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 هااندازها و چالشامنیت اینترنت اشیاء: چشم

 چکیده

کند، چرا که اینترنتت اشتیاء از هیهیت ا     ( نقش بسیار مهمی را پس از حضور خود بازی میIoTاینترنت اشیاء )

با پتانسیل  .دهدپوشش می RFIDسیم و های حسگر بیمعمولی و رایج گرفته ها کل لوازم خانگی را مانند شبکه

این مقاله بر روی مسائل امنیتی در میتا  همتام    بسیار ب رگ اینترنت اشیاء، هر نوع چالشی به وجود آمده است.

ی اینترنت اییاد شده است، مسائل امنیتتی اینترنتت در   ها همرک  دارد. از آنیایی که اینترنت اشیاء بر پایهچالش

ی انتقال ی درک، الیهیایی که اینترنت اشیاء شامل سه الیه است: الیهاینترنت اشیاء نی  ظاهر خواهد شد. و از آن

ی کاربردی، به همین دلیل این مقاله مسائل امنیتی هر الیه را به طور جدا هحلیل کرده و سعی در یتافتن  و الیه

مستائل امنیتتی را   متقابل و -این مقاله همچنین مسائل ادغام ناهمگن الیهها خواهد نمود. حلمسائل جدید و راه

به دقت هحلیل نموده و در مورد مسائل امنیتی اینترنت اشیاء به عنوا  یک کل بحث کترده و  ستعی در یتافتن    

در پایا ، این مقاله مسائل امنیتی بین اینترنت اشیاء و شبکه معمولی را مقایسه کرده و  کند.های آنها میحلراه

   کند. بحث می باز اینترنت اشیاء امنیتی در مورد مسائل

 

 .RFIDهای حسگر سیم؛ شبکههای حسگر بیگن؛ شبکهماهاینترنت اشیاء؛ امنیت؛ ن :کلیدی کلما 

 

 مقدمه .1

، انواع کاربردهای اینترنتت اشتیاء وجتود دارنتد کته در زنتدگی روزمتره متا         (IoTبا هوسعه سریع اینترنت اشیاء )

، گیرنتد در برمیاین کاربردها از هیهی ا  معمولی و رایج گرفته ها کل لوازم خانگی را . کنندهمکاری و کمک می

 [.4-1این یک پتانسیل ب رگ است ] کنند زندگی انسا  بهتر شود.که کمک می

پتییری، کاربردهتایی از   از نظتر مقیتا   هایی برای اینترنت اشتیاء در راه هستتند.   در همین حال، چالش         

ستازی دشتوار هستتند و علتت آ  نیت       اشیاء که نیاز به هعداد زیادی از وسایل دارند اغلت  بترای پیتاده   اینترنت 

ی هغییترا  درجته   ی روزانته برای مثال، محاستبه های انرژی است. محدودیت زما ، حافظه، پردازش، محدودیت

ی غیرقابتل متدیریتی   ار دادهها وسیله داشته باشد و بته مقتد  حرار  در سراسر کشور ممکن است نیاز به میلیو 
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برداری اف ار مستقر شده در اینترنت اشیاء اغل  مشخصا  عملیاهی مختلفی مانند نرخ نمونهمنیر شود. و سخت

های اج ای اینترنت اشیاء همیشه بستیار پیچیتده   در عین حال حسگرها و محرکو هوزیع خطای مختلف دارند، 

ی ناهمگن اینترنتت اشتیاء همکتاری دارنتد کته در ایتن شتبکه        کهگیری شبی این عوامل در شکلهمههستند. 

هتای ختام در   عالوه بر این، انتقال حیم عظیمی از دادههای اینترنت اشیاء ناهنگنی عمیقی خواهند داشت. داده

م هتا و ادغتا  سازی دادهی ناهمگن و پیچیده از نظر ه ینه گرا  است، بنابراین اینترنت اشیاء نیازمند فشردهشبکه

ی اینترنت ها برای آیندهدر نتییه، استانداردسازی آگاهی از پردازش دادهها است. ها برای کاهش حیم دادهداده

اف ار مخرب و ویرو  در طی فرآیند ارهباطی عالوه بر این، ممکن است هکرها، نرم است. اشیاء به شد  موردنیاز

ی فناوری اینترنت اشیاء، ناامنی اطالعا  بته  با هوسعهها و اطالعا  آسی  وارد کنند. به یکپارچگی و صحت داده

 طور مستقیم کل سیستم اینترنت اشیاء را ههدید خواهد نمود. 

ی هوزیتع بتر    ای در کاربردهتای زنتدگی اجتمتاعی ماننتد شتبکه     امروزه، اینترنت اشیاء به طور گسترده         

هتای  کتار   [.5گیرد ]ی هوشمند مورد استفاده قرار میند، امنیت هوشمند، و خانههوشمند، حمل و نقل هوشم

کاربردهای اینترنتت  های اهوبو  و برخی از کاربردهای کوچک نی  به اینترنت اشیاء هعلق دارند. دسترسی، کار 

ء نتوانتد امنیتت حتریم    راحتی و آسایش را برای مردم به ارمغا  بیاورند، ولی اگتر اینترنتت اشتیا   هوانند اشیاء می

خصوصی افراد را هضمین کند، آنگاه اطالعا  خصوصی آنها ممکن است در هر زمانی در معرض خطر قرار داشته 

هنگامی که ستیگنال اینترنتت اشتیاء دزدیتده     هواند نادیده گرفته شود. بنابراین امنیت اینترنت اشیاء نمیباشند. 

با گردد، آنگاه به طور مستقیم بر روی امنیت کل اطالعا  اینترنت اشیاء هاثیر خواهد گیاشت. شود یا قطع میمی

ی اینترنت اشیاء، این حوزه اطالعا  بسیار ارزشمندی را فراهم خواهتد کترد کته  خطتر افشتای      انتشار گسترده

ائل امنیتی داشتته باشتد، آنگتاه    حل خوبی برای مساگر اینترنت اشیاء نتواند راه چنین اطالعاهی باال خواهد رفت.

ی آ  ها حد زیادی محدود خواهد شد. بنابراین، فراهر از همام مسائل اینترنت اشیاء، مشکل امنیتی به طور هوسعه

 خاص مهم است. 

ها ها و زیرالیهدر این مقاله، در ابتدا معماری امنیتی خود را معرفی خواهیم نمود، اینترنت اشیاء را به الیه         

های اصلی هر الیه را استخراج ختواهیم نمتود، معمتاری امنیتتی بترای مشتکال  ایتن        هقسیم کرده، و پشتیبانی

هایی را برای مستائل  حلهای کلیدی هر الیه را معرفی خواهیم کرد، و راهسپس فناوریکنیم. ها ارائه میفناوری

مسائل ادغام ناهگن الیته متقابتل و مستائل     ما همچنیندهیم. خاص و مسائل امنیتی و حریم خصوصی ارائه می
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بحتث  ناپتییر  کنیم و مسائل امنیتی اینترنت اشیاء را به عنوا  موجودیت هفکیتک امنیتی را با ج ئیا  هحلیل می

ی معمتولی را  در نهایت، مسائل امنیتی بین اینترنت اشیاء و شتبکه نماییم. حل آنها میکرده و سعی در یافتن راه

          کنیم.  در مورد مسائل باز امنیتی اینترنت اشیاء بحث میمقایسه کرده و 

 

 . معماری امنیتی اینترنت اشیاء2

های ارهباطی ستیار و اینترنتت را دارد، بلکته    های حسگر، شبکهاینترنت اشیاء نه هنها هما  مسائل امنیتی شبکه

خاص خود مانند مسائل حریم خصوصتی، مستائل مختلتف احتراز هویتت و پیکربنتدی کنتترل         همچنین مسائل

ها یکی سازی اطالعا  و غیره را نی  دارد. حفاظت از حریم خصوصی و دادهدسترسی به شبکه، مدیریت و ذخیره

هتای  شتبکه ، حستگرهای  RFIDهتای  در اینترنت اشیاء، سیستم[. 3های کاربردی اینترنت اشیاء است ]از چالش

ز یکپارچگی و محرمتانگی اطالعتا  بتا    اشوند، که برای فناوری پایانی اطالعا  در نظر گرفته میسیم حسگر بی

هتا و  هتای زیتادی بترای رم نگتاری داده    راه [.9-6کننتد ] حفاظتت متی  ماستفاده از فناوری رم نگاری رم  عبور 

ستازی، استتخراج   ی درهتم سازی(، پروهکل زنییتره سازی هصادفی )هابع درهماطالعا ، مانند پروهکل قفل درهم

[. احراز هویت و کنترل 13-10ی رم نگاری شده و غیره وجود دارد ]کنندهنهایت، شناساییکلید از یک کانال بی

هوانند ارهباط بین هر دو طرف را هعیین کرده و هویت واقعی یکدیگر را هاییتد نمتوده و از حمتال     دسترسی می

ی [. در فرآیند انتقال دو مسئله17-14و غیره پیشگیری کنند ]جعل هویت برای هضمین اعتبار، صحت اطالعا  

و بختش دیگتر مربتوط بته     بخشی از خطرا  امنیتی اینترنت اشتیاء از ختودش استت،    امنیتی عمده وجود دارد. 

ی نتاهمگن استت،   خود اینترنت اشیاء ادغام چندین شتبکه  [.14سازی هوابع شبکه است ]فناوری ساخت و پیاده

های مختلف رسیدگی کند کته در معترض از مستائل    اینترنت اشیاء باید به مسائل مربوط به سازگاری بین شبکه

ها دشوار است چرا کته  ی اعتماد بین گرهای به عنوا  رابطهرابطهقرار دارند، به عنوا  مثال، اییاد اهصال  امنیتی

های مستیریابی حتل شتود    هواند با مدیریت کلید و پروهکلآنها همواره در حال هغییر هستند، ولی این مشکل می

ی جعتلممرد میتانی، حمتال     ، حملته DOS/DDOSمانند حمتال    دیگری مسائل امنیتیهمچنین  [.18-20]

نیت  بتر روی امنیتت انتقتال در      WLANهتای کاربردهتای   ، ناستازگاری IPv6ن، خطر استفاده از ی ناهمگشبکه

ها در حین انتقتال،  ی شبکه، با هوجه به مقدار زیاد دادهدر هسته [.22و  21، 18گیارند ]اینترنت اشیاء هاثیر می

اهصتال از قبیتل    ظرفیت و قابلیتت به سادگی هراکم شبکه اییاد خواهد شد. ما باید همام هوجه خود را به مسائل 
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 هتای برنامته  مستائل امنیتتی   [.24و 23] دهتیم  ی مرجع و استتانداردهای امنیتتی  فضای آدر ، اف ونگی شبکه

شامل دسترسی اطالعا  و احراز هویت کاربر، حریم خصوصی اطالعتا ، نتابودی و پیگیتری جریتا       یکاربردها

هم ما  برای [. 28-25، 20، 19اف ار، مدیریت بستر و غیره است ] ها، ثبا  بستر اینترنت اشیاء، امنیت میاداده

هتای کتاربردی   های امنیتی انستا  و هنیارستازی رفتتار انستا ، برنامته     هضمین امنیت فناوری، و هقویت آگاهی

1در همتین حتال، متردم وابستته بته      شتوند.  ی مردم متصتل متی  اینترنت اشیاء مستقیما به زندگی روزمره
CPS 

 ، و امنیت محاسبا  فراگیر قبال نی  مورد پژوهش قرار گرفته است.(سایبری-ای فی یکیهسیستم)

 برنامته  یی انتقتال و الیته  ی حس کترد ، الیته  ما اینترنت اشیاء را به سه الیه هقسیم خواهیم کرد: الیه         

هتا در  کاربردی. به منظور هی یه و هحلیل مسائل امنیتی اینترنت اشیاء با ج ئیا  بیشتر، با هوجه به انتقتال داده 

ی ، الیهکردهی حس کرد  هقسیم های حس کرد  و شبکهی حس کرد  را به گرهمراحل اینترنت اشیاء، ما الیه

ی بته الیته  را کتاربردی   برنامته  ی، و الیته کترده  هقسیم LANی شبکه، و شبکه، هستهدسترسی به به را انتقال 

هر الیه یتک پشتتیبا  فنتی متنتاظر دارد، ایتن       .کنیمهای کاربردی اینترنت اشیاء هقسیم میپشتیبانی و برنامه

ی بیشتتر یتا   هتا بته انتدازه   کنند، ولی این روشهای غیر قابل هعویضی بازی میی سطوح نقشها در همهفناوری

هوانند باعث ناامنی، حتریم خصوصتی و دیگتر مستائل     ی مشکال  موجود مرهبط هستند که میکمتر به محدوده

 نشا  داده شده است.  1ها شوند. معماری امنیتی اینترنت اشیاء در شکل امنیتی داده

شتامل   ها را هضمین کند. عالوه بر این، امینت اینترنت اشیاء همچنیناینترنت اشیاء باید امنیت همام الیه         

ی برنامه کاربردی است. الیه حتس کترد    ی انتقال و الیهی حس کرد ، الیهامنیت کل سیستم متشکل از الیه

ی انتقتال شتامل   و هر نوع دیگر است. الیته  RSNسیم، امنیت های حسگر بی، امنیت شبکهRFIDشامل امنیت 

بترای ایتن سته زیرالیته نیت  امنیتت       امنیت دسترسی به شبکه، امنیت هسته شبکه و امنیت شبکه محلی است. 

هتای مختلتف در شتبکه دارای    وجود دارنتد. انتقتال   WiFi، امنیت شبکه اد هاک، امنیت 3Gشبکه  به دسترسی

هتای کتاربردی   های مختلفی هستند. الیه برنامه کاربردی شامل الیه پشتبانی از برنامه کاربردی و برنامته فناوری

اف ار، امنیت بستر محاسبا  ابتری و  الیه پشتیبانی شامل امنیت فناوری نرمخاص اینترنت اشیاء است. امنیت در 

های کاربردی مختلفی دارند. بنابراین، های کاربردی اینترنت اشیاء در صنایع مختلف، نیازمندیغیره است. برنامه

                                                 
1
 Cyber-Physical Systems 
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امنیت هر الیته،  ی ب رگ است، به عالوه، در نظر گرفتن بندی درواقع یک سیستم امنیتی چند الیهامنیت شبکه

 (.3و  2های ؛ شکل1شود )جدول در نظر گرفتن مسائل امنیتی ادغام الیه متقابل شبکه ناهمگن را نی  شامل می
 

 

 . معماری امنیتی1شکل 

  

 

 . چهار نوع روش ادغام2شکل 
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 خانه هوشمندمعماری . 3شکل 
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 های امنیت اینترنت اشیاءحل. مسائل و راه1جدول 

 جزئیات هاحلراه هافناوری هامسائل و ویژگی هاالیه

 الیه حس کرد 

 

 انواع مختلف هیهی ا  حسگر
 نواخترم گیاری یک

 RFIDبرای برچس  
 شودهوسط اروپا پشتیبانی می EPCهوسط ژاپن و  UID رم گیاری یکنواخت

چندین برچس  در حوزه کاری 

 یک کارهخوا 

پیشگیری از هداخل 

  RFIDها در برچس 
 الگوریتم ضد هداخل

Slot ALOHA ،slot ALOHA  ،بهبود یافتهGBT ،PGT  و

 غیره

پیشگیری از هداخل 

  RFIDها در کارهخوا 

 اجتناب از همپوشانی حوزه کاری کارهخوا   های مبتنی بر حوزهحلراه

 هاها هوسط کارهخوا جلوگیری از ارسال هم ما  سیگنال های مبتنی بر زما حلراه

محدودیت منابع )ظرفیت 

قابلیت سازی و ذخیره

محاسباهی ضعیف(، کرک شد  

 راحت برچس 

محافظت از حریم 

 RFIDخصوصی در 

 های فی یکیروش

ها، بُرش ، مسدود کرد  برچس Killغیرفعال کرد  دستور 

ها فاراده، هداخل ها، شبکهها، نام مستعار برچس برچس 

 سیگنال، و هحلیل انرژی آنتن

 های مبتنی بر رم  عبورروش
های درهم شده هصادفی، زنییره درهم درهم شده، قفلهای قفل

 ی ناشنا ، رم گیاری میددشده، شناسه

 حل سازشراه
، و ذخیره RFIDهر در برچس  ذخیره اطالعا  کم اهمیت

 اطالعا  مهم در سرویس سطح باال

های امنیتی مبتنی بر رم  روش

عبور کوهاه، جعل برچس  و 

هکثیر برچس  راحت، استرا  

 سمع و ارسال میدد

مدیریت اعتماد در 

RFID 

RFID-CoA 
اف اری ، فناوری سختRFIDبرای برچس   "RFID-اثر انگشت"

 ارزا 

 RFIDپروهکل امنیتی 
، RFID ،RWP ،AFMAPپروهکل احراز هویت خصوصی 

 و غیره RFIDپروهکل احراز هویت متقابل فو  سبک 
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 فناوری امضای دیییتال

 GPSسیستم امضای دیییتال 

 کم ه ینه

پیشگیری از هکرار برچس ، 

 هااحراز هویت داده

 هامحافظت کارآمد از داده پروهکل احراز هویت سبک

ها با هوا  محاسباهی امنیت داده

 سازی محدودو فضای ذخیره

الگوریتم رم نگاری در 

های حسگر شبکه

 سیمبی

 رم نگاری متقار 
، RC4 ،IDEAامضای دیییتال نامناس ، احراز هویت پیام، 

RC5 ،TinySec 

 ، رم نگاری منحنی بیضوی و غیرهRobin ،NtruEncryptروش  رم نگاری کلید عمومی

هوزیع کلید، شامل هوزیع کلید 

عمومی و کلید مخفی، جهت 

هضمین اینکه کلید به طور امن 

میا  کاربرا  قانونی منتقل و 

 شده است.هوزیع 

مدیریت کلید در شبکه 

 سیمحسگر بی

 ها در هما  گروهارهباطا  امنیتی بین گره کلید یپخشهمههوزیع 

 ها در هما  گروهارهباطا  امنیتی بین گره هوزیع کلید گروهی

 ذخیره شده در گره قبل از استقرار به صور  پیش هوزیع هوزیع کلید گره ارشد

اشتراک گیاشته هوزیع کلید به 

 هاشده بین گره
ی محافظتی، ارهباطا  امنیتی بین ارهباط بین هر جفت گره

 های میاورگره

 های کلید متقار الگوریتم
SPINS ،پیش هوزیع هصادفی کلید، هرکی  مشهور روش-Q ،

 روش پیش هوزیع ماهریسی کلید

 هوزیع کلید گروهی

های استفاده از الگوریتمی مشکال  هوزیع کلید عمومی، مسئله

کلید عمومی برای انتساب دیگر کلیدها، گواهی مختصر، گواهی 

 ضمنی و غیره 

محدودیت هوا ، قابلیت 

محاسباهی و ظرفیت 

سازی حمال  به سمت ذخیره

 پروهکل مسیریابی

پروهکل مسیریابی امن 

 سیمدر شبکه حسگر بی

های مسیریابی امن پروهکل

برای  طراحی شده به طور خاص

 سیمشبکه حسگر بی

های احراز هویت باید به صور  دقیق امنیت خود را بحث پروهکل

سیم و بررسی کنند و باید مسائل مدیریت انرژی شبکه حسگر بی

 را نی  با دقت در نظر بگیرند
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منابع محدود، ضبط آسا  

ها، و حالت ارهباطی گره

 منحصربفرد

مدیریت اعتماد در 

 سیمشبکه حسگر بی

گیری، ارزیابی، فرموله اندازه

نمود  ارهباط، استنتاج رسمی از 

 اعتماد

ها، هواز  بین منابع محدود روزرسانی اعتماد، همکاری همام گرهبه

 و امنیت شبکه

سازی، های ذخیرههفاو  قال 

های دسترسی به اطالعا ، قال 

های کنترل امنیتی، و روش

ها و های پردازش دادهروش

 فیلتر کرد  دادههیمیع 

 فناوری ادغام ناهمگن

های حسگر های شبکهحلراه

 سیمبی

ی هصادفی های حسگر ایستای کم ه ینه که به صور  فشردهگره

 اندهوزیع شده

 های ادغام ناهمگنفناوری RFIDهای حلراه

های اینترنت اشیاء در حلراه

 سیمشبکه حسگر بی

، قرار گرفتن RFIDگامی، برچس مکارهخوا  هوشمند -چند

حریم خصوصی در معرض خطر بالقوه، مسائل مربوط به 

ها و پروهکل هبادل سازگاری، استاندارد واحد رم گیاری داده

 اطالعا 

 الیه انتقال

 دسترسی شبکه

WIFI ،فیشینگ سایت :

حمال  دسترسی، نقطه 

دسرهسی مخرب و 

DDos/Dos و غیره 

های کنترل فناوری

دسترسی و رم نگاری 

 شبکه

 ، رم نگاری، فناوری احراز هویت و غیرهWPA کنترل دسترسی

 AESو  TKIP رم نگاری شبکه

ها، امنیت اد هاک: امنیت داده

مسیریابی شبکه، مسائل 

DDos/Dos 

های رم نگاری، روش

مدیریت کلید و احراز 

هویت، پروهکل 

مسیریابی شبکه اد 

 هاک

پروهکل مسیریابی شبکه اد هاک، 

 حراز هویتاپروهکل 
 پروهکل مسیریابی شبکه اد هاک، پروهکل میوز، مدیریت کلید
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ها، : امنیت داده3Gشبکه 

 حمال  غیرقانونی و غیره

رم نگاری متقار ، 

رم نگاری نامتقار  و 

 الگوریتم خالصه

مدیریت کلید، احراز هویت 

 هاهای مبدأ و رم نگاری دادهداده
 امنیت انتقال اطالعا 

 هسته شبکه
ها جهت هعداد زیاد گره

 دسترسی به اینترنت
 6LowPAN 6LowPANفناوری 

، مصرف هوا  کم برای ادغام IPی برای ارائه IPv6استفاده از 

 ناهمگن

LAN هامسائل امنیت داده 
کنترل دسترسی به 

 شبکه
 مصرف غیرقانونی منابع شبکه کنترل دسترسی به شبکه

 کل الیه
حمال  رایج: افشای اطالعا ، 

 از کار انداختن شبکه و غیره

 و غیره ANی ، شبکهACENETاهصال محکم، اهصال سست،  ادغام ناهمگن فناوری ادغام ناهمگن

های هشخیص فناوری

 حمله و پیشگیری
 هشخیص و پیشگیری از حمله

ی های پیشگیری و هشخیص حملهروزرسانی سیستم، روشبه

DDoS 

الیه برنامه 

 کاربردی

 های نامعتبر یا ناامنداده

اف ار، بستر میا 

پشتیبانی از سرویس، 

محاسبا  ابری، بستر 

 هوسعه اطالعا  و غیره

 هامحافظت از امنیت داده
ها، مدیریت دادهها، مدیریت پایگاهای وله کرد مبازیابی داده

 گیری و غیرهپشتیبا 

 های کنترل دسترسیپروهکل مشکل کنترل دسترسی
مدیریت کاربر، احراز هویت کاربر، احراز هویت شبکه، حریم 

 خصوصی اطالعا 

باقی بود  سرویس به مد  

 طوالنی
 مدیریت قرارداد مدیریت قرارداد سرویس

قطع سرویس، مداخله 

غیرقانونی، از دست داد  

و  DDODهیهی ا  و حمله 

 غیره

 حفاظت از افشای اطالعا ، کنترل خرابی و بازیابی، نظار  قابلیت نظار : ارهقاء مدیریت
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صنعت همه جا حاضر، زندگی، 

 هوش محیطی

هدارکا  هوشمند، خانه 

هوشمند، پ شکی از راه 

دور، شبکه هوزیع بر  

هوشمند، هرافیک 

 هوشمند و غیره

 نظار  محیطی
کنترل دسترسی، میوزدهی به کاربر، حفاظت از حریم خصوصی، 

 بستر و غیرهنظار بر 
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 . تحلیل مسائل امنیتی اینترنت اشیاء3

، ITU-T.2002اینترنت اشیاء هاکنو  یک معماری استاندارد نداشته است. با هوجه به معماری پیشتنهاد شتده در   

 [.29] اینترنت اشیاء به سه الیه هقسیم شده است: الیه حس کرد ، الیه انتقال، و الیه برنامه کاربردی

 

 حس کردنی . الیه3-1

آوری اطالعا ، حس کرد  اشیاء و کنترل اشیاء استت. الیته حتس    الیه حس کرد  به طور عمده در مورد جمع

(، شبکه حتس کترد    کننده و غیرهحسگرها یا کنترلهواند به دو بخش هقسیم شود: گره حس کرد  )کرد  می

هتا استتفاده   ها و کنترل دادهحس کرد  برای به دست آورد  دادهکره کند. که با شبکه انتقال ارهباط برقرار می

کننتده  فرستد یا دستورا  کنترلی را بته کنتترل  های جمع شده را به دروازه میدادهشود، شبکه حس کرد  می

بته   بختش  ایتن و غیره است.  GPSسیم، ، شبکه حسگر بیRFIDهای الیه حس کرد  شامل فرستد. فناوریمی

   پردازد. ها برای مسائل امنیتی الیه حس کرد  میهحلیل این فناوریطور عمده به 

 

 هاحلو راه RFID. مساول امنیتی فناوری 3-1-1

1
RFID )هواند به یک هکنولوژی شناسایی خودکار بدو  هما  مستقیم است، که می )شناسایی فرکانس رادیویی

های مرهبط شناسایی کنتد، فرآینتد شناستایی    دادهطور خودکار سیگنال برچس  هدف را جهت به دست آورد  

از آنیتا   [.30های صنعتی و خشن نی  کار کند ]هواند در محیطنیازی به مداخله دستی هوسط انسا  ندارد، و می

شود که در ادامته شترح داده   گیرد، با مشکال  زیادی روبرو میبه طور گسترده مورد استفاده قرار می RFIDکه 

 شوند.می

 

 یکپارچهواحد و . کدنویسی 3-1-1-1

از هاثیرگتیارهرین  وجتود نتدارد.    RFIDالمللتی واحتدی بترای برچست      استاندارد رم گیاری بتین در حال حاضر 

2استانداردهای هوا  به استانداردها می
UID )شتود و  که هوسط ژاپن پشتتیبانی متی   اشاره کرد )شناسایی جهانی

                                                 
1
 Radio Frequency Identification 

2
 Universal Identification 
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1
EPC از آنیتا کته هنتوز استتاندارد واحتدی شتکل       گردد. ط اروپا حمایت می)کد الکترونیکی محصول( که هوس

نتوانتد اطالعتا     RFIDنگرفته است، این امر ممکن است باعث به وجود آمد  مشتکالهی شتود کته کتارهخوا      

   برچس  را به دست آورد یا در فرآیند خواند  باعث رخ داد  خطاهایی شود. 

 

 تداخل . 3-1-1-2

 RFIDهتای اطالعتا  ختود را بته کتارهخوا       به طور هم متا  داده  RFIDچندین برچس   ممکن است چنانچه

هتا را بته درستتی دریافتت کنتد      نتوانتد داده  RFIDارسال کنند، که این امر ممکن است باعث شود ها کارهخوا  

رهخوا  چنتدین برچست  بته کتا     اطالعا  هوسط از ارسال هم ما  هوا با استفاده از روش ضد هداخل می [.31]

RFID  .جلوگیری نمود  

 RFIDهتای  هتا و هتداخل کتارهخوا    هواند به دو دسته هقسیم شود: هتداخل برچست   می RFIDهداخل            

ی کاری کارهخوا  قرار داشته باشند، و کارهخوا  نتواند به ها در حوزههنگامی که هعداد زیادی از برچس  [.32]

شود. اینترنت اشیاء نیتاز دارد  ها نامیده میباشد، آنگاه این امر هداخل برچس ها دسترسی داشته درستی به داده

را پوشش دهد، و همکاری چندین کارهخوا  نی  بسیار مهتم استت، ولتی     RFIDکه طیف وسیعی از حسگرهای 

ها همپوشانی خواهد داشت. بنابراین ممکن است اطالعا  هکتراری ثبتت شتوند کته باعتث      حوزه کاری کارهخوا 

 شود. ها نامیده میاف ایش بار کاری بر روی شبکه انتقال خواهد شد. این مورد نی  هداخل کارهخوا 

های متفاوهی نی  دارند. در حال حاضر، الگوریتم ضد هداخل برچس  به اندازه حلهای متفاو ، راههداخل          

زمینه الگوریتم ضد هداخل کارهخوا  کتافی  کافی مورد مطالعه قرار گرفته است، ولی هحقیقا  صور  گرفته در 

های مبتنی بتر زمتا    حلهای مبتنی بر حوزه و راهحلنیست. الگوریتم ضد هداخل کارهخوا  به طور عمده به راه

ایتن استت کته ستعی دارد هتا از      [. ایده اصلی الگوریتم ضد هداخل مبتنتی بتر حتوزه    34و  33شود ]هقسیم می

ی هداخل جلوگیری کند، ولتی ایتن   ها جهت دستیابی به هدف کاهش منطقهوا ی کاری کارهخهمپوشانی حوزه

هتا دارد، کته   ی کتاری بتین کتارهخوا    ی حوزهحل نیاز به یک مرک  اضافی برای کنترل ناحیه جهت محاسبهراه

 [.35دهد ]پیچیدگی و ه ینه را اف ایش می

 

                                                 
1
 Electronic Product Code 
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 RFID. حفاظت از حریم خصوصی 3-1-1-3

هتای محاستباهی   سازی و قابلیتاز قبیل ظرفیت کم ذخیره RFIDهای کم ه ینه منیر به منابع محدود برچس 

های کم حیم برای حفاظت از حریم خصوصی دارد، که شامل حلشود، در نتییه این مورد نیاز به راهمی ضعیف

 ها و حریم خصوصی مکا  است. حریم خصوصی داده

هواننتد بته دو دستته هقستیم شتوند:      متی  RFIDهای حریم خصوصتی و امنیتتی   فناوری: هاحریم خصوصی داده

مستدود نمتود     kill [36،]های مبتنی بر رم  عبور، که اولی غیرفعال نمود  دستتور  های فی یکی و روشروش

[، 39هتداخل ستیگنال ]   ،1هتای فتارادی  شتبکه [، 38هتا ] ها، جعل برچس [، بُرش برچس 37و  36ها ]برچس 

، [41] هتای درهتم شتده   هتایی از قبیتل قفتل   شتامل روش دومتی  فرستد. [ و غیره را می40رژی آنتن ]هحلیل ان

[ 45] ، رم گتیاری میتدد  [44] ی ناشنا ، شناسه[43] ، زنییره درهم شده[42] های درهم شده هصادفیقفل

هتای حفاظتت از حتریم    های مختلتف هوافتق  های مختلف سازمانی برای اینترنت اشیاء نیازمند روشسبک است.

برای حل مسائل  HIPاز آژانس هحقیقا  ملی فرانسه از پروهکل  T2TITبه عنوا  مثال، معماری خصوصی است. 

هتا  برای مسائل حریم خصوصی داده یک راه حل سازشکارانه [.47و  46کند ]ها استفاده میحریم خصوصی داده

ذخیره شود، و اطالعا  مهم در سرویس سطح باال ذخیره  RFIDهر در برچس  این است که اطالعا  کم اهمیت

 شود. 

کنند، ولی هکرها همچنا  اطالعا  مهم را ذخیره نمی RFIDهای اگر چه برچس  :حریم خصوصی مکا          

بته عنتوا  مثتال،    [. 48ی برچس  را با هدف ردیابی موقعیت برچس  به دست آورند ]هوانند اطالعا  شناسهمی

آنگتاه ایتن   خوانتد،  خودرو اطالعا  برچست  را متی   GNSSمیه  با اطالعا   RFIDه یک کارهخوا  هنگامی ک

هواند به راحتی اطالعا  مکا  هقریبی برچس  را با هوجه به محدوده عملیاهی متوثر آ  بته دستت    کارهخوا  می

   آورد.

 

 

 

 

                                                 
1
 Faraday nets 
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 . مدیریت اعتماد3-1-1-4

بنابراین نیاز به معرفتی متدیریت   هر در نظر بگیریم. را خیلی جدیدر اینترنت اشیاء، ما باید حریم خصوصی گره 

 RFIDهتای  هتا و برچست   مدیریت اعتماد نه هنها بین کارهخوا اینترنت اشیاء داریم.  RFIDاعتماد در سیستم 

 های پایه نی  برقرار است. ها و ایستگاهوجود دارد، بلکه بین کارهخوا 

برای مد  زما  د، فناوری امضای دیییتال مصرف زیادی دارد. امضای دیییتال در زمینه مدیریت اعتما          

شتود.  هتای کتاربردی مختلتف استتفاده متی     ها بین برنامهها، اعتبار وسیله و هبادل دادهطوالنی جهت اعتبار داده

در حالی که کنند. های مهمی را برای فناوری امضای دیییتال بازی میهای رم نگاری نقشها و پروهکلالگوریتم

سازی و منتابع محاستباهی بیشتتری هستتند     های استاندارد رم نگاری نیازمند فضای ذخیرهها و پروهکلالگوریتم

بایتد  هنها  نه RFID، بنابراین الگوریتم احراز هویت باشندموجود می RFIDهای نسبت به منابعی که در برچس 

سازی برچس  را نی  بلکه باید هوا  محاسباهی و ظرفیت ذخیره مسائل حریم خصوصی و امنیتی را در نظر بگیرد،

 RFIDهتای  پیچیدگی امنیتتی و منتابع محتدود برچست     همرک  هحقیقا  در حال انیام بر روی در نظر بگیرد. 

 خواهد بود. 

 یفناورت از حریم خصوصی و مدیریت اعتماد در واقع چهار رم گیاری واحد، هداخل، حفاظفراهر از همه،          

هوانیم به طتور واحتدی   ما با استفاده از استاندارد رم گیاری واحد میهستند.  RFIDعمومی برای مسائل امنیتی 

با یک هوانیم ما میهواند هبادل اطالعا  را به حداکثر برساند. اطالعا  برچس  را رم گیاری کنیم که این امر می

اطالعا  را به درستی بخوانند، و پتانسیل هداخل  RFIDهای باعث شویم که کارهخوا فناوری خوب برای هداخل 

هوانیم با استفاده از یک روش خوب کم حیتم محافظتت از حتریم خصوصتی     ما میها را به حداقل برسانیم. داده

هتای  بتا الگتوریتم  ما در نهایت، ها و حریم خصوصی مکا  کمک کنیم. ها به حفاظت از حریم خصوصی دادهداده

هتای  ، بین کتارهخوا  RFIDهای و کارهخوا  RFIDهای هوانیم اعتماد را بین برچس می ت اعتمادمناس  مدیری

RFID های پایه مدیریت کنیم. و ایستگاه   
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 سیمهای حسگر بیدر شبکهفنی  یهاحل. مسائل امنیتی و راه3-1-2

-سیم چندهای بیو شبکه ی پویابا هوپولوژی شبکه 1سازمانده-های خودسیم در واقع شبکههای حسگر بیشبکه

ستیم  هتای حستگر بتی   با در نظر گرفتن ه ینه، شبکه. هستندای هوزیع شده باشند که به طور گستردهگامی می

ی حس کرد  کوچکی دارند، سازی کم، قابلیت محاسباهی ضعیف، محدودهمنابع محدودی از جمله فضای ذخیره

یکی از اهداف سازی سیستمی کامال آگاه به محیط پیادهشود. خطرا  امنیتی شبکه میکه منیر به یک سری از 

ای با هعداد زیتادی از  ساختار شبکه باعث پیچیده شد  ی هنهای محدود یک گرهدامنهاست. ی حس کرد  الیه

برای  ما بنابراین است. 2گرادادهآوری اطالعا  بوده و ی حس کرد  برای جمعشود. الیههای حس کرد  میگره

در طتی فرآینتد   هتا همرکت  ختواهیم نمتود.     سیم بر روی هحلیتل داده های حسگر بیی شبکههحقیقا  در زمینه

ها، پیام ممکن است با استرا  سمع، مسیریابی مخرب، دستکاری پیام ودیگر مسائل امنیتی روبرو آوری دادهجمع

هواننتد بته   هتا متی  مستائل امنیتت داده  اثیر قرار خواهد داد. شود، که امنیت کل سیستم اینترنت اشیاء را هحت ه

این چهار نوع از مسائل امنیتتی   د.نها خالصه شوها، و هازگی دادهداده 3همامیتها، ها، صحت دادهمحرمانگی داده

   های رم نگاری، مدیریت کلید، مسیریابی امن، اعتماد گره.  هوانند از چهار جنبه حل شوند: الگوریتممی

 

 سیمهای حسگر بیدر شبکه های رمزنگاری. الگوریتم3-1-2-1

 از جملته ها نیازمند امنیت باالی داده ه این کاربردهاسیم گسترده هستند کهای کاربردی شبکه حسگر بیزمینه

الگتوریتم   [.49ها حل شوند ]ی رم نگاری دادههوانند به وسیلهکه می هستندها ها و همامیت دادهمحرمانگی داده

امنیتت   ، و استا  اطمینتا  از  بودهی فی یکی شبکه رم نگاری یک روش بسیار مهم برای اطمینا  از امنیت الیه

 .استکل سرویس شبکه 

هتای  شتوند: الگتوریتم رم نگتاری متقتار  و الگتوریتم     ها به دو دسته هقسیم میالگوریتم رم نگاری داده          

هتای حستگر محتدود هستتند،     سازی گرهاینکه هوا  محاسباهی و فضای ذخیرهبه علت  عمومی.-رم نگاری کلید

ایتن الگتوریتم بترای استتفاده در      شتود کته  باعث متی  آ  پیچیدگی الگوریتم رم نگاری نامتقار  و مصرف انرژی

                                                 
1
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کم محاسبا   ی ساده و مقدارالگوریتم رم نگاری متقار  به دلیل محاسبهسیم دشوار باشد. های حسگر بیشبکه

  گیرد. سیم مورد استفاده قرار میهای حسگر بیای در شبکهبه طور گسترده

پروهکتل هبتادل کلیتد بتر استا  سیستتم        (1متقار  مشتکال  زیتر را دارنتد: )   های رم نگاری الگوریتم          

ستیم  حستگر بتی   هتای رم نگاری متقار  بیش از حد پیچیده است که الگوریتم رم نگاری متقتار  بترای شتبکه   

در محیطتی  هتا  سیم، گرههای حسگر بیدر شبکه[. 50( مشکل محرمانگی کلید ]2. )پییری ضعیفی داردمقیا 

گیرد، آنگاه ههدید امنیتی ب رگی را به کل شبکه هنگامی که یک گره در معرض خطر قرار میمراقبت هستند. بی

در یک الگوریتم رم نگتاری متقتار ،   [. 50( امضاهای دیییتال نامناس  و احراز هویت پیام ]3شود؛ و )باعث می

بتار ارهبتاطی را افت ایش داده، و فضتای     شتود، کته   کد احراز هویت پیام معموال برای احراز هویتت استتفاده متی   

 شود. سازی بیشتری را نیاز داشته، و با عث مصرف هوا  بیشتری میذخیره

عمتومی در  -بر اسا  مسائل فو ، افراد شروع به در نظر گرفتن استفاده از الگتوریتم رم نگتاری کلیتد               

دارد. در حتالی  اند. هر گره کلید خصوصی خود و کلید عمومی ایستگاه پایه را نگه میسیم کردهشبکه حسگر بی

پییری ختوبی  الگوریتم کلید عمومی مقیا باشد.  ها را ذخیره داشتهکه ایستگاه پایه باید کلید عمومی همام گره

ای داشته باشد. این الگوریتم برای احراز هویت گره مناس  است، دارد، بدو  اینکه پروهکل مدیریت کلید پیچیده

  [.51هواند اطمینا  بهتری را برای امنیت کل شبکه اییاد کند ]و می

سیم وجتود دارد:  های حسگر بیکلید عمومی مناس  برای شبکهحال حاضر، سه الگوریتم رم نگاری در           

ارزیتابی   Mica2هتای  این سه الگوریتم بر روی ستری و رم نگاری منحنی بیضوی.  Rabin ،NtruEncryptروش 

ی انتختاب پارامترهتای مناست     دهند که به وستیله سیم است، نتایج نشا  میاند که بستر شبکه حسگر بیشده

طراحی، هنها اگر الگوریتمی که خوب طراحی شده وجود داشته باشد، آنگاه الگوریتم رم نگاری  سازیبرای بهینه

سیم استفاده شود که انرژی محدود و هوا  محاستباهی کمتی دارد   های حسگر بیهواند در شبکهکلید عمومی می

[50-55 .] 

سیم، به طور عمده های حسگر بیبه منظور غلبه بر مشکال  استفاده از الگوریتم کلید عمومی در شبکه          

هتای  پردازنتده -هوانیم کمکاف اری، ما می. از نظر سختوجود دارد برای غلبه بر این موارد ی هحقیقاهیدو جنبه

هتای رم نگتاری طراحتی کنتیم. از نظتر      الگتوریتم  سفارشی و کم هوانی را برای هکمیل اکثر کارهای محاستباهی 
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های خوب طراحی شده و پارامترهای مناس  را برای کتاهش مقتدار محاستبا     هوانیم الگوریتماف اری، ما مینرم

 استفاده کنیم. 

در نتییه، هم رم نگاری متقار  و هم رم نگاری نامتقار  م ایای خود را دارند، ولتی همچنتا  مستائل               

سیم، فنتاوری  هوانند به طور کامل حل کنند. در کاربردهای شبکه حسگر بیسیم را نمیامنیتی شبکه حسگر بی

هتای  الگتوریتم الگوریتم رم نگاری متقار  نسبتا کامل و بالغ است، ولی قتدر  امنیتتی آ  خیلتی بتاال نیستت.      

هتای فعلتی در ایتن زمینته در     لتی پتژوهش  هوانند قدر  امنیتی باالیی را فراهم کننتد، و رم نگاری نامتقار  می

ی سیم یتک مستئله  ی آزمایشی است. چگونگی استفاده از الگوریتم رم نگاری متقار  در شبکه حسگر بیمرحله

کلیدی است که نیاز دارد امکانا  امنیتی زیرساخت در نظتر گرفتته شتود. مصترف انترژی اییتاد شتده هوستط         

های امنیتی ارهباطی باید در هحقیقا  آینده به عنوا  کانو  هوجه وهکلهای رم نگاری کلید عمومی و پرالگوریتم

 در نظر گرفته شوند.  

 

 سیمهای حسگر بیدر شبکه . مدیریت کلید3-1-2-2

ستیم حتل شتود. متدیریت     مدیریت کلید یک موضوع کلیدی است که در انتظار است ها امنیت شبکه حسگر بی

روزرسانی و فرآیند هخری  است، که هوزیع کلید مهمترین سازی، بهذخیرهکلید شامل هولید کلید مخفی، هوزیع، 

استت، بترای اطمینتا  از    شامل هوزیع کلید عمومی و کلید مخفتی   که ی مدیریت کلید است. هوزیع کلیدمسئله

 چگونه یک روش سبک وز  هوزیتع کلیتد  اینکه  باشد.حمل و هوزیع کلیدها به طور امن برای کاربرا  قانونی می

هتای کتاربردی و   ها، برنامههای حسگر با منابع محدود طراحی کنیم به طوری که پروهکلمخفی را بر اسا  گره

 باشد.های امنیتی در همام سطوح را پشتیبانی کند، مشکل اصلی این حوزه میسرویس

چهار شکل هقسیم شتود.  هواند به سیم میهای حسگر بیبا هوجه به نقش کلیدها، روش هوزیع کلید شبکه        

پخشی اطالعتا   کلید برای حفاظت از امنیت ایستگاه همه [:60-56کلید در کل شبکه ] 1پخشی( هوزیع همه1)

هواننتد در صتور  نیتاز از انتواع عمتومی یتا خصوصتی        پخشی میشود. کلیدهای همهها استفاده میبه همام گره

کل شبکه بیش از حد زیاد است، معموال هوزیع کلید متقار   استفاده کنند. از آنیا که مصرف انرژی این روش در

( هوزیتع  2)کند. روزرسانی کلیدها را حل میمشکل بهپخشی هخصیص کلید همه شود.در این سناریو استفاده می

                                                 
1
 broadcast 
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های متعدد هولید ی داخلی شامل گرهبه علت برخی دالیل، شبکه حسگر یک گروه شبکه [:63-61کلید گروهی ]

هوانتد  شود. کلید گروهی میهای یک گروه یکسا  استفاده میلید گروهی برای ارهباطا  امن بین گرهککند. می

( هوزیع کلید ارشد گره: کلید ارشد گتره در واقتع کلیتدی    3)پخشی اعضای گروه دیده شود. به عنوا  کلید همه

استقرار به صور  پیش هوزیع در  شود، که اغل  پیش ازاست که بین گره و ایستگاه پایه به اشتراک گیاشته می

[: کلید به اشتراک گیاشته شده 68-64ها ]( هوزیع کلید به اشتراک گیاشته شده بین گره4شود. )گره ذخیره می

گیاری کلید بین دو جفت گره اشاره دارد. این امر برای حفاظت از ارهباط بین هتر  ها در واقع به اشتراکبین گره

ها بته  به علت مصرف انرژی و عوامل دیگر، کلید به اشتراک گیاشته شده بین گرهود. شای استفاده میجفت گره

های میاور، برای دست یابی به اهصال امن کل شبکه، یا طور عمده برای حل مسائل امنیتی در ارهباطا  بین گره

با مقتادیر بته دستت     هحقیقا  در این زمینهشود. به یک حد آستانه استفاده می برای رسید  نرخ ارهباطا  امن

 آمده از دستاوردها کافی است. 

سیم برای یک مد  طوالنی، به دلیل مصرف انرژی باالی کلید عمومی، روش هوزیع کلید شبکه حسگر بی          

[، روش مشتهور  65] SPINS، از قبیل روش هوزیع کلید متمرک  های کلید متقار  طراحی شده استبا الگوریتم

هوزیع هصادفی -های دیگر که بر اسا  کلید پیشو سریالی از روش Q-[، مخلوط69صادفی ]هوزیع ه-کلید پیش

هتوانیم هنهتا امنیتت    حالت بعدی بر اسا  نظریه گراف هصادفی است، بنتابراین متا متی    [.68و  60اند ]ارائه شده

[ امنیت اهصتال  68و  60] "هوزیع-روش کلید ماهریس پیش"اهصال کل شبکه را با احتمال باالیی هضمین کنیم. 

های هوزیع کلیدی که در باال بحث شدند، بر استا   اگر چه روشکند. کل شبکه را در قال  ماهریس هضمین می

انتد، ولتی بته دلیتل     های حستگر طراحتی شتده   های شبکهالگوریتم کلید متقار  بوده و با دقت بر اسا  ویژگی

هتای  ن الگوریتم برای اییاد هوزیع کلید مناس  نیستت، ایتن روش  هایی که الگوریتم کلید متقار  دارد، ایویژگی

با هوجه به هحقیقا  اخیر در شتتاب  د. نکنارهباطی پیچیده مصرف می هایهوزیع کلید انرژی زیادی را در فرآیند

، هوزیع کلید بر اسا  الگوریتم کلید عمتومی بتار دیگتر    [71و  70اف اری ]سازی نرماف اری حسگر و بهینهسخت

هواند به دو دسته هقستیم شتود: مشتکال  هوزیتع     هحقیقا  در این زمینه میمورد هوجه عموم قرار گرفته است. 

های معمتول بتا   از آنیا که روشهای کلید عمومی برای انتساب دیگر کلیدها. کلید عمومی و استفاده از الگوریتم

[، 57گواهی خالصته شتده ]   از این روهای حسگر دارد، استفاده از هوزیع گواهی کلید اشکاال  بسیاری در شبکه

 اند.ژی ارائه شدههای مدیریت گواهی برای کاهش مصرف انرحل[ و دیگر راه72گواهی ضمنی ]
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کلید عمومی و الگوریتم کلید متقار  را برای استفاده از م ایای هر دو برای دستیابی به  هرکی  محققا            

به طور خالصه، مسیر هحقیقا  مدیریت کلید در جهت کاهش پیچیدگی [. 73اند ]کردهروش هوزیع کلید شروع 

باشتد، و  های هوزیع بر اسا  الگوریتم کلید متقار  و کاهش مصرف هوا  برای بهبود امکانا  آنهتا متی  چارچوب

طوری کته   سیم با هوجه به شرایط عملی است، بههای حسگر بیطراحی یک روش جامع هوزیع کلید برای شبکه

       های کاربردی خاص هرکی  شوند. های هوزیع کلید باید در زمینهانواع مختلفی از روش

 

 سیمهای حسگر بیهای مسیریابی امن برای شبکه. پروتکل3-1-2-3

پروهکل مسیریابی  سویحمال  به کند. سیم بازی میی مسیریابی نقش کلیدی در شبکه حسگر بیفناوری الیه

اندازی پروهکل مسیریابی امن و کارآمد همتواره  بنابراین، راهبه طور مستقیم به فروپاشی شبکه منیر خواهد شد. 

بته علتت محتدودیت هتوا ، قابلیتت محاستباهی و        [.74سیم بوده است ]در همرک  هحقیقا  در شبکه حسگر بی

ستیم استتفاده شتوند،    هوانند درشبکه حسگر بتی ولی نمیهای مسیریابی شبکه معمسازی، پروهکلظرفیت ذخیره

هتای حستگر   انتد در شتبکه  های مسیریابی مشترکی که در شبکه اد هاک مورد مطالعه قرار گرفتته حتی پروهکل

سیم های اد هاک و شبکه حسگر بیهای مهم زیادی بین شبکهاند. هفاو سیم با مشکال  جدیدی روبرو شدهبی

 وجود دارد. 

های رم نگاری و مسائل متدیریت کلیتد، امنیتت    بر اسا  هحقیقا  صور  گرفته بر روی بستر الگوریتم          

هوانند ضمانت شوند. ولی احراز هویت اطالعا  مسیریابی باید با کمک طراحی ی شبکه و ادغام میهای الیهداده

و  SSHانتهای معمتولی )ماننتد   -به-ویت انتهاهای مسیریابی امنی صور  گیرد. متفاو  از روش احراز هپروهکل

SSLها دارد. ها کنو ، هحقیقتا  در  ها در شبکه حسگر نیاز به صدور گواهینامه بین گرههای ادغام داده(، ویژگی

 هوا  به دو دسته هقسیم کرد:این زمینه را می

بایتد   [.75اند ]شدهسیم طراحی های حسگر بیهای مسیریابی امن که به طور خاص برای شبکهپروهکل .1

های احراز هویت بحث شود و امنیت آنها به صور  دقیقی ارزیابی و بررسی شود، و در مورد این پروهکل

سیم با دقت در نظر گرفته شود هتا در کاربردهتای عملتی نتتایج     مسائل مدیریت انرژی شبکه حسگر بی

 بهتری به دست آید. 
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هتای حستگر   مسیریابی امن در شبکه"ی مقاله های مسیریابی.ی پروهکلهای بالقوهپییریهحلیل آسی  .2

هتای حستگر   به طور خالصه مسائل امنیتتی مستیریابی در شتبکه    "ایسیم: حمال  و اقداما  مقابلهبی

، Wormholeی هتای موجتود )ماننتد حملته    هتای امنیتتی پروهکتل   و نقص [،74] کردهسیم را مرور بی

ی هتایی را بتا هوجته بته حملته     حتل ه( را هحلیل نمتوده، و راه و غیر DDoS، حمال  Sinkholeحمال  

های مستیریابی از نقطته   های پروهکلپییریایده اصلی این پژوهش، بررسی آسی دهد. مربوطه ارائه می

  باشد. های مناس  در برابر این حمال  بالقوه میحل[ و طراحی راه79-76نظر یک مهاجم بوده ]

هواننتد بته طتور کامتل مشتکال  امنیتتی       م ایای خود را دارنتد، ولتی آنهتا همچنتا  نمتی     اگر چه این مطالعا  

هتر  ی اد هاک همتواره همایتل بته کامتل    های شبکهکارهای بر اسا  پروهکلهای مسیریابی را حل کنند. پروهکل

آورنتد.  بخشتی را از نظتر انترژی بته دستت      هواننتد نتتایج رضتایت   شد  به صور  دقیق هوافقی دارند، ولی نمتی 

انتد معمتوال برختی از    سیم طراحی شتده های حسگر بیهای مسیریابی امنی که به طور کامل برای شبکهپروهکل

هتای  پتییری ها که ممکن است منیر بته آستی   فرضکنند، مانند فرض نمود  برخی پیشمشکال  را ساده می

هتای امنیتتی   ی پروهکتل یتتی بتالقوه  هتای امن پییریی عالی است که آسی جدیدی شوند. اگر چه این یک ایده

   هواند مشکال  طراحی پروهکل را حل کند.مطالعه شوند ولی این امر نمی

 

 سیمهای حسگر بیها در شبکه. مدیریت اعتماد گره3-1-2-4

هتا، و  های حسگر، ضبط آسا  گرههای خاص زیادی دارد، از قبیل منابع محدود گرهسیم ویژگیشبکه حسگر بی

کنند( آوری کرده و آنها را به ایستگاه پایه ارسال میهای حسگر اطالعا  را جمعارهباطی منحصربفرد )گرهحالت 

کنند. با این حال، هنها با هکیه بتر  پییرهر میها شبکه حسگر را در برابر حمال  مختلف آسی و غیره. این ویژگی

سیم را هضمین نمود. ما نیاز های حسگر بییت شبکههوا  امنهای رم نگاری نمیهای کلمه عبور و الگوریتمروش

 سیم مطمئن شویم. های حسگر بیبه معرفی روش مدیریت اعتماد داریم ها از امنیت شبکه

و دیگرا  این روش را بترای   M. Blaze[. 80دانست ] 1996هوا  سال میرا مفهوم مدیریت اعتماد آغاز           

هحقیقاهی که هاکنو  بر روی مدیریت اعتماد صور  گرفته است را اند. ارائه نمودهی باز حل مسائل امنیتی شبکه

ی اعتماد، ه کرد  رابطهگیری اعتماد، روش ارزیابی اعتماد، فرمولهوا  به چهار بخش هقسیم نمود: روش اندازهمی

ی پویتا  د است، که در شبکهروزرسانی اعتماهای مهم در مدیریت اعتماد، بهو استخراج اعتماد. یک دیگر از جنبه
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ی اعتماد ی درجه[ در مورد محاسبه82و  81] "های ادهاک سیارهاثیر شایعه بر روی شبکه"حتی دشوارهر است. 

ی درجه اعتماد بر اسا  هعامال  بین همسایگانی که چنتد گتام بتا یکتدیگر فاصتله      مطالعه کرده است، محاسبه

  دارند.

های حسگر ضروری است. اول اینکه، شبکه حسگر بتر  مدیریت اعتماد به ویژه در شبکههای معرفی روش          

ی واحد باعتث  ها بنا شده است. ضعف و شکنندگی یک گرهآوری اثر دادهها جهت جمعی همکاری همام گرهپایه

جعلتی یتا   ی اطالعتا   های این گره به سادگی هوسط حمال  مخرب ضبط شود در نتیحه ارائته شود که دادهمی

های اشتباه یا نادرست به کتاربرا  انتهتایی   ها خواهد شد، و در نهایت دادهقطع همکاری بین گرهاشتباه منیر به 

ی واحد، معیار مهم و کلیدی برای اطمینا  از ارائه موثر ختدما  شتبکه   بنابراین، اعتبار یک گرهشود. عرض می

هتا را  هوانند هنها اعتبار و انستیام داده [ می74] SPIN [65،] TINYSecاست. دوم اینکه، روش رم نگاری مانند 

 ها را هضمین نمایند. هوانند احراز هویت دادههایید کنند، و نمی

سیم دارد. به عنتوا  مثتال، مصترف    های شبکه حسگر بیمدیریت اعتماد نیاز به هوجه خاصی به ویژگی           

است. سیستم مدیریت اعتماد باید قتادر بته اییتاد هتواز  بتین       های حسگری حیاهی در شبکهانرژی یک مسئله

های حسگر یک چارچوب امنیتی با مدیریت اعتماد برای شبکه[. 83و  61محدودیت منابع و امنیت شبکه باشد ]

کنتد و هعتدادی   سیم بحث متی های حسگر بیی شبکهبه طور خاص در مورد مشکال  مدیریت اعتماد در زمینه

 دهد. را برای مدیریت اعتماد ارائه میروش و چارچوب 

، مدیریت کلید، پروهکل مستیریابی امتن و   رم نگاری یسبک و ساده هایالگوریتمموارد،  مهمتر از سایر          

متا نیتاز بته    ستیم هستتند.   های حستگر بتی  ها، چهار فناوری رایج برای مسائل امنیتی شبکهمدیریت اعتماد گره

ها در ستطح بتاال داریتم.    ی خوبی برای برآورده نمود  نیازهای امنیتی دادهسبک و ساده های رم نگاریالگوریتم

مدیریت کلید از آنیا که پایه و اسا  امنیت برای دیگر اج اء اینترنت اشیاء است به همین دلیتل یتک موضتوع    

  به سمت پروهکتل  باشد. از آنیا که حمالسیم میهای حسگر بیکلیدی در انتظار حل شد  برای امنیت شبکه

سیم منیر خواهد شد، به همتین دلیتل متا نیتاز بته      های حسگر بیمسیریابی به طور مستقیم بر فروپاشی شبکه

در نهایت به منظور اطمینا  از امنیتت کتل شتبکه حستگر     های مسیریابی امن و موثری داریم. اندازی پروهکلراه

    های موثر برای مدیریت اعتماد داریم ها امنیت شبکه را ممکن سازد.  حلسیم نی  نیاز به راهبی
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 . مسائل ادغام ناهمگن3-1-3

RSN  شبکه حسگر(RFIDبه طور گسترده )    شتود، کته ادغتامی از    ای در اینترنتت اشتیاء استتفاده متیRFID  و

های نتاهمگن استتفاده   دادهبرای حل مشکل  RSNهوانیم از فناوری ما می[. 62سیم است ]های حسگر بیشبکه

 کنیم. 

آوری ای هوزیع شده هستند بایتد جمتع  هایی که به طور گستردهدر اینترنت اشیاء، هعدادی زیادی از داده         

انتد، همیشته در   آوری شتده جمتع  هتای مختلتف  پروهکلهای متفاو  یا هایی که با روشبا این حال، دادهشوند. 

ی انیتام  به طور متوثر بدو  متحدالشکل کرد  آنها ها را هحلیل این دادههوانیم مینما  های مختلف هستند.قال 

ها نابود خواهند شد، گم شده یا به خطتر  دادهآنگاه دهیم، و اگر ما نتوانیم فناوری ادغام درستی به دست آوریم، 

در حریم خصوصی العا  به سرقت خواهند رفت، که در نتییه ها نظار  و ضبط شوند، اط، اگر گرهخواهند افتاد

یکتی از  مسائل امنیتی در زمینه ادغام اطالعا  یک موقعیت بسیار مهتم استت.   معرض خطر قرار خواهد گرفت. 

شتود، چترا کته    هتای نتاهمگن اییتاد متی    ی دادهوستیله ها مشکلی است که بته  های ادغام دادهمهمترین چالش

دو پروهکتل متفتاو  استتفاده کننتد، کته منیتر بته مستائل          ممکن استت از  RFIDیم و سهای حسگر بیشبکه

هتا و  کدگتیاری استتاندارد داده   بایتد شوند. بنابراین ما های ارهباطی میها و پروهکلهای دادهسازگاری بین قال 

را یکپارچه و واحتد   ی اینترنت اشیاءسیم را در زمینههای حسگر بیو شبکه RFIDبرای پروهکل هبادل اطالعا  

اف اری برای ادغتام در ستطح سیستتم    سیم به همکاری ن دیک در سطح نرمهای حسگر بیو شبکه RFIDکنیم. 

هتای متفتاو    ستازی متفتاو ، قالت    های ذخیرهسیم قال های حسگر بیو شبکه RFIDنیاز دارند. با این حال، 

هتتا و هتتای متفتتاو  دادهرنتتد. بتته علتتت قالتت هتتای متفتتاو  کنتتترل امنیتتت دادسترستتی بتته اطالعتتا ، و روش

هتای متفتاو  پتردازش    ستیم روش های حسگر بتی و شبکه RFIDهای کاربردی، های مختلف برنامهدستورالعمل

ای دارند، بنابراین ما نیاز به انیام هحقیقاهی های دادهآوری و دیگر پردازشها برای فیلتر کرد ، ادغام و جمعداده

های کنتترل  ها و روشهای پردازش دادهها، روشسازی دادهسترسی به اطالعا ، قال  ذخیرهی قال  ددر زمینه

ی حستگر،  را ببینید(: برچس  ادغام شده با گتره  2امنیت داریم. چهار روش رایج برای ادغام وجود دارند )شکل 

ی ستیم و وستیله  ادغام شده با گتره حستگر بتی    RFIDهای سیم، کارهخوا برچس  ادغام شده با گره حسگر بی

 [. 84و گره حسگر ] RFIDسیم، هرکی  بی
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هتای  هتای متفتاو ، قابلیتت   با هعداد زیادی گره روبرو استت. بترای گتره    RSNدر محیط اینترنت اشیاء،          

گر اغلت  در  هتای حست  و شتبکه سازی متفتاو  هستتند.   محاسباهی، ظرفیت انتقال، مصرف هوا ، و منابع ذخیره

شود، و پس از استقرار، برای مدهی طوالنی مورد هوجه قرار نخواهد گرفت. به طتوری کته   محیطی باز مستقر می

های اصلی عبارهند از: نرخ ی حس کرد ، محدودیتدر الیه این شبکه ممکن است حمال  فی یکی دریافت کند.

برای دستیابی به انتقال اطالعا  اضتافی موردنیتاز(،   های امنیتی ی پایین، بسته کوچک )هحت هاثیر پروهکلداده

مگتاهره  ستاعت(، منتابع انترژی محتدود       8بیتی، فرکتانس  -16بیتی یا -8ی ظرفیت محدود )معماری پردازنده

 )باهری(.

ستیم منیتر بته انتقتال     در اهصال بتی  طمینا ی انتقال، برخوردهای انتقال غیرقابل ادر حس کرد  الیه          

خواهد شد. با هوجه به عدم وجتود زیرستاخت مرکت ی، هتراکم شتبکه کته از هعتداد زیتادی از          اطمینا غیرقابل 

انتقتال قابتل اطمینتا  استت.      ی متا بتر روی  همرکت  مطالعته   استت.  طمینتا  شود، غیرقابتل ا حسگرها ناشی می

اساسا یکسا   RFIDسیم و فناوری های حسگر بیههای کلیدی، مدیریت کلید و صدور گواهینامه با شبکفناوری

 هستند.

برای مثال، اینکه چگونته  هوانند به طور موثری حل شوند. همچنا  مشکال  بسیاری وجود دارند که نمی         

هتوا  بترای   هوزیع کلید پشتیبانی نمود؛ چگونه متی -ی جدیدی را بر اسا  روش پیشهوا  اف وده شد  گرهمی

های حسگر و فناوری امنیتی های شبکههوا  از ویژگیه مصرف انرژی کمتری دست یافت؛ چگونه میرم نگاری ب

مدل هیوم و  شبکه؛ 1بازیابی-های خودی دچار خطا و روشدفاع خودکار بهره برد؛ فناوری کشف خودکار منطقه

مستیریابی امتن ستبک و    هتای  های مسیریابی مخرب اطالعتا ؛ پروهکتل  های هشخیص نفوذ در برابر روشروش

هتای حفاظتت از حتریم    ؛ روشRFIDهتا بترای شتبکه حستگر     های ادغتام امتن داده  کارآمد از نظر انرژی؛ هوافق

 . RFIDهای مدیریت اعتماد شبکه حسگر ؛ روشRFIDخصوصی شبکه حسگر 

عداد حستگرهای  اول اینکه، ه[، 85های حسگر در اینترنت اشیاء یک چالش ب رگ است ]پیچیدگی گره           

ی حسگر واحد مقایسه شتود؛ دوم اینکته،   هواند با یک شبکهشبکه و هیهی ا  پایانی مرهبط با اینترنت اشیاء نمی

کنند، ظرفیت پردازشی آنها ی متصل به اینترنت اشیاء با یکدیگر هعامل میهنگامی که هیهی ا  پایانی یا وسیله

ی حتس  پییری، ناهمگنی و پیچیدگی الیهی واحد و آسی گرهظرفیت محدود های زیادی خواهد داشت. هفاو 

                                                 
1
 auto-recovery 
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با در نظر گرفتن پیچیدگی اینترنت اشتیاء،   شوند.ای میهای با چندین گره سب  مشکال  عمدهکرد  در شبکه

هضمین کنتیم.  هوانیم امنیت اینترنت اشیاء را ی حس کرد  مطمئن شویم، باز هم نمیحتی اگر ما از امنیت الیه

اند. ما ی ب رگی قرار گرفتههای متعدد در اینترنت اشیاء است که در یک سیستم یکپارچهاین امر وجود الیهدلیل 

     ی انتقال شبکه ادامه خواهیم داد. همچنا  بحث عمیق را در مورد مسائل امنیتی با در نظر گرفتن الیه

 

 ی انتقال. الیه3-2

سازی اطالعتا   ی حس کرد ، انتقال و ذخیرهجا حاضر برای الیه ی انتقال عمدها محیطی با دسترسی همهالیه

الیته   .[86] کنتد ی کتاربردی را فتراهم متی   ی برنامههای مرهبط دیگر هوسط الیهحس شده، و بارگیاری هیار 

این ی شبکه و نواحی محلی. هواند بر اسا  عملکرد به سه الیه هقسیم شود: دسترسی به شبکه، هستهانتقال می

ی انتقتال را بتا استتفاده از    های ناهمگن است. این مقاله مسائل امنیتتی الیته  الیه در واقع هرکیبی از انواع شبکه

    کند.  های ادغام ناهمگن بحث میحلی انتقال هحلیل کرده، و در مورد مسائل و راهساختار عملکرد الیه

 

 ی انتقال مسائل امنیتی. معماری عملکردی الیه3-2-1

 . دسترسی به شبکه3-2-1-1

کند، وقتی کته الیته   ی حس کرد  فراهم میبرای الیه جا حاضردسترسی همهمحیط با شبکه یک  به دسترسی

ی شتبکه مستائل امنیتتی خواهنتد     ی حس کرد  و هستته حس کرد  به هسته شبکه دسترسی دارد آنگاه الیه

 سیم، شبکه ادهاک و غیره است. های بیداشت. دسترسی به شبکه شامل شبکه

ی ی مرکت ی و شتبکه  هتوا  بته شتبکه   را می سیمهای بیشبکهدر ساختار شبکه،  هاهفاو با هوجه به             

های سیار باید با استفاده از پُل )یا شناخته شتده بتا   ی مرک ی، ارهباط بین گرهغیرمرک ی هقسیم نمود. در شبکه

ی غیرمرکت ی،  سیم. در شبکههای سلولی رایج و شبکه محلی بیم شود، از قبیل شبکهعنوا  ایستگاه پایه( هنظی

یتک شتبکه مرکت ی و ادهتاک یتک شتبکه        WiFi[. 87ارهباط بین گره نیازی به هنظیم با ایستگاه پایه نتدارد ] 

    غیرمرک ی است.
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  هحلیل مسائل امنیتیWiFi 

          WiFi سیم به شبکه است، که به عنتوا   این یک خصوصیت دسترسی بی سیم است.بی 1مخفف وفاداری

IEEE802.11 سیم مورد بندی بیشود، که در حال حاضر به طور گسترده در استانداردهای شبکهنی  شناخته می

به  سیمی فناوری بیهوانند به وسیلهسیم میهای بیگیرد، و به حالتی اشاره دارد که در آ  پایانهاستفاده قرار می

در اینترنت اشیاء شامل دسترسی به اینترنت از طریق  WiFiهای کاربردی مبتنی بر یکدیگر متصل شوند. برنامه

 ، دسترسی به ایمیل، دانلود یا هماشای آنالین ویدئو و غیره است. WiFiوب 

رنت دارند، این ی وب اینتیک نگرانی است. وقتی که کاربرا  دسترسی به صفحه WiFiامنیت شبکه در           

[، رم  عبتور و حستاب کتاربرا  در معترض     89و  88روبرو شوند ] 2احتمال وجود دارد که با یک سایت فیشینگ

به طور عمده از دو جنبه در خطر است: یکی از طترف دام   WiFiخطر قرار خواهد گرفت. به طور خالصه، امنیت 

ی دسترستی  بارهند از حمتال  دسترستی، نقطته   ع WiFiشبکه؛ دیگری از طرف حمله به شبکه. مسائل امنیتی 

 .DDoS/DoSفیشینگ مخرب، و حمال  

، کنترل دسترسی و رم نگتاری شتبکه در دستتر  هستتند. کنتترل      WiFiبه منظور حل مسائل امنیتی          

دسترستی داشتته باشتند.     WiFiهواننتد بته شتبکه    متی  نها کاربرا  میتاز به این مورد اشاره دارد که ه دسترسی

هواند به درستتی رم گشتایی کنتد،    کننده یعنی کسی که میرم نگاری شبکه به معنی این است که هنها دریافت

، WPAهتای رم نگتاری شتبکه و کنتترل دسترستی شتامل       ها را نی  متوجه شود. فنتاوری هواند محتوای دادهمی

هتای  ستیم بتر استا  پروهکتل    ی بتی یتک شتبکه   WPA فناوریرم نگاری، فناوری احراز هویت و غیره هستند. 

ها را برای کاربرا  میاز جهت دسترسی به منتابع شتبکه اینترنتت فتراهم     حفاظت از داده WPAکاربردی است، 

 AESو  TKIPدر حال حاضتر  ها دسترسی داشته باشند. هوانند به دادهکند. کاربرانی که میازی نیستند، نمیمی

هوانتد امنیتت   جهت دسترسی بته اینترنتت متی    WiFiهای احراز هویت هستند. روشهای رم نگاری شبکه روش

، احراز هویت وب، PPPoEهای اصلی از جمله احراز هویت ها هضمین کند. گواهینامهکاربر را در دسترسی به داده

 سیم و غیره هستند.  و احراز هویت دسترسی بی
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 هحلیل مسائل امنیتی ادهاک 

شوند، مستقل هشکیل میها سیم مستقل یا پایانههای بیسیم، از همکاری گروهی از گرهادهاک بیشبکه          

-، ختود 1هشتکیل -ی ادهتاک ختود  کند، شتبکه ی شبکه استفاده میاز زیرساخت ثابت که از مدیریت هوزیع شده

 [.91.  90است ] 3مدیریت شبکه-و خود 2سازما 

هواند ناهمگنی را بین نظیر غیرمرک ی است، که می-به-ی نظیرک یک شبکهدر اینترنت اشیاء، شبکه ادها        

هتا حتدودی،   [. 94-91ی حس کرد  با استفاده از پروهکل مسیریابی شبکه ادهاک کامال رفع کند ]های الیهگره

داخلی و ی های شبکه هغییر کنند، آنگاه شبکه ادهاک قادر است خودش را با این هغییرا  وفق دهد، گرهاگر گره

ارهباط الیه حس کرد  شبکه در هسته شبکه را به صور  پویایی هماهنگ کند و عملیا  کل شبکه نیت  هحتت   

ها هستند. ههدیدا  امنیتی شبکه ادهاک معمولی ناشی از کانال رادیویی و شبکهگیرد. هاثیر این اعمال قرار نمی

-هتای غیرمرکت ی و ختود   ت. عالوه بتر ایتن، شتبکه   پییر اسسیم در برابر استرا  سمع و دخالت آسی کانال بی

هتای  برنتد. در اینترنتت اشتیاء، شتبکه    پییری، هقل  و دیگر اشکال حمله نی  رنج متی سازما  از وانمود به آسی 

 ادهاک همچنا  مسائل امنیتی زیر را دارند:

های دیگر باشد که با گره ت گرهای باید قادر به هایید هوی: هر گرهغیرمیازی گرهمسائل امنیتی دسترسی           

هواند به راحتی یک گره را به هصرف خود درآورد، در نتییه میدر ارهباط هستند، در غیر این صور ، یک مهاجم 

ها نی  مداخله خواهد کرد. یابد، و در ارهباطا  دیگر گرهی دسترسی به منابع و اطالعا  حیاهی و مهم را میاجازه

کند که هویت گره ی امنیتی رسیدگی کند. صدور گواهینامه ثابت میهواند به این مسئلهمیوز و احراز هویت می

گیرد که آیا این ظرفیت برای انیام کارهای خاصی میاز است یتا  و سپس میوز هصمیم می است، و میاز قانونی

 خیر. 

هتای حتس   غیرمستتقیم استت، داده  سیم ادهاک به صتور   ی بیارهباطا  شبکهها: مسائل امنیتی داده          

، کاربرا  مخترب هستتند   هوسط یابند، به سادگی قابل نفوذ یا دستکاریای که بر روی این شبکه انتقال میشده

هواند محل دقیتق  می بر مخرب است، و در نتییه فرد غیرمیازاطالعا  مسیریابی شبکه نی  مستعد شناسایی کار

                   [.87هوانند این مسئله امنیتی را حل کنند ]و مدیریت کلید می روش احراز هویت .هدف را استخراج کند

                                                 
1
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 های رم نگاری بررسی شود.هواند با روش، میDDoS/DoSامنیت مسیریابی شبکه، مانند           

  3هحلیل مسائل امنیتی شبکهG     

گیرند، آنگاه مشکال  امنیتی زیتر  مورد استفاده قرار می دسترسی به شبکه برای 3Gهای وقتی که شبکه         

اطالعتا  محرمانته   های ناقص، حمال  غیرقانونی و دیگر مسائل امنیتی. لو رفتن اطالعا  کاربرا ، دادهرا دارند: 

متناظر را هوانند مسائل امنیتی ها میها و رم نگاری داده، احراز هویت مبدأ دادهروش مدیریت کلیدهوسط کاربر، 

ها، در روند انتقال داده .[99-95] ی هحقیقاهی هستندهای امنیتی فعلی همچنا  در مرحلهحل کنند، ولی روش

هتای  از طریتق روش  وجود دارند. و حمال  غیرقانونی ی غیرمیازگرهها، دسترسی لو رفتن داده ی از قبیلمسائل

 [.96هواند این مسائل را رفع کند ]یامنیتی مناس  مدیریت کلید، هصدیق موجودیت رفتاری م

و مشکال  امنیتی مواجته شتده در هستته     3Gشبکه  به بر روی دسترسیای از طریق یک هحلیل مقایسه       

 ینیاز به هوجه بیشتر 3G، شبکه شبکه به در دسترسیمتفاو  است.  3Gشبکه، هأکید مسائل امنیتی در شبکه 

اطالعتا  رم عبتور و اطالعتا     [: 98حتل آ  عبارهنتد از ]  دارد، و راه در مورد مسائل امنیتتی صتدور گواهینامته   

ی پایانته( در ستمت سترور ذخیتره     یا آدر  شتبکه  SIMی پایانه هوشمند قانونی )شماره کار  اف ار گرهسخت

اپراهورهتای هلفتن    ند رم عبور را ارائه کند؛هواشوند؛ وقتی که پایانه هوشمند به سرور دسترسی دارد، آنگاه میمی

هوانتد  سرور و پایانه، ایتن مقایسته متی   -ی سمتمقایسهکنند؛ اف اری را به سرور فراهم میهمراه، اطالعا  سخت

در هسته شبکه،  های حسگر بررسی کند.میاز بود  و قانونی بود  پایانه هلفن همراه را برای هعیین کنترل شبکه

ها، صحت، قابلیت اعتماد و اعتبار است. انتقال اطالعا  هوجه دارد که شامل محرمانگی دادهامنیت  به 3Gشبکه 

 سازی هستند.های رم نگاری متقار ، رم نگاری نامتقار  و الگوریتم خالسه ج و اب ار اصلی پیادهفناوری

  راییتی دارنتد: حمتال     مشتکال  3Gهتای  چه در دسترسی به شبکه یا چه در هستته شتبکه، شتبکه              

DDoS/DoSهای خوبی برای حل حمتال   حل، حمال  فیشینگ و حمال  هویت. ما راهDDoS/DoS   ،نتداریم

            های دیگر برای حل حمال  فیشینگ هویت بهره ببریم.هوانیم از احراز هویت موجودیت رفتاری و مدلولی می

 

 ی شبکه. هسته3-2-1-2

در ی شبکه به طور عمده اینترنت است. ها است. هستهاینترنت اشیاء عمدها مسئول انتقال دادهی ی شبکههسته

 ادامه هحلیل مسائل امنیتی در اینترنت آمده است.
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زیتادی را نیتاز    IPهتای  ها نیاز به دسترسی به اینترنت دارند، کته آدر  از آنیا که هعداد زیادی از گره            

باشد، به طور کته  است، قادر به پاسخگویی به بسیاری از حسگرها نمی IPv4ولی که مبتنی بر دارد، اینترنت معم

های حسگر  هواند این مشکل را حل نماید. برای استفاده از شبکهاست، می IPv6نسل بعدی اینترنت که مبتنی بر 

IPv6 6هوانیم فناوری با مصرف هوا  کم برای ادغام ناهمگن، ما میLowPAN هتای  رای حتل مشتکل آدر   را ب

IPv6  .در نظر بگیریم 

استفاده کترده، و   IEEE802.15.4از  MACی و الیه PHYی [ از الیه100-106] 6LowPANفناوری           

کته هوستط    MACی ی بستته ، طتول قستمت داده  IPv6چنانچه در برد. بهره می IPv6از پروهکل ی انتقال الیه

باشد، به منظتور دستتیابی بته     6LowPANی ی بستههواند ب رگتر از طول دادهشود، میزیرساخت پشتیبانی می

ی انتقتال و  کننتد کته الیته   هوصیه متی  6LowPANی انتقال، گروه کاری و الیه MACی ی الیهاهصال یکپارچه

و بنتدی  سازی سترآیند بستته، قطعته   بین انطبا  شبکه اضافه شوند، که برای کامل نمود  فشرده MACی الیه

 گیرد.ی هدایت مسیریابی مش مورد استفاده قرار میها، و برای وظیفهاهصال قطعه

ایتن الیته باعتث    استت.   IEEE 802.15.4 MACی و الیه IPv6ی میانی بین شبکه ی انطبا ، یک الیهالیه      

کنترلی، هوپولوژی و مستیریابی   LowPANو اییاد شبکه  IEEE 802.15.4از دسترسی رسانه  IPv6شود که می

بنتدی و اهصتال   شتامل قطعته   6LowPANپشتیبانی کند. عملکردهای اصتلی   MACی برای الیه MACی الیه

ها سازی سرآیند، پشتیبانی از چندپخشی، اییاد هوپولوژی شبکه و انتساب آدر ی پیوند، فشردهها در الیهقطعه

   است.

 

 ی محلی. شبکه3-2-1-3

ها و مسائل امنیتی حفاظت مستقل از سرور را به طور جتدی  لو رفتن دادهی محلی باید اینترنت اشیاء، شبکهدر 

 [. 107ی محلی هقویت کنیم ]هوانیم مدیریت امنیت را در شبکهبرای اهخاذ این اقداما ، ما میدر نظر بگیرد. 

شتوند، کته   ع شبکه به طور میاز استفاده میکنترل دسترسی به شبکه برای هضمین این مورد است که مناب      

استراهژی اصلی حفاظت از امنیت شبکه است. سایر موراد، از قبیل عدم پییرش کدهای مخرب، خاهمته داد  یتا   

های سیستم عامل به طور مداوم، استتفاده  روزرسانی بستههای غیرضروری از سیستم، و بهحیف نمود  سرویس

  بوری که بتواند برای حافظت از امنیت شبکه محلی اینترنت اشیاء استفاده شود.  ی عاز کلمه عبور امن و کلمه
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 ی انتقال. مسائل رایج تحلیل الیه3-2-2

 ی انتقالی ناهمگن در تحلیل الیه. مسائل مربوط به همگرایی شبکه3-2-2-1

ستت )ماننتد شتبکه ادهتاک،     های نتاهمگن ستاخته شتده ا   ی انتقال اینترنت اشیاء از انواع مختلفی از شبکهالیه

بترای حتل   [. 109و  108و غیره(، بنابراین مسائل امنیتی ادغام ناهمگن وجتود دارنتد ]   3Gهای اینترنت، شبکه

بندی به چهار شیوه در نظر گرفته شده است: اهصال محکم، اهصتال سستت،   مسائل امنیتی ادغام ناهمگن، شبکه

ACENET ،AN net  .و غیره  

 

 ی انتقالالیه تحلیل ها درحمله مربوط به . مسائل3-2-2-2

به علت نتاهمگنی و پیچیتدگی   های شبکه به ویژه در اینترنت اشیاء است. هرین حملهاز رایجDDoS [11 ]حمله 

حل برای مقابله با این حملته بته   پییر است. معموال راهها آسی ی انتقال در برابر حملهشبکه اینترنت اشیاء، الیه

در حتال حاضتر    باشتد. می DDoSی های هشخیص و پیشگیری از حملهسیستم و استفاده از روش صور  ارهقاء

 شبکه وجود ندارد.  DDoSی حل خوبی برای حل حملههیچ راه

و دیگتر حمتال  نیت      1ها، هرزنامههای هروجا ، ویرو ی انتقال اینترنت اشیاء همچنین در برابر اس الیه       

که این ههدیدا  در نتییه منیر به افشای اطالعا ، فلج شد  شبکه و برخی دیگتر از حمتال     پییر استآسی 

[ و حمتال   89و  88هتا ] مانند حمال  میانی، حمال  بازپخش، حمال  دسترسی، و حمال  فیشتینگ ستایت  

combo هتای  روشهای هشخیص نفوذ و ئل مشترک زیادی دارند، استفاده از روشحمال  مسا اگر چهشوند. می

    [.86جلوگیری کنند ] هوانند از هشخیص به موقعمی الزم احراز هویت

ی ی شتبکه، و شتبکه  در این الیه، ما به طور عمده بر روی مسائل امنیتی برای دسترسی به شبکه، هسته         

های ، و فناوری3Gی ، ادهاک و شبکهWiFiکنیم. در دسترسی به شبکه، ما مسائل امنیتی برای محلی همرک  می

ها را هحلیل ای از گرهی شبکه، ما مسائل امنیتی هعداد گستردهایم. در هستهحلی متناظر با آنها را هحلیل کردهراه

ی محلی، ما فناوری دسترسی به شتبکه را بترای حتل    ایم. در شبکهرا معرفی نموده 6LowPANکرده و فناوری 

ی ایم. ما همچنین برخی از مسائل رایج برای کتل الیته  ابع هحلیل کردهی غیرمیاز از منی امنیتی استفادهمسئله
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ی انتقتال در  ایم. از آنیتا کته الیته   انتقال مانند افشای غیرمیاز اطالعا ، فلج شد  شبکه و غیره را هحلیل کرده

       گیرد، اهمیت زیادی دارد. وسط سیستم اینترنت اشیاء قرار می

 

 ی کاربردی. الیه3-3

 ی پشتیبانی از کاربرد. مسائل امنیتی الیه3-3-1

هتای هیتاری   ی انتقال است، که از همام انواع سرویسی پیشرفته بر باالی الیهیک الیهالیه پشتیبانی از کاربرد، 

هحقتق  هتا  کند و محاستبا  هوشتمند و هخصتیص منتابع را در غربتالگری، هولیتد و پتردازش داده       پشتیبانی می

هتای استپم و حتتی    هتای معتبتر، داده  هواند از دادهمیپشتیبانی از کاربرد  یکل فرآیند، الیه در حینبخشد. می

هوانتد بتا هوجته بته     ی پشتیبانی از کتاربرد متی  الیهها مخرب را هشخیص داده، و آنها را به موقع فیلتر کند. داده

، بستتر  M2Mافت ار،  شتامل میتا   معموال این الیه های مختلفی سازماندهی شود. های مختلف به صور سرویس

 محاسبا  ابری و بستر پشتیبانی است. 

اف ار سنتی بته عنتوا    ای خاص، مانند سرورهای میا اف ار بر روی فناوری هستهدر اینترنت اشیاء، میا           

های متفاو  عاملی استقرار بر روی بسترها یا سیستماف ار اجازهکه به نرمشود، ی ارهباطی هوسعه داده میمؤلفه

افت ار اینترنتت اشتیاء بایتد     ها در اینترنت اشیاء گسترده و پویا است، در نتییته میتا   دهد. با این حال دادهرا می

هابع  .[111] های در حال اف ایش به صور  خطی گسترش یابدی دادهطرفیت ب رگی داشته و بتواند برای ذخیره

اف ار هر است، مانند کنترل درجه حرار  محیط و حفظ حالت محیط. میا اف ار اینترنت اشیاء پیچیدهداخل میا 

هتای مختلتف قترار دارنتد و بته طتور       ای دارد که از وسایلی که در مکا های همبستهنیاز به پردازش درخواست

 .به طول خواهند انیامیتد ی زمانی دوره هستند که یک ها در یک زمینهشوند. این درخواستهم ما  ارسال می

هنگامی های مختلفی را به کاربرا  ارائه دهند. هوانند هوابع مختلفی را انیام داده و سرویسهای مختلف میزمینه

هر استت کته آنهتا را بتا هوجته بته زمتا         که چندین درخواست به طور هم ما  وجود دارند، آنگاه بهتر و عادالنه

ورودشا  پردازش کنیم. با این حال اینترنت اشیاء شامل مسائل زندگی روزمره، مسائل رویدادی، یا حتی مستائل  

ها دارند. سیستم نیاز دارد هر نیاز به اولویت باالهری برای سرویسمسائل اورژانسیمربوط به بالیای طبیعی است. 

 های متناظر آنها رسیدگی کند. بود  این مسائل را هشخیص دهد و طبق اولویت ی اورژانسیکه درجه
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          M2Mهواند از ی کاربردی اینترنت اشیاء در حال حاضر، هنوز هم نمیهای برنامه، یکی از محبوبترین مدل

ه هلفتن همتراه استت.    سیم یا شبکها بر اسا  کابل بر ، شبکه بیخطر امنیتی اجتناب کند، چرا که انتقال داده

هواند بته سته جنبته بته صتور  زیتر       با آ  مواجه است در سطح برنامه کاربردی می M2Mمشکال  امنیتی که 

 هقسیم شود.

انتد کته بترای بترآورده نمتود  نیازهتای       اف اری هشکیل شدهاز سیستم پایانی و میا های کاربردی برنامه        

ها و اف ایش هوش پردازش هیتاری نیت    ی دادهآوری و هحلیل بالفاصلهجمعامنیتی باال موردنیاز هستند، چنانکه 

مدیریت امنیتی کدهای منبع و اینترنت اشیاء همچنین نیاز دارند که در سطح استاندارد باالیی موردنیاز هستند. 

صتحت و    باشند. دیگر مسائل امنیتی شامل کنترل دسترسی، حفاظت از حریم خصوصی، صدور میوز به کتاربر، 

در همین حال، حریم خصوصی و قابلیت اطمینتا  از  درنگ و غیره هستند. ها، در دستر  بود  بیهمامیت داده

هتای حفاظتت از   اکثر محققا  شروع به هوجه بته فنتاوری  به هازگی، های اینترنت اشیاء هستند. بیشترین نگرانی

ها، استفاده سازی دادهها، هصادفی[، هبدیل داده110گمنامی ]-kهای شامل اند، این فناوریحریم خصوصی نموده

هتا  ها و کار ی ماشینی مدیریت به هم پیوسته، هوسعهIMSIو  IMEIمحدود شده به  SIMها با ماژول پایانهاز 

ها، ها و کار جهت پیشگیری از سرفت ماشین M2Mی بستر روز شده و گواهینامهو ارسال کلید احراز هویت به

دهتد آنگتاه   وقتی که هغییرا  شخصی در متدیرا  عملیتا  سترویس رخ متی     منابع کد امن هستند. اطمینا  از

هتا بتین   وجتود دارد. هبتادل داده   M2Mههدیدا  احراز هویت نامناس  کاربرا  یابد. خطرا  امنیتی اف ایش می

قوانین مناستبی  های اقتصادی شود. بنابراین دولت باید هواند منیر به افشای اطالعا  هیاری و زیا ها میاپراهور

ها از م ایای امضا هنگام هعویض حامل بهره گرفته شده و خطتر کتاهش    برای رفتار منظم اپراهورها در نظر بگیرد

 یابد.

گتام  اپراهورها باید فرآیندهای خاصی را جهت هغییر کلیدها و دیگر اطالعتا  کتاربرا  در هن  عالوه بر این،         

 هغییر حامل فراهم کنند، ها از امنیت اطالعا  کاربر اطمینا  حاصل شود.

ها، ای از جمله خطر اولویت فرآیند، خطر مدیریت سازما های امنیتی عمدهبستر محاسبا  ابری با چالش        

پشتیبانی رسیدگی و خطر ها، خطر ها، خطر بازیابی دادهها، خطر ای وله شد  دادهخطر فرض قبلی در مورد داده

     ی دزار مد  روبرو است. هوسعه
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 . تهدیدات امنیتی3-3-1-1

های محاسبا  هرین جنبهکنندهی امنیت یکی از نگرا انیام شده است، مسئله IDCبر اسا  هحقیقی که هوسط 

هتا را  محاستبا  ابتری داده  های امنیتتی فنتی دارنتد. در واقتع، بستتر      ی پاسخگویا ، نگرانیباشد. همهابری می

ینی حیف نخواهنتد  مع مد  زما گیری خواهد نمود که ها های کاربرا  پشتیبا رم گیاری خواهد کرد و از داده

های از موفق بود  طرحدر سمت ابری  هاو قبل از قرارداد  داده دهبنابراین از انیام هخمین خطر مطمئن ششد. 

 مطمئن شوید. نی  احتمالی

ها و افراد به اهداف هکرها ها است، بنابراین شرکتابری شامل اطالعا  کلیدی خاصی از شرکتمحاسبا          

بته  بتا هوجته   ی رایج نیست، ولی رویداد امنیتی ممکتن استت رخ دهتد.    هر چند این یک مسئله اند.هبدیل شده

شود های مالی هوصیه نمیرکتهای پ شکی و ششرکت های حسا  از قبیلداده یی باهای امنیتی، شرکتمسئله

   که از فناوری محاسبا  ابری استفاده نکنند. 

 

 ی حمله و وقفه در سرویس. مسئله3-3-1-2

سترویس ابتری امتری رایتج استت، کته شتامل         قطع شتد  با هوجه به هیربه گیشته از محاسبا  ابری، همیشه 

هتا  اند. خوشبختانه این خرابتی آفالین از این جملهی ها، خاموش شد  سیستم و مرک دادهگیری از دادهپشتیبا 

 بینی هستند. قابل پیش

به نتوعی از حملته    DDoSی نی  در کنار قطع شد  سرویس وجود دارد. حمله DDoSی همچنین حمله        

ایتن   جلوگیری کنتد،  دسترسی داشته باشند، های ابریسرویس کاربرا  عادی به اینکه هواند ازاشاره دارد که می

های بحرانی ابری منابع سیستمی زیتادی از قبلیتل فرآینتدها، حافظته،     شود که برخی از سرویسمیباعث  حمله

یتا پاستخ بته     شدهپاسخ ابری بسیار کندهر  شود هاباعث می این امر دیسک و پهنای باند شبکه مصرف کنند، که

   طور کامل قطع شود.

 

 . بررسی مسائل حسابرسی3-3-1-3

هواننتد بته طتور سراستری در     سازی، پهنای بانتد شتبکه متی   های محاسباهی، ذخیرهمحاسبا  ابری، سرویسدر 

هواند هقلبی باشد. عالوه بر این، کشتورها و  های ارائه شده هوسط کاربرا  میدستر  باشند، ولی اطالعا  حساب
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هتای  یتاز دارنتد، بنتابراین جترم    مناطق مختلف نیازهای مختلفی در به دست آورد  شواهدی از رفتارهای غیرم

ای مبتنی بر بستر محاسبا  ابری بته ستختی قابتل ردیتابی هستتند. وقتتی کته منتابع بستتر از چنتدین           شبکه

 هواند حتی دشوارهر شود.  ها میدر سطوح مختلف است آنگاه ردیابی جرم ی شخص ثالثفروشنده

ی سترویس ابتری،   کننتده اینکه درک کاملی از محیط فراهمای و بدو  ها به صور  عیوالنهاگر شرکت           

هایی برای حادثه، مسائل رم نگاری، نظتار   های عملیاهی )مانند مسئولیتکاربردهای اینترنت اشیاء، و مسئولیت

هتا بتا خطترا  نتامعلومی مواجته      بر امنیت( داشته باشند، خود را بر محاسبا  ابری انطبا  دهند آنگتاه شترکت  

 . خواهند شد

 

 کاربردهای اینترنت اشیاء در ل امنیتی. مسائ3-3-2

اف ارهای هیاری خاص فردی یا ادغام شده است. مسائل امنیتی که این الیه با ی کاربردی شامل نرمی برنامهالیه

ی حفاظت از حریم خصوصی، های اینترنت اشیاء حل شوند، مانند مسئلههوانند در دیگر الیهآنها روبرو است، نمی

هتای  هواند به یک هقاضتای واقعتی در برختی از زمینته    دهد، ولی میهای حس کرد  و انتقال رخ نمیکه در الیه

ی کاربردی هواند به عنوا  یک هقاضای امنیتی خاص در الیهی کاربردی هبدیل شود، یا میی برنامهخاص در الیه

 [.85نامیده شود ]

یابی، مشکل امنیتی بترای حتریم خصوصتی وجتود     اشیاء، مانند موقعیتهای خاصی از اینترنت در زمینه          

مکتا   اشاره کترد.   1پر  و جوهوا  به حریم خصوصی مکا  و حریم خصوصی یابی میدارد که در مورد موقعیت

ی یک کاربر اشاره دارد، در حالی که حریم خصوصی پر  و جو به پر  و جو در اینیا به مکا  فعلی یا گیشته

ی خاصتی  هتا را در منطقته  ها یا بیمارستا کند. اگر یک کاربر اغل  رستورا اطالعا  حسا  اشاره می و کاوش

هوانند هوسط برخی افراد غیرمیاز برای هحلیل مکا  اقامتت  کند، آنگاه این رکوردهای پر  و جو میجستیو می

ا  در نظر گرفته شتوند کته باعتث    ی زندگی، رفتارها، وضعیت سالمت و دیگر اطالعا  حسکاربر، درآمد، شیوه

حفاظت از حریم خصوصی فعلی شامل استتار محل، فضتای ناشتنا ،   افشای اطالعا  شخصی وی خواهند شد. 

   [.19رم نگاری فضا و غیره است ]
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 اف ارهای زندگی اجتماعی، مانند شبکه هوزیعای در نرمهای کاربردی اینترنت اشیاء به طور گستردهبرنامه           

 بر  هوشمند، حمل و نقل هوشمند، شهر هوشمند، خانه هوشمند و غیره استفاده شود.

 

 . حمل و نقل هوشمند3-3-2-1

فنتاوری اطالعتا ، متدیریت هتدارکا       شتود. استفاده متی  1هدارکا ای در صنعت اینترنت اشیاء به طور گسترده

ی هتدارکا   دهند و به کنترل ه ینهرا بهبود میهای هدارکا  یکپارچه و نظار  بر فرآیند نه هنها کارایی شرکت

سازی سیستم هدارکا  هوشمند شامل پیادهبخشند. کنند، بلکه سطح اطالعاهی شرکت را نی  بهبود میکمک می

هتای مترهبط استت. هتر زیرسیستتم بترای       سازی، ارسال، حمل و نقل وسایر زیتر سیستتم  دریافت، انتقال، مره 

از قبیل مدیریت موجودی، هحویل کاال، صدور خودکتار صورهحستاب و دیگتر هوابتع      دستیابی به یکی از مواردی

 باشد. هیاری می

از  RFIDدرنگ و سریع است. در راه انتقتال اشتیاء، کتارهخوا     های دقیق، بیدارای ویژگی RFIDفناوری         

را به مرک  داده گت ارش  کند ها موقعیت فعلی اشیاء استفاده می GPSاز سیستم  GSM/CDMAی طریق شبکه

درنتگ کمتک   های سرمایه به صور  بتی هواند به ردیابی ج یا  اطالعا  و جریا ساخت روند هدارکا  می دهد.

 هر و کارآمدهر بسازد. ی هیاری را هماهنگکند، و هر جنبه

ها و حمتال   ویرو  ها نی  در برابرهمانند اینترنت هستند، بنابراین این سیستم RFIDهای ولی سیستم         

هکرها قرار خواهند گرفت. دلیل اصلی این است که به دالیل اقتصادی و ه ینه، هیچ متاژول امنیتتی یتا متاژول     

شود، که کانالی مناس  برای هکرها جهت شکستن کدها و بته دستت   محافظتی مناسبی در هراشه بارگیاری نمی

ها هرین خطر امنیتی دادهمند، فاش شد  اطالعا  جدیدر هدارکا  هوش[. 114کند ]آورد  اطالعا  اییاد می

ی فاش شد  اطالعاهی اشتاره دارد کته برچست  ارستال     فاش شد  اطالعا  به مسئلهاست.  RFIDدر سیستم 

برچس  الکترونیکی ممکن است شامل اطالعا  داخلتی یتا اطالعتا  حتریم خصوصتی از قبیتل هعتداد        کند. می

دا  خرید باشد. اگتر برچست  دزدیتده شتود، آنگتاه اطالعتا  داخلتی یتا         ای محصول، هویت شخصی و عادسته

هتوانیم از دو راه استتفاده   ها، متا متی  اطالعا  حریم خصوصی نی  فاش خواهد شد. برای جلوگیری از سرقت داده
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های الکترونیکی ذخیره نکنیم، و هنهتا اطالعتا    ها حسا  را در برچس ( داده2ها؛ و )( رم نگاری داده1کنیم: )

ID [.115ها مهم و حیاهی در سرورهای متعددی پراکنده شوند ]ای ندارد. دادهرا ذخیره کنیم که اهمیت ویژه 

 ی اساستی استت.  عالوه بر این، در صنعت هدارکا ، اطمینا  از امنیتت محصتوال  و کاالهتا یتک مستئله             

در ایتن متورد، مشتکل امنیتتی      اهمیت خود را در روزهای هعطیل از دستت داده استت.   ی اکسپر  اغل پدیده

حل ختوبی  ها، یافتن راهدرنگ آیتماطالعا  بی 1اکسپر  اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای مشکل بازخورد

رخ کم، هتوا   ی نبه وسیله ZigBeeفناوری  [.116ها دشوار است ]ی وسیعی از مسائل امنیتی آیتمبرای محدوده

هوانتد  شود. بنابراین، ایی فناوری میپییر با هوپولوژی شبکه مشخص میپیکربند و انعطاف-ی کم، خودکم، ه ینه

 [.117ها مورد استفاده قرار گیرد ]درنگ بر روی اطالعا  آیتمبرای بازخود بی

حمتل   RFIDبرای شناسایی اطالعاهی متکی است که هوسط برچس   RFIDی پیوند به کارهخوا  هر گره        

و اطالعتا    GPSشوند. ماژول ارهباطا  سریالی اطالعاهی از قبیل اطالعا  برچست  الکترونیکتی، اطالعتا     می

، GPSبته   SPI، واستط  ZigBeeی معمتاری پروهکتل   بته وستیله  کند. ارسال می GPRSها را از طریق دیگر گره

GPRS ،RFID  های ارهباطی با یک واحد پردازشی داده دیگر ماژولوMCU هواند باعتث  شود، که میمتصل می

یابی، ضد سرقت و هشدار ضد گم شد  داشته باشند. بته ایتن هرهیت ، ایتن     شود سیستم هدارکا  هوابع موقعیت

هوانتد  م کنتد و متی  هواند به ردیابی اکسپر  کمک کند ها نگرانی مردم را از لحاظ روحی و روانی کت پروهکل می

ستیم را هتا حتد ممکتن صتنعتی نمایتد       مصرف هوا  سیستم را ها حد زیادی کاهش داده، بستر شبکه حسگر بی

[116   .]   

 

 . خانه هوشمند3-3-2-2

ای در چین و سرهاستر جهتا  دارد، و   انداز گستردهی هوشمند دارای چشمدر جریا  اینترنت اشیاء، صنعت خانه

 شامل بازار بالقوه ب رگی است. 

شامل حسگرها، اینترنتت و کنتترل هوشتمند استت، ایتن      [ 119و  118ی هوشمند ]سیستم جدید خانه         

ی خانه"در ایاال  متحده، هواند محیط زندگی کارآمد، راحت، امن، مناسبی را برای مردم فراهم کند. سیستم می

همام موارد از جمله روشنایی، موزیک، دمتا،   [.120ی هوشمند کالسیک دانست ]گیتس را باید یک خانه "ندهآی

                                                 
1
 feedback 
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 شتود، بتا بتاز کترد  درب آغتاز متی     هوانند با هوجه به نیازهای مهمانا  هوسط کامپیوهر هنظیم شوند. رطوبت می

هوانند با آ ، هرجیحا  ختود را بترای   کنند که میبازدیدکنندگا  یک سنیا  سینه حاوی ری هراشه دریافت می

هنظیم کنند، بدو  هوجه به مکانی که هستند، حسگرهایی دما، رطوبت، روشنایی، موزیک، نقاشی و دیگر شرایط 

ارسال خواهند کرد، که محتیط را بته    NTها را به یک کامیپوهر مرک ی با سیستم ویندوز که جاسازی شده داده

آیند، حسگری که در کف اها  است به طور خودکتار روشتن   ها میوقتی مهما  طور خودکار هنظیم خواهد کرد.

به طور عمده فناوری استفاده شده [. 120روند به طور خودکار خاموش خواهد شد ]ها میشده و وقتی که مهما 

 [.120] باشدی سیار میدر سیستم خانه هوشمند شامل فناوری کنترل شبکه، فناوری ارهباطا  و فناوری پایانه

 3هواند به صتور  شتکل   ای میی هوشمند بر اسا  اینترنت اشیاء مطابق ساختار سه الیهسیستم خانه          

های هابع در هر اهتا  ختانواده، هغییترا  محتیط هوستط      های حسگر و گرهپس از هنظیما  گرهنشا  داده شود. 

شتوند. برختی از   مسیریابی به دروازه هتدایت متی  ها از طریق هیمیع شوند، دادههای حسگر ضبط و ثبت میگره

های هابع نیت  بته طتور مستتقیم     ی طراحی شده را در برخواهند داشت. و گرهی پیشرفتههغییرا ، واکنش برنامه

هتوانیم  گیتری کننتد، آنگتاه متی    اگر نیاز داشته باشیم که افراد در برخی موارد هصمیمکنند. واکنش را اعمال می

خواهید اقدامی را انیتام دهیتد آنگتاه    های هوشمند مطلع سازیم، اگر شما میطریق اینترنت از پایانهدروازه را از 

ی ی مستیریابی دروازه هوانید فرمانی را صادر کنید و این پاسخ به گرهآیند، شما میافراد برای دید  اطالعا  می

وا  مثال، وقتی که می با  در خانه نیستت، اگتر   های هابع عمکلردی را انیام دهند. به عنگردد ها گرهخانه بازمی

 هتای همتراه ارستال خواهتد کترد.     های هوشمند از قبیل هلفتن حسگر اطالعا  را به پایانهآنگاه یک غریبه بیاید، 

کند، اگر می با  بخواهد غریبه را گرفته و حبس کند، آنگتاه  می با  از خانه یک هشدار خارج از خانه دریافت می

ی هابع کنترل این دستور را ، گره"ها را ببندها و پنیرههمام درب"به سیستم دستوری را بدهد، مثال هواند وی می

 کند.  اف اری مربوطه نی  این دستور را اجرا میکند و هابع سختدریافت می

و  به طور عمده فناوری استفاده شده در سیستم خانه هوشمند شامل فناوری کنترل شتبکه، فنتاوری ارهباطتا    

 [.120باشد ]ی سیار میفناوری پایانه

 فناوری کنترل شبکه 

وجتود دارنتد کته بتا بتا        EIB ،C-Bus ،H-Bus ،LonWorks ،SCS ،RS-485هایی از قبیتل  فناوری          

هتای مختلفتی بته    ی خطتوط ستیمی، خستار    به دلیل چیدما  پیچیده .شوندمیی خانه متصل اهصالی دروازه
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هتای زیتادی خواهتد    نموده و هعمیر و نگهداری آ  نی  دشوار است. گستترش آ  نیت  محتدودیت   ساختما  وارد 

  شود. ، بلوهوث و غیره استفاده میWi-Fi ،ZigBee، حامل، RFسیم از جمله های بیداشت. بنابراین از روش

  فناوری ارهباطا 

هتا  شود، اکثر این فناوریسیم هقسیم میبی فناوری ارهباطا  به دو فناوری ارهباطا  سیمی و ارهباطا           

ی ی هوشمند. به دلیتل ه ینته  برای سیستم خانه ZigBeeسیم مبتنی بر بالغ هستند، از قبیل فناوری شبکه بی

هتای خانته هوشتمند بته یتک موضتوع       های پوشش مناطق دورهر، سیستتم پییری و ویژگیکم، هوا  کم، هطبیق

  برجسته هبدیل خواهند شد.

 ی سیارفناوری پایانه 

هتا،  بوکها، کامپیوهرهای شخصی، نو لتهای هوشمند، ه های هوشمند سیار از قبیل هلفنبرای پایانه          

ی امنیتی شامل سرقت اطالعا  حریم خصوصی، استرا  سمع غیرمیازی و غیره است. برای برخی مسائل عمده

و هاثیر بشر ج و مسائل امنیتتی قترار خواهنتد گرفتت. حمتال       اف اری، محیط داخلی و خارجی از وسایل سخت

DDoS 3ی شبکه از قبیل حمال  حین انتقال در های الیهدر فناوریG  .نی  مسائل امنیتی به بار خواهد آورد 

 هواند در دیگرمسائل امنیتی این الیه نمیی کاربردی است. ی کاربردی مختص برنامهی برنامهامنیت الیه        

های کاربردی مختلف اینترنت اشیاء، مستائل امنیتتی متفتاوهی اییتاد     با برنامههای اینترنت اشیاء حل شود. الیه

ی کاربردی هحلیل نمتودیم، کته شتامل    ی پشتیبانی از برنامهشود. در این الیه، ما مسائل امنیتی را برای الیهمی

ستپس، متا مستائل     رسی مستائل حسابرستی هستتند.   ها، و برههدیدا  امنیتی، وقفه در سرویس و مسائل حمله

های معمول متعددی از اینترنت اشیاء را ماننتد  های کاربردی اینترنت اشیاء را هحلیل کرده و برنامهامنیتی برنامه

ها و مسائل امنیتی مربوط به آنها را نیت   حمل و نقل هوشمند و خانه هوشمند هحلیل کردیم. و همچنین فناوری

  ایم.هحلیل نموده

 

 وان یک کلن. امنیت اینترنت اشیاء به ع3-4

شود، به همین دلیل مستائل امنیتتی زیتادی وجتود     از آنیا که اینترنت اشیاء هر روز بیشتر و بیشتر محبوب می

هوانند نیازهای امنیتی برای اینترنت اشیاء نمی دارند که نیاز است به عنوا  یک سیستم کل در نظر گرفته شوند.

 های هر زیر الیه در کنار یکدیگر به دست آید.حلبا کنار هم قرار داد  راهبه سادگی 
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د از قبیل: حمل و نقل هوشتمند، خانته هوشتمند،    نانواع مختلفی از کاربردهای اینترنت اشیاء وجود دار           

هتای  نامته متا بترای بر  مدیریت شهر هوشمند، پ شکی هوشمند، گلخانه هوشمند، و شبکه هوزیع بر  هوشتمند.  

ها برای کاربردی مختلف نیازهای امنیتی مختلفی نی  خواهیم داشت. به عنوا  مثال، امنیت حریم خصوصی داده

حمل و نقل هوشمند و پ شکی هوشمند از اهمیت زیادی برخوردار است. ولی بترای متدیریت شتهر هوشتمند و     

ممکن استت   رسید  به بهترین امنیت، ما ها بیشتر اهمیت خواهد داشت. به منظورگلخانه هوشمند، صحت داده

  دهیم.بهای مختلفی به کاربردهای مختلف وز  نیاز داشته باشیم که

یک فناوری ختاص در یتک   اده از هوانند هنها با استفدانیم، برخی از نیازهای امنیتی نمیهمانطور که می          

با الیه برنامه کاربردی ضتعیف، مهتم نیستت کته متا      به عنوا  مثال، برای یک سیستم برطرف شوند. ی هنها الیه

هوانتد  میی حس کرد  هالش کنیم، چو  یک مهاجم به راحتی ها در الیهچقدر برای حفظ حریم خصوصی داده

های مختلف نیاز داریم. همام اطالعا  خصوصی را به دست آورد. بنابراین در این وضعیت، ما به همکاری بین الیه

 های متقابل نیاز داریم.های مربوط برای استفاده در الیهاحی فناوریبه طربنابراین ما 

ی واحد رسیدگی کنتیم، بلکته همچنتین بایتد بتا مستائل ادغتام        ما نه هنها باید به مسائل ناهمگنی الیه          

تم هتای جدیتدی را بترای ستاخت سیست     های متقابل نی  برخورد کنیم. ما نیاز داریتم کته فنتاوری   ناهمگنی الیه

هتوانیم  نماییم، به طتوری کته متا متی     برآوده ی متقابل راها نیازهای الیه خودمختار و مدل ادغام ناهمگن بیابیم

بنابراین برای شبکه ناهمگن در مقیتا    های متفاو  متقابل به دست آوریم.را از الیه یهای واحددادهاطالعا  

های اینترنت اشتیاء بتا شتبکه نتاهمگن در     برای اییاد سیستمهوانیم از فناوری ناهمگن الیه متقابل ما میب رگ، 

   ایم.دهنموها را برای امنیت اینترنت اشیاء ارائه حل، ما مسائل و راه1مقیا  ب رگ استفاده کنیم. در جدول 

 

 . مقایسه مسائل امنیتی بین اینترنت اشیاء و شبکه معمولی4

هوانیم بگتوییم کته مستائل امنیتتی     ت اشیاء که در باال ذکر شد، میهای امنیتی اینترنحلبا هوجه به مسائل و راه

 شوند.اینترنت اشیاء و شبکه معمولی در بسیاری از جها  متفاوهند که در ادامه مطرح می

هشکیل شده استت کته منتابع محتدودی دارنتد، در       WSNهای و گره RFIDهای اینترنت اشیاء از گره           

های هوشمند هشتکیل شتده استت کته منتابع غنتی دارنتد. بنتابراین در         ، سرورها، هلفنPCحالی که اینترنت از 

های سبک و ساده برای به حتداکثر رستاند    های پیچیده و الگوریتمهوانیم از هرکیبی از الگوریتماینترنت، ما می
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ترنتت اشتیاء، در اکثتر    امنیت با حداقل مصرف منابع از قبیل هوا  محاسباهی استفاده کنیم. در حالی کته در این 

های سبک و ساده برای یافتن هوازنی بین امنیت و هوا  محاستباهی استتفاده   هوانیم هنها از الگوریتمموارد، ما می

 کنیم. 

ستیم  های بتی های اینترنت اشیاء همیشه از طریق رسانههمانطور که در باال نی  گفته شد، اهصال بین گره         

ها به خطر افتاد  راحت گرههر هستند، و منیر به فاش شد  آسا  اطالعا ، ندهر و ناامنها کاست که این رسانه

ستیم  شوند. در حالی که در اینترنت، اکثر ارهباطا  از طریق ارهباطا  سیمی یا بتی و همام مسائل ناامن دیگر می

ای ستاخته  های امتن پیچیتده  لسیم بر روی پروهکاهصاال  بی ،1هر و سریعتری هستند. حتی با اینترنت سیارامن

  های اینترنت اشیاء با محدودیت منابع هقریبا غیرممکن است.سازی آنها برای گرهشوند که پیادهمی

های آنها همگی با اگر چه وسایل مختلفی در اینترنت وجود دارند، ولی با مفهوم سیستم عامل، قال  داده         

خانواده ویندوز و مشابه یونیکس هقریبا یکسا  هستند. با این حال، در اینترنت های های سیستم عاملقال  داده

سیم است. در اینیا هیچ سیستم عاملی وجود ندارد، و هنهتا یتک   ی بیی سادهاشیاء، آنچه که ما داریم هنها گره

ای مختلفتی بته   هراشته اف ارهای ها، سختبا هنوع اهداف گرهی جاسازی شده در هراشه وجود دارد. ی سادهبرنامه

متفتاو    یهتا ها به صور  ناهمگو  و با قالت  وجود آمده است که این موضوع هم منیر به هولید محتویا  داده

  شده است.

های کاربردی اینترنت اشیاء وجود همانطور که در الیه برنامه کاربردی نی  ذکر شد، انواع مختلفی از برنامه          

گیرند، و آنها اطالعا  خصوصی ما را در کاربردی در زندگی روزمره ما مورد استفاده قرار می هایاین برنامهدارند. 

با اینترنتت اشتیاء، ایتن    هری را برای ما فراهم آورند. کنند ها زندگی راحتآوری میهر ثانیه به طور خودکار جمع

به همین دلیل اگر ما کنترل سیستم د. هوانند محیط زندگی روزمره ما را کنترل کننهای کاربردی حتی میبرنامه

در حالی که در اینترنت،  ی ب رگی پیش خواهد آمد.اینترنت اشیاء را از دست بدهیم آنگاه مشکال  امنیتی بالقوه

اگر ما اطالعا  خود را ارائه نکنیم، آنگاه هیچ راهی برای مهاجما  وجود ندارد که اطالعا  ما را به دست آورنتد.  

 هری داریم. اف ارهای امنیتی محیط امنم عامل و هعداد زیادی از نرمو با کمک سیست
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هری با منابع محدود و با نگهبانی کمتری بنابراین در یک کلمه، سیستم اینترنت اشیاء در محیط خطرناک        

ستازی  پیاده طرناکا برای مقابله با این محیط خهای سبکی رحلاز شبکه قرار دارد. بنابراین ما نیاز داریم که راه

       کنیم.

 

 اینترنت اشیاء در امنیتی باز . مسائل5

ی هنها از اینترنت اشتیاء  اف اری هنها یا یک الیهی نرمدر اینترنت اشیاء، ما بیشتر از آنچه که به امنیت یک قطعه

سیستم اینترنت اشیاء آنچه ما نیاز داریم این است که کل . به امنیت کل سیستم هوجه داریم هوجه داشته باشیم،

هتای امنیتتی الیته    حلرا به عنوا  یک نهاد یکپارچه در نظر بگیریم و این موارد را مشخص کنیم: که چگونه راه

های امنیتی ناهمگن اینترنت اشیاء رسیدگی کنیم و چگونته  ای را اییاد کنیم، چگونه به معماریمتقابل یکپارچه

    را به طور امنی ادغام کنیم.های هولید شده هوسط منابع متفاوداده

 

 امنیتی برای کل سیستم اینترنت اشیاءکلی . معماری 5-1

حل این مسائل نی  به همتین  از آنیا که مسائل امنیتی اینترنت اشیاء مختص هر کاربرد است، به همین دلیل راه

هتوانیم  مختلف امنیتی، ما متی های مختلف کاربردی و نیازهای با زمینه باشد.صور  برای هر کاربردی خاص می

های متفاو  امنیتی را برای حل مسائل امنیتی مربوطه ارائه دهیم. این مفهوم به ایتن معنتی استت کته     معماری

و ما ممکن است قادر به اییاد چارچوب واحدی  هستند 1های امنیتی اینترنت اشیاء قابل سفارشی شد معماری

اف ار قرض ها را از مهندسی نرمهوانیم برخی از ایدهبا این حال ما میکند.  نباشیم که بتواند به همام امور رسیدگی

هتوانیم  و سپس ما متی ها را میا  کاربردهای اینترنت اشیاء خالصه کنیم. هوانیم شباهتبگیریم، که در آ  ما می

کاربردهتای رایتج    ی امنیتتی بترای  هتای پایته  حلمفهومی از معماری امنیتی را طراحی کنیم که در آ  همام راه

هتای امنیتتی را بترای    دهنتده در این میا ، معماری امنیتتی ستطح بتاال، انطبتا      کنیم.اینترنت اشیاء فراهم می

را بترای هبتادل    های خاص هر کتاربرد هوانند الگوریتمها میدهندهدهد که این انطبا کاربردهای مختلف ارائه می

الگتوی   23هتوانیم از الگتوی استتراهژی از    ما همچنین متی های امنیتی سطوح باال فراهم کند. ها با الگوریتمداده

هتای  هتایی را بترای استتراهژی   اف ار استفاده کنیم که در آ  معماری سطح باال واستط طراحی برای مهندسی نرم
                                                 
1
 Customizable 
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هوانیم به این هرهی  ما میکند. سازی میها را پیادهکند و سیستم مختص کاربرد نی  این واسطمختلف فراهم می

    .ختلف اینترنت اشیاء را خالصه کرده و عملی نماییمها میا  کاربردهای مهفاو 

 

 و سادههای امنیتی سبک حل. راه5-2

هتای ستبک و ستاده جهتت هحقیقتا  متا در آینتده        حلهای خاص اینترنت اشیاء، همیشه راهبا هوجه به ویژگی

های سبک را برای سیستم اینترنت اشیاء از قبیل مدیریت کلید، احراز هویتت  حلبنابراین ما باید راه خواهند بود.

هتای ستبک،   لحت ما همچنین باید مطمئن شتویم کته ایتن راه   دسترسی، کنترل دسترسی و غیره مطالعه کنیم. 

محاستباهی و نیازهتای امنیتتی    هتوانیم نیازهتای   متا متی   کننتد. نیازهای کاربرد خاص مورد نظر ما را برآورده می

متورد نیتاز بترای     محاسباهی سطوح مختلف به پیچیدگیهای کاربردی را به سطوح مختلفی هقسیم کنیم. برنامه

دهتیم،  فرض ارائه متی های پیشحلو در هر سطحی، راهو نیازهای امنیتی مختلف اشاره دارد.  محاسبا  مختلف

هتایی را کته در هتر یتک از ایتن      هوانیم الگوریتم. در هر حال، ما میکه نیازهای خاص هر سطح را برآورده نماید

ی یتک چتارچوب کلتی امنیتتی     به این هرهی  ما ممکن است قادر به ارائهاند را مشخص کنیم. سطوح ارائه شده

   اینترنت اشیاء باشیم. 

 

 های عظیم ناهمگنهای موثر برای دادهحل. راه5-3

کند، بنابراین این مورد نی  های عظیم ناهمگنی را هولید میاشیاء در هر دقیقه داده عالوه بر این، سیستم اینترنت

هتای هولیتد   به طور عمده جهت هحقیقاهی ما را برای یافتن یک راه موثر جهت رسیدگی به این حیم عظیم داده

جهت رسیدگی کارآمد و  های امنیی پروهکلکند. ما نیاز به ارائهشده هوسط سیستم اینترنت اشیاء را هعیین می

حل امنیتی جامعی برای هوانیم در نهایت راهدهی همام این حیم عظیم اطالعا  داریم به طوری که ما میسازما 

کل سیستم اینترنت اشیاء مرهبط با کاربرد به دست آوریم. این امر مشابه اینترنت است، که در حال حاضتر وارد  

اینترنتت   نت اشیاء، آ  را کامال متفاو  ازهای اینترحال ناهمگنی در دادهبا این  شده است. big dataی محدوده

ی هتای ارائته شتده در زمینته    حتل ی خوب این است که نیم نگاهی به راهبنابراین ممکن است یک ایدهسازد. می

  داشته باشیم و آنها را به سیستم اینترنت اشیاء اعمال کنیم. big dataاینترنت برای 
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 گیری نتیجه. 6

ایم، و آ  را به سه ی مروری، ما بر روی معماری امنیتی و مسائل امنیتی اینترنت اشیاء همرک  داشتهدر این مقاله

ها و مستائل امنیتتی هتر    ما ویژگی های کاربردی.الیه حس کرد ، الیه انتقال و الیه برنامهایم: الیه هقسیم کرده

در ایتن میتا ، همچنتین     ایتم.  ط بته ایتن مستائل را معرفتی نمتوده     های فنی مربوحلالیه را هحلیل کرده، و راه

ایم. بترای الیته   های مربوط به آنها مقایسه کردهی هحلیل فناوریبه وسیلهرا های مختلف حلهای این راهویژگی

هتای  اهمیت زیادی دارنتد، متا مستائل امنیتتی فنتاوری      RFIDو فناوری  سیمهای حسگر بیحس کرد ، شبکه

RFID هتراکم، حفاظتت از حتریم    کته شتامل کدنویستی واحتد،     ایتم  هحلیل کردههای مربوط به آنها را حلو راه

ستیم  های حسگر بیهای فنی در شبکهحلو سپس مسائل امنیتی و راه ، مدیریت اعتماد هستندRFIDخصوصی 

هتای  دیریت کلید در شتبکه سیم، مهای حسگر بیهای رم نگاری در شبکهایم که شامل الگوریتمرا هحلیل نموده

هتای  ها در شتبکه سیم، مدیریت اعتماد گرههای حسگر بیهای مسیریابی امن برای شبکهسیم، پروهکلحسگر بی

ایتم، کته   هحلیل کترده  RSNهای جدید را برای ، ما چالشWSNو  RFIDپس از هحلیل  سیم هستند.حسگر بی

های از آنیا که سیستم اینترنت اشیاء نیاز به رسیدگی دادهسیم است. های حسگر بیو شبکه RFIDادغام شبکه 

عظیم ناهمگنی از منابع مختلف دارد، ما همچنین مسائل ادغتام نتاهمگن الیته متقابتل و مستائل امنیتتی را بتا        

در دسترسی ی شبکه، و شبکه محلی است. الیه انتقال شامل دسترسی به شبکه، هستهایم. بررسی کردهج ئیا  

مستائل را  هتای مربتوط بته ایتن     حتل ، و فناوری راه3G، اد هاک و شبکه WiFiما مسائل امنیتی برای به شبکه، 

ی ی امنیتتی استتفاده  دسترسی به شبکه بترای حتل مستئله   در شبکه محلی، ما فناوری کنترل ایم. هحلیل کرده

امنیتی شتبکه محلتی و مستائل    ایم. ما همچنین معماری عملکردی مسائل قانونی از منابع شبکه را بررسی کرده

بانی از برنامته کتاربردی و الیته    یشامل الیه پشتالیه برنامه کاربردی ایم. امنیتی رایج را با ج ئیا  بررسی نموده

ما در مورد مسائل امنیتی الیه پشتیبانی از برنامه کاربردی از قبیل ههدیدا  برنامه کاربردی اینترنت اشیاء است. 

از آنیا ایم. ایم، و همچنین مسائل حسابرسی را نی  بررسی نمودهمسئله حمله بحث کرده امنیتی، قطع سرویس و

هتای  هواننتد در الیته  به برنامه کاربردی مرهبط است، به همین دلیل مسائل امنیتی نمتی که الیه برنامه کاربردی 

اینترنت اشتیاء از قبیتل حمتل و    معمولی های کاربردی بنابراین ما برخی از برنامهدیگر اینترنت اشیاء حل شوند. 

هتای مترهبط بته آنهتا از قبیتل      نقل هوشمند و خانه هوشمند را معرفی کرده، و مسائل امنیتی مربوطه و فناوری

 ایم. ی سیار را هحلیل کردهشبکه، فناوری ارهباطا  و فناوری پایانهفناوری کنترل 
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در پایا ، ما مسائل امنیتی بین اینترنت اشیاء و شبکه معمولی را مقایسه کرده، و به این نتییه رسیدیم            

که سیستم اینترنت اشیاء در یک محیط پُر خطرهر با منابع محدود و با محافظا  کم شبکه قرار دارد، در نتییته  

 در متورد  ما همچنتین  کنیم.اینترنت اشیاء انتخاب می را برای امنیت های کم حیمحلهمیشه در درجه اول راه

را  ایم، و برختی مستیرهای بتالقوه   کردهبه عنوا  یک نهاد غیرقابل هقسیم بحث  مسائل باز امنیتی اینترنت اشیاء

هتای امنیتتی کتم حیتم و     حتل معماری کلی امنیتی برای کل سیستم اینترنت اشتیاء، راه  ی از قبیلمسائل برای

           ایم.ارائه نمودههای عظیم ناهمگن ارآمد برای دادههای کحلراه


