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مالحظاتامنیتیدر
بهکارگیریاینترنتاشیاء

   بــا مشــاهده ی روندهــای جدیــد در فنــاوری دیجیتــال 
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چالش هایــی  دارای  فنــاوری،  حــوزه ی  جدیــد  چندوجهــی 
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می پردازیــم. حــوزه  ایــن  نبایدهــای 
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مقابلــه ی آن هــا بــا انــواع مخاطــرات نیــز فعــال شــود. 
در حــال حاضــر، IoT در مراحــل اولیــه ی خــود بــه ســر می بــرد و 
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  حرکت بر مبنای اعتماد

که  گرفتن IoT ۱ ساختن جامعه ای است  هدف از به خدمت 
گردش باشد و بتوان با استفاده از  در آن اطالعات به راحتی در 

گسترده شده اند، سطح  که در سراسر جهان  دستگاه های متصلی 
کیفیت زندگی و سالمت را افزایش داد؛ از خانه هایی هوشمند 

گذشته برای حمل و نقل  کرد؛ از راه هایی بسیار امن تر از  استفاده 
بهره برد؛ و در نهایت سبک زندگی را به تعادلی پویا سوق داد.

این اهداف با استفاده ی انبوه و مقیاس پذیر از IoT در بخش های 
مختلف محقق خواهد شد و در نتیجه ی این استفاده، مدل های 

تجاری جدیدی شکل خواهند گرفت که منجر به کاهش هزینه ها، 
درآمد بیشتر و درک متقابل بهتر میان مشتری و فروشنده خواهد شد. 

کاربر و  اما پیش نیاز تحقق همه ی این موارد، وجود اعتماد بین 
کاربر، این اعتماد به عواملی مانند قابلیت  فروشنده است. از نظر 

اطمینان۲ و در دسترس بودن ارتباط با فروشنده وابسته است. این 
که از نظر ارائه دهنده ی محصول یا خدمت، اعتماد  در حالی است 
به بازگشت سرمایه و ایجاد درآمد وابسته است. اما به نظر می رسد 

که بعد مهم تر اعتماد بین فروشنده و خریدار، حریم خصوصی و 
امنیت اطالعات است و ارائه دهندگان خدمات و محصوالت باید به 
تمامی راه های ممکن برای تأمین این امنیت اشراف داشته باشند. 

  واسط های امنیتی باید داخل اشیاء پیاده سازی شوند

IoT به تمامی پتانسیل های خود دست نخواهد یافت، مگر 
کاربران به دستگاه های متصل خود در برقراری این ارتباط  این که 

کرده و دغدغه ای در زمینه ی حفظ حریم خصوصی خود  اطمینان 

1- Internet of Things
2- Reliability
3- Data Center
4- Denial of Service )DoS(

نداشته باشند. امنیت داده نه تنها باید در داخل دستگاه سمت 
کاربر، بلکه باید در تمامی طول سفر خود از شبکه به سمت مرکز 

داده۳ و بعد از آن برقرار شود. 
بنابراین، با توجه به وجود لینک های مختلف موجود در زنجیره ی 

کارهای امنیتی باید از بروز نقایص امنیتی،  عبور داده، ساز و 
کنند.  جاسوسی، هک شدن و نشت اطالعات جلوگیری 

کوسیستم IoT در دو حالت »در حال  کلی، داده در یک ا به طور 
حرکت« یا »در حال سکون« است. داده ی در حال سکون به 

که روی دستگاه مشترک یا در ابر ذخیره شده  گفته می شود  داده ای 
که در حال  است و داده ی در حال حرکت به داده ای اطالق می شود 

انتقال از یک پایانه به پایانه ی دیگر است. 
به طور مثال، اطالعات رانندگی می تواند در داخل خودرو ذخیره 

کاربردی مانند تحلیل وضعیت مصرف سوخت  شده یا به ابر برای 
منتقل شود. 

که هر شیء،  یکی از دغدغه های اصلی در حوزه ی IoT آن است 
برای مثال خودرو، یک دستگاه اندازه گیری هوشمند یا یک دستگاه 

سالمت، به بخشی از شبکه تبدیل می شود. این در حالی است که 
برخی از این اشیاء روی بخش های کلیدی مانند آب، برق، سالمت 

یا اطالعات جابجایی افراد سوار شده اند و با توجه به حضور دائمی 
در شبکه می توانند هدف جاسوسی صنعتی، از دسترس خارج شدن 

کنش های  سرویس۴ یا هک شدن بوده و اطالعات شخصی مانند ترا
مالی و اطالعات مکانی افراد مورد دستبرد قرار گیرند. بنابراین، باید 

گام از حرکت تأمین شود.  امنیت داده ی در حال حرکت در شبکه در هر 

  حفظ حریم شخصی

با توجه به این که یک فرد با استفاده از چندین دستگاه در طول 
شبانه روز به شبکه متصل شده و ارتباط برقرار می کند و چه بسا 

کاربران غیرمجاز فعال  اطالعات حساسی را با آن ها مبادله می کند، 
در فضای مجازی راه های متعددی برای ورود به زندگی خصوصی 

افراد دارند. بنابراین، نمی توان موضوع امنیت را یک موضوع درجه 
کاربردهایIoT دانست.  دوم در طراحی 

کاربران در فضای  مثال های زیادی از هک شدن اطالعات 
مجازی وجود دارد و طبق آمار، بیش از ۲۴۵هزار ایراد امنیتی در 
سامانه های IoT در نیمه ی اول سال ۲0۱۵ ثبت شده است. این 
که حتی دسترسی به اطالعات مبادله شده توسط  در حالی است 

که  تجهیزات ساده یIoT نیز می تواند موجب بروز جرائمی شود 
به فضای مجازی محدود نیستند. به طور مثال، دسترسی به 

که توسط دستگاه هایIoT ارسال می شود،  اطالعات مصرف انرژی 
می تواند مشخص کننده ی زمان حضور و ترک کردن خانه بوده و 

پتانسیل سرقت را افزایش دهد. 

  حرکت دوگانه: حریم خصوصی و احراز هویت 

بر اساس پیش بینی ها، تعداد تجهیزات متصل هر خانوار از 

<?>- Roger Smith
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میانگین ۱0 عدد در حال حاضر به ۵0 عدد در سال ۲0۲۲ خواهد 
که قصد  کاربری  کردن از هویت  رسید. بنابراین، اطمینان پیدا

گامی ابتدایی و الزم برای حفظ  استفاده از یک دستگاه را دارد، 
امنیت دستگاه است. 

که فقط خود او می تواند درب  کاربر باید مطمئن باشد  به طور مثال، 
گوشی هوشمند خود استفاده  کرده یا از  خودور متصل خود را باز 

کند. در این راستا، استفاده از اطالعات بیولوژیکی مانند اثر انگشت 
و اسکن عنبیه ی چشم نیز می تواند بسیار مفید باشد. 

این در حالی است که در حال حاضر، خودروهای متصل دچار نقایص 
امنیتی هستند. به طور مثال، یک محقق حوزه ی امنیت در استرالیا 

نشان داد که می توان بدون باقی گذاشتن هیچ گونه ردی برای پیگیری 
کار، وی با استفاده از یک  پلیس، وارد خودروی متصل شد. برای این 

دستگاه مبتنی بر رادیوی نرم افزاریSDR(۱( به همراه یک آنتن برای 
برقراری ارتباط با خودرو و گرفتن مجوز ورود به آن استفاده کرد.

     فرآیند بازیابی برای برخی شرکت ها پس از حمله ی سایبری می تواند     
     46 روز به طول انجامیده و 2 میلیارد دالر هزینه به دنبال داشته باشد.     

 البته ارائه دهندگان محصول نیز باید از طریق راهکاری امن و 
شناخته شده، امکان دسترسی به محصول خود را داشته باشند. 

به عنوان نمونه ای از این مورد، می توان به شرکت خودروسازی تسال 
که با فراهم شدن امکان ارتقاء میان افزار۲ مورد استفاده در  کرد  اشاره 
خودرو، این امر را به اطالع راننده رسانده و راننده می تواند نسخه ی 
که به راننده  کند. در این میان، استفاده از پروتکلی  جدید را دانلود 

که به روزرسانی توسط شرکت انجام می شود و  این اطمینان را بدهد 
کار یک هکر نیست، از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.

1- Software Defined Radio
2- Firmware
3- Denial of Service

   حمالت غیرقابل جلوگیری هستند

که در حال تبادل است، باید  با توجه به حجم باالی اطالعاتی 
کاربران  هدف سامانه های امنیتی، حفاظت از اطالعات معنی دار 

گام در تأمین امنیت، شناسایی انواع مخاطرات است.  باشد. اولین 

Phishing حمله ی  

این حمله به شکل ارسال کالهبردارانه ی ایمیل با هدف جازدن 
فرستنده به عنوان یک شرکت معتبر به منظور جلب اطمینان افراد برای 

ارسال اطالعات حساس خود مانند شماره کارت اعتباری است. 

کابردی   هک کردن برنامه  ی 

گزینه در دنیای هک کردن، هک کردن برنامه ی  آســان ترین 
کاربردی اســت. در حال حاضر روش های خودکار زیادی برای این 

که بســیاری از آن ها رایگان هم هســتند. یکی  کار در بازار وجود دارد 
از دالیل این امر را می توان قرارگیری appها روی دســتگاه های 

موبایل و عدم وجود نظارت و رگوالتوری مشــخص در این 
خصوص، قلمداد نمود.

DoS حمله ی  

ج شدن سرویس( برای هدف  حمالت DoS۳ )از دسترس خار
قراردادن شبکه به صورت موقت یا دائمی طراحی می شوند. البته 

امکان بازگردانی شبکه پس از وقوع این حمالت همواره وجود دارد، 
ولی هکرها نیز همواره به فکر راه های جدید هستند. 
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DDoS حمله ی  

حمالت DoS( ۱DDoS توزیع شده( برای مختل کردن یک سرویس 
کار را با ارسال اطالعات  آنالین طراحی می شوند و معمواًل این 

بسیار زیاد از منابع متعدد به منظور درگیرکردن منابع پاسخگویی 
سرویس آنالین انجام می دهند. 

   مداخله ی فیزیکی

معمواًل هک کردن به صورت غیرمحلی۲ انجام می شود. این در حالی 
که در برخی اوقات خود دستگاه به صورت فیزیکی در اختیار  است 

هکر قرار می گیرد. 

کرد!    هر دستگاهی را می توان هک 

با افزایش تعداد دستگاه های آنالین، راه های ورود خرابکاران در 
فضای مجازی نیز افزایش می یابد. تقریبًا تمامی دستگاه های 

گرفته  متصل از تجهیزات امنیت خانه ها و تلویزیون های هوشمند 
تا دستگاه های ورزشی هوشمند، پرینترها و سامانه های هوشمند 

داخل خودروها و حتی المپ های مجهز به IoT مورد هک شدن 
واقع شده اند. در موارد زیر، برخی از نمونه های هک شدن 

دستگاه های مختلف ارائه شده اند: 
که به راحتی می توان یک  • محققان دانشگاه فلوریدا نشان دادند 

گردآوری اطالعات  ترموستات با قابلیت یادگیری از شبکه۳ )که با 
گرمایی مورد نیاز یک خانوار را زمان بندی می کند(  شبکه، انرژی 

کافی است هکر  کار  کمتر از ۱۵ ثانیه هک کرد. برای این  را در 
کرده  ترموستات را از شبکه جدا و به یک درگاه Micro USB متصل 

و در آن یک در پشتی۴ ایجاد نماید تا به دلخواه و بدون اطالع 
صاحب خانه، اطالعات شبکه را به سرقت برده و سایر دستگاه ها را 

مورد حمله قرار دهد. 
• شرکت Symantec با استفاده از رایانه های Rasberry Pi توانست 

که اطالعات جغرافیایی دستگاه های سالمت هوشمند را  دریابد 
کند.  به راحتی می تواند دنبال و ردگیری 

• متخصصان حوزه ی امنیت با بررسی یک یخچال متصل به شبکه 
که این دستگاه طی یک تعطیالت در سال ۲0۱۴، بیش از  دریافتند 

کرده است.  ۷۵هزار ایمیل spam و phishing ارسال 
گزارش FBI در آوریل سال ۲0۱۵، یک هکر و متخصص امنیت  • طبق 

که در One World Labs مشغول به کار بود، به سامانه ی پخش 
محتوای سرگرمی برای مسافران )IFE( یک هواپیما نفوذ نمود و در 

گردید.  نتیجه هواپیما برای لحظاتی از مسیر خود منحرف 
• با استفاده از یک سامانه ی سیگنالینگ مبتنی بر فناوری های 

کرد. وجود یک  پیشرفته، می توان سامانه ی راه آهن بریتانیا را هک 
چنین تهدیدی به تأیید سامانه ی حمل و نقل ریلی اروپا نیز رسیده 

است. 
که تنها با  کرده اند  • تعدادی از متخصصان حوزه ی امنیت ادعا 

1- Distributed Denial of Service
2- Remote
3- Learning Thermostat
4- backdoor

در اختیار داشتن آدرس IP خودروهای متصل، می توان ۴۷۱هزار 
دستگاه را از هر جایی در سراسر جهان هک نمود. 

البته با توجه به نیاز جوامع برای توسعه ی IoT، امنیت این فناوری 
تا جای ممکن یکی از ملزومات این توسعه محسوب می شود و به 

کاربردهای این فناوری  که اضافه کردن احراز هویت به  نظر می رسد 
می تواند تا حدود زیادی از دغدغه های این بازار بکاهد. 

  تأمین امنیت در طول عمر دستگاه

کوسیستم پشتیبان توسعه ی IoT برای افزایش  که ا به نظر می رسد 
پذیرش این فناوری باید چتری واحد برای حفاظت از تمامی 

دستگاه های IoT را ایجاد نماید. 
با توجه به اتصال تعداد زیادی از دستگاه ها به شبکه، به نظر 

که تأمین امنیت این دستگاه ها نیازمند یک راهکار  می رسد 
کار دستگاه مورد توجه  که از طراحی تا شروع به  چندالیه است 

کاربرد IoT در خود دستگاه،  گرفته است. از سوی دیگر، یک  قرار 
کافی باشد. البته ایجاد یک دیوار  اتصال به شبکه و ابر دارای امنیت 

کاربردهای IoT دارای چالش های مختلفی است  محافظ پیرامون 
که عبارتند از:

که ناشی از به کارگیری  گونی فناوری های اتصال به شبکه؛  گونا  •
 LoRa، NB-IoT، مانند IoT فناوری های متعدد مورد استفاده در

کدام می تواند  که هر  BTLE، Weightless، LTE-M و ZigBee است 
دچار ریسک هایی در مقابله با حمالت سایبری شود. 

که ناشی از نفوذ IoT در صنایع و  گونی صنایع متصل؛  گونا  •
گرفته تا وسایل پوشیدنی را  کاربردهای مختلف از توربین های بادی 

شامل می شود. 
در طرف مقابل، می توان فصل مشترک تمامی انواع اتصال ها 

گردآوری حجم باالی داده ی  کاربردهای مختلف را  در صنایع و 
حساس دانست و با توجه به اینکه در هر مرحله، هر اتصال یک 

لینک جدید به چرخه ی تبادل اطالعات اضافه می کند، راهکارهای 
امنیتی باید قابلیت پشتیبانی از امنیت اطالعات را در بخش های 

مختلف زنجیره تبادل داده داشته باشند. 
کاربر،  از دید مشتری، امنیت IoT به مفهوم امنیت دستگاه سمت 

که شامل بخش های مدیریت سرویس  کوسیستمی است  شبکه و ا
و مدیریت داده بوده و منطبق بر قوانین و مقررات این حوزه است.

  چهار مزیت در اختیار داشتن یک سامانه ی IoT امن و 
قابل اعتماد

کارها:  به عنوان نمونه،  کسب و  کاهش هزینه ی عملیاتی   -1
شرکت ThyssenKrupp Elevator دارای بیش از ۱.۲ میلیون 

کار می کنند. تعمیر پیشگیرانه ی  که در سطح جهان  آسانسور است 
کارآیی آن ها را افزایش دهد. از همین رو  این آسانسورها می تواند 
کمک  کار  این شرکت از Microsoft IoT Technologies برای این 

گرفته است. 
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DDoS حمله ی  

حمالت DoS( ۱DDoS توزیع شده( برای مختل کردن یک سرویس 
کار را با ارسال اطالعات  آنالین طراحی می شوند و معمواًل این 

بسیار زیاد از منابع متعدد به منظور درگیرکردن منابع پاسخگویی 
سرویس آنالین انجام می دهند. 

   مداخله ی فیزیکی

معمواًل هک کردن به صورت غیرمحلی۲ انجام می شود. این در حالی 
که در برخی اوقات خود دستگاه به صورت فیزیکی در اختیار  است 

هکر قرار می گیرد. 

کرد!    هر دستگاهی را می توان هک 

با افزایش تعداد دستگاه های آنالین، راه های ورود خرابکاران در 
فضای مجازی نیز افزایش می یابد. تقریبًا تمامی دستگاه های 

گرفته  متصل از تجهیزات امنیت خانه ها و تلویزیون های هوشمند 
تا دستگاه های ورزشی هوشمند، پرینترها و سامانه های هوشمند 

داخل خودروها و حتی المپ های مجهز به IoT مورد هک شدن 
واقع شده اند. در موارد زیر، برخی از نمونه های هک شدن 

دستگاه های مختلف ارائه شده اند: 
که به راحتی می توان یک  • محققان دانشگاه فلوریدا نشان دادند 

گردآوری اطالعات  ترموستات با قابلیت یادگیری از شبکه۳ )که با 
گرمایی مورد نیاز یک خانوار را زمان بندی می کند(  شبکه، انرژی 

کافی است هکر  کار  کمتر از ۱۵ ثانیه هک کرد. برای این  را در 
کرده  ترموستات را از شبکه جدا و به یک درگاه Micro USB متصل 

و در آن یک در پشتی۴ ایجاد نماید تا به دلخواه و بدون اطالع 
صاحب خانه، اطالعات شبکه را به سرقت برده و سایر دستگاه ها را 

مورد حمله قرار دهد. 
• شرکت Symantec با استفاده از رایانه های Rasberry Pi توانست 

که اطالعات جغرافیایی دستگاه های سالمت هوشمند را  دریابد 
کند.  به راحتی می تواند دنبال و ردگیری 

• متخصصان حوزه ی امنیت با بررسی یک یخچال متصل به شبکه 
که این دستگاه طی یک تعطیالت در سال ۲0۱۴، بیش از  دریافتند 

کرده است.  ۷۵هزار ایمیل spam و phishing ارسال 
گزارش FBI در آوریل سال ۲0۱۵، یک هکر و متخصص امنیت  • طبق 

که در One World Labs مشغول به کار بود، به سامانه ی پخش 
محتوای سرگرمی برای مسافران )IFE( یک هواپیما نفوذ نمود و در 

گردید.  نتیجه هواپیما برای لحظاتی از مسیر خود منحرف 
• با استفاده از یک سامانه ی سیگنالینگ مبتنی بر فناوری های 

کرد. وجود یک  پیشرفته، می توان سامانه ی راه آهن بریتانیا را هک 
چنین تهدیدی به تأیید سامانه ی حمل و نقل ریلی اروپا نیز رسیده 

است. 
که تنها با  کرده اند  • تعدادی از متخصصان حوزه ی امنیت ادعا 

1- Distributed Denial of Service
2- Remote
3- Learning Thermostat
4- backdoor

در اختیار داشتن آدرس IP خودروهای متصل، می توان ۴۷۱هزار 
دستگاه را از هر جایی در سراسر جهان هک نمود. 

البته با توجه به نیاز جوامع برای توسعه ی IoT، امنیت این فناوری 
تا جای ممکن یکی از ملزومات این توسعه محسوب می شود و به 

کاربردهای این فناوری  که اضافه کردن احراز هویت به  نظر می رسد 
می تواند تا حدود زیادی از دغدغه های این بازار بکاهد. 

  تأمین امنیت در طول عمر دستگاه

کوسیستم پشتیبان توسعه ی IoT برای افزایش  که ا به نظر می رسد 
پذیرش این فناوری باید چتری واحد برای حفاظت از تمامی 

دستگاه های IoT را ایجاد نماید. 
با توجه به اتصال تعداد زیادی از دستگاه ها به شبکه، به نظر 

که تأمین امنیت این دستگاه ها نیازمند یک راهکار  می رسد 
کار دستگاه مورد توجه  که از طراحی تا شروع به  چندالیه است 

کاربرد IoT در خود دستگاه،  گرفته است. از سوی دیگر، یک  قرار 
کافی باشد. البته ایجاد یک دیوار  اتصال به شبکه و ابر دارای امنیت 

کاربردهای IoT دارای چالش های مختلفی است  محافظ پیرامون 
که عبارتند از:

که ناشی از به کارگیری  گونی فناوری های اتصال به شبکه؛  گونا  •
 LoRa، NB-IoT، مانند IoT فناوری های متعدد مورد استفاده در

کدام می تواند  که هر  BTLE، Weightless، LTE-M و ZigBee است 
دچار ریسک هایی در مقابله با حمالت سایبری شود. 

که ناشی از نفوذ IoT در صنایع و  گونی صنایع متصل؛  گونا  •
گرفته تا وسایل پوشیدنی را  کاربردهای مختلف از توربین های بادی 

شامل می شود. 
در طرف مقابل، می توان فصل مشترک تمامی انواع اتصال ها 

گردآوری حجم باالی داده ی  کاربردهای مختلف را  در صنایع و 
حساس دانست و با توجه به اینکه در هر مرحله، هر اتصال یک 

لینک جدید به چرخه ی تبادل اطالعات اضافه می کند، راهکارهای 
امنیتی باید قابلیت پشتیبانی از امنیت اطالعات را در بخش های 

مختلف زنجیره تبادل داده داشته باشند. 
کاربر،  از دید مشتری، امنیت IoT به مفهوم امنیت دستگاه سمت 

که شامل بخش های مدیریت سرویس  کوسیستمی است  شبکه و ا
و مدیریت داده بوده و منطبق بر قوانین و مقررات این حوزه است.

  چهار مزیت در اختیار داشتن یک سامانه ی IoT امن و 
قابل اعتماد

کارها:  به عنوان نمونه،  کسب و  کاهش هزینه ی عملیاتی   -1
شرکت ThyssenKrupp Elevator دارای بیش از ۱.۲ میلیون 

کار می کنند. تعمیر پیشگیرانه ی  که در سطح جهان  آسانسور است 
کارآیی آن ها را افزایش دهد. از همین رو  این آسانسورها می تواند 
کمک  کار  این شرکت از Microsoft IoT Technologies برای این 

گرفته است. 
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کاهش نیاز به اقدام قانونی و هزینه برای جبران شکاف های   -2
امنیتی: بر اساس تحقیق شرکت IBM، میانگین هزینه ی 

برطرف کردن خسارت ناشی از یک شکاف امنیتی در شرکت های 
بزرگ ۳.۷۹میلیون دالر است.

3- افزایش فرصت همکاری: با استفاده از IoT بازارها و 
فرصت های جدیدی برای همکاری بین شرکت ها ایجاد می شود. 

که خودروسازان  کار می کند  به طور مثال Google روی نرم افزاری 
با استفاده از آن می توانند خودروهایی با قابلیت رانندگی خودکار 

کنند.  تولید 

کوسیستم  کار: با افزایش تعداد بازیگران ا کسب و  4- پیوستگی 
ارائه ی سرویس )ارائه دهندگان دسترسی، ارائه دهندگان خدمات 

ابری،OEM۱  و...( تضمین امنیت تمامی مراحل تبادل داده ی 
کوسیستم و در اختیار داشتن یک سامانه ی امنیتی مقاوم برای  ا

کار با  کوسامانه در مورد منفعت  اطمینان دهی به همه ی بازیگران ا
IoT بسیار ضروری است. 

IoT کاربردهای گام اساسی برای حفاظت از    چهار 

1- ارزیابی ریسک ها:  در ارزیابی ریسک ها، به توسعه دهندگان 
که تمامی نقاط ضعف احتمالی را شناسایی  IoT توصیه می شود 

کنند. روند ارزیابی باید شامل حریم خصوصی، امنیت، جلوگیری از 
 IP کالهبرداری، جلوگیری از حمالت سایبری و جلوگیری از دزدی
باشد.  این ارزیابی با توجه به فعالیت مستمر خالفکاران سایبری 

کار ساده ای نیست. با توجه به این که  برای یافتن روش های جدید، 
کاربردها  کاملی در این زمینه نمی توان برای همه ی  توصیه ی 
کار حتمًا از یک متخصص  داشت، پیشنهاد می شود برای این 

حوزه ی امنیت استفاده شود. 

که امنیت دستگاه متصل  2- امنیت در طراحی: بسیار مهم است 
گرفته  کامل مورد نظر تیم طراحی قرار  از مرحله ی طراحی به طور 
گام شامل انجام »اقدامات متقابل«۲ در روند طراحی  باشد. این 

سرتاسری شامل بررسی سطح امنیتی سخت افزار و نرم افزار است. 

کامل، رمزنگاری و مدیریت امن  3- امن سازی داده: احراز هویت 
کلیدها برای حفاظت از اطالعات ذخیره شده در داخل دستگاه 

)داده ی در حال سکون( و داده ی در حال حرکت مورد نیاز است. 

4- مدیریت امنیت در طول عمر دستگاه:  امنیت موضوعی 
کرد و  کلی فراموش  که با برقراری اولیه بتوان آن را به  نیست 

کارکرد آن، همواره  مدیریت فرآیندهای امنیتی دستگاه طی مدت 
مورد نیاز است.

  منبع
گروه فراهم کننده محتوای وپس، ۱۳۹۷. بسته های محتوایی 

1- Original Equipment Manufacturer
2- countermeasures

هوشمندی به کاررفته در دستگاه هایی 
که از IoT برای انجام وظایف مختلف 

پشتیبانی می کنند، باید در زمینه ی ایجاد 
قابلیت مقابله ی آن ها با انواع مخاطرات 

نیز فعال شود. 


