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احراز هویت برای  همکاری جهت الیه کاربردی با قابلیتی امن و مقرون به صرفهپروتکل 

 اینترنت اشیاء

 چکیده:

افزایش و ارتقای کیفیت زنددگی روزردره ردا را بدا      به طور کلی های آینده است کهاینترنت اشیاء یکی از گرایش

شود که این وسایل از پروتکل کاربرد رحددود  فرض ریدهد. از اشیاء و حسگرهای هوشمند اطمینان ری استفاده

(CoAPبرای برقراری ارتباط در سطح الیه )کنند. ارنیت ارتباطات در واقد  زدزء ایدلی    ی کاربردی استفاده ری

رحدود با اسدتفاده از پروتکدل اردن     با رناب  رحدود است. ارتباطات رحررانه در ریان وسایلبا رناب  های رحیط

CoAP  یعنی(CoAPsانجام خواهد شد که )  از پروتکلDTLS هدای  دستگاهبرای کنار آردن با کند. استفاده ری

کندی..  اسدتفاده ردی   6LoWPANفشرده بر اسدا  اسدتانداردهای    DTLSو  CoAPرحدود، را از ادغام  با رناب 

DTLS احتمالی بسدته   بندیو قطعه ها را به حداقل رسانده و بدین ترتیب از تکه تکه شدنی بستهفشرده اندازه

با رناب   یزهت احراز هویت وسایل DTLSعالوه براین، را از رفهوم کلید عموری خام بر روی  کند.پیشگیری ری

دهدد کده   هستند. نتایج ارزیابی نشان ردی  رختلف گانهای فروشندکنی. که رحصول شرکتاستفاده ری رحدود

CoAPs    هدایی  با کلید عموری خام ارنیت ارتباطات و احراز هویت سبکی را با رصرف حدداقل اندر ی در رحدیط

بدا کلیدد عمدوری خدام قابلیدت       CoAPsکنندد.  کند که از رحصوالت فروشندگان رختلف استفاده ردی فراه. ری

 دهد.  همکاری و همچنین طول عمر شبکه را نیز بهبود ری

 

سدازی سدرآیند بعددی،    عمدوری، فشدرده   1سدازی سدرآیند  ، فشدرده CoAP ،DTLS ،CoAPs کلمات کلیدی:

6LoWPANاینترنت اشیاء ، 

 

 مقدمه .1

( را استاندارد نمود تا رسیریابی LoWPAN) 1توان-سی. ک.بر روی شبکه شخصی بی IPv6پروتکل  IEFTگروه 

در اینترنت اشیاء وسایل هوشمند از طریق سی. با توان ک. و با اتالف زیاد را فراه. نماید. های حسگر بیدر شبکه
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شوند. با توزه به الگوریت. کنترل ازدحام و پیوندهای ک. توان و بدا اتدالف   به ه. رتصل ری IPv6چنین پروتکل 

در اینترندت  باشدد. از ایدن رو   سی. ناکارآرد ردی های حسگر بیاثبات کرده است که در شبکه TCPزیاد، عملکرد 

 HTTPکداربرد  ی گیرد. عالوه بر این پروتکل الیهرورد استفاده قرار ری UDPپروتکل بدون اتصال اشیاء ترزیحا 

نیدز در   HTTPکندد، پدپ پروتکدل    به عنوان پروتکل زیرساخت خود برای ازرا استفاده ری TCPنیز از پروتکل 

ی بدا رنداب    هایپروتکل بدون اتصال و سازگار با رحیط IEFTباشد. گروه رحدود ناکارآرد ری ی با رناب هایرحیط

[. 1ندارد زدید برای اینترندت اشدیاء پیشدنهاد داده اسدت      ی کابرد به عنوان استا( را برای الیهCoAP) 2رحدود

CoAP هایی با در رحیط 3به ویژه برای رف  نیازهایی از قبیل سربار ک.، سادگی و پشتیبانی از ارتباط چندپخشی

  رناب  رحدود طراحی شده است. 

           CoAP  استفاده ازDTLS ها، احدراز هویدت،   نگاری دادهرا به عنوان پروتکل ارنیتی زیرساخت برای ررز

 CoAPتحت عنوان  DTLSبا  CoAP[. 2دهد  حفاظت از یکپارچگی و برای ردیریت خودکار کلید پیشنهاد ری

به تعدادی تبادل پیام برای برقراری  DTLSشود. شناخته ری CoAPsارن ناریده شده و به یورت خالیه با نام 

هدای ررزنگداری را فدراه.    طیف وسیعی از سدرویپ  DTLSدارد. اگر چه های ارتباطی نیاز اتصال ارن ریان گره

هایی طراحی شده است که طول پیام در آنها رعیار ره. و ایدلی  در ایل برای شبکه DTLSکند، با این حال ری

 با رناب  رحدود ناکارآرد است. برای رف  نیازهای هاییرحیطدر  DTLSنبود. به همین دلیل است که استفاده از 

در  DTLSشدود.  تعریدف ردی   6LoWPANسازی سرآیند های فشردههایی با رناب  رحدود، روشوسایل و شبکه

هدای  کارخانه PSKکند، در حالت از قابلیت همکاری ززئی ریان وسایل اینترنت اشیاء پشتیبانی ری PSKحالت 

اشتراک بگذارند. کسب چندین اعتمدادی   سازنده برای فراه. نمودن ارتباطات ارن باید کلیدها را از قبل با ه. به 

در رحیطی با وزود سازندگان رتعدد بسیار دشوار است. از سوی دیگدر، پشدتیبانی از زیرسداخت کلیدد عمدوری      

 برانگیز است.های اینترنت اشیاء چالش( نیز در رحیطPKIX) X.509ربتنی بر 

کنی.. این [ استفاده ریCoAP  3فشرده در  DTLSرا در این رقاله از رفهوم کلیدهای عموری خام با             

ی شود. دوم اینکه، وقتی اندازهزویی ریها در انر ی یرفهی پیاماول اینکه، با کاهش اندازه ادغام سه رزیت دارد.

کندد.  ی پیوند زلوگیری ریالیه MTUدر  6LoWPANبندی قطعه تکه تکه شدن و شود، ازدیتاگرام بزرگتر ری

                                                                                                                                                             
1
 Low-power Wireless Personal Area Network (6LoWPAN) 

2
 connectionless and compact Constrained Application Protocol (CoAP) 

3
 multicast communication 



3 
 

هدای  را از ذخیره و انتقال گواهیناره )وسایل رحدود شده( 1روی وسایل با رناب  رحدودسوم اینکه، بار روزود بر 

X.509 2دهیدست ازرای در حین DTLS دهد.    کاهش ری      

 

 مروری بر ادبیات موضوع .2

رحدود را های هایی برای رحیطحلی راهدهی. که قصد ارائهرا در این بخش، رویکردهایی را رورد بحث قرار ری

فشدرده رحافتدت    IPsecو اینترنت رعمولی با استفاده از  6LoWPANهای ها در شبکهدارند. ارتباطات بین گره

( با اسدتفاده  AH) 4( و سرآیند احراز هویتESP) 3بندی بار ارنیتی[. سرآیندهای اضافی برای کپسول4شود  ری

در حالت تونل توسدعه   IPsecسازی حل فوق با پیادهراهشوند. ( فشرده ریNHC) 5سازی سرآیند بعدیاز فشرده

را با استفاده از  RSAافزاری برای الگوریت. پشتیبانی سخت (TPM) 6ول بستر رورد اعتمادرا  [.5شود  داده ری

DTLS  6درLoWPAN از آنجایی که در این را ول از  [.6دهد  ارائه ریDTLS     استفاده شدده اسدت، ناکارآردد

ید   [ 7و همکدارانش    Keohکندد.  هدای اضدافی در پیدام ایجداد ردی     کند، زیرا بیتبودن این روش را اثبات ری

را  توسعه یافته DTLSبا  8و چندپخشی 7پخشیت  ردیریت کلیداند تا دسترسی ارن، و رعماری را پیشنهاد داده

سدازی  پیداده  این ررزنگداری  شود،سازی ریررزنگاری رنحنی بیضوی بر روی وسایل رحدود پیاده .فراه. نمایند

   [. 8گیرد  ی کاربردی را در نتر نمیو کد برناره shimی الیه DTLS ،6LoWPANپروتکل، 

 

 زمینهپس .3

 با رناب  رحدود دشوار است. هایدستگاهارن و قابل اعتماد های اینترنت اشیاء، اتصال به علت ناهمگنی در شبکه

ادغام شده با کلید عموری خدام   CoAPsهای استفاده شده در طراحی را در این بخش رعرفی کوتاهی از فناوری

  ی..  دهرا ارائه ری

 

                                                 
1
 constrained devices 

2
 handshake 

3
 Encapsulating Security Payload (ESP) 

4
 Authentication Header (AH) 

5
 Next Header Compression (NHC) 

6
 Trusted Platform Module (TPM) 

7
 unicast 

8
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3-1 .CoAP 

CoAP باشد که به یورت ویژه برای وسایلی با رنداب  رحددود )وسدایل رحددود     ی کاربردی ریی  پروتکل الیه

واسدطی از ندو     CoAPکندد.  به عنوان پروتکل زیرساخت استفاده ری UDPاز  CoAPطراحی شده است. شده( 

REST  دهدد. بدرای رحافتدت از ارتباطدات     را برای فراه. نمودن ارتباطی کارآرد ریان وسایل ارائه ردیCoAP ،

DTLS  .به عنوان پروتکل ارنیتی پایه انتخاب شده استCoAP ایی که ازDTLS کند، با ندام  ستفاده ریارنیتی ا

CoAP ( ارنCoAPsخوانده ری ) شود، رانندHTTP ایی که باTLS  ارن شده است و به یورتHTTPs  خوانده

( برای دسترسی به رناب  روزود بر روی دستگاه رقصد استفاده URI) 1ی زهانی رناب از شناسه CoAPشود. ری

ی ارنی به رناب  وب روزود بدر  به شیوه CoAPکند. ریاستفاده  coap” URI“از روش  CoAPکند. پروتکل ری

 کند: روی دستگاه رقصد به یورت زیر دسترسی پیدا ری

 IPv6 ://coaps:آدر  /شماره پورترنب _نام

          CoAP پاسد  اسدت و هدر دو ندو  ارتبداط، یعندی ارتبداط قابدل         -در واق  ی  پروتکل از نو  درخواست

کنند، رمکن است به عنوان استفاده ری CoAPهایی که از کند. دستگاهاطمینان و غیرقابل اطمینان را فراه. ری

، ی  پروتکل زدید HTTPه از از دالیل اینکه به زای استفادکالینت، یا سرور، و یا در هر دو نقش عمل نمایند. 

سدازی و کداهش   با رناب  رحدود تعریف شده است، کاهش زیداد سدربار در پیچیددگی پیداده     IPهای برای شبکه

کندد و  ها همچنین به افزایش قابلیت اطمینان نیز کمد  ردی  چنین کاهشی در داده باشد.باند رینیازهای پهنای

سدی. رعمدولی بدا قددرت کد. و      های بیپیوند و کاهش تاخیر در شبکهی بندی در الیهاین کار را با کاهش قطعه

  دهد. انجام ری IEEE 802.15.4اتالف زیاد رانند 

 

3-2 .DTLS 

DTLS       ی هدای برنارده  پروتکل ارنیتی کارلی است که عملیات تبدادل کلیدد، احدراز هویدت و اردن نمدودن داده

شارل دو الیه  DTLSدهد. رذاکره شده در حین کلیدگذاری انجام ریها و رواد کاربردی را با استفاده از الگوریت.

ی باالیی بوده و الیه (ثبترکورد )ی پایینی شارل پروتکل [. الیه2ی باالیی است  ی پایینی و الیهبه یورت الیه

( و تغییدر رشخصدات رردز    Alert(، هشددار ) Handshakeدهدی ) نیز شارل یکی از این سه پروتکل اسدت: دسدت  

                                                 
1
 Universal Resource Identifier (URI) 
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(ChangeCipherSpecیا داده )بدرای  کندد تدا   دهی از تغییر رشخصدات رردز اسدتفاده ردی    ها است. فرآیند دست

پروتکل هشددار  ی ررز رحافتت کند. های بعدی با استفاده از رشتهد که باید از پیامرشخص نمای رکوردپروتکل 

شارل قسدمت قطعده و ندو  رحتدوا      رکوردگیرد. سرآیند ها رورد استفاده قرار ریبرای تبادل پیام خطا بین گره

بدوده و  دهی، پروتکل هشدار، پروتکل تغییر رشخصدات رردز   قسمت قطعه شارل یکی از سه پروتکل دستاست. 

رسدوولیت رحافتدت از    رکدورد پروتکدل سدرآیند   . اندد قدرار گرفتده  در ندو  رحتدوا    هایی بر اسا  رقدار نیزداده

ها به است و شارل تعداد ربادالت پیام 1گویا DTLSدهی دارد. پروتکل دستبرعهده ی باالیی را های الیهپروتکل

شوند و برای تبادل اطالعاتی رانند دهی در هنگام انتقال سازراندهی ریهای دستپیام باشد.یورت ناهمزران ری

       گیرند. سازی رورد استفاده قرار ریهای فشردههای ررز، کلیدهای ارنیتی و روشرشته

 

3-3 .6LoWPAN 

هددای را بدرای شدبکه   IPv6هدای  بندددی دیتداگرام سدازی سدرآیند و روش قطعده   فشدرده  6LoWPANاسدتاندارد  

6LoWPAN یعنی فشردهدو روش  در واق  این استاندارد. [9  پیشنهاد داده است ( سازی سرآیند بعددیNHC )

های چند گاری طدول سدرآیند را   در شبکه IPHCررزگذاری دهد. ( را ارائه ریIPHC) IPسازی سرآیند و فشرده

با استفاده از شوند. فشرده ری NHCبا استفاده از  UDPو سرآیند  IPv6اضافی  سرآیندکند. بایت فشرده ری 7تا 

 NHعدم وزود بیت به دلیل توانند فشرده شوند. ری UDPهای تنها سرآیند NHCبرای  6LoWPANاستاندارد 

 باید تعریف شود.  NHCی  روش زدید شود، رده ناریده ریفش UDPکه  UDPبرای  NHCدر 

 

 [DTLS  3سازی . فشرده3-4

کندد، دسدتگاهی   ی در حال خروج از دستگاه اضافه ریبایتی به هر بسته 13پروتکل رکورد همیشه ی  سرآیند 

بده هدر پیدام    بدایتی   12دهدی نیدز سدرآیند    کند. به طور رشابه، پروتکل دستاستفاده ری DTLSکه از پروتکل 

بایدت   3و  5دهدی را بده ترتیدب تدا     طول سرآیند رکورد و دسدت  6LoWPAN NHCکند. دهی اضافه ریدست

 دهی تازه قابل ازرا است. [. این ارر تنها برای دست3دهد  کاهش ری

                                                 
1
 chatty 



6 
 

 دهدد. را نشدان ردی   DTLSرا بدرای سدرآیندهای    6LoWPAN_NHCرختلف  1هایکدگذاری 1شکل            

و  LoWPAN_NHC_RHSدهدی را بده یدورت    ( کدگذاری برای سرآیندهای رکورد و دستaقسمت ) 1شکل 

هدای نسدخه، تکدرار،    دهدد. قسدمت  نشان ری LoWPAN_NHCکدگذاری را برای تنها سرآیند رکورد به یورت 

ی  باشد، به همین تواند یفر یا ری ECتوانند بر اسا  رقدار آنها فشرده شوند. رقدار شماره ترتیب و قطعه ری

در کدگدذاری   SNگیدرد. دو بیدت از   ردورد اسدتفاده قدرار ردی     ECبیدت بدرای    8دلیل است که در اکثر ردوارد  

LoWPAN_NHC_R بیت شماره ترتیب بتواند رورد استفاده قرار گیرد. اگر  48یا  32، 24، 16دهد تا ازازه ری

قسدمت   بددین ترتیدب   و (تکه تکه شدود ) بندی شودقطعه دهی نبایدبرابر با یفر باشد، آنگاه پیام دست Fرقدار 

باشد، آنگاه هر دو قسمت در داخل  1برابر با  Fطول قطعه و آفست قطعه از سرآیند حذف خواهد شد. اگر رقدار 

      سرآیند حضور خواهند داشت. 

 
برای سرآیند رکورد  LoWPAN_NHC( کدگذاری DTLS [3( .]aبرای سرآیندهای مختلف  LoWPANگذاری . کد1شکل 

( کدگذاری c. )ClientHelloبرای پیام  LoWPAN_NHC( کدگذاری bدهی و تنها سرآیند رکورد. )به همراه دست

LoWPAN_NHC  برای پیامServerHello. 

( نشدان  LoWPAN_NHC_Cرا به یدورت )  ClientHelloکدگذاری برای پیام  1( از شکل bقسمت )            

دهی زدیدی آغاز خواهد شد، سپپ تنهدا نیداز اسدت کده     برابر با یفر باشد، آنگاه دست SIدهد. اگر قسمت ری

رردز  سازی و رجموعده های دیگر حذف خواهند شد. روش فشردههای تصادفی ارسال شوند و تمام قسمتقسمت

(CipherSuiteرقادیر پیش )ای یدورت  این رقادیر رذاکره فرض خود را دارند و بنابراین الزم نیست که در رورد

همیشه در داخل سرآیند وزود دارد، در حدالی کده قسدمت نسدخه      ClientHelloگیرد. قسمت تصادفی در پیام 

را بدده یددورت   ServerHello( نیددز کدگددذاری بددرای پیددام   cقسددمت ) 1شددود. شددکل  همیشدده حددذف رددی 

LoWPAN_NHC_SH دهد و رشابه پیام نشان ریClientHello دهی نیدز بده   های دستدیگر پیام است. تمام

 شوند.   ترتیب ارسال ری

                                                 
1
 encodings 
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 سیستم پیشنهادی .4

 6LoWPANی در آن، شدبکه دهدد کده   اندازی رعمولی شبکه برای اینترنت اشیاء را نشدان ردی  ی  راه 2شکل 

6LoWPAN (6LBRاست که از طریق رسیریاب ررزی  CoAPsشارل وسایل رجهز به 
( با اینترنت رعمولی به 1

 6LoWPANی سدازی سدرآیند در شدبکه   اند. همانطور که در شکل نشان داده شده است، فشردهرتصل شدهه. 

  استفاده شده است. 6LBRتنها بین وسایل با رناب  رحدود و 

 
 با کلید عمومی خام CoAPsاندازی اینترنت اشیاء شامل وسایل با منابع محدود با استفاده از . راه2شکل 

 

ند، استفاده کنبرای اینکه به وسایلی از سازندگان رتفاوت این ازازه را بدهی. که یکدیگر را احراز هویت            

با  TLSرعرفی شده است. دستگاه کالینت  X.509های از رفهوم کلید عموری خام به زای استفاده از گواهیناره

و همچنین این دستگاه قادر است تا کلید عموری خاری را پردازش کند که  شودکلید عموری خام پیکربندی ری

انددازی  بده سدرور راه   Client_Helloرا بدا ارسدال پیدام     2دهدی از سرور پذیرفته است. کالینت ی  فرآیند دست

د. دهد بده کالیندت پاسد  ردی     Hello_Verify_Reqپردازد و با ارسال پیدام  کند. سرور به ارزیابی کالینت ریری

بده   S_Helloکندد، سدرور نیدز بدا پیدام      را به سرور ارسال ردی  C_Helloکند و پیام کالینت سرور را ارزیابی ری

دهد. پپ از فرآیند تبادل کلید، اگر سرور نیاز به احدراز هویدت کالیندت داشدته باشدد، سدرور       کالینت پاس  ری

( را به کالینت ارسال کرده و از کالینت کلید عموری را CertificateRequestتواند پیام درخواست گواهیناره )ری

درخواست کند. کالینت که با کلید عموری خام پیکربندی شده است، بده پیدام درخواسدت سدرور بدا قدرار دادن       

                                                 
1
 6LoWPAN Border Router (6LBR) 

2
 handshake process 
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دهد. همچندین سدرور کلیدد عمدوری خدام روزدود در قسدمت        پیام پاس  ری payloadاش در قسمت گواهیناره

payload گرداند.   کالینت باز ری گواهیناره را به   

 
 با استفاده از کلید عمومی خام CoAPs. 3شکل 

 ارزیابی. 5

هدا در شدبکه   را این سیست. پیشنهادی را در سدناریوهای رتفداوتی بدا در نتدر گدرفتن تعدداد رتغیدری از گدره        

 CoAPو  CoAPsردا  دهد. شبکه را نشان ری( رتوسط رصرف انر ی در aقسمت ) 4ای.. شکل سازی نمودهپیاده

دهد که رتوسط رصدرف اندر ی   ای.، نتایج نشان ری( را رقایسه نمودهCoAPs+RPKبا کلید عموری خام )یعنی 

تاثیری بدر   CoAPsسازی کلیدهای عموری خام بر روی در هر دو رورد تفاوت زیادی نداشته است. بنابراین پیاده

دهدد کده   هر دو ردورد نشدان ردی    را برای ی توان عملیاتی( رقایسهbقسمت ) 4عملکرد آن نداشته است. شکل 

کنددد، ولددی رصددرف نمددی CoAPsانددر ی بیشددتری از  CoAPs+RPKتفدداوت زیددادی نداشددته اسددت. بددا اینکدده 

CoAPs+RPK ها کند، همچنین قابلیت همکاری ریان گرههای شبکه فراه. ریبیشترین طول عمر را برای گره

 دهد. ری را نیز ارتقا
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 گیرینتیجه. 6

CoAP 1ارن (CoAPsیکی از نیازهای اساسی دستگاه )      های با رناب  رحددود در رحدیط واقعدی اینترندت اشدیاء

اردن   CoAP( در واق  پروتکدل اسدتانداردی بدرای فدراه. نمدودن      DTLS) 2ی انتقال دیتاگراماست. ارنیت الیه

دهند. همچنین را کاهش ری DTLS، سربار پروتکل 6LoWPANسازی سرآیند های زدید فشردهباشد. روشری

، ارکان انجام احراز هویت سبکی را در سطح دستگاه و بدون رصدرف  DTLSاستفاده از کلید عموری خام توسط 

روش کارآرددی از   ،فشرده به همراه کلید عموری خدام  DTLSبا استفاده از  CoAPsنماید. انر ی زیاد فراه. ری

   ها، نیاز به حافته، پاس  شبکه و توانایی احراز هویت است. ی در گرهنتر رصرف انر 

                                                 
1
 Secure CoAP (CoAPs) 

2
 Datagram Transport Layer Security (DTLS) 


