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چکیده

ظهور اینترنت اشیاء یکی از پدیده های قابل توجه در تاریخ محاسبات دیجیتال است .رشد سریع دستگاههای با قابلیت اتصال
به اینترنت ،از حسگرهای ساده تا سرورهای ابری پیچیده منجر به شکل گیری اینترنت اشیاء شد .الگویی مدرن که در آن اشیاء
میتوانند طیف وسیعی از موجودیتها از قبیل المپهای هوشمند ،دوربینها ،لوازم خانگی ،دستگاههای فروش ،ترموستات و
غیره را در برگیرند .شباهت تمامی این اشیاء توانایی اتصال به اینترنت و تبادل داده بدون دخالت انسان است .جهت ساخت
سیستمهای قابل اعتماد و برنامههای کاربردی مورد نیاز دراینترنت اشیاء نیاز حیاتی به یک معماری الیه بندی انعطاف پذیر
وجود دارد .بسیاری از سازمانهای بینالمللی شناختهشده بر اساس نیازمندیهای برنامه ،توپولوژی شبکه ،پروتکلها ،مدلهای
کسب و کار ،خدمات و غیره چارچوبها و معماریهای مختلفی را ارائه نمودهاند که ما دراین مقاله بر روی یک معماری امنیتی
که توسط اتحادیه بین المللی مخابرات پیشنهاد شده است متمرکز شدهایم .همچنین در انتها طبقهبندیای از چالشهای موجود
در اینترنت اشیاء طبق معماری ذکر شده مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :اینترنت اشیاء ،معماری اینترنت اشیاء ،چالشها در اینترنت اشیاء

 -1مقدمه

رشد بسیار سریع دستگاههای با قابلیت اتصال به اینترنت ،از حسگرهای ساده تا سرورهای ابری پیچیده منجر به شکل-
گیری اینترنت اشیاء 1شد[ .]1اینترنت اشیاء شبکهای از اجزاء فیزیکی( از قبیل ابزارهای پوشیدنی ،لوازم برقی خانگی ،سیستمهای
امنیتی ،نانوتکنولوژی ،ابزارهای ساخت و تولید و غیره) است .که به اجزاء هوشمندی (از قبیل ریزپردازندهها ،حافظههای ذخیره-
سازی ،سنسورها و غیره) مجهز شدهاند و بر بستر اینترنت با سایر ابزارها ارتباط برقرار میکنند[ .]2قابلیت اتصال به شبکه
امکان کنترل اشیاء از راه دور را با کمک زیرساختهای شبکه موجود که منجر به یکپارچهسازی با دنیای واقعی و بدون کمترین
دخالت انسانی میشود را به ما میدهد .اشیاء از طریق تکنولوژیهای زیربنایی از قبیل محاسبات فراگیر ،قابلیتهای ارتباطاتی،
پروتوکلها و اپلیکیشنها از حالت کالسیک و سنتی به هوشمند تبدیل میشوند .پروتوکلها به منظور شناسایی زبان مورد
استفاده در دستگاههای مختلف و همچنین ساختار و تبادل پیامها به کار میروند[.]1
اینترنت اشیا با پوشش دادن عرصههای مختلفی از قبیل مراقبت پزشکی ،اتومبیلها ،سرگرمی ،لوازم صنعتی ،ورزش،
منازل و غیره نقش مهمی در تمامی جنبههای زندگی روزمره ما ایفا میکند .فراگیر شدن اینترنت اشیا باعث سهولت انجام
فعالیتهای روزمره و همچین غنیتر شدن ارتباطات افراد با محیط پیرامونشان و همچنین اشیاء مختلف خواهد شد .با این حال
این دیدگاه همه منظوره باعث بروز نگرانیهایی در خصوص سطح امنیت و همچنین حریم خصوصی کاربران خواهد شد[ ]3که
در بخش چالشها بدان خواهیم پرداخت.

Internet of things
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 -2جنبههای تاریخی

اولین بار مفهوم اتصال بین دستگاههای هوشمند در اوایل دهه  1۸۹۱زمانی مطرح شد که یک ماشین فروش خودکار
اصالحشده 2در دانشگاه کارنگیملون با قابلیت اتصال به اینترنت قادر بود تا فهرست نوشیدنیهای موجود را بررسی و گزارش
کند .در سال  ،1۸۸1دیدگاه کنونی اینترنت اشیاء توسط مارک وایزر در مقاله خود در مورد محاسبات فراگیر رایانه قرن  21ارائه
شد[ .]5 ,4در سال  1۸۸۸بیل جویی سرنخهایی را در زمینهی ارتباطات ماشین به ماشین در طبقهبندی خود در زمینه اینترنت
ارائه نمود[ .]4واژه  IOTاولین بار در سال  1۸۸۸در یک سخنرانی توسط کوین اشتون که یکی از بنیانگذاران مرکز شناسایی
خودکار در موسسه فنآوری ماساچوست است معرفی شد[ .]6اشتون  IOTرا به شکل سیستمی ارتباطی بین دنیای فیزیکی و
اینترنت از طریق به کارگیری فناوری شناسایی امواج رادیویی 3و دستگاههای حسگر که قابلیت نظارت بر محیط اطراف و
شناسایی در دنیای واقعی را دارند توصیف نمود[ .]6در سال  2۱۱5با انتشار نخستین گزارش از سوی اتحادیه بین المللی مخابرات
در رابطه با مفهوم اینترنت اشیاء ،این اصطالح به طور گسترده و رسمی مورد استفاده محققین و صنعتگران قرار گرفت[.]7

 -3معماری اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء باید قادر به اتصال میلیاردها اشیاء ناهمگن از طریق اینترنت باشد ،از آنجاییکه اینترنت اشیاء در زمینههای
مختلف کاربردی نظیر مراقبت های بهداشتی ،سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت صنعتی کاربرد دارد ،به این ترتیب،
تحقق مساائل امنیتی به منظور ایجاد سیستمهای قابل اعتماد و برنامههای کاربردی مورد نیاز است .بنابراین نیاز حیاتی برای
یک معماری الیه بندی انعطاف پذیر وجود دارد[ .]6معماری اینترنت اشااایاء باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشاااد تا بتواند
پاسخگوی عوامل مختلفی از قبیل کیفیت سرویس ،مدوالر بودن ،4قابلیت اطمینان ،مدیریت حریم خصوصی ،تعامل معنایی،5
پشاتیبانی دساتگاههای مختلف و غیره باشاد[ .]5بسایاری از ساازمانهای بینالمللی شناختهشده و گروههای کاری از قبیل
اتحادیه بین المللی مخابرات ،6انجمن مهندساان بر و الکترونیک ،7سازمان سیسکو ،موسسه استانداردسازی ارتباطات اروپا۹
بر اساس نیازمندیهای برنامه ،توپولوژی شبکه ،پروتکلها ،مدلهای کسب و کار ،خدمات و غیره چارچوبهایی را ارائه کرده
اند .با این حال ،هیچ یک از آنها تا به این تاریخ استاندارد نشده است [.]6 ,5
در این بخش ،یک معماری امنیتی که توساط اتحادیه بین المللی مخابرات پیشانهاد شده است مورد بررسی قرار گرفته
اساات .با توجه به این معماری ،اینترنت اشاایا را می توان به  3الیه تقساایم کرد :الیه ادراک ،انتقال و کاربرد .هرکدام ازین
الیهها می توانند به زیر الیههایی تقسایم شاوند که در جلوتر بررسای خواهیم نمود .این معماری پیشنهادی در شکل  1قابل
مشاهده است[.]۸ ,۹

2

Coke machine
Radio-frequency identification
4 Modularity
5 Semantic interoperability
6 International Telecommunication Union
)7 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE
)8 European Telecommunications Standards Institute (ETSI
3

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

الیههای اصلی

زیرالیهها

الیه کاربرد

برنامههای اینترنت اشیاء

ویژگیهای کلیدی
ترمینالها ،واسطهای
کاربری ،تلفنهای همراه و
تبلتها

شبکه محلی و گسترده
شبکه هسته

الیه انتقال

شبکه دسترسی
شبکه ادراک
الیه ادراک

گرههای ادراک

تکنولوژیهای کلیدی
رایانش ابری ،میانافزارها و
ارتباطات ماشین به ماشین

ایجاد اتصال و انتقال

اینترنت ،وایفای و شبکه-

اطالعات

های ادهاک

سنجش ،هویتیابی و
تکنولوژیهای ارتباطی

بلوتوث ،سیستم شناسایی
امواج رادیویی و شبکههای
حسگر بیسیم

شکل  : 1معماری  3الیه پیشنهادی توسط توسط اتحادیه بین المللی مخابرات برای اینترنت اشیاء

 : 1-3الیه ادراک :9

این الیه شامل تکنولوژیهایی به منظور سنجش (1۱جمعآوری دادهها از محیط اطراف و ارسال آن به پایگاه داده ،انبار
داده یا سرویس ابری) .هویتیابی(11شناسایی اشیاء بر اساس شناسه منحصر به فردی که به آن ها تخصیص داده شده است)
و ارتباطات ( برقراری ارتباط بین دستگاههای هوشمند ناهمگن) با حداقل دخالت انسانی است .این الیه همچنین میتواند به
دو زیرالیه گرههای ادراک 12و شبکه ادراک 13تقسیم شود[.]5 ,4
 : 1-1-3گرههای ادراک

منظور از گره های ادراک دستگاه های فیزیکی یا اشیائی از قبیل حسگرها ،عملگرها ، 14کنترلرها و غیره می باشند .این
دستگاههای فیزیکی می توانند سیستمهای بارکدخوان ،سامانههای شناسایی امواج رادیویی ،بلوتوث و حسگرهای مختلف
باشندکه هدف آنها جمع آوری اطالعات از محیط پیرامون ،شنایی اشیاء ،کنترل داده و کنترل اشیا میباشد .بسته به ماهیت
دستگاههای استفاده شده ،اطالعات جمع آوری شده می تواند به خواص شیء از قبیل محل قرارگیری ،دما ،میزان رطوبت و
سایر شرایط محیطی مرتبط باشد[.]5
 : 2-1-3شبکه ادراک

این شبکه که مسئول ارتباط با الیه انتقال است ،وظیفه دارد دادههای جمع آوری شده توسط گرههای ادراک را به شیوهای
امن به دروازهها 15منتقل کند و سیگنالهای کنترل را به دستگاه های کنترلی از طریق رسانه های ارتباطی سیمی یا بی سیم
ارسال میکند[.]۹
9
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 : 2-3الیه انتقال

16

این الیه که تحت عنوان الیه حمل و نقل یا الیه شبکه نیز شناخته می شود به عنوان یک الیه میانجی بین الیه ادراک
و کاربرد قرار گرفته است[ .]۹این الیه میتواند شبکههای ناهمگن مختلف ،تکنولوژیها و پروتوکلها را با هم یکپارچه کند و
هدف آن انتقال دادههای جمع آوری شده توسط گرههای ادراک به واحد پردازش اطالعات جهت تحلیل ،اکتشاف داده،
یکپارچهسازی و رمزگذاری داده است .این الیه همچنین مسئولیت ارائه عملکردهای مختلف جهت مدیریت شبکه را نیز عهدهدار
میباشد .این الیه میتواند به سه زیر الیه شبکه دسترسی ،17شبکه هسته 1۹و شبکه محلی و گسترده 1۸تقسیم بندی شود[.]5
 : 1-2-3شبکه دسترسی

این الیه به عنوان نوعی شبکه مخابراتی عالوه بر فراهم نمودن یک دسترسی گسترده به الیه ادراک ،به عنوان پلی بین
مشترکین و ارائه دهندگان خدمات نیز عمل میکند .این شبکه ارتباطات و قابلیتهای زیر بنایی از قبیل ارتباطات تلفن همراه،
ارتباطات ماهوارهای و ارتباطات بیسیم را برای کاربران نهایی فراهم میکند .شبکه دسترسیای که اینترنت اشیاء میتواند پیاده
سازی کند شبکههای ادهاک ،وای فای ،زیگبی ،2۱بلوتوث ،شبکههای نسل چهارم و پنجم 21و غیره هستند .بسته به وجود
یک مرکز سنترال ،الیه دسترسی میتواند متمرکز (مانند وایفای) یا غیر متمرکز (مانند شبکههای ادهاک) باشد [.]۸ ,5
 : 2-2-3شبکه هسته

شبکه هسته  ،اینترنتی است که چارچوب اصلی را برای اینترنت اشیاء فراهم می کند و همچنین مسئول انتقال داده به
کابران نهایی که به شبکه متصل شدهاند را دارا میباشد .شبکه هسته بخش مرکزی هر شبکه مخابراتی است و به عنوان ستون
فقرات برای تبادل اطالعات و خدمات عمل می کند .این الیه ارتباطات را در میان دستگاهها برای به اشتراک گذاری منابع
ایجاد می کند .اینترنت را می توان به عنوان شبکه عمومی ،خصوصی و یا کسب و کار مورد استفاده قرار داد و میتواند گستره
محلی و همچنین وسیعی را پوشش دهد .این الیه همچنین قابلیت مشاهده و کنترل اشیاء فیزیکی از راه دور را فراهم میکند[.]۸
 : 3-2-3شبکه محلی و گسترده

شبکه محلی اتصال بین دستگاهها در یک منطقه نسبتا کوچک است .دستگاهها در یک شبکه محلی میتوانند به طور
مستقیم بین خودشان ارتباط برقرار کنند و همچنین میتوانند با دستگاههای از راه دور از طریق دروازه ارتباط برقرار کنند .به
شکل مشابه شبکههای گسترده به عنوان توزیعی از دستگاهها در یک منطقه جغرافیایی بزرگ در نظر گرفته می شوند .شبکه
های گسترده با توان پایین 22مورد توجه بیشتری قرار دارند چرا که این شبکهها از اتصال دستگاههای با توان محدود نیز
پشتیبانی میکنند[.]۸
 : 3-3الیه کاربرد

23

هدف الیه کاربرد که برای کاربر نهایی قابل مشاهده است مدیریت و ارائه برنامههای کاربردی براساس اطالعات
جمعآوریشده توسط الیه ادراک است .این الیه دسترسی به سرویسهای شخصی برای کاربران نهایی را بر روی شبکه با
توجه به نیازهای آنها از طریق دستگاههای مختلف و تجهیزات ترمینال فراهم میکند[ .]۸ ,5به عنوان مثال این الیه میتواند
16
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میزان دما و رطوبت اندازه گیری شده توسط حسگرها را در قبال درخواست کاربران برای آنها فراهم کند .اهمیت این الیه در
اینترنت اشیاء بدان جهت است که قابلیت ارائه خدمات هوشمند با کیفیت باال در جهت برآورده کردن نیازهای مشتریان را
دارد[.]1۱
 -4چالشها در اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء الگویی جدید و مدرن با پتانسیل باالست که میتواند شکل معمول استفاده از اینترنت را تغییر دهد .با این
وجود اینترنت اشیاء با تمام قابلیتهایی که دارد چالشهای زیادی را در الیههای مختلف معماری پیش پای ما میگذارد .شکل
 2چالشهای مبتنی بر معماری و چالشهای مبتنی بر موجودیت را نشان میدهد .چالشهای مبتنی بر معماری ،مسایل خاص
مربوط به هر الیه و نیز مسایل مربوط به یکپارچهسازی الیهها در یک چارچوب واحد را پوشش میدهند .چالشهای بر پایه
موجودیت بر مسائل در ارتباط با اجزای سه نهاد اساسی هر سیستم محاسباتی یعنی سختافزار ،نرمافزار و دادهها تمرکز دارد[.]5

 : 1-4چالشهای مرتبط با معماری
 : 1-1-4چالشهای ما بین الیهها

الیه های تعریف شده در معماری با مقدار زیادی ناهمگونی همراه است که متقابال موجب ایجاد مسائل یکپارچه سازی
ناهمگن بین الیهها میشود .کاربران میتوانند به داده های جمع آوری شده از محیط (که توسط گره های ادراک از الیه انتقال
عبور می کنند) از طریق برنامههای کاربردی دسترسی داشته باشند .دادهها میتوانند به روشهای مختلف ،در فرمتهای
مختلف ،با استفاده از پروتکلهای مختلف و برای اهداف مختلف جمعآوری شوند .بنابراین ،استانداردسازی دادهها در هر الیه
ضروری است .اگر از تکنولوژی یکپارچهسازی درستی اطمینان حاصل نشود ممکن است منجر به تخریب دادهها شود و یا اینکه
دادهها  ،دادههای مورد اعتمادی نباشند .عالوه بر این ،هر الیه مکانیسم های مختلفی برای اطمینان از امنیت ،حریم خصوصی
و اعتبار اطالعات نیاز دارد .از این رو ،پیچیدگی محاسباتی به واسطه مکانیزم های مختلفی که در هر الیه اعمال می شود ،به
وجود میآید .بنابراین بهینهسازی بین الیهها ،به ویژه زمانی که تعداد زیادی از دستگاههای ناهمگن از طریق اینترنت به هم
متصل میشوند ،موردنیاز میشود[ .]1۱دستگاههایی که برای انجام کارکردها در هر الیه بکار گرفته میشوند ،نیاز به منابع
متفاوتی دارند .به عنوان مثال ،ممکن است دستگاه هایی با محدودیت منابع وجود داشته باشند مانند سنسور درجه حرارت که
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دادههایی را از محیط اطراف(با حجم چند کیلوبایت) خوانده و ثبت میکند .در حالی که ممکن است سرورهای رده باالیی وجود
داشته باشند که دادهها را از سنسورهای دمایی مختلف جمع آوری کرده و پس از پردازش دادههای انبوهی را تولید کنند[.]۸
 :2-1-4چالشهای درون الیهها
گرههای ادراک قرار است در شرایط محیطی متنوع مستقر شوند و مستعد خسارات فیزیکی هستند .به عنوان مثال
سنسورهایی برای نظارت بر رشد گیاهان ممکن است در زیر خاک مستقر شوند یا سنسورهایی برای نظارت بر فعالیتهای جزر
و مدی در آب دریا غوطهور شوند .عالوه بر این ،گرهها به حمالتی مانند تکذیب سرویس 24و سایر اقدامات مخرب که میتوانند
پارامترهای عملیاتی را دستکاری کنند ،آسیب پذیر هستند .بنابراین ،اطمینان از اینکه هیچ فعالیت مخرب یا رویداد فیزیکی
کارهای عادی گرهها را مختل نمیکند ،ضروری است .اطمینان از احراز هویت گرهها و یکپارچگی داده ها از دیگر مسائل
کلیدی هستند[.]11 ,5
در این الیه ،تراکم شبکه 25و شناسایی منحصر به فرد دستگاهها به چالشهای موجود میافزاید .این الیه همچنین
مستعد حمالتی مانند تکذیب سرویس ،فیشینگ ،26نفوذ بدافزار ،حمالت دسترسی ،27افشا اطالعات 2۹و غیره است[.]12
از آنجایی که الیه کاربرد با برنامه های کاربردی متعدد مرتبط با کسب و کار یا فردی ارتباط دارد ،با مسائل کلی و
امنیتی تمام این برنامهها مانند وقفه سرویس ،2۸افشای اطالعات ،و حریم خصوصی پرس و جو 3۱همراه است .همچنین
دستگاههای هوشمند که از دسترسی به انواع برنامههای کاربردی پشتیبانی میکنند دارای ظرفیت باتری و ظرفیت ذخیرهسازی
محدودی هستند .و همچنین توانایی محاسباتی محدودی دارند[.]12
 : 2-4چالشهای مرتبط با موجودیتها
 : 1-2-4سخت افزار
الزم است برای محافظت از دستگاه های سخت افزاری ،از جمله دستگاههای ذخیره سازی اطالعات حجیم و سرورهایی
که نرمافزارها در آنها مستقر شده است و برنامههای کاربردی روی آنها در حال اجراست از آسیبهای فیزیکی جلوگیری شود.
این خسارات فیزیکی ممکن است به علت بالیای طبیعی و همچنین اقدامات مخرب عمدی توسط مهاجمان رخ دهد .ایمنی
اتصاالت ارتباطات سیمی نیز ضروری است زیرا مسئول حمل دادهها از تعداد زیادی گره حسگر هستند و همچنین ممکن است
قطع یا بریده شوند .همچنین ،قابلیتهای یکپارچهسازی بر روی دستگاههای سخت افزاری که محدودیت منابع دارند ،چالش
برانگیز است[.]13
 : 2-2-4نرمافزار
نرم افزارها ممکن است برنامههای ارتباطی ،برنامههای کاربردی امنیتی یا نرمافزار سیستمی مانند سیستم عامل یا
نرمافزارهای مدیریت پایگاه داده برای توسعه و اجرای نرم افزار کاربردی باشند .هر مهاجم میتواند کار عادی نرم افزار را مختل
کند که ممکن است باعث بحرانی بزرگ شود[ .]3نرم افزار کاربردی قابل دسترس برای کاربران نیز دارای درجه باالیی از آسیب
پذیری است .سطوح پیچیدگی متفاوتی در میان نرم افزارهای مورد نیاز برای وظایف شامل سنجش اطالعات ،پردازش ،مدیریت،
ایجاد امنیت و غیره وجود دارد .با افزایش اندازه نرم افزار ،مصرف منابع و هزینه کلی سیستم نیز افزایش می یابد .توسعه
24

Denial of Service
Network congestion
26 Phishing
27 Access attacks
28 Information disclosure
29 Service interruption
30 Query privacy
25
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راهحلهای کم هزینه و با مصرف انرژی پایین برای دستگاههای دارای محدودیت و توسعه یک اکوسیستم نرم افزاری که
بتواند نیازمندیهای مختلف را برآورده کند نیاز به تفکر جدیدی در طراحی و تصمیم گیریهای مهندسی صحیح دارد[.]۸ ,3
 : 3-2-4داده
دادهها دارایی اولیه کاربر در محیط دیجیتال هستند و هدف هر سیستم محاسباتی سر و کار داشتن با دادههاست.
بنابراین ،پایگاههایدادهها نیز نیاز به حفاظت دارند .داده ها ممکن است به یک فرد ،یک گروه یا یک سازمان تعلق داشته باشند
و سطح حساسیت محتوا نیز با توجه به استفاده متفاوت است .به عنوان مثال ،رکوردهای مربوط به سوابق درمانی یک فرد
حساسیت بیشتری نسبت به دادههای دمایی خوانده شده توسط یک سنسور دارد[ .]14دادهها ممکن است مورد دسترسی ،اصالح
و تخریب غیر مجاز قرار گیرند .با توجه به تعدد دستگاههای موجود در اینترنت اشیاء ،تایید اعتبار دادهها و منبع آن دشوار است.
داده های مخرب را میتوان از طریق کانالهای ارتباطی به شبکه منتقل کرد .بنابر این توسعه طرحهای سبکوزن مبتنی بر
رمزنگاری ،امضای دیجیتالی ،رمزگذاری هش و غیره برای حفاظت از دادهها برای تضمین قابلیت اعتماد و انسجام در یک
محیط ناهمگن با دستگاه های دارای محدودیت منابع یک چالش بزرگ دیگر است .عالوه بر این ،دادههای تولید شده توسط
دستگاهها به صورت عمده ،به عنوان کالن داده ،نیاز به تکنیکهای مدیریت داده سبک وزن دارد[.]15
 -5نتیجهگیری
اینترنت اشیاء چشم اندازی رو به پیشرفت است .ایدهی جذابی که در آن هر شیء و هر دستگاهی دارای هویت دیجیتال
و قابلیت اتصال به اینترنت و تبادل داده خواهد بود .ماهیت پویای اینترنت اشیاء ،همچنین مقیاس پذیری و وجود دستگاههای
متعدد ناهمگن چالشهای بزرگی را پیش روی ما خواهند گذاشت .چالشهایی که میتوان آنها را در زمینههای حریم خصوصی،
امنیت ،مدیریت و تجزیه تحلیل داده و غیره طبقه بندی نمود .که در مقاله به معرفی و تشریح برخی ازین چالشها پرداخته
شد .همچنین یک معماری چندالیه پیشنهادی توسط اتحادیه بین المللی مخابرات با تاکید بر مسائل امنیتی
مورد کاوش و بررسی قرار گرفت.
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