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Internetul Lucrurilor - IoT(Internet of Things)



De la sistem izolat la Internetul Lucrurilor
• Internetul Lucrurilor – Internet of Things (IoT)



Network – Rețea de calculatoare – infrastructură ce permite 
interconectarea a 2 sau mai multe unități de calcul

ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network –
prima rețea de calculatoare bazată pe comutarea de pachete

Este considerată precursorul internetului de astăzi

Începuturile internetului



Internetul:
• Se definește la nivel global ca un sistem global de 

interconexiune a rețelelor de calculatoare
• L-am putea numi rețeaua rețelelor de calculatoare
• Utilizează o suită de protocoale (internet protocol suite)

cunoscută sub numele de stiva TCP/IP
• „Leagă” între ele rețele de diverse naturi: private, publice,

academice, educaționale, de cercetare, de apărare,
industriale, de business, etc.

Ce este internetul?



Intranetul:
• Rețeaua de comunicație privată, locală, cu acces limitat
• Poate fi: rețeaua internă a unei companii, o rețea realizată în 

casă
• Poate avea legătură în internet, dar accesul din internet 

către calculatoarele/sistemele din rețea poate fi (cel mai 
adesea) limitat

• Internet – GLOBAL, internațional, universal
• Intranet – LOCAL, privat, cu acces limitat

Internet versus intranet?



Identificarea poate fi făcută la 2 nivele:

• La nivel local, între 2 echipamente dintr-o rețea locală 
(nespecifică internetului) – adresa MAC (Media Access 
Control) 

• La nivel superior – folosind adresa IP (IP Address)

Identificarea folosind adrese IP:
• Local – adrese vizibile în intranet 
• Publice –adrese vizibile din internet

Identificarea în internet



IPv4 și IPv6

• IPv4 – adresă pe 32 de biți – 4 numere reprezentate pe 1 octet
• Nr maxim de adrese: 4.3 miliarde (4,294,967,296)
• Adresă locală: 192.168.0.123
• Adresă publică: 188.26.187.146

• Lista de adrese IP publice disponibile spre alocare  a fost 
epuizată pe 11 ianuarie 2011

• Există mecanisme de compensare, dar soluțiile nu sunt 
elegante

• IPv6 – adresă pe 128 de biți 
• Număr maxim de adrese: 

340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456
• Exemplu adresă: 2a02:2f0f:c401:9f00:f0c8:933:da16:e005



1993 – Internetul 
devine accesibil 

publicului

2011 – lista de 
adrese IPv4 

alocabile public a 
fost epuizată 

Astăzi – se 
migrează spre IPv6 

unde fiecare 
dispozitiv poate 

avea o identitate 
unică

Internet of Things



Ce este de fapt Internet of Things?
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