנה רש IoT-במאמר זה סקרנו את הבסיס והיסודות של ה

ונמצאים בעיקר בשכבת הרשת על מנת לספק  IoT-מהרשת הסטנדרטית, וחדשים שנבנו במיוחד ל

פתרונות חדשים ויצירתיים לבעיות חדשות שצצות עם התחום. ניתחנו את ההבדלים בין הרשת 

 , ואפילו הצגנו מספר ניתוחים של מצבים מהמציאות.IoTהסטנדרטית לרשת 

הן נושא עמוק, אך הוא חורג ממאמר זה, ואולי עוד יבוא יום ונמשיך את  IoT-עיות האבטחה והאתיקה בב

 הוא נושא רחב מגדר הרגיל. IoT-המאמר לכיוונים שונים, כי ה

מכל התחום. אך אנו מקווים להמשיך לכתוב  0.1%הוא נושא רחב מאוד ובמאמר כיסינו אולי  IoTלצערנו, 

בנושא הרחב הזה מכיוון שאין הרבה מקורות מידע בעברית בנושא, ואם אתם  ולפרסם עוד מאמרים

 אנו מעודדים אתכם להיכנס ולקרוא את מקורות המידע למאמר. -מעוניינים ללמוד עוד לגבי התחום הזה 

 

 על הכותבים

מדים לו. אנו אנחנו יונתן פוגרבינסקי ואיתי פלג, תלמידי הגמנסיה הריאלית בראשון לציון בכיתה י'

בתוכנית אודיסיאה באוניברסיטת תל אביב. מאמר זה נכתב כחלק מקורס הרשתות שעברנו בתוכנית, 

תחת הנחייתו של שלומי בוטנרו. כתיבת מאמר היא התנסות חדשה בשבילנו וחלק גדול מהמידע הוא 

. אם אתם חדש בשבילנו ולמדנו אותו במיוחד למאמר. לכן נשמח לקבל פידבק ותיקונים במידה ויש צורך

 .פוגרבינסקי יונתןו פלג איתי , אלו כתובותיו:מעוניינים לפנות אלינו דרך המייל

הוא תחום חדש, עדכני ואקטואלי שנמצא במגמת עלייה, בעיקר בתחום  IoT-בחרנו בנושא מכיוון ש

, ולמידה עליו למאמר תרחיב לנו אופקים מוצרים חשמליים ביתיים ו"בית חכם". נושא זה מעניין אותנו

בתחום המתפתח תוכל  והאבטחתי בנושא. בנוסף, הנושא חדש לנו יחסית, ולכן למידה על הפן הטכנולוגי

 להביא לנו הרבה ידע וניסיון בתחום שעוד לא ניסינו.
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 טופולוגיות רשת - א' נספח

 רשת בטופולוגיית כוכב היא רשת שבה כל נקודות הקצה מחוברות לנקודה אחת מרכזית  - כוכב

או נתב(, שכל אחת מחוברת אליה, והיא  hub ,switch)שבה לרוב יימצא רכיב תקשורת מרכזי כמו 

מחברת בין כל נקודה לאחרת בדרך עקיפה. היתרון העיקרי בטופולוגייה הזו הוא הקלות שבה ניתן 

ו להסיר חלקים מהרשת, אבל החסרון העיקרי הוא שנקודת המרכז יכולה להיכשל, ובכך להוסיף א

להפיל את כל הרשת. לכן לרוב משקיעים בגיבויים ותחזוקה לנקודה המרכזית ברשת. לעומתה, אם 

 אחד מנקודות הקצה נפגע, הרשת ככלל נשארת כפי שהיא.

 שבנויה מכוכב כלשהו, וכל נקודת קצה  רשת בטופולוגיית כוכב המורחב היא רשת - כוכב מורחב

באותו כוכב היא בעצמה מרכז של כוכב. כך נוצרת היררכיה בין הנקודות למטרות ניתוב וכד', ויש 

נקודות. )לחובבי המתמטיקה: כוכב מורחב זהו בעצם גרף עץ, ולכן הגרף הוא  2חיבור עקיף בין כל 

 ברשת(. חסר מעגלים כדי לחסוך חיבורים מיותרים בין קצוות
 

 בטופולוגיית אריג, לכל רכיב יש חיבור אחד או יותר על מנת ליצור שרידות ברשת. לרוב  - אריג

כשמדובר על טופולוגיית אריג, הכוונה לרשת שבה יש כמה אפשרויות למסלולים מכל נקודה ברשת 

לנקודה אחרת. טופולוגיה זו עמידה מאוד בפני תקלות, כך שאם קיים כשל כלשהו בכל אחד, המידע 

עקב עלות  LANלעבור על פני כבל אחר. טופולוגיות אריג אינן מעשיות בדרך כלל ברשת  יוכל

 החיבורים בה, וכמו כן ישנה התקנה ותחזוקה מסובכים.
 

 אשכול היא טופולוגיה שבה מספר )לרוב יחסית מצומצם( של נקודות מחוברות זו לזו בצורה  - אשכול

 שות חישובית אחת.הדוקה מאוד, מה שיוצר תפקוד של כל הרשת כי
 

 Bus -  טופולוגייתBus  היא טופולוגיה שבה כל הנקודות ברשת מחוברות לחיבור המהווה את השלד

של הרשת. כל מידע שנשלח מאחת הנקודות, עובר דרך השלד ומגיע לאחת אחרת. במצב זה, כל 

 נקודה צריכה לחכות עד שהחיבור יהיה פנוי, ואז לשלוח את האות.
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