
 

 

 چكيده 

 در كه كرد توصيف را جهاني او. گرفت قرار استفاده توسط كوين اشتون مورد 1999سال در بار اولين براي اشيا، اينترنت

 را هاآن دهند اجازه كامپيوترها به و باشند عبارت داشته ديجيتال هويت خود براي جان،بي اشياي ازجمله چيزي، هر آن

 مبتني شناسايي هايچيپ از استفاده تنها احتماال نهاد، پايه را اشيا اينترنت كه ابتدا آن در. كنند مديريت و سازماندهي

كاربرد و مزاياي اينترنت  تا است شده سعي پژوهش اين در داشت. ذهن در را RFID به موسوم راديويي، هايفركانس بر

به نتايج  شده سعي هاپروتکل معرفي و توضيح از پس شود  و معرفي اشيا اينترنت مختلف هايپروتکلاشيا و در نهايت 

 . شود مشخص داده انتقال فناوري هر و پروتکل هر هايكاربري تا برسيم مشخصي

حريم  ،اعتماد ،اعتبار اطالعات ،محرمانگي :شامل ن مواجه خواهد شدآهايي كه اين تکنولوژي با ترين چالشمهم 

ن تمهيدات الزم را در نظر گرفت به شرح آبايست براي رفع و مي باشدها ميكنترل دسترسي و امنيت اليه ،خصوصي

گردد. تنوع و فراواني اينترنت اشيا بررسي ميهاي مختلف هايي از حمالت در اليهدر اين پژوهش نمونه. باشدذيل مي

شود باشد. در اين پژوهش كوشش ميهاي متعدد دفاعي براي سيستم مياينگونه حمالت نشان از ضرورت بکارگيري روش

ها نيز ارائه گردد و الزم است تا با تحقيقات حلسيستم اينترنت اشيا بررسي و راه ها و حمالت مهاجمين بهبخشي از ضعف

هاي تنوع و فراواني اينگونه حمالت نشان از ضرورت بکارگيري روش .هاي موثرتري براي مقابله دست يافتبيشتر به روش

ن ما معماري آي حال براي برقراري امنيت در اينترنت اشيا با توجه به ساختار پيچيده. باشدمتعدد دفاعي براي سيستم مي

هاي مختلف اين ساختار به اين نتيجه ه بود را در نظر گرفتيم و بررسي بخشامنيتي كه توسط سئو و همکارانش ارائه شد

تواند براي مقابله با اين تهدايدات كارساز باشد بلکه براي هر بخش با توجه رسيم كه تنها يك ساز و كار امنيتي نميمي

هديدات امنيتي كه در اينترنت اشيا وجود با توجه به ت به كاربرد و كارايي آن بايد راهکار امنيتي مربوطه را در نظر گرفت.

ايم تا بتوانيم چشم اندازي به تهديدات راهکارهايي كه براي مقابله با اين تهديدات ارائه شده بود را دسته بندي كرده ،دارد

 .ها ارائه كرده باشيمراهکارهاي مقايله با آن و

 

راهکارهاي مقابله با تهديدات       ،تهديدات امنيتي ،امنيت ،اينترنت اشيا كليد واژه:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


