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 چكيده 

 IOTته، اينترنت اشياء در مركز توجهات و تحقيقات قرار داشته است. امنيت و محرمانه بودن، مسائل مهمي براي كاربردهاي شدر دهه گذ
ور خالصه به بررسي روش تحقيق طبوده و همچنان با چالش هاي بزرگي مواجه است. به منظور تسهيل اين حوزه از موارد ظهوركرده، ما به 

IOT  پرداخته و به مقوله امنيت توجه مي كنيم. با استفاده از تحليل عميق معماري امنيت و ويژگي هاي آن، نيازمندي هاي امنيت ارائه
مبناي اين تحقيقات، ما وضعيت تحقيقات در تكنولوژي هاي اساسي را شامل مكانيزم رمز نگاري، مخابرات امن، حفاظت از داده شده اند. بر 

 سنسور و الگوريتم هاي رمزنگاري را بحث كرده و به طور خالصه، نماي كلي چالش ها را بيان مي كنيم.
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 مقدمه -1

0Fاشياءاينترنت 

حوزه است. اما  عصر كنونينوين در  هاي يفناوريكي از  1
بررسي قرار نگرفته  تحليل و آن هنوز به طور كامل مورد كاربرديهاي 

امنيت و موضوع ، اشياءاينترنت  دپس از فراگير شدن كاربراست. 
زيادي را به سمت خود جلب كرده و به موضوعي توجه آن محرمانگي 

فعاليتي  IoTظت از احف .بحث بر انگيز در اين حوزه مبدل شده است
محرمانگي،  هاي يزممكان نيازمند اشياءاينترنت  پيچيده و مشكل است.

. باشد يمدسترسي به صورت دقيق يكپارچگي، تصديق هويت و كنترل 
فني ،  مشكالتعلت  هاينترنت كنوني در حال حاضر به طور مداوم ب

 اشياءاينترنت  .گيرد يمقرار  تحت حمالت متعددي قانوني و انساني
. اين شود يممحسوب  بي سيم هاي يتكنولوژنوآوري آينده در زمينه 

                                                           
۱-Internet of thing(IoT) 

 امنيتي جديد به وجود خواهد آورد كه بايد يها چالش صدها  ،پديده
ديگري كه در اين حوزه  چالش .قرار گيرند بررسي مورد به تفصيل 

و افزايش باعث  اشياءاست كه اينترنت  مسئله اين شود يممطرح 
 باحثدر اين نوشتار مرور كوتاهي بر م .شود يم شكاف ديجيتالتعميق 

 بر شكاف ديجيتالي فناوري ناييرتأثو  امنيتي پيش رو اين فناوري
 خواهيم داشت.

 

 اينترنت اشياء  -2

و از  كند يمبه هم متصل كامپيوترها را در سراسر جهان  ،اينترنت
1Fشبكه جهان گستر طريق

يك پالت فرم جهاني براي ذخيره سازي، 2
اخير  يها سالدر  .كند يم ايجادنابع و ارائه خدمات اشتراك م

                                                           
۲-World Wide Web 
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در زمينه فناوري اطالعات باعث سرعت بخشيدن به توسعه  ها يشرفتپ
مبتني بر وب  هاي يتكنولوژجهان مجازي شده است. از طرفي 

مانند وب معنايي، پردازش شبكه اي، پردازش سرويس گرا و   يمتعدد
دنياي شبكه اي را نه تنها به يك پالت فرم تحقيقاتي/ محاسبات ابري 

،  ري و ارتباطات جهاني با جوامعك فضاي همكايخدماتي ، بلكه به 
 .[1]مجازي مختلف تبديل كرده است يها سازمانو  ها انجمن

محاسبات پوشيدني و  توسعهدانشمندان بر اين باورند كه بسياري 
ديجيتال را رقم خواهند زد، و  هاي يفناورتعبيه شده انقالب آينده در 

، امنيت، راحتي و طيف گسترده اي از يور بهرهافزايش سالمت، 
از طرفي را در پي خواهد داشت. ها سازماناطالعات مفيد براي افراد و 

و ايجاد پيچيدگي تكنولوژي  شخصي، محرمانگيدر حيطه  ييها چالش
2Fطبق گزارشات مركز تحقيقاتي پو مطرح خواهند شد.شكاف ديجيتال 

1 
رشد قابل  2025 اينترنت اشياء تا سال،  2014در ماه مي سال 

 [3]. توجهي خواهد داشت
 90ي فناوري اينترنت اشياء از اوايل دهه  فعاليت در حوزه كه ينابا 

را كوين اشتون در سال  "اينترنت اشياء"ميالدي آغاز شد، اما اصطالح 
مفهومي جديد در دنياي فناوري ارائه كرد. اينترنت اشياء  1999

و ارتباطات است. به صورت خالصه اينترنت اشياء فناوري اطالعات 
مدرني است كه در آن براي هر موجودي (انسان، حيوان و يا اشياء) 

هاي ارتباطي، اعم از اينترنت يا  قابليت ارسال داده از طريق شبكه
درصد  50ز ا طبق گفته گارتنر بيش .گردد ، فراهم مي اينترانت

 ها نآتعداد  2011كه در سال  ،باشد يمها  IoTت اينترنت بين اتصاال
تا سال  شود يمو  پيش بيني  شدبيليون تخمين زده  15بيش از 

 1هم چنين مطابق شكل [2]. برسد دستگاهبيليون  30به  2020
بيليون دالر در سال  1از كمتر از  IoTنودهاي آدرس دهي ارزش بازار

 [3].رسد يم 2025بيليون دالر در سال 48به  2015

                                                           
۱-Pew research center 

   

 
 ):ToI)2014IDTechEx, Courtesyارزش تجاري  -1شكل 

 
3Fتعبيه شده از قبيل شناسايي خودكار راديويي هاي يفناور

2 ،
 تجهيزات شبكه حسگر، هاي شبكه ،ارتباطات بي سيم هاي يفناور
را  فناوري اينترنت اشياء) شبكه-SEA( محرك و شبكه ، شده تعبيه

4Fوب اشياء .دهد يمشكل 

 بر اساس اينترنت اشياء ايجاد شده است. 3
WoT   اينترنتي،  يها پروتكلنظير  هايي يتكنولوژبر اساس

كار  RFIDهوشمند و فناوري  يها تلفنسنسور و  هاي يفناور
، شبكه هاي  سريع در ارتباطات سيار هاي يشرفتپبر اساس  .كند يم

با  توانند يم IoTمختلف  هاي يزممكان،  RFIDحسگر بي سيم و 
 [5]. زمان و به هر شكل يكپارچه شوند هر ،مكانهر در يكديگر 

ها در فناوري اينترنت اشياء بدين ترتيب است كه به  فرآيند ارسال داده
5Fي يكتا و يك پروتكل اينترنتي يك شناسهي مورد نظر  سوژه

تعلق 4
كند.  ي مربوطه ارسال مي  هاي الزم را براي پايگاه داده گيرد كه داده مي

هاي تلفن همراه و  هايي كه توسط ابزارهاي مختلف از قبيل گوشي داده
ها  فرآيند ارسال داده ها قابل مشاهده خواهند بود. ها و تبلت انواع رايانه

انسان با «يا » انسان با انسان«ينترنت اشياء نيازي به تعامل در فناوري ا
ها به صورت اتوماتيك و بر اساس  نخواهد داشت و داده» رايانه

دائم و  به صورتهاي مشخص (معموالً  تنظيمات انجام شده و در زمان
 گردند. اي) ارسال مي لحظه

                                                           
۲ -RFID 
۳ -Web of things 
٤ - IP 



مختلف اينترنت / وب و اينترنت  هاي يفناوردر حال حاضر كاربرد هاي 
، جهان هوشمند، محاسبات سبز و ... به ادغام 3، وب 2اشياء مانند وب 

پيش  توان يم. بخشد يمجهان اجتماعي، فيزيكي و مجازي سرعت 
با جهان  ،ده از كامپيوترهابيني كرد كه جهان سايبري تشكيل ش

اشياء در تشكيل شده از افراد و جهان فيزيكي متشكل از  اجتماعي
6Fابر جهان به بيان ديگر آينده تلفيق خواهد شد.

 IoT/WoTاز  1
 كند يمعميقي بر زندگي و كار افراد ايجاد  يرتأثو  تشكيل شده است

[7]  

و اگر  دهد يئه ماار يجديد يها ها و چالش اينترنت اشيا به ما فرصت
آينده تحولي براي كار و زندگي به كار برده شود، درست  فناورياين 

 .دورعظيم و نوبه وجود خواهد آ
 

 اينترنت اشياء امنيتي و دغدغه هاي شكالتم  -3
دنياي ديجيتال، با داده هاي شخصي و اشتراكي و ثبت شده توسط 

را در زمينه امنيت و حفاظت از  هايي ينگرانافراد اشباع شده است و 
فراهم كرده است. مشكالت ناشي شده از  ها  دولتاطالعات افراد و 

كاربران و  هاي  ينگرانموجب  ، انتقال و پردازش داده هاي ناخواسته
  0مسائل قانوني شده است

، مفاهيم امنيتي مورد توجه قرار  IoTبا رشد سريع كاربردهاي 
در زمينه محرمانگي و ناتواني مردم در كنترل  هايي ينگرانو  گيرند يم

. اگر فعاليت روزانه افراد نظارت گيرد يمشكل  شان يشخصزندگي 
 هاي يتفعال،  اطالعاتي باشند  هاي يخروجتوليد كننده  ها آن وشده 

. در صورت گيرند يمقرار  يرتحت تأث، اقتصادي و اجتماعي  سياسي
كمرنگ  IoTنقض امنيت، رخداد حمله و اختالل در عملكرد ، مزاياي 

آينده اي نزديك حجمي وسيع از اطالعات توسط وسايل در  .شود يم
  مديريتي دريافت و ارسال خواهد شد.  هاي يستمسمتصل و 

در نظر داشته باشيد كه اطالعات مرتب در حال حركت و جابجايي 
از  اين جابجايي بسيار متفاوت يكردرو اشياءنت است و با ورود اينتر

اتصال همه  به واسطه اشياء. امنيت اينترنت شدخواهد  حالت فعلي
ما   كامآل متفاوت از روند هاي فعلي خواهد بود. يكديگربه  ها  دستگاه

بايد به نقاط اتصالي و ارتباطي انتقال اطالعات ما بين تمامي وسايل و 
 [6]آوريم  به وجودا در آنجا ر و ايمني كردهتوجه  ها شبكهابر و 

هاي  ترين بانك به عنوان يكـي از بزرگ Sopho ركز امنيتيم
 سال امنيتـي تهديـدات بينـي پيش پشتيباني از محصوالت امنيتي، به

                                                           
۱ -hyper world 

 2015در سال  Sopho به اعتقاد .  تدسـت زده اس 2015
افزاري كاهش خواهد يافت. با  نرمهاي  پذيري از آسيب سوءاستفاده

 يمعدود ، افزاري هاي نرم پذيري توجه به كاهش تعداد آسيب
ها به شدت مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اينترنت  پذيري آسيب

 اين د. رس به نظر مي 2015ترين نگراني امنيتي سال  بزرگ اشياء، 
امنيت توجه نشان ، در بدو تولد خود به شدت به موضوع  فناوري نوپا
 هاي غول ديگر و سوني ، سامسونگ ، گوگل هاي شركت داده است.

 رعايت ، اند داشته نقش فناوري اين يافتن رشد در نوعي به كه فناوري
 كارشناسان، اعتقاد به اما اند داده قرار كار اوليه اصول يك را ايمني

 خطرناك“مرحله به”نمايشي ايمن“مرحله اشياء بعد از عبور از اينترنت
 ، يسانافزار نوبد با واقعي برخورد ، شك بي و رسيد خواهد”كار درحال
 [6] داد تغييرخواهد ديگري گونه به را شرايط

هاي شناسايي، محرمانگي، يكپارچگي  مؤلفهامنيت شبكه و اطالعات با 
اينترنت اشياء در حوزه اقتصاد  .شوند يماپذيري سنجيده  و انكارن

بهداشتي، حمل و نقل  يها مراقبتجهاني و در خدمات پزشكي، 
لذا  ،شود يمبه كار گرفته  ها حوزههوشمند و بسياري ديگر از 

با داشتن  . ن از اهميت بااليي برخوردارندآامنيتي در  هاي يازمندين
پيش بيني كرد كه مجرمان سايبري در مرحله  توان يم اشياءاينترنت 

،  آمدن و انتقال اطالعات، مراكز ارسال دستورات به وجوداول به نقاط 
شبكه حمله خواهند نمود و محافظت را بايد براي  7F2يها مدخل نقاط و
توسعه  ها، دستگاهو  ها پروتكلناهمگوني  د.فراهم نمو نقاطاين 
هاي امنيتي با تحمل خطاي باال را به فعاليتي دشوار تبديل  يسسرو

  . [4]د كن يم
زيادي رو به رو است. از نظر مقياس پذيري  يها چالشاينترنت اشياء با 

نياز دارد كه  ها دستگاهبه تعداد زيادي از  IoTبرنامه هاي كاربردي  
زمان، حافظه و پردازش  هاي يتمحدودبه دليل   ها نآپياده سازي 

به عنوان مثال محاسبه تغييرات روزانه دمايي در محدوده  ت.مشكل اس
 هاي بر داده هاي زيادي نيازمند است و مديريت يك كشور به دستگاه

امنيتي ضروري براي  هاي يازمندين 2در شكل . طلبد يمزيادي را 
 كنيد يمهمان طور كه مشاهده . نمايش داده شده است اشياءاينترنت 

سازنده فني كليدي مورد نياز  يها بلوكمحرمانگي و امنيت به عنوان 
 .باشند يم

                                                           
۲- gateway 



 IoT [4]امنيتي  هاي يازمندين. 2شكل
 در اينترنت اشياء معماري امن  -4

 بهره گيري ازايجاد امنيت در اينترنت اشياء  هاي يزممكانيكي از 
چهار سطح  داراي اينترنت اشياء معماري . باشد يممعماري مناسب 

و در سمت راست در سمت چپ  ،IoTچهار سطح  3شكل در .است
براي آشنايي با اليه هاي معماري اين ،امنيتي هر اليه هاي يازمندين

بحث پيرامون  .داده شده استنمايش هر اليه  هاي يزممكانو فناوري
مبحث جداگانه اي را  ها آنو سيستم امنيتي  اليه 4نحوه عملكرد اين 

 .گنجد ينمنوشتاركه در اين  خواهد يم
 
 

 
 IoT معماري امنيتي -3شكل

 
 [5] امنيتي در هر اليه هاي يازمندين -4شكل 

     
 

 شكاف ديجيتالتشديد و  اشياءاينترنت   -5
افزايش شكاف ديجيتال  ، اشياءترنت مطرح در اين هاي دغدغهديگر  از
. افرادي كه به شبكه ديجيتالي متصل نيستند يا تمايلي به باشد يم

اتصال به اين شبكه را ندارند در صورت فراگير شدن اينترنت اشياء از 
دانشمندان زيادي به توزيع نابرابر  بسياري خدمات محروم خواهند شد.

امكانات اشاره كرده و متذكر شدند احتمال شكل گيري شكاف 
ادي كه منابع الزم براي پرداخت هزينه تجهيزات ، اجتماعي  بين افر

را  با فناوري پيچيده هاي يطدر محاطالعاتي براي كار   مهارت و سواد
 ها يفناورنه تنها به تفاوت دسترسي به  مسئله ينا ندارند، وجود دارد.

فرهنگي، جغرافيايي،  يها تفاوتبين اقشار مختلف جامعه بلكه به 
اينترنت اشياء مزاياي زيادي براي افراد در  ساختار اجتماعي اشاره دارد.

به سزايي  يرتأث ينچنكشورهاي توسعه يافته ، ايجاد خواهد كرد. هم 
شايان بر روي صنايع همگاني مانند آب و برق و انرژي خواهد داشت. 

توسعه  يها نگرشبا كشورهاي در حال توسعه  اين فناوري بهذكر است
 . [7]اي كوتاه مدت كمك كمتري خواهد كرد

به  ها دستگاهقطع اتصال رايانه و وجود بايد توجه داشت كه امروزه با 
توان از حفظ امنيت و حريم شخصي مطمئن بود و همين  اينترنت نمي

نگراني در سطوحي باالتر در مورد ديگر وسايل قابل اتصال به اينترنت 
 اشياءهم كه به استفاده از اينترنت  افراديالبته  وجود خواهد داشت.

هاي كاري  در محيط به خصوصعالقه دارند، ممكن است كاربرد آن را 
ساني بدانند. امروزه از وسايل الكترونيك پوشيدني براي كنترل غيران

شود. در آينده انجام اين كار  هاي كاري استفاده مي كارمندان در محيط
تر بوده و موجب نقض حريم شخصي  با پيشرفت فناوري به مراتب آسان

از نظر كارفرمايان به اعداد خواهد شد. بنابراين  ها آنافراد و تبديل 
 اشياءگير شدن اينترنت  يعني زمان همه 2025ت تا سال ممكن اس

ها روح خود را از دست  نسانديگر اثري از حريم شخصي باقي نماند و ا



پذيرش اين فناوري توسط برخي  شود يمو اين دغدغه باعث  بدهند
 پذيرد. ديرتر صورت ها سازمانافراد و 

كه به منزله دو روي  شود يمناشي  IoTدو نوع شكاف از عدم توسعه 
 اطالعاتي و هاي يفناوريك سكه هستند. از يك طرف مانند ديگر 

جمعيت شناختي  هاي يژگيوارتباطاتي شكاف ديجيتال به تفاوت در 
 ICTدسترسي به  ونظير( سن، درآمد، جنسيت، تحصيالت و ...) 

درون يا بين كشورها اشاره دارد و شكاف ديگري كه با عنوان شكاف 
از نداشتن مهارت و قدرت براي استفاده از  كنيم يمن ياد آدانشي از 

بين اشياء و  ها تراكنشخودكار داده و مديريت اين  يها تراكنش
كساني كه خود را با روند توسعه اشاره دارد. IoTهاي يتفعال

جديد وفق ندهند با خطر از دست دادن دانش و  هاي يفناور
 .شوند يمخود روبرو  يها مهارت

محسوب  IoT توسعه  يها چالششكاف ديجيتالي به عنوان يكي از 
مثال (  شود يمهر چند اين فناوري تا حدي بر افراد تحميل  .شود يم

هوشمند، مانند شهرهاي هوشمند  هاي ييجا جابه، در اين زمينهخوبي 
 هوشمند كارخانجات، حمل و نقل هوشمند، سالمت الكترونيك، 

با توجه به منطقه جغرافيايي  IoTدسترسي و توزيع فناوري ،)باشد يم
سياسي و مدني و  هاي يتفعالمتفاوت خواهد بود و در الگوهاي كاري، 

در  IoTاز طرفي با توجه به نفوذ  روزانه نفوذ خواهد كرد. هاي يتفعال
مورد توجه قرار  بد افزارهاتمامي ابعاد زندگي تهديد افراد توسط 

نوعي شكوفايي  ،رشد شبكه هاي اجتماعيبا وجود اين كه  .گيرد يم
نمونه اي  IoT، رفت يمدموكراسي در جامعه دانش محور به شمار 
 شان يخصوصاز حريم  ديگر از كنترل و ناتواني افراد بر حفاظت

 IoTو فضاي توليد دانش اشتراكي و خالقيت توسط  شود يممحسوب 
مواردي در زمينه  IoTبعالوه كنترل توزيع شده  .شود يممحدود 

 مبدأ يابيردجايي كه  ،آورد يمپاسخگويي و مسئوليت پذيري به وجود 
و اين نيز نمونه  شود يمامكان پذير  ها نآ يها تراكنشو مقصد  داده و 

 . باشد يم IoT اي از شكاف دانشي ناشي شده از 
ده كشور برتر در  نشان داده شده  است 4همان طور كه در شكل 

نتيجه  توان يمكشورهاي توسعه يافته هستند و  بيشتر IoTفناوري 
در كشورهاي توسعه يافته بيشتر از كشورهاي در  IoTگسترش گرفت

حال توسعه بوده و همين موضوع باعث افزايش شكاف ديجيتال بين 
 ...شود يماين كشورها 

 
 IoT[3]ده كشور برتر در استفاده از  -5شكل 

 
بسياري افراد نتوانند از آن بهره  شود يمپيچيدگي اين فناوري باعث 

 اند نتوانستهكشورهاي توسعه يافته هنوز  ،ها گزارشطبق  گيرند.
هم چنين  مقرون به صرفه كنند. كامالًاستفاده از اين فناوري را 

به دليل نقض  را در محيط كار IoTبسياري كشورها استفاده از 
 .كنند يمغير انساني قلمداد  ،امنيت

با وجود رشد اينترنت و كامپيوتر هنوز نسبت كمي از جمعيت از طرفي 
هر  .كنند يمن استفاده آبه اين فناوري دسترسي دارند و از مزاياي 

همه مردم به هنوز ن است، آدسترسي هميشگي به  IoTچند ويژگي 
اين  زكه افرادي  ا شود يممطرح  سؤالآن دسترسي نداشته و اين 

؟ چه تضميني وجود دهند ياز دستمند چه مزايايي را فناوري محروم
دارد كه زندگي افرادي كه داوطلبانه يا غير داوطلبانه از اين فناوري 

 ؟شود ينم، دچار آسيب كنند يماستفاده 
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اينترنت اشياء به جاي كاهش شكاف ديجيتال ممكن است حتي آن را 
تعميق كند. بسياري از افراد ممكن است نتوانند يا نخواهند از اين 
سبك زندگي نوين استقبال كنند و آن را به داليل اقتصادي، سياسي، 

پندارند،  مالي، امنيتي، مذهبي و فرهنگي در تعارض با آنچه مطلوب مي
تصميم بگيرند به  ها دولتهاي بزرگ اقتصادي و  اگر بنگاه بدانند. حال

اي از شهروندان  سمت استفاده از اينترنت اشياء حركت كنند و عده
ها و اختالفات اجتماعي تشديد  تمايلي به اين امر نداشته باشند، شكاف

هاي جديد فناوري  ها و سيستم خواهد شد. چون با نصب دستگاه
توجهي  هاي اين افراد بي به عقايد و ديدگاه ،مبتني بر اينترنت اشياء

خواهد شد. مجبور كردن مردم به خريد لوازم خانگي قابل اتصال به 
اي كه عدم استفاده از چنين  به گونه ها آناينترنت و طراحي 

 اين فناورياز جمله دغدغه هاي  ،هايي مشكالتي ايجاد كند نيز قابليت
 بوده است.



اينترنت اشياء و تبعات امنيتي آن ممكن پيچيدگي جهان مبتني بر 
است بسياري از افراد يا كشورها را به عدم استفاده از دستاوردهاي اين 

هاي ياد شده به نفع بسياري از  پديده ترغيب كند. كاربرد فناوري
كشورهاي در حال توسعه است، اما ممكن است اين كشورها به داليل 

و  به استفاده از آن نباشند هاي سنگين قادر ديگري از جمله هزينه
از طرفي  .شود يمتمامي اين موارد باعث تعميق شكاف ديجيتال 

دغدغه هاي امنيتي پيش روي اين فناوري بايد به دقت مورد بررسي 
مناسب براي مقابله با اين تهديدات و ترغيب  هاي ياستسقرار گيرند و 

و كشورها جهت تمايل به استفاده از اين فناوري، اتخاذ  ها دولتافراد، 
در كنار مزايايش،  اشياءترديدي وجود ندارد كه اينترنت  گردند.

گذاران بايد از هم اكنون  نظران و سياست  مشكالتي هم دارد و صاحب
 .آن باشند يها چالشدر انديشه مقابله با 

 تشكر:تقدير 
هاي مايت زيز جناب آقاي دكتر مقسمي و حاد عاستبا تشكر از 

  اين مقالهه بهتر چ در جهت پيش برد هركه اينجانب را ايشان 
 راهنمايي كردند .
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