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2

مرتضی چراغعلی  1دکتر امیر هوشنگ تاجفر

 1دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه پیام نور واحد غرب  ،تهران  ،ایران
Email : m.cheraghali@itrc.ac.ir
2دکترای فناوری اطالعات  ،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  ،تهران  ،ایران
Email : amir.tajfar@pnu.ac.ir

چکیده:
بسیاری بر این عقیده هستند که دو تکنولوژی نوپا  IOTو  Blockchainباعث انقالبی شگرف در محیط اطراف
ماخواهد شد  IOTیک اصطالح برای توصیف گسترش مستمر دستگاه های همیشه آنالین و جمع آوری داده ها در
کا ر و زندگی شخصمی ماست  ،بالکچین یک سیستم و تکنولوژی ثبت رمزگذاری شده و توریع شده کامپیوتری است
که اجازه میدهدتا وقایع در زمان حصول امنیت را ایجاد کند .این گزارش یک مرور ادبی جامع در مورد پروتکل های
بالک چین موجود برای شبکه های اینترنت اشیاء ارائه می دهد.ابت دا به توصیف بالکچین ها و خالصه کردن پژوهش
های انجام شده که با فناوری های بالک چین سروکار داشته می پردازیم .سپس یک توضیح کلی در مورد حوزه
های کاربردی فن آوری های بالک چین در  IOTارائه میدهیم و تشریح میکنیم که یک ترکیب بالک چین و
اینترنت اشیاء چگونه به اش تراک گذاری سرویس و منابع را تسهیل میکند که منجر به ایجاد بازاری از سرویس های
بین دستگاه ها می شوند و به ما اجازه می دهد که چندین جریان کاری زمان بر موجود را به شیوه ای خودکار سازی
کنیم که به صورت رمزنگاری قابل تصدیق هستند  .همچنین به چندین مسئله خاص اشاره میکنیم که باید پیش از
به کار اندازی یک شبکه بالک چین در یک برپایی IOTدر نظر گرفته شود .

کلمات کلیدی ، IOT , Blockchain :امنیت ،اینترنت اشیاء  ،بالک چین
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مقدمه:
در چند سال اخیر شاهد ظرفیت و پتانسیل اینترنت اشیاء در ارائه خدمات مهیج در چندین بخش  ،از رسانه های
اجتماعی  ،کسب و کار  ،حمل ونقل هوشمند و شهرهای هوشمند تا صنایع بوده ایم [ IOT . ]1همیشه و به
صورت یکپارچه ادوات و وسایل ناهمگن را با کارکردهای مختلف در شبکه های انسان محور و ماشینم ومحور به هم
متصل می کند تا الزامات نوظهور بخش های ذکر شده در قبل را برآورده کند  .با این حال  ،تعداد قابل توجهی از
ادوات متصل شده به هم و ترافیک داده هنگفت  ،در برآورده کردن نیازهای کیفیت خدمات (  )QoSبه خاطر
محدودیت های محاسباتی  ،ذخیره ای و پهنای باند دستگاه های IOTبه یک تنگنا تبدیل شده است  .همین اواخر
 ،بالک چین[ ، ]2که یک تغییر الگوبوده است  ،همه کاربردهای عمده IOTراب ا ممکن ساختنیک محیط غیر
متمرکز باتراکنش های ناشناس ومطمئن  ،متحول کرده است .سیستم های IOTدر ترکیب با فن آوری بالک چین
از هزینه عملکردی کمتر ،مدیریت منابع غیر متمرکز  ،مقاومت در برابر تهدیدات و حمله ها و غیره سود برده است.
بنابراین همگرایی  IOTو فن آوری بالک چین  ،هدفش غلبه بر چالش های قابل توجه محقق سازی بستر IOTدر
آینده نزدیک است[. ]3
ساختار بالک چین از یک دنباله یا سلسله بلوک تشکیل شده که باهم به وسیله مقادیر هش خود  ،متصل شده اند.
بالکچین یک ساختار ذخیره سازی داده برای ثبت اطالعات و گزارشها است که به دلیل ثبت شدن همه اطالعات
مربوط به تراکنشهای سازمانها در آن ،دفتر کل ) (Ledgerنیز نامیده میشود  .هر بلوک شامل بخش سرآیند
)(Headerو بخش دنباله است که در بخش سرآیند ،زمان ایجاد بلوک) ، (timestampهش آن بلوک و هش
بلوک قبلی است و سایر اطالعات مربوط به شناسایی آن بلوک قرار میگیرد و در بخش دنباله ،دادههایی که قرار
است در آن بلوک ذخیره شوند قرار میگیرد.
هش که مجموعهای از اعداد و حروف تصادفی است که توسط تأیید کنندگان تراکنش ( )Minersبا کمک یک تابع
ریاضی خاص به دست میآید  .هش هر بلوک مخصوص همان بلوک بوده و مانند اثر انگشت برای بلوک است .اگر
تغییری در اطالعات بلوک به وجود آید ،هش آن کامال عوض میشود و به دلیل وابستگی بلوکها به یکدیگر ،هش
بلوکهای بعدی نیز تغییر میکنند و بلوکها نامعتبر میشوند و باعث به هم خوردن شبکه میشود .به همین دلیل،
با بررسی هش یک بلوک به سادگی میتوان اصالت یا عدم اصالت اطالعات یک بلوک را تشخیص داد.
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مطالب اصلی
در این بخش ابتدا پس زمینه مختصری در رابطه با حیطه های کربردی و فن آوری بالکچین را در  IOTو سپس
مسائل حل نشده و چالش های پژوهشی ارائه می شود.
کاربردهای بالک چین برای IOT
فن آوری بالک چین را می توان به طور موثر در تقریبا همه حیطه های  IOTبکار گرفت .مسائل مقیاس پذیری که
ممکن است به خاطر افزایش تعداد گره های شرکت کننده به وجود بیاید و بنا براین اندازه بلوک  ،بخصوص برای
 5Gو اینترنت وسایل نقلیه  ،که می توانند بر مصرف توان  ،انتشار شبکه و ازدحام شبکه تاثیر بگذارند باید هنگام
پیشنهاد فن آوری بالک چین برای چنین سیستم هایی مورد مالحضه قرار گیرد.
اینترنت اشیاء و مراقبت سالمت :رشد و پیشرفت اینترنت اشیا نوید دهنده جهش های تکنولوژیکی قابل توجه در قرن
 21است .هرچند تا کنون در مورد تاثیر اینترنت اشیا بر تولید ،انبارداری و کارخانه ها صحبت شده است ولی تنها
محدود به این کاربردها نیست .در کنار موارد مذکور ،پیشرفت ها در زمینه سالمت و بهداشت نیز بسیار چشمگیر
بوده است .بر اساس ایده پایگاه داده آنالین توزیع شده  ،اسپوسیتو و همکاران[ ، ]5طرحی بر پایه بالک چین برای
 IOTدر مراقبت سالمت را پیشنهاد کردند  .در یک مدل از بالک چین کنسرسیومی  ،یک بلوک جدید ایجاد
می شود و توزیع می شود هنگامی که داده های مراقبت سالمت جدید خلق می شوند .لیانگ و همکاران [ ]7از
شبکه بالک چین در کاربردهای مراقب سالمت موبایل برای حفاظت از یکپارچگی  ،حسابرسی در ادامه یا بررسی ،
استفاده کرده اند.
اینترنت اشیاء در عصر  : 5Gدر عصر  ، 5G ، IOTیک جامعه کامال متحرک و متصل به هم را برای میلیاردها اشیاء
متصل  ،فراهم می کند .برای حل مسائل حریم خصوصی در محیط ارتباطات ناهمگن  ،5Gفان و همکاران [ ]8یک
طرح حفظ کننده حریم خصوصی و اشترام داده بر پایه بالک چین پیشنهاد دادند .بر اساس ایده افزودن بلوک ها به
بالک چین  ،هر بلوک جدید به وسیله مقدار هش خود به ب الک چین متصل می شود .توجه داشته باشید که مقار
هش قبلی را می توان از هدر بلوک قبلی فهمید .
اینترنت وسایل نقلیه  :اینترنت اشیا ()IoTیک شبکه گسترده است که تمام اشیا هوشمند را به هم وصل میکند .این
روشی است که در آن همه چیز قادر به صحبت کردن با یکدیگر است .هر زمان که این اشیا هوشمند به اینترنت
متصل میشوند تنها به وسایل نقلیه محدود میشوند ،سپس آن را اینترنت وسایل نقلیه ()IoVمینامند .با افزایش
روزافزون جمعیت شهری و توسعه سریع شهرها ،مالکیت خودرو با نرخ نمایی رو به افزایش بودهاست.
بر اسالس مدل امنیت غیر متمرکز  ،هوانگ و همکاران[ ]4یک مدل اکو سیستم بالک چین  ،به نام  LNSCرا
برای مدیریت وسایل نقلیه الکترونیکی و مجموعه شارژ کنندگی  ،پیشنهاد کردند  .مدل  LNSCاز رمزنگاری
منحنی بیضوی ( ) ECCبرای محاسبه توابع هش در خودروهای الکتریکی و ایستگاههای شارژ استفاده می کند.
برای اجتناب و جلوگیری از ردیابی مکان  ، IOVدوری و همکاران [ ]9یک معماری حفظ کننده حریم خصوصی
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غیر متمرکز را پیشنهاد داد که در آن گره های الیه اصلی بالک چین را مدیریت می کنند  .عالوه بر آن  ،هش
ذخیره پشتیبان  ،در بالک چین ذخیره می شود.
اینترنت انرژی  :اینترنت انرژی به عنوان یک حوزه ترکیبی از فناوری و توزیع انرژی ،سازوکارهایی را برای بهبود
استفاده از توانمندیهای مبتنی بر شبکه هوشمند فراهم آورده است .در حوزه اینترنت انرژی از فناوری اینترنت اشیا
به منظور گردآوری و تحلیل دادهها در زمان واقعی  Real-timeجهت مدیریت هوشمند انرژی استفاده میشود.بر
اساس این فناوری بالک چین نوظهور  ،گانو و همکاران[]6

یک سیستم نظارت بر شبکه هوشمند به نام

 GridmMonitoringبر اساس چهار الیه است :
 )1الیه ثبت و تصدیق
 )2کنتور هوشمند
 ) 3گره های پدازش و اجتماع
 )4پردازش داده ها بر روی شبکه هوشمند
برای تجارت انرژی ایمن در اینترنت اشیاءصنعتی ( )IIOTف لی و همکاران[ ، ]10بالک چین انرژی را معرفی
کردند که بر اساس فن آوری بلوک چین کنسرسیومی و بازی استاکلبرگ است.
ادوات اینترنت اشیاء  :در ادوات اینترنت اشیاء  ،مهاجمان به دنبال واردکردن داده های ادوات  IOTبا استفاده از
کدهای بدخواه در بد افزار بخوض بر روی پلتفرم منبع باز آندورید هستند  .با بهره گیری از روش تحلیل آماری ،
گائو و همکاران[ ]6یک سیستم آشکارسازی بدافزار بر اساس مکانیزم کنسرسیومی  ،به نام  CB-MDEEمعرفی
کردند که از آشکا رسازی زنجیره ای کنسرسیوم به وسیله اعضای آزمایشی و زنجیره عمومی به وسیله کاربران
استفاده می کند .سیستم  CB-MDEEاز یک روش مقایسه فازی و چندین کارکرد عالمت گذاری (مارکینگ)
استفاده می کند تا نرخ مثبت کاذب را کاهش دهد و توانایی آشکارسازی انواع بدافزار را بهبود بخشد .
مدیریت دسترسی در  :IOTبرای مدیریت ادوات در  IOTنوو[ ]12یک سیستم کنترل دسترسی توزیع شده با
استفاده از فن آوری بالک چین را پیشنهاد کرد .معماری این سیستم از  6جزء تشکیل شده است :
 )1شبکه های حسگر بیسیم
 )2مدیران
 )3گره کارگزار
 )4قرارداد هوشمند
 )5شبکه بالک چین
 )6هاب ها یا مراکز مدیریت
این سیستم مزیت هایی برای کنترل دسترسی در  IOTفراهم می کند .مانند  ) 1تحرک که در سیستم های
مدیریتی ایزوله قابل استفاده است  ) 2قابلیت دسترسی که تضمین میکند که قوانین کنترل دسترسی همیشه مهیا
هستند  )3هم زمانی  )4سبک وزن  ،بدین معنا که ادوات  IOTنیاز به هرگونه اصالح برای بکار گیری این سیستم
را دارد.
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تحویل مشارکتی ویدئو  :گسیل محتوای کیفیت باال در  IOTامروزه تعدادی از ارائه دهندگان خدمات اینترنت را به
چالش می کشد .اما هربات و همکاران[ ]13یک مکانیزم واسطه گری غیر متمرکز برای تحویل ویدئو ی برپایه بالک
چین مشارکتی  ،ارائه دادند که بر زنجیره های خدمات شبکه پیشرفته متکی است .بخصوص این  ،مکانیزم
مدیریتی از سه بالک چین تشکیل شده است  .یعنی  ) 1بالک چین واسطه گری محتوا  )2بالک چین نظارت بر
تحویل  )3ارائه خدمات بالک چین .عالوه بر آن  ،این مکانیزم مدیریت با پروژه منبع باز Hyperledger-Fabric
پیاده سازی شد که در آن نتایج نشان می دهند که تعداد گره ها به صورت جزئی زمان همگرایی را افزایش می دهد.
آشکارسازی نفوذ  :فنون بسیاری برای پیاده سازی سیستم های آشکارسازی نفوذ ( )IDSدر محیط  IOTپیشنهاد
شده امد که بر اساس یادگیری ماشینی هستند  .الکسوپولوس و همکاران[ ]16ایده بهرگیری از فن آوری بالک چین
برای ایمن سازی مبادله هشدارها بین گروه های مشارکت کننده را معرفی کردند .منگ و همکاران[ ]17در مورد
کاربردی بودن فن آوری بالک چین در یک سیستم آشکارسازی نفوذ بحث کردند .سیستم های آشکار سازی نفوذ
مدرن باید بر اساس ارتباطات مشارکتی بین  IDSهای توزیع شده باشند که نیاز به اشتراک گذاری داده های
گسترده میان نهادها و محاسبات اعتماد دارند .برای سروکار داشتن با نگرانی های حریم خصوصی که به وسیله تبادل
داده به وجود می آیند و برای سرکوب هرگونه حمله خودی ها ،فن آوری بالک چین بکار گرفته می شود.
اینترنت ابری  :در اینترنت ابری ( ، )IOCمیلیون ها دستگاه  ،IOTداده های خود را از طریق اتصال اینترنت با
بهرگیری از فن آوری مجازی سازی  ،به ابر آپلود می کنند  .شو و همکاران[ ، ]14یک مدیریت منابع هوشمند برای
دیتا سنترهای ابری بر اساس فن آوری بالک چین  ،معرفی کردند تا هزینه کل مصرف انرژی را کاهش دهند .
مخصوصا اینکه  ،کاربران از کلید های خصوصی فردی خود برای امضای یک تراکنش استفاده می کنند  .در حالی که
کاربران همسایه یا مجاور  ،تراکنش انتشاریافته را تایید می کنند.
شبکه های تعریف شده با نرم افزار  :برای افزایش پهنای باند  ،IOTمحققان  ،فن آوران شبکه سازی تعریف
شده توسط نرم افزار ( ، )SDNساده سازی می کند و فرآیندهای تصمیم گیری را به وسیله کنترلر  ،SDNساده
سازی می کند .شارما و همکاران [ ]15یک معماری شبکه

 IOTتوزیع شده  ،به نام  DistBlockNetرا

پیشنهاد کرده اند .بر اساس فن آوری بالک چین  ،معمار ی  DistBlockNetمی تواند مقیاس پذیری و انعطاف
پذیری را بدون نیاز به یک کنتلر مرکزی  ،فراهم کرد  .این شبکه بالک چین توزیع شده از دو نوع گره استفاده می
کند .یعنی  ) 1گره کنترلر /تایید گره  .که اطالعات جدولی قوانین جریان بروز شده را حفظ می کند  )2 .گره
درخواست /پاسخ که جدول قوانین جریان خود را در یک شبکه بالک چین  ،بروز رسانی می کند.
رایانش لبه ای  :رایانش لبه یک شبکه است که خود این شبکه  ،شبکه ای از مراکز داده ی کوچک است که پردازش یا
ذخیره داده های بحرانی را به صورت محلی انجام می دهد و همه داده های دریافت شده را به یک مرکز داده مرکزی
یا مخزن ذخیره سازی ابر بر می گرداند.به طور معمول به موارد استفاده از  IOTاشاره می شود ،جایی که دستگاه
های لبه داده ها را جمع آوری می کنند گاهی اوقات تعداد عظیمی از آن ها و همه آنها را به یک مرکز داده یا ابر
برای پردازش ارسال می کنند .رایانش لبه داده ها را به صورت محلی مرتب می کند.هوانگ و همکاران[ ]18یک
طرح پداخت عادالنه برای برون سپاری محاسبات ادوات ک ه پیشنهاد کرده اند.بر اساس بیت کوین ،این طرح ،خواص
امنیتی زیر  ،یعنی کامل بودن  ،عادالنه بودن و پاسخگو بودن را مورد مالحضه قرار می دهد.
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کاربردهای توزیع P2Pتوزیع شده  :در کاربردای نظیر به نظیر توزیع شده  ،برای  ،IOTادوات  ،IOTبرای یک نسل
جدید از کاربردها  ،مانند فیلم های مشارکتی  ،ارسال فایل ها  ،تحویل پیام ها  ،تجارت الکترونیک و بارگذاری داده
ها با استفاده از شبکه های حسگری  ،خود را سازمان دهی و هماهنگ می کند .هی و همکاران [ ]19یک مکانیزم
مشوق مورد اعتماد بر اساس روش بالک چین برای محیط P2Pدینامیک و توزیع شده پیشنهاد کردند .برای
جلوگیری از کاربران خودخواه برای دفاع در برابر حمله های تصادمی  ،این طرح یک استراژی قیمت گذاری پیشنها
کرده است که به گره های میانی و وسط اجازه به دست آوردن پاداش از تراکنش های بالک چین به خاطر
مشارکتشان در تحویل موفق را می دهند .
کاربردهای سنجش تجمع  :الگوی سنجش تجمع یا ازدحام موبایل نوظهور  ،یک دسته نوین از کاربردهای IOT
موبایل (برای مثال  ،کاربردهای حسگری جغرافیایی) است .وانگ و همکاران[ ]20یک مکانیزم مشوق جالب برای
حفظ حریم خصوصی در کاربردهای سنجش ازدحام بر اساس ارزهای رمزی بالک چین است .بخصوص اینکه  ،این
مکانیزم می توان مساءل امنیتی و حریم خصوصی را با استفاده از ارزیابی کیفیت داده های قابل تایید کاوشگران
حذف کند تا با حمله های شخصی ساز ی در بالک چین باز و شفاف مقابله کند .عالوه بر آن  ،برای دستیابی به
حفاظت از حریم خصوصی _ ناشناسی  ،این مکانیزمم از یک روش همکاری گره برای کاربران شرکت کننده استفاده
می کند.
ذخیره داده  :ذخیره سازی داده ها می تواند با منابع داده ناهمگن برای سیستم های ذخیره سازی بر پایه ، IOT
سروکار داشته باشد .نحوه اشتراک گذاری و حفاظت از این داده های حساس  ،چالش های اصلی در ذخیره داده
 IOTمی باشند .بر اساس فن آوری بالک چین  ،جیانگ و همکاران[ ]21یک جستجوی کلمه کلید خصوصی  ،به
نام  Serachainرا برای ذخیره سازی غیر متمرکز پیشنهاد کردند .معماری  Serachainشامل دو مولفه است.
)1گره های تراکنش در یک ساختار نظیر به نظیر
 )2یک بالک چین از همه بلوک های مرتب شده
عالوه بر آن  ،معماری  Serachainمی تواند حریم خصوصی کاربر  ،غیر قابل تمایز بودن و پاسخگویی  ،فراهم کند.
بیت کوین  :بیت کوین در سال  2009عرضه شد ،بیت کوین یک شبکه غیرمتمرکز و یک ارز دیجیتال است که از یک
سیستم نظیر به نظیر برای بررسی و پردازش معامالت استفاده می کند .فناوری  Bitcoinبه جای اعتماد به اشخاص
ثالث مورد اعتماد ،مانند بانک ها و پردازنده های کارت ،برای پردازش پرداخت ها ،از پردازش رمزنگاری در نرم افزار رایانه
ای خود برای پردازش معامالت و تأیید حقانیت بیت کوین استفاده می کند.
خلیلوف و لوی[ ]22یک بررسی جالب در مورد گمنامی و حریم خصوصی در سیستم های پرداخت دیجیتال شبیه به
بیت کوین انجام دادند.بخصوص  ،این مطالعه روش های تحلیل گمنامی و حریم خوصی در بیت کوین را به چهار دسته
تقسیم کرده اند
 )1تعامل و تراکنش
 )2بهره گیری اطالعات خارج از شبکه
 )3بکار گیری شبکه
 )4تحلیل داده های بالک چین
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بیت کوین در عمل کار میکند امادر تئوری نه  ،مسئله اصلی نحوه حفاظت از حریم خصوصی خریدارن بالقوه در بیت
کوین با استفاده از زیر ساخت کلید عمومی است  .وانگ و همکاران[ ]20اثبات تایید کننده اختصاصی دارایی ها برای
مبادله بیت کوین با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی را مطالعه کردند.
مشاهدات:
همان گونه که بیان کرده ایم ترکیب بالک چین ها و  IOTمی تواند قدرت بسیاری داشته باشد .بالک چین ها سیستم
ال توزیعی منعطف و توانایی برهم کنش با نظیرها را به شیوه ای بدون نیاز به اعتماد و قابل
های نظیر به نظیر کام ا
حسابرسی در اختیار ما قرار می دهند .قراردادهای هوشمند به ما امکان خودکار سازی فرایندهای چند مرحله ای پیچیده
را می دهند .در اکوسیستم  IOTوسایل نقاط تماس با دنیای فیزیکی هستند .با ترکیب همه آنها به خودکار سازی
جریان های کاری زمان بر به شیوه های جدید و منحصر به فرد ،دست یابی به قابلیت تأیید رمزنگاری و همچنین صرفه
جویی قابل توجه در هزینه و زمان فرایند دست می یابیم.
با توجه به این که تلهیق پیوسته بالک چین در دامنه  IOTمنجر به تغییرات قابل توجهی در چندین صنعت می شود،
زیرا بر این اساس مدل های کسب و کار جدیدی را ایجاد می کند و ما را وادار می سازد که درباره چگونگی به کار اندازی
سیستم ها و فرایندهای موجود تجدید نظر کنیم .عالوه بر کاربرد های زیادی که ترکیب بالک چین در سیستم های
مبتنی بر  IOTارائه می دهد  ،این سیستم با چالش ها و مسائلی نیز روبرو می باشد که تا کنون حل نشده اند  .در ادامه
به بررسی برخی از این چالش ها خواهیم پرداخت
مسائل حل نشده و چالش های پژوهشی :
چابکی در برابر حمله های ترکیبی  :همان گونه که در این مقاله مروری بیان شده  ،راه کارهای امنیتی بسیاری برای IOT
بر پایه بالک چین در این پژوهش ها پیشنهاد شده است که هر کدام برای رفع و مقابله با مسائل امنیتی و مدل های
تهدید مختلف  ،طراحی شده اند .حمله هایی که در این مطلعه مروری به بحث گذاشته شده اند به دو دسته تقسیم می
شموند:وابسته به کاربرد و بدون کاربرد  .حمله وابسته به کاربرد  ،مخصوص کاربر خاص است  ،بنابراین  ،به آسانی برای
ایمن سازی کاربرد  ،مدنظر قرار می گیرند .عالوه بر آن  ،برای حمالت بدون کاربر  ،با استفاده از یک راهکار امنیتی
متفاوت  ،مقابله می شود .پرسش اصلی که ممکن است به ذهن بیاید این است که چگونه یک راهکار امنیتی طراحی
کنیم که بتواند در برابر حمله های بدون کاربرد ترکیبی مقاوم باشد در عین حال امکان پذیری پیاده سازی راهکار ،
بخوصوص در مورد ادوات IOTمقید به منابع کم را مدنظر بگیریم .

چهارچوب ایمنی دینامیک و وفق پذیر  :دستگاه ها و ادوات ناهمگن در شبکه  IOTوجود دارند که از ادوات توان
پایین تا سرورهای فوق پیشرفته  ،متنوع هستند.بنابراین  ،یک راهکار امنیتی منرد را نمی توان برای همه
معماری های  IOTبرپایه بالک چین بکار گرفت که این به خاطر مقدار منابع متفاوتی است که فراهم می
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شود .بنابراین  ،راهکار امنیتی باید در ابتدا خود را با منابع موجود وفق دهد و تصمیم بگیرد که کدام
خدمات امنیتی را ارائه دهد تا حداقل الزامات ایمنی کاربران نهایی را برآورده کند.
کاوش کم مصرف  :کاوش شامل اجرای الگوریتم های اجماع بالک چین مانند (Proof of Workاثبات کار ،
)POWمی باشد .عالوه بر آن  ،بالک چین رشد می کند هنگامی که کاربران تراکنشهای خود را ذخیره کنند .بنابراین ،
کاوشگرانقدرتمندی برای مدیریت پروتکل های اجتماع در بالک چین الزم است.چندین الگوریتم اجماع کارآمد ،مانند
اثبات فضا  ،اثبات فضای احتصاصی و اثبات سهم و مینی بالک چین برای ذخیره تنها تراکنش های بالک چین جدید ،
پیشنهاد شده اند .اما ادوات IOTمحدودذ به منابع و محدود به توان همیشه قادر به برآورده تامین مصرف محاسباتی و
قدرت اساسی در پردازش اجماع بالک چین و ذخیره بالک چین ها نیستند .بنابراین طراحی پروتکل های اجتماع کم
مصرف  ،یکی از چالش های پژوهشی قابل توجه در فن آوری های بالک چین برای IOTمی باشند.
زیرساخت مخصوص بالک چین :ادوات  IOTذخیره محدود ممکن است قادر به ذخیره بالک چین مقیاس بزرگ که با
اضافه شدن بلوک ها در بالک چین رشد می کنند ،نیستند  .عالوه بر آن  ،معموال مشاهده می شود که ادوات ،IOT
داده های بالک چین که حتی برای تراکنش های خودشان مفید نیستند را ذخیره می کند .بنابراین تجهیزات مخصوص
بالک چین که از ذخیره غیر متمرکز بالک چین مقیاس بزرگ پشتیبانی می کند به یک مسئله چالش برانگیز تبدیل
شده می شود .عالوه بر آن پروتکول های مدیریت آدرس و ارتباطات ضمنی  ،نقش قابل توجهی در زیر ساخت بالک
چین ایفا می کنند.
پدازش کوئری اسکای الین  :کوئری اسکای الین  ،یک مسئله مهم در جستجوی پایگاه داده است .طرح های بررسی
شده،امکان استفاده از کوئری اسکای الین با بالک چین را مورد مطالعه قرار نداده اند .اخیرا محققان یک چارچوب
تشخیص بیماری اولیه آنالین حفظ کننده حریم خصوصی  ،به نام  CINEMAرا پیشنهاد کرده اند که از کوئری
اسکای الین استفاده می کند .مخصوصا  ،چارچوب  CINEMAمی تواند از حریم خصوصی داده های پزشکی کاربران
حفاظت کند و محرمانه بودن مدل تشخیص بر اساس مدل تشخیص اسکای الین را تضمین کند .بنابراین  ،نحوه
میدیریت مسائل ایمنی و حریم خصوصی هنگامی که یک مدل تشخیص اسکای الین به وسیله تعداد زیادی بالک چین
ساخته می شود چگونه است؟ طرح های حفظ کننده حریم خصوصیبر اساس بالک چین با کوئری اسکای الین  ،چالش
های عمده می باشند و باید در آینده مورد بررسی قرار گیرند .
شبکه های مدیریت اجتماعی و مدیریت اعتماد  :هنگامی که در مورد امنیت صحبت به میان می آید  ،باید همچنین در نظر
داشته باش یم که اخبار جعلی نیز می تواند قسمتی از یک حمله سایبری باشند .شایعه پراکنی مقیاس بزرگ  ،می تواند
آسیب های اجتماعی و اقتصادی شدیدی به یک سازمان و یا کشور بزند بخصوص با استفاده از شبکه های اجتماعی
آنالین  ،بالک چین ها می توانند وسیله ای برای محدود کردن شایعه پراکنی باشند .همان گونه که در[ ]11بیان شده،
و در آن مرجع،شبکه اجتماعی فعال شده با بالک چین ارائه شده است.
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نتیجه گیری :
در این مقاله پیشرفت های پروتکل های بالک چین موجود که برای شبکه های اینترنت اشیاء طراحی شده اند را مرور
کردیم  .یک طرح کلی از حوضه های کاربردی فن آوری های بالک چین در  ، IOTبرای مثال  ( ،اینترنت وسایل نقلیه
)  (،اینترنت انرژی ) ( ،اینترنت ابری ) و رایانش ابری  ،ارائه کردیم  .از طریق پژوهش و تحلیل که انجام شد ،توانستیم
مدل های تهدید مورد مالحضه به وسیله پروتکل های بالک چین در شبکه های  ، IOTرابه پنج طبقه اصلی  ،یعنی
حمله بر پایه هویت  ،حمله بر پایه دستکاری ،حمل های تحلیل ارزی ،حمله های بر پای اعتبار و حمله های بر پایه
خدمات تقسیم کردیم  .پندین زمینه پژوهشی چالش برانگیز وجود دارد  ،که برای مثال  ،چابکی در برابر حمالت
ترکیبی ،چا رچوب امنیتی دینامیک و وفق پذیر  ،کاوش کم مصرف  ،مدیریت شبکه های اجتماعی و اعتماد  ،زیرساخت
مخصوص بالک چین و پردازش کوئری اسکای الین  ،می باشند که این ها در آینده نزدیک بیشتر می توان مورد بررسی
قرار داد.
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