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چکیده
امروزه خانه هوشمند بهعنوان یکي از کاربردهاي اصلي و رو به رشد اینترنت اشیاء محسوب ميشود که راحتي ،امنیت ،کاهش
مصرف انرژي و هزینههاي زندگي را به همراه دارد .در کنار مزایا و محاسني که این فنّاوري به ارمغان آورده است مسئله امنیت و
حریم خصوصي به یکي از نگرانيهاي عمده تبدیلشده است که نیاز به توجه جدي دارد .معماري مرجع  IoT-Aباهدف بررسي
پروتکلها و منابع موجود ،حصول اطمینان از سازگاري اشیاء و پروتکلهاي ارتباطي و همچنین ارائه راهکاري جامع براي کاربردهاي
مختلف اینترنت اشیا پایهگذاري شده است .این مقاله باهدف قرار دادن چالش امنیت در اینترنت اشیا و خانههاي هوشمند ،با
استفاده از معماري مرجع  IoT-Aسعي در ارائه یک چارچوب کلي جهت بهبود امنیت در کلیه سطوح طراحي ،اجرا و استفاده از
تجهیزات و پروتکلها دارد .در این مقاله از اصطالح چارچوب امنیتي براي شناسایي مجموعه فناوريها ،سازوکارها ،نرمافزارها و
مؤلفههاي موردنیاز براي تأمین مجموعهاي از نیازهاي امنیتي استفادهشده است .این مقاله پس از بررسي و نگاشت آسیبپذیريها
و تهدیدات در مدل کاربردي معماري ،یک چارچوب امنیتي بهبودیافته نسبت به چارچوب استاندارد معماري مرجع ارائه ميکند .بر
اساس ارزیابي نظري انجامشده ،چارچوب جدید که با اضافه شدن دو مؤلفه مدیریت تهدیدات و آسیبپذیريها و مدیریت زمینه و
انجام برخي تغییرات در مؤلفه صدور مجوز شکلگرفته ،الزامات امنیتي خانهي هوشمند را تا حد قابل قبولي برآورده کرده و به
میزان مناسبي درجه امنیت و حفظ حریم خصوصي خانه هوشمند مبتني بر معماري اینترنت اشیاء  IoT-Aرا ارتقاء ميبخشد.
واژههای کلیدی :خانه هوشمند ،اینترنت اشیاء ،امنیت و حریم خصوصي ،معماري امنیت.
 -1مقدمه
اینترنت اشیاء ،به امکان برقراري ارتباط تمام اشیاء با یکدیگر
و با انسانها ،به همراه شناسایي و کشف آنها تحت یک
شبکه یکپارچه با شناسه مشخص اطالق شده و امکان
بـرقراري ارتبـاط هرکسـي ،در هـر زمـان و مکان 1را به هـر

Anyone, Anytime, Anywhere
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نویسنده عهدهدار مکاتبات  :شهروز ستوده sotoudeh@itrc.ac.ir

چیزي در هر زمان و مکان فراهم ميآورد [ .]1این فنآوري
شـامل اشیاء و فنآوريهاي گوناگون مانند حسگرها ،ماشین
به ماشین ،میانافزار ،دادههاي بزرگ ،پردازش ابري ،پردازش
مه است که در یک شبکه جهاني کار ميکنند [.]11-2
اینترنت اشیاء یک الگوي تحولگرا و در حال تحول است که
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ممکن است در کنار مزایاي زیادي که ارائه ميکنند داراي
چالشها و مشکالت امنیتي نیز باشند که البته این امر دور
از ذهن نیست [ .]18موضوع امنیت در یکخانه هوشمند از
مسائل کلیدي است که قبل از انتخاب سکّوي مناسب جهت
پیادهسازي آن مطرح ميگردد و اساساً ارائه یک سکّوي
ناامن ميتواند بستر مناسبي را براي وقوع حمالتي از قبیل
شنود ،استراق سمع ،مردي در میان و حمله بازپخش ایجاد
کند []19؛ بنابراین یکي از مهمترین چالشها در بهکارگیري
این فناوري ،پذیرش معماري است که داراي راهحلهاي
امنیتي مناسبي بوده و نهتنها مسائل مربوط به ارتباط و
عملکرد سیستمها را پوشش دهد ،بلکه قادر به تأمین امنیت
کاربران نیز باشد .این مقاله به ارائهي یک چارچوب مناسب
براي ارتقاء امنیت ،حفظ حریم خصوصي و ایجاد اعتماد
کاربران در خانههاي هوشمند ميپردازد.
این مقاله در  4بخش ارائهشده است .بخش  2به بررسي
مباني نظري پژوهش در حوزه اینترنت اشیاء ،خانه هوشمند،
امنیت ،معماريها و موضوعات امنیتي مرتبط با پژوهش
ميپردازد .در بخش  3روش پژوهش در قالب ارائه و بررسي
راهکار پیشنهادي مقاله موردبحث قرار ميگیرد و درنهایت
بخش  4به تحلیل راهکارهاي پیشنهادي و بررسي نتایج
اختصاصیافته است.

در چندین حوزه کاربرد ازجمله خانههاي هوشمند ،محیط
هوشمند ،مراقبتهاي بهداشتي از راه دور موردتوجه
قرارگرفته است [ .]12این حوزههاي کاربردي همگي با
اسـتفاده از فناوري اینتـرنت اشیـاء ميتواننـد انسانها را در
جهت بهبود سالمت ،کاهش مصرف انرژي و ایمني یاري
رسانند [ .]13شرایط جدید محیط و ویژگيهاي مختلف
دستگاهها ،بهویژه سیستمهاي هوشمند در منازل ،سبب شده
است تا امنیت در بهکارگیري این فناوري بهطور ویژه
موردتوجه قرار گیرد و معماريها و سکّوهاي متعددي براي
آن ارائه شود .بهعالوه ،حجم زیادي از ارتباط بین دستگاهها
بهصورت ماشین به ماشین بوده و این بدان معني است که
بر روي این ارتباط کنترل چنداني نخواهیم داشت [.]14
همچنین به دلیل وجود بحث مالکیت اشیاء و همینطور
حفظ حریم خصوصي افراد ،توجه به نکات امنیتي مرتبط با
شناسایي و کشف ،دسترسپذیري ،کنترل دسترسي ،حریم
خصوصي و اعتماد نیز در مبحث اشیاء هوشمند از اهمیت
بیشتري برخوردار خواهد بود [ .]15سوءاستفاده از فناوري
اینترنت اشیاء در خانه هوشمند ،امکان به خطر انداختن
جان انسانها را در پي خواهد داشت؛ بنابراین ،امنیت یک
مبحث کلیدي در برابر اجرایي شدن این فناوري است که
مستلزم تحقیقات گسترده است .تضمین ایمني زندگي
انسانها ،جلوگیري از زنجیره حوادث نامطلوب ،در دسترس
بودن اشیاء ،رمزنگاري و فناوريهاي حفاظت ،محرمانگي و
یکپارچگي اطالعات ،انکارناپذیري ،سازگاري اطالعات و
سطوح امنیتي آنها در سیستمهاي مختلف ،احراز هویت
اشیاء و اشخاص با استفاده از چند عامل مانند رمز عبور،
مکان و بیومتریک ،مدلهاي مختلف براي اعتماد و احراز
هویت غیر مرکزي ازجمله این نیازها است [ .]16بااینوجود،
با افزایش توسعه در برخي از دستگاههاي خانگي متصل به
اینترنت ،ریسکهاي امنیتي و حریم خصوصي بهطور
همزمان در حال افزایش است [ .]17پنج مشخصه کلي
شامل خودکارسازي ،چندمنظوره بودن ،انطباق ،تعامل،
بهرهوري ميبایست در یکخانه هوشمند فراهم گردد [.]17
با توجه به اینکه امکان اتصال به اینترنت جهت ارائه خدمات
بهتر و هوشمندانهتر خانههاي هوشمند امروزه بسیار
موردتوجه است و فنّاوريهاي بهکاررفته در این خانهها

 -2مبانی نظری پژوهش
این بخش به ارائه مباني نظري پژوهش در مورد چالشها و
تهدیدات امنیتي خانه هوشمند مبتني بر اینترنت اشیاء
خواهد پرداخت.
 -1-2خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت

اشیاء2

امروزه خانهها با استفاده از فناوريهاي هوشمند بهصورت
خودکار درآمده و توانایي برطرف ساختن نیازهاي ساکنین
ازجمله راحتي ،امنیت و حفظ حریم خصوصي را داشته و
نسبت به نیازهاي انسان مدرن و محیط زندگي او حساس و
پاسخگوست[ .]21 ,20کاربرد اصلي خودکارسازي در محیط
یکخانه هوشمند ،کنترل نور ،حرارت و تهویه هوا،

Internet of things based smart home
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مانیتورینگ ،ایجاد امنیت و محافظت ،پزشکي از راه دور،
کنترل مصرف انرژي ،کنترل عوامل محیطي بوده و دسترسي
به اطالعات موردنیاز نیز از کاربردهاي دیگر آن است .ورود
خانه هوشمند به بحث اینترنت اشیاء به معني سپردن امر
ذخیرهسازي ،پردازش و تحلیل دادهها به امکانات عرضهشده
در فضاي مجازي است که موجب ایجاد چالشهاي امنیتي
جدیدي شده است [.]25-22
 -2-2امنیت ،3چالشها 4و

را در این حـوزه تحت پوشش قرار دهد [ .]27 ,26تحقیقات
متـعددي بهمنظور افزایش امنیـت در اینترنت اشیـاء صورت
انجامشده است؛ اما مواردي همچون مکانیسمهاي مناسب
جهت رمزنگاري ،پروتکلهاي شبکه ،مدیریت داده و
شناسهها ،حریم خصوصي کاربران و معماريهاي قابلاعتماد
هنوز قابلبحث ميباشند [ .]30-28طبق تحقیقات
انجامشده در مورد امنیت خانه هوشمند ،حریم خصوصي،
اعتماد ،امنیت و ارتباطات از عمده چالشهاي تأثیرگذار بر
خانه هوشمند هستند [ .]25این موارد در جدول 1
قابلمشاهده است.

تهدیدات5

امنیت و حریم خصوصي از مهمترین چالشها براي استفاده
از اینترنت اشیاء در خانههاي هوشمند است و معماري
مناسب امنیتي باید چرخه حیات و قابلیتهاي اینترنت اشیاء

جدول  -1چالشهای اینترنت اشیاء در حوزه خانه هوشمند
عنوان چالش
حریم خصوصی
ارتباطات

مراجع
[]34-31 ,25
[]36 ,35 ,33 ,25

توضیح
حفظ حریم خصوصي و مسائل وابسته مانند امنیت اطالعات و افشاي اطالعات و دادهها
استحکام ،پایداري امنیت و پروتکلهاي زیاد ارتباطي و ناهمگوني این ارتباطات

ایمنی

[]37 ,35 ,31

ایمني فیزیکي اشیاء ،دسترسي فیزیکي و قابلیت خود ایمني

شبکه و امنیت

[]33 ,31 ,25

شبکه بهواسطه ارتباطات و گستردگي و تنوع ارتباطات نیز از نگرانيها است

امنیت

[]34 ,32 ,31

حفظ امنیت بهصورت مستقل از چالشهاي اینترنت اشیاء است

اعتماد

[]35 ,33 ,25

مکانیسمهاي اعتماد

محرمانگی و رمزنگاری

[]33 ,31 ,25

حفظ محرمانگي و راهکارهاي وابسته مانند رمزنگاري و محدودیتهاي اشیاء چالشهایي را ایجاد نموده است

جدول  -1چالشهای اینترنت اشیاء در حوزه خانه هوشمند

امنیت اطالعات

[]33 ,31

افزایش حجم اطالعات ،تعداد اشیاء و ناهمگونيها ،حفظ امینت اطالعات را در برابر اینترنت اشیاء قرار داده
است

نامگذاری و مدیریت هویت

[]36 ,31

احراز هویتها ،شناسایي و اشیاء و استاندارد گذاري در این زمینه از نگرانيهاي اینترنت اشیاء است.

تعداد زیاد اشیاء

[]36 ,35 ,33

تعدد اشیاء و ارتباطات گوناگون و دادههاي زیاد تولیدشده و پردازش و کنترل حجم اطالعات و ارتباطات نیز
جز چالشها است

مصرف انرژی

[]35 ,34 ,31

توسعه اینترنت اشیاء موجب افزایش مصرف انرژي برق و باال رفتن هزینه و تأثیر بر روي محیط خواهد شد که
ارائه راهکارهاي کنترل مصرف انرژي نیز از چالشهاي اینترنت اشیاء است

داده بزرگ و ابر

[]38 ,33 ,25

افزایش حجم دادههاي تولیدشده و راهکارهاي انتقال آن و ایجاد دادههاي بزرگ ،نگرانيهاي در جمعآوري،
نگهداري و کنترل پردازش این نوع دادهها را ایجاد کرده است

قابلیت کار دستگاهها و اشیاء با

[]36 ,33 ,25

جهت برقراري ارتباطات و حداکثر بهرهوري از اینترنت اشیاء با توجه به گسترش تعداد و ناهمگوني اشیاء
قابلیت کار با اشیاء متنوع را تحت تأثیر قرار داده است

یکدیگر
ذخیرهسازی
ناهمگونی اشیاء

[]32 ,31
[]35 ,33 ,31

افزایش حجم داده نگراني ذخیرهسازي در حجم دادههاي تولیدشده را در برداشته
افزایش تعداد ناهمگونيها و نیاز به برقراري ارتباطات و انواع مختلف داده ایجادشده و مدیریت و پردازش آنها

3

Security
Challenge
5
Threat
4
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آسیبپذیريهاي 6موجود در اینترنت اشیاء و خانه هوشمند
موجب بروز تهدیدات متنوعي ميشوند .برخي از این
تهدیدات بر اساس پژوهشهاي انجامشده در جدول 2
معرفيشده است.

پرداخته ميشود و ضمن انجام مقایسه بین قابلیتهاي آنها،
معماري مناسب براي ادامه کار پیشنهاد ميشود .نگاشت
آسیبپذیريها و تهدیدات امنیتي بر اجزاء معماري انتخاب
شده انجام شده و مجموعه نیازها جهت ارتقاء امنیت
معماري در حوزه کاربردي خانه هوشمند مشخص ميشود.
با تغییر و تکمیل چارچوب امنیتي معماري انتخابشده،
راهکاري براي ارتقاء امنیت خانه هوشمند ارائه خواهد شد
(شکل .)1

جدول - 2معرفی تهدیدات
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مراجع

عنوان تهدید
دستکاري ترافیک

[]43-39

7

[]44 ,43 ,41 ,40

جعل هویت

[]45-41 ,39

استراق سمع
بالک کانال 8و جمینگ
تحلیل ترافیک

9

10

ممانعت از سرویس
باج افزارها

برنامههاي تقلبي کنترل گوشي
12

[]46-43 ,41 ,39
[]43 ,39
[]45 ,43 ,39
[]43 ,39

جعل
حمله اکتشافي

13

کدکهاي مخرب
حمله بازتاب

14

[]47 ,43
[]44 ,43 ,39

15

[]43 ,40 ,39

16

[]47 ,44 ,43 ,39

تکهتکه سازي
حمله تکثیر

[]43-39
[]43

11

فردي در میان

[]45 ,43 ,42 ,40

17

شکل  -1روش تحقیق

 -1-3پیشنهاد معماری مناسب

[]43 ,39

مراکز تحقیقاتي مختلف اقدام به ارائه راهکارهاي جامعي با
عنوان معماريهاي مرجع براي حل چالشهاي موجود
درزمینهء اینترنت اشیاء نمودهاند .معماري  Wso2باهدف
فراهم نمودن خدمات ابري ،معماري مرجع  Koreanباهدف
ورود این فناوري به عرصه صنعت و معماري مرجع Chinese
براي استانداردسازي این حوزه در کشور چین ارائهشده است
[.]49 ,48
معماري مرجع  ،IoT-Aباهدف بررسي پروتکلها و منابع
موجود ،حصول اطمینان از سازگاري اشیاء و پروتکلهاي
ارتباطي و همچنین ارائه راهکاري جامع براي کاربردهاي
مختلف اینترنت اشیا در اتحادیه اروپا پایهگذاري شد .این
معماري شامل چند زیر مدل است که براي پیشبرد اهداف

 -3روش پژوهش
در قسمت قبل به معرفي چالشها ،آسیبپذیريها و
تهدیدات امنیتي اینترنت اشیاء در حوزه کاربردي خانه
هوشمند پرداخته شد .در ادامه به معرفي معماريهاي مرجع

6

Vulnerability
Tampering
8
Block Channel
9
Jamming
10
Traffic Analyzing
11
RansomWare
12
Man in the middle
13
Reconnaissance
14
Malicious Codec
15
Replay
16
Fragmentation
17
Replication
7
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مقاله از مدل کاربردي 18آن استفاده ميشود .مدل کاربردي
یک چارچوب انتزاعي براي درک گروههاي کاربردي اصلي و
روابط آنها در محیط  IoT-Aاست .این چارچوب معناي
مشترکي را جهت استفاده در توسعه دیدگاههاي کاربردي
سازگار با  IoT-Aتعریف ميکند [.]50
مدل کاربردي معماري مرجع IoT-Aشامل هفت قابلیت
عمودي و دو گروه عملکرد افقي مدیریت و امنیت است.
چارچوب امنیت در مدل کاربردي از  5مؤلفه تشکیلشده
است؛ که براي ارتقاء سطح امنیت در معماري ،نیاز به
بهینهسازي دارد .در شکل  2اجزاء تشکیلدهنده مدل
کاربردي نمایش دادهشده است [.]50

به منظور پیشنهاد معماري مناسب ،با توجه به بررسي و
مقایسه رویکرد معماريهاي معرفيشده ،ميتوان دریافت که
مدل و معماري ارائهشده توسط  IoT-Aبا توجه به هدف،
تنوع مستندات ،گستردگي گروه تحقیق و گستره جغرافیایي
آن یعني اتحادیه اروپا ،از جامعیت بیشتري نسبت به سه
معماري دیگر برخوردار است .همچنین با توجه به نتایج
حاصله از تحقیقات قبل که در جدول  3قابلمشاهده است،
ميتوان دریافت که معماري  IoT-Aدر مقایسه با معماري
هاي دیگر دو مورد نیازهاي کاربردي موضوع مقاله را
همزمان برآورده ميکند []51؛ بنابراین به دلیل جامعیت
معماري  IoT-Aو همچنین ارضاي برخي الزامات کاربردي
موردپژوهش ،در ادامه از این معماري جهت ادامه روند
پژوهش استفاده ميشود.

شکل  -2مدل کاربردی و مؤلفههای چارچوب امنیتی
معماری ]50[ IoT-A
جدول  -3الزامات کاربردی معماریهای مرجع []51
Chinese
ARM

Korean
ARM

WSO2

IoT-A
ARM

معماری

-

-

√

√

ممیزي امنیتي

الزامات حفاظت امنیت و
محرمانگي

Functional Model

18
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نیاز کاربردی

√

-

-

√

سرویسهاي قابلاعتماد و امن
متصل به بدن انسان

الزامات پشتیباني از
برنامهها
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حمالت ،تهدیدات و آسیبپذیريها بر روي هریک از
مؤلفهها پرداخته و نتایج را در جدول  4خالصه ميکند
(جدول .)3

 -2-3نگاشت آسیبپذیریها و تهدیدات در معماری
مرجع IoT-A
این زیر بخش باهدف شناسایي نقاط ضعف امنیتي
مـؤلفـههاي مـدل کـاربردي معمـاري  ،IoT-Aبه نگـاشـت

جدول  -4نگاشت آسیبپذیریها و تهدیدات بر اجزای معماری IoT-A
نام مؤلفه

آسیبپذیری

تهدیدات و حمالت

ارتباطات و زیرساخت

امنیت ارتباطات
امنیت رمزنگاري
امنیت در ذخیرهسازي
امنیت در رمزنگاري
امنیت خدمات بر روي شيء
امنیت دستگاههاي پایاني
امنیت در رمزنگاري
امنیت خدمات شبکه
امنیت ارتباطات
امنیت ارتباطات
محدودیت نرمافزار
امنیت خدمات ابري
امنیت شرکت ابري
امنیت نرمافزار و میانافزار
امنیت نرمافزار و میانافزار

استراق سمع  /مسیریابي غلط/تحلیل ترافیک  /دستکاري ترافیک/جعل هویت /فردي در
میان /ارسال پیام منتخب /حمله درج/حمله ack
دستکاري داده /تهدید حریم خصوصي  /رمزگشایي و استخراج اطالعات

هویتهاي مجازي
خدمات

سازماندهي خدمات
مدیریت فرایندها

امنیت
مدیریت

امنیت خدمات شبکه

کُدِکهاي 1مخرب /ابزار Xmpp

 / DOSدستکاري ترافیک  /اغتشاش در مسیر/
تهدید حریم خصوصي
دستکاري دستگاه /جایگزیني میانافزار/
حمله اکتشافي

رمزگشایي و استخراج اطالعات /جعل هویت  /فردي در میان
تحریف ساعت  Jamming/GTSبالک کانال
/برنامه تقلبي کنترل از راه دور /ارسال پیام منتخب
/DOS

ناهمگوني دستگاهها
امنیت ارتباطات
محدودیت قابلیت توسعه

 -3-3نیازهای امنیتی خانه هوشمند

بهبود عملکرد مکانیسمهاي امنیتي در هر یک از این
مؤلفهها موجب ارتقاء امنیت در حوزه کاربرد خانه
هوشمند خواهد شد؛ بنابراین هدف اصلي این مقاله ارائه
راهکارهایي جهت تأمین نیازهاي امنیتي ذکرشده در
قالب مؤلفه امنیت معماري مرجع است.

پس از بررسي تهدیدات و آسیبپذیريها و نگاشت آنها
در مؤلفههاي معماري ،شناخت نیازها جهت بهبود
وضعیت امنیت الزامي است .در همین راستا مطالعه و
بررسي جهت شناخت نیازهاي امنیتي به انجام رسید که
نتیجه آن در جدول  5قابلمشاهده است .بهکارگیري یا
قالب مؤلفه امنیت معماري مرجع است.

32

ارائه چارچوبي براي ارتقاء امنیت خانههاي هوشمند مبتني بر اینترنت اشیاء با استفاده از معماري مرجع IoT-A

سالمت از راه دور به خانه هوشمند خواهد شد .مؤلفههاي
چارچوب پیشنهادي با مؤلفههاي چارچوب استاندارد IoT-
 Aدر جدول  6مقایسه شده است.

جدول  -5نیازهای امنیتی خانه هوشمند
عنوان نیازمندی

مراجع

احراز هویت
مدیریت هویت
حریم خصوصي
دسترسپذیري
مقاوم بودن
حفاظت اطالعات
کنترل دسترسي
تفویض اختیار
اعتماد

[]31
[]41
[]41 ,31
[]41[ ]31
[]42 ,41 ,31
[]31
[]31
[]31
[]41

جدول  -6مقایسه مؤلفههای چارچوب پیشنهادی با
مؤلفههای چارچوب معماری IoT-A
احراز هویت
مدیریت هویت

تبادل و مدیریت کلید

احراز هویت
مدیریت هویت
مجوز دسترسي
توزیعشده**
تبادل و مدیریت کلید

اعتماد و اعتبار

اعتماد و اعتبار

مجوز دسترسي

 -4-3راهکار پیشنهادی برای ارتقاء امنیت

-

مدل کاربردي معماري مرجع  ،IoT-Aمجموعهاي از
مؤلفهها را با درجه مشخصي از انتزاع بهعنوان یک چارچوب
امنیتي ارائه ميکند .مدل مذکور به توسعهدهندگان این
امکان را ميدهد تا با توجه به حوزه کاربرد ،رویکردهاي
متنوعي را در پیادهسازي داشته باشند .لذا در این مقاله ،با
توجه به الزامات امنیتي ذکرشده ،مدل انتزاعي فوق به
شکلي تکمیل ميشود که درجه امنیت در حوزه کاربردي
خانه هوشمند ارتقاء یابد .جهت نیل به این هدف ،مؤلفه
مدیریت زمینه 19بهمنظور جمعآوري ،بهروزرساني و مدیریت
صحیح اطالعات مربوط به اشیاء موجود و ارائه اطالعات
صحیح و تازه به سایر مؤلفههاي امنیتي موجود اضافهشده
است .همچنین مؤلفه مدیریت آسیبپذیريها و تهدیدات20
جهت پایش حداکثري ،کشف و مقابله با تهدیدات و
آسیبپذیريها به  5مؤلفه چارچوب امنیتي معماري
اضافهشده است .مؤلفه صدور مجوز به نحوي تغییر پیداکرده
تا دسترسي به منابع اطالعاتي خانه هوشمند با رعایت هر
چه بیشتر حریم خصوصي و حفظ امنیت ساکنین انجام
شود .این تغییر باعث نظارت بیشتر در جهت امنتر شدن
نحوه دسترسي سایر حوزههاي کاربردي ازجمله حوزه

Context management
Vulnerability & Threat Management

مؤلفههای معماری

مؤلفههای پیشنهادی

-

مدیریت آسیبپذیريها و
تهدیدات**
مدیریت زمینه**

 -5-3تشریح راهکار پیشنهادی
این بخش به تشریح مؤلفههاي چارچوب پیشنهادي
ميپردازد که در شکل  3نمایش دادهشده است .همانطور
که در جدول  5مشاهده شد دو مؤلفه مدیریت آسیبپذیري
ها و تهدیدات و مدیریت زمینه به چارچوب مرجع اضافهشده
و تغییراتي در نحوه صدور مجوز دسترسي دادهشده است که
در ادامه توضیح داده ميشود.

شکل  -3مؤلفههای چارچوب پیشنهادی

 -5-3-1مدیریت زمینه
این مؤلفه مسئول شناسایي و حفظ اطالعاتي است که بهطور
مداوم توسط کاربران و دستگاهها تولید و ردوبدل ميشود.
این اطالعات شامل خصوصیات اشیاء ،خدمات و
موجودیتهاي موجود در حوزه کاري است .مکانیسم
پیشنهادشده براي شناسایي و ثبت اشیاء هوشمند و خدمات

19
20
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موجود با استفاده از سرویس اکتشاف 21و مجموعهاي از
مخزنها 22در سطح دامنه 23خواهد بود .اطالعات پس از
اکتشاف در دایرکتوري منبع 24ثبت و در مخزن ذخیره
ميشود .این سرویسها بهصورت توزیعشده بوده و به مراکز
اصلي خود در سرویسدهنده اصلي مرتبط خواهند شد و
اطالعات هر دامنه را با توجه به سطح دسترسي و ضرورت به
سیستم مرکزي انتقال خواهند داد .این روش امکان ادغام
اشیاء هوشمند تحت فنّاوريهاي مختلف و پروتکلهاي
گوناگون را میسّر ميسازد[ .]52عالوه بر آن این مؤلفه
تأمینکننده اطالعات بروز و تازه براي سایر مؤلفههاي
امنیتي خواهد بود .نحوه ارتباط این مؤلفه با سایر مؤلفهها در
شکل  4نمایش دادهشده است.

اشیاء ،روش صدور مجوز توزیعشده در چارچوب امنیتي
ارائهشده ،مدنظر قرارگرفته است .ترکیب فرایند احراز هویت
و مجوز دسترسي در شکل  5قابلمشاهده است.

شکل  -4مدیریت زمینه و ارتباط آن با سایر مؤلفهها

 -5-3-2مجوز دسترسی توزیعشده
اجراي سیاستهاي کنترل دسترسي ،نیاز به یک مکانیسم
تصمیمگیري فراگیر و توسعهپذیر دارد .این مکانیسم
ميبایست داراي خصوصیاتي همچون قدرت اجراي
ارزیابيهاي متنوع ،سهولت در مدیریت سیستمها و
پشتیباني از مفهوم الزامات باشد .همچنین قابلیت گسترش و
تصمیمگیري در مورد کنترل دسترسي بهصورت مشارکتي
در چندین گره و یا اصطالحاً توزیعشده را نیز داشته باشد .با
توجه به تعامل خانه هوشمند با سایر حوزههاي اینترنت

شکل  -5مکانیسم ارزیابی و صدور مجوز به روش
توزیعشده بین دو حوزه خانه هوشمند و سالمت

با توجه به شکل ،درخواستکننده ،25درخواست دسترسي را
به نقطه اجراي سیاست 26ارسال ميکند .نقطه اجراي
سیاست ،درخواست دریافت اطالعات را به نگهدارنده محتوا27
ارسال ميکند .با توجه به اینکه حوزه تصمیمگیري در حوزه
دیگري مانند خانه هوشمند است ،نگهدارنده محتوا ،جهت
تکمیل اطالعات در مورد خصوصیت 28منبع مورد درخواست،

25

21 Discovery service
22 Repository
23 Directory
24 Source Directory

Requester
Policy Enforcement Point
27
Context Handler
28
Attribute
26
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درخواستي را به مدیریت زمینه 29ارسال ميکند .ضمناً جهت
اخذ تصمیم مقتضي ،پیامي را نیز به نقطه تصمیمگیري
توزیعشده 30ارسال ميکند .مدیریت زمینه ،از نقطه متقابل
خود یعني مدیریت زمینه خانه هوشمند درخواست اطالعات
مينماید .نقطه تصمیمگیري توزیعشده نیز از نقطه مقابل
خود در خانه هوشمند تقاضاي ارائه تصمیم مينماید.
نگهدارنده محتوا در خانه هوشمند کلیه درخواستها را
دریافت مينماید.
نقطه مدیریت سیاست ،31سیاستها و مجموعه سیاستها32
را در اختیار نقطه مدیریت تصمیمگیري 33قرار ميدهد.
نقطه تصمیمگیري بر اساس سیاستهاي موجود و
خصوصیات منبع مورد درخواست ،پاسخ نتیجهگیري الزم را
به نگهدارنده محتوا 34ارسال ميکند .نگهدارنده محتوا
تصمیمات را به نقطه تصمیمگیري توزیعشده ارائه و
خصوصیات مورد درخواست را نیز به مدیریت زمینه ارائه مي
کند .نگهدارنده محتوا اطالعات ارسالي از خانه هوشمند را به
نقطه اجراي تصمیم ارائه ميدهد .نقطه اجراي سیاستها35
الزامات را بررسي و در صورت تائید ،مجوز دسترسي به منبع
را ميدهد ،در غیر این صورت دسترسي را رد ميکند.

ارتباط بوده و به جمعآوري اطالعات تازه و قابلاطمینان از
اشیاء و سرویسهاي موجود در خانه هوشمند بپردازد .پس
از تحلیل اطالعات امنیتي ،تشخیص و واکنش مناسب به
تهدید احتمالي انجام خواهد شد .همچنین براي رفع
آسیبپذیريهاي موجود در اشیاء و مقاومسازي 38آنها بکار
ميرود .به دلیل باال بودن هزینه طراحي ،اجرا و نگهداري
این سرویس ،استقرار آن در سمت سرویس ابري و
ارائهکننده خدمات اینترنت اشیاء پیشنهاد ميشود .نحوه
فعالیت آن در شکل  6نمایش دادهشده است.

شکل -6مدیریت آسیبپذیری و تهدیدات

 -6-3تحلیل راهکار ارائهشده
در این مقاله الزامات و نیازمنديهاي امنیتي خانه هوشمند
مبتني بر اینترنت اشیاء ارائه شد .در مدل کاربردي معماري
 IoT-Aیک چارچوب امنیتي کلي و با درجه مشخصي از
انتزاع ،جهت برقراري امنیت در نظر گرفته شده است .در این
مقاله ضمن انجام تغییرات بر روي این مدل امنیتي ،سعي
شد تا چارچوبي جهت ارتقاء امنیت در حوزه کاربردي خانه
هوشمند بهعنوان راهکار جدید ارائه شود .این تغییرات شامل
اضافه شدن دو مؤلفه مدیریت زمینه و مدیریت آسیبپذیري
و تهدیدات و بهکارگیري ارزیابي و صدور مجوز با روش
توزیعشده و استفاده از مؤلفه جدید مدیریت زمینه بود.
هدف از ارائه چارچوب جدید ،پوشش حداکثري نیازهاي
امنیتي قیدشده ،براي ارتقاء امنیت در خانه هوشمند بوده
است .راهکارهاي ارائهشده بر اساس نیازهاي امنیتي در
جدول  6نمایش داده شده است .این مقاله بهصورت نظري و
از تجمیع راهکارهاي موفق تحقیقات قبلي و با درجهاي از

 -5-3-3مدیریت آسیبپذیری و تهدیدات
امنیت36

این مؤلفه که بهنوعي ایفاکننده نقش مرکز عملیات
را براي خانه هوشمند است ،جهت پایش ،کشف
آسیبپذیريها و مقابله با تهدیدات با مدیریت متمرکز
پیشنهادشده که متشکل از سرویسهاي پایش ،37جمعآوري
اطالعات ،تحلیل و پاسخ است [ .]53این مؤلفه جهت
عملکرد صحیح ،نیاز دارد تا با مؤلفه مدیریت زمینه در

)Context Management (CM
)Distributed decision point (DPDP

29
30
31

)Policy Administration Point (PAP
Policy sets
33
)Policy Decision Point (PDP
34
)Context Handler (CH
35
)Policy Enforcement Point (PEP
36
Security operation center
37
Monitoring
32

Hardening

35
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انتزاع ارائه شده است .لذا جهت ارزیابي مدل نظري ارائه
شده از تحلیل و مقایسه استفاده ميشود.

جدول  -7مؤلفههای راهکار پیشنهادی به همراه کاربرد و
هدف امنیتی آن

جدول  -6نیازهای امنیتی و راهکارهای پیشنهادشده

مؤلفه پیشنهادی

کاربرد مؤلفه

متناظر با آن
عنوان نیاز امنیتی

راهکار پیشنهادی

احراز هویت
مدیریت هویت
حریم خصوصي
دسترسپذیري
مقاوم بودن
حفاظت
اطالعات
کنترل دسترسي
تفویض اختیار
اعتماد

مؤلفه احراز هویت توزیعشده
مؤلفه مدیریت هویت
مؤلفه مجوز دسترسي  /مدیریت هویت /اعتماد و اعتبار
مؤلفه صدور مجوز
مؤلفه مدیریت آسیبپذیري و تهدیدات

مدیریت هویت

مدیریت هویت ،نام مستعار و
خطمشيهاي دسترسي مرتبط

احراز هویت

تائید هویت موجودیتها

کنترل دسترسي بر خدمات

مؤلفه تبادل و مدیریت کلید /صدور مجوز توزیعشده
صدور مجوز

مؤلفه صدور مجوز توزیعشده
مؤلفه صدور مجوز توزیعشده
مؤلفه اعتماد و اعتبار

کنترل دسترسي بر زیرساخت

در ادامه به تحلیل هر یک از مؤلفههاي پیشنهادي بر اساس
کاربرد و هدف امنیتي آن پرداخته ميشود .جدول 7
نمایشگر کاربرد مؤلفه و اهداف امنیتي موردنظر که توسط
آن مؤلفه تأمین ميشود خواهد بود.

مدیریت و تبادل
کلید

مدیریت و تبادل کلیدهاي
رمزگذاري

مدیریت
آسیبپذیري و
تهدیدات

کشف آسیبپذیريها و
تهدیدات

اهداف امنیتی
موردنظر

حریم خصوصي
کاربران
حریم خصوصي
خدمات
تائید هویت
مسئولیتپذیري
کنترل دسترسي
خدمات
محرمانگي دادهها
یکپارچگي دادهها
حریم خصوصي
خدمات
دسترسپذیري
خدمات
محرمانگي ارتباطات
صحت ارتباطات
عدم انکار
محرمانگي روبهجلو
و عقب
محرمانگي
یکپارچگي اطالعات
صحت اطالعات
حریم خصوصي
امنیت ارتباطات

اعتماد و اعتبار

جمعآوري امتیاز اعتبار کاربر و
محاسبه سطح اعتماد خدمت

اعتبار خدمات
اعتماد خدمات
حریم خصوصي

مدیریت زمینه

جمعآوري اطالعات مربوط به
اشیاء و منابع و خدمات

تازگي و صحت
اطالعات
حریم خصوصي
دسترسپذیري

تغییرات انجامشده در چارچوب امنیت معماري به شرح زیر
است:
 -6-3-1مؤلفه مدیریت زمینه
بهمنظور جمعآوري اطالعات اشیاء ،ارتباطات و منابع خانه
هوشمند ،حفظ حریم خصوصي دسترسيپذیري بیشتر به
منابع و صحت اطالعات موردنیاز به چارچوب اضافهشده
است .این مؤلفه در دو جایگاه ،یکي خانه هوشمند و دیگري
در خدمات ابري پیادهسازي ميشود .این مؤلفه از چارچوب
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ميتوان کمک گرفت [.]25

امنیتي براي دسترسي به خدمات مبتني بر اینترنت اشیاء در
ساختمانهاي هوشمند الگوبرداري شده است .این مدل
توسط یکي از مراکز تحقیقاتي معتبر پیادهسازي شده است
[.]25

 -6-3-3ارزیابی و صدور مجوز دسترسی توزیعشده
بهمنظور کنترل دسترسي مناسب به خدمات و منابع و اشیاء
به/از خانه هوشمند با حفظ حریم خصوصي و در نظر گرفتن
پایین بودن توان منابع پردازشي تجهیزات خانه هوشمند
ارائه گردیده است .به این جهت ،پردازشهاي مهم و پیچیده
به سرویسدهنده مستقر در خانه و یا سرویس ابري محول
خواهد شد .ارزیابي و صدور مجوز توزیعشده به جهت حفظ
محرمانگي اطالعات ساکنین خانه هوشمند از اهمیت باالیي
برخوردار است .بهاینترتیب ارزیابيهاي مربوطه به خود
دامنه محول شده و نتایج آن به سرویس ابري اعالم ميشود.
هزینههاي مربوط به پردازشهاي پیچیده نیز بر عهده ابر
سرویسدهنده خواهد بود .جایگاه و هدف از پیادهسازي هر
یک از مؤلفهها در جدول  8نمایش دادهشده است.

 -6-3-2مدیریت آسیبپذیری و تهدیدات
جهت کشف آسیبپذیريها و مقابله متمرکز با تهدیدات،
حفظ محرمانگي ،صحت و یکپارچگي اطالعات و باال بردن
امنیت در ارتباطات و حفظ حریم خصوصي افزودهشده است.
جایگاه این سرویس در خدمات ابري بوده و توسط
ارائهکننده سرویس مدیریت ميشود .ازنظر هزینه پیادهسازي
براي کاربر بار مالي نداشته و بر روي خدمات ارائهشده
محاسبه خواهد شد .عملکرد این سرویس همانند یک
سرویس اطالعات و مدیریت رخدادهاي امنیتي]31[ 39
خواهد بود .براي پیادهسازي این مؤلفه از مدلهاي معتبر

جدول - 8جایگاه و روش پیادهسازی هر یک از مؤلفههای چارچوب امنیتی
مؤلفه پیشنهادی

روش پیادهسازی

مدیریت هویت

توزیعشده

احراز هویت

توزیعشده

صدور مجوز

توزیعشده

مدیریت و
تبادل کلید

طبق معماري

اعتماد و اعتبار

طبق معماري

مدیریت زمینه

توزیعشده

مدیریت آسیبپذیري و تهدیدات

متمرکز

Security Information and event management

جایگاه پیادهسازی

هدف از پیادهسازی

سرویس ابري
خانه هوشمند

مدیریت متمرکز همه دامنهها
حفظ حریم خصوصي -محرمانگي اطالعات

سرویس ابري
خانه هوشمند
سرویس ابري
خانه هوشمند
سرویس ابري
خانه هوشمند
سرویس ابري

دامنهها –منابع مدیریت متمرکز همه زیاد
حفظ حریم خصوصي – محرمانگي اطالعات
مدیریت متمرکز -منابع زیاد
حفظ حریم خصوصي – محرمانگي اطالعات
یکپارچگي و محرمانگي ارتباطات و اطالعات
ارتباطات امن بین دامنه کاربرد و ابر
اعتماد و اعتبار بین کاربران و خدمات

خانه هوشمند

اعتماد و اعتبار بین کاربران و خدمات

سرویس ابري

مدیریت صدور مجوز بین دامنههاي کاربردي

خانه هوشمند

محرمانگي و حفظ حریم خصوصي

سرویس ابري

مدریت متمرکز تهدیدات و آسیبپذیريها

39
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چارچوب ارائهشده در معماري مرجع  IoT-Aداراي پنج
مؤلفه استاندارد براي تأمین امنیت اجزاء معماري است .این
مؤلفهها طبق نیازهاي استاندارد امنیتي طراحيشده و قابل
پیادهسازي هستند .جدول  9مقایسهاي بین اهداف امنیتي
تأمینشده توسط دو چارچوب امنیتي اولیه معماري و
چارچوب پیشنهادي ارائه داده است.

 -7-3مقایسه نتایج
در ادامه مدل ارائهشده با راهکارهاي موجود مقایسه خواهد
شد .در ابتدا این مقایسه با مدل کاربردي امنیت معماري
پیشنهادي و سپس با چارچوبهاي موجود امنیتي در این
حوزه انجام خواهد شد.
 -7-3-1مقایسه با چارچوب امنیتی موجود در
معماری IoT-A

جدول - 9مقایسه مؤلفههای امنیتی چارچوب معماری و پیشنهادی []32 ,25
مؤلفه امنیتی

اهداف امنیتی موردنظر

مدیریت هویت

حریم خصوصي کاربران
حریم خصوصي خدمات




مسئولیتپذیري





کنترل دسترسي خدمات





محرمانگي دادهها





یکپارچگي دادهها





حریم خصوصي خدمات
دسترسپذیري خدمات







حریم خصوصي حوزه کاربرد





محرمانگي ارتباطات





صحت ارتباطات





عدم انکار





محرمانگي روبهجلو و عقب





صدور مجوز

مدیریت و تبادل کلید

مدیریت آسیبپذیری و تهدیدات

اعتماد و اعتبار

مدیریت زمینه

معماری

پیشنهادی



مقاومسازي

-



محرمانگي

-



یکپارچگي اطالعات

-



صحت اطالعات

-



حریم خصوصي

-



امنیت ارتباطات

-



امنیت برنامههاي کاربردي

-



اعتبار خدمات
اعتماد خدمات
حریم خصوصي









تازگي و صحت اطالعات
محرمانگي اطالعات حوزه کاربرد

-




دسترسپذیري اطالعات

-
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معماري مرجع  IoT-Aپرداخته است .اضافه شدن مدیریت
زمینه به مؤلفههاي چارچوب امنیتي به شناسایي و
جمعآوري اطالعات منابع و اشیاء هوشمند و همچنین
اطالعات مربوط به پروتکلهاي ارتباطي خانه هوشمند کمک
ميکند .در چارچوب پیشنهادي تغییراتي در نحوه کار
ارزیابي و صدور مجوز کنترل دادهشده است بهطوريکه این
مکانیسم با استفاده از مدیریت زمینه بهصورت توزیعشده
بهصورت بهینه به فعالیت خود خواهد پرداخت .همچنین
مؤلفه مدیریت آسیبپذیري و تهدیدات به این چارچوب
اضافهشده که در مدیریت متمرکز امنیت کمک شایاني
خواهد نمود .مدل ارائهشده با توجه به تحقیقات پیشین و
جداول مقایسه و ارزیابي این مقاله ،ازنظر تئوري موجب
تأمین نیازهاي امنیتي خانه هوشمند مبتني بر معماري
اینترنت اشیاء IoT-Aميشود.
مطالعات انجامشده در این مقاله نشان ميدهد که فقدان
یک معماري استاندارد و مشترک براي این فنّاوري کامالً
محسوس است .با توجه به گستردگي زمینه فعالیت و
پژوهش جهت ارائه روشهاي نوین و یا استانداردسازي در
این حوزه اجراي طرحهاي مطالعاتي جامعتر پیشنهاد
ميشود .مؤلفه مدیریت هویت و احراز هویت در چارچوب
ارائهشده با استفاده مکانیسمهاي پیشنهادشده توسط
معماري مرجع پیادهسازي شده است .با توجه به ظهور و
بروز شدن مکانیسمهاي ابري و استفاده روزافزون از آنها در
این زمینه ،پیشنهاد ميگردد براي تمرکز در مدیریت و ارتقاء
امنیت در این زمینه و همچنین کاهش هزینهها ،از مدیریت
هویت ابري 41یا شناسه بهعنوان خدمت 42استفاده شود.

 -7-3-2مقایسه با سایر پژوهشها
در مقاالت متعدد به موضوع آسیبپذیريها ،تهدیدات خانه
هوشمند و اینترنت اشیاء پرداختهشده و یا راهکارهایي جهت
امن سازي آن ارائهشده است .در این مقاله عالوه بر بررسي
موضوعات فوق ،بهمنظور ارائه راهکار استاندارد براي تأمین
امنیت خانههاي هوشمند از معماري مرجع IoT-A
استفادهشده است .بهکارگیري معماري مرجع اینترنت اشیاء
در این پژوهش موجب ایجاد یک قالب واحد براي تمامي
فعالیتها و فرایندهاي مربوط به این دامنه کاربردي خواهد
شد .به این معنا که ارائه چارچوب امنیتي نهتنها موجب امن
سازي دامنه کاربردي خانه هوشمند خواهد شد ،بلکه کلیه
فرایندها و سرویسها و ارتباطات مبتني بر معماري اینترنت
اشیاء را پوشش خواهد داد.
مؤلفه مدیریت زمینه قبالً در ساختمانهاي هوشمند بکار
گرفتهشده و کارایي آن آزموده شده است [ .]52در این
مقاله با اندکي تغییر در نوع کاربرد ،از مؤلفه فوق بهعنوان
تأمینکننده اصلي اطالعات براي سایر مؤلفههاي چارچوب
امنیتي بهمنظور حفظ تازگي اطالعات و جهت جلوگیري از
برخي حمالت استفادهشده است.
مؤلفه مدیریت آسیبپذیري و تهدیدات مشابه یک مرکز
عملیات امنیت عمل ميکند که بهطور توزیعشده در بستر
ابر و حوزه کاربرد پیادهسازي ميشود .این مؤلفه با استفاده
از سرویسهاي پایش ،جمعآوري و تحلیل اطالعات به امن
سازي حداکثري حوزه کاربرد اقدام ميکند .این روند با
بهکارگیري سیستمهاي مدیریت رخداد و رویدادهاي
امنیتي 40قبالً در حوزه اینترنت اشیاء بررسي و آزموده شده
است [.]53
 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
این مقاله باهدف ارتقا امنیت در خانههاي هوشمند مبتني بر
اینترنت اشیاء ،به ارائه یک چارچوب امنیتي از طریق انجام
تغییرات و اضافه کردن مؤلفههاي الزم به چارچوب امنیتي

40

SIEM (Security information and event
)management

Identity as a service
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