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يک بک دور يا دور زدن مکانيسم های هويت سنجی مورد نياز باشد. روش های 
کارآمد هويت سنجی )مانند توليد گذرواژه های تصادفی، هويت سنجی امن و 
می توانند  و هويت سنجی مجوزمحور(  بيومتريک   توکن محور، هويت سنجی 
چنين هک هايي را سخت تر کنند. ربودن اطالعات می تواند به  معنای شنود 
داده ها يا نفوذ به سيستم ها و دستيابی به داده ها از جمله اطالعات بيمار از 
يک وسيله پزشکی باشد. به عالوه، کاربری که از تلويزيون هوشمند خود برای 
خريدهای خانگی بهره می برد، ممکن است شماره های کارت اعتباری خود 
را به خطر بيندازد. هکر همچنين می تواند از دستگاه هايي مانند سامانه تلفنی، 
چاپ گر يا دوربين ويدئويي برای گردآوری و انتقال داده ها بهره ببرد.  ايجاد 
اختالل در سرويس نيز معمواًل به  معنای فشار آوردن بر سامانه های گوناگون، 
مانند سامانه امنيت خانگی يا سامانه کنترل خودرو است و برای اين  کار آن ها 
کارکردشان  تا  کنند  ارسال  انبوهی  هرزنامه های  و  پيغام ها  تا  وامی دارند  را 
متوقف شود. ساده ترين کار برای پيشگيری از چنين حمله هايي اين است که 
اجازه ندهيم هکرها با گجت هاي هدف مرتبط شوند و اين يعنی استفاده از 
يک فايروال و IDPS. فايروال کار يک نگهبان را انجام می دهد و ترافيک 
غيرمجاز را بلوکه می کند. يک IDPS نيز سامانه کامپيوتری و شبکه ای را 
که به  آن متصل است می پايد تا موارد مشکوک را شناسايي، بلوکه و گزارش 
کند. نرم افزار فايروال  و برنامه های ضدويروس برای اجرا به فضای ذخيره سازی 
و قدرت محاسباتی زيادی نياز دارند، در حالی که بيش تر وسايل متصل به 
اينترنت اشيا چنين حافظه و پردازنده ای ندارند و نمی توانند اين  نرم افزارها را اجرا 
کنند. پس بايد رويکرد ديگری را برگزينيم. بسياری از وسيله هايي که اينترنت 
اشيا را پديد می آورند در واقع چيزهايي هستند که آن ها را سامانه های نهفته 
می ناميم. اين سامانه ها کامپيوترهای اختصاصی هستند که درون سامانه های 
پيچيده تری به کار گرفته می شوند و کارهای خاصی را انجام می دهند. برای 
مثال، برخی از اين سامانه های نهفته برای کنترل سازوکارهای دستگاه های 
موجود در سايت های تصفيه آب طراحی شده اند. شمار ديگری از آن ها نوردهی 
يک خانه هوشمند را مديريت می کنند و برخی ديگر برای پايش بخشی از بدن 
انسان ساخته شده اند. همين کاربردهای خاص و محدود به کوچک تر، سريع تر 
و کارآمدتر شدن سامانه های نهفته می انجامد.  سامانه های امنيتی بايد به همين 
صورت ويژه و اختصاصی باشند و برای پيش گيری از حمله های خاصی طراحی 
شده  باشند که تجهيزات مورد نظر در برابرشان آسيب پذير هستند. با اين  همه، 
نمی خواهيم هر بار که ترموستات هوشمند يا تلويزيون هوشمند جديدی ساخته  
شد، چرخ را کاماًل از نو اختراع کنيم. پس سامانه امنيتی بايد به  اندازه کافی 
نرمش پذير باشد تا بتواند از دستگاه های گوناگونی مانند گيت وی های ارتباطی 
خودرو، چاپ گرهای خانگی و قفل  درهای هوشمند نگه داری کند. برای اين  کار 
بايد همه مواردی که درباره سامانه های امنيتی نهفته گفته  شد، مد نظر داشته 
باشيد. در اين  صورت، سامانه  امنيتی نه به موتورهای پردازشی پرقدرت نياز 
خواهد داشت، نه به پايگاه  داده  امضاي ويروس ها و نه به ديگر کدهايي که برای 
 شناسايي تهديدهای آشنا همچون اثر انگشت عمل می کنند. سامانه های امنيت 
اينترنت اشيا می توانند به جای پايگاه  داده ها از فيلترينگ قانون محور استفاده  کنند.

استانداردهای جدید امنیتی

استانداردهای امنيتی برای کاالهای اينترنت اشيا رو به تکامل هستند. بيش تر 
استانداردهای کنونی نتيجه يک صنعت يا کاربرد خاص هستند. برای مثال، 
استانداردهای   North American Electric Reliability شرکت 
 Critical Infrastructure )سرنام    CIP به  موسوم  را  خاصی 
Protection( وضع کرده  است تا شبکه برق را ايمن نگه دارد. اداره غذا 
و داروی اياالت متحده مجموعه راه کارهايي را ارائه داده  است تا توليدکنندگان 
محصوالت غذايي و دارويي از سالمت و اطالعات بيماران بهتر محافظت کنند. 
مؤسسه ملی استانداردها و فناوری اين کشور نيز چهارچوب گسترده تری را موسوم 
به Cybersecurity Framework پديد آورده  است تا از صنايع مالی، 
انرژی و بهداشت محافظت کند. برخی از اين استانداردها با اينترنت اشيا ارتباط 
مستقيمی ندارند، اما استانداردهای جديد که در حال پيشرفت هستند به صورت 
است:  چنين  استانداردها  اين  فهرست  گرفته اند.  را هدف  اشيا  اينترنت  ويژه 
• کنسرسيوم اينترنت صنعتی: اينترنت صنعتی جهانی را تعريف می کند که در آن 
توليد فيزيکی و ديگر سازوکارهای ماشينی با حس گرها و نرم افزارهايي که داده ها را 
گردآوری و تحليل می کنند مرتبط است و از آن برای هماهنگ سازی سازوکارهای 
ماشينی )به ويژه اينترنت اشيای غيرمصرفی( بهره می برد. اين کنسرسيوم ايجاد 
شد تا اطمينان حاصل شود محصوالت توليدی شرکت های گوناگون می توانند 
به سادگی داده ها را با هم به اشتراک بگذارند. اعضای اين کنسرسيوم تمهيدات 
بازدارنده امنيتی را در بنيان معماری کاالهای توليدی خود خواهند گنجاند. 
• کنسرسيوم Open Interconnect: گروهی از شرکت های فناوری مانند 

سيسکو، اينتل و سامسونگ است که استانداردهای مورد نياز برای سازگاری 
دستگاه های اينترنت اشيا را توسعه می دهند و در اين  باره موارد امنيتی را مد نظر دارند. 
• کارگروه ويژه سازمان جهانی استاندارد )ISO( درباره اينترنت اشيا: اين گروه 
استانداردهای کنونی را که می توانند در اينترنت اشيا به کار گرفته  شوند و نيز 
به  ارزيابی می کند. همچنين،  را  استانداردها  توسعه  برای  تالش های جاری 
جهت دهی تکامل آن ها برای بهبود امنيت کمک می کند. برای مثال، يکی 
از نتايج تالش های اين کارگروه می تواند افزايش سازگاری رايج ترين خانواده 
استانداردهای امنيتی فناوری اطالعات يعنی ISO ۲7۰۰۰ با اينترنت اشيا باشد. 
 ISA۹۹/۶۲۴۴۳ IEC ،انجمن خودکارسازی صنعتی و امنيت سامانه کنترلی •
 Industrial Automation and Control ,ISA۹۹/۶۲۴۴۳ IEC(
System Security Committee(: اين انجمن به توسعه استانداردهای 
امنيتی و گزارش های فنی می پردازد که رويه های مورد نياز پياده سازی امن 

خودکارسازی صنعتی و سامانه های کنترلی را تعريف می کند. 
• شماری از استانداردهای انجمن ملی مهندسان برق و الکترونيک اياالت 
متحده )IEEE( نيز برخی مؤلفه های امنيتی را که می توانند در اينترنت اشيا 
به کار گرفته  شوند، مد نظر دارد. از جمله IEEE P۱۳۶۳، استانداردی برای 
رمزنگاری کليد عمومی؛ IEEE P۱۶۱۹ که به رمزنگاری داده ها در تجهيزات 
ذخيره سازی مرتبط است؛ IEEE P۲۶۰۰، استانداردی که به امنيت چاپ گرها و 
دستگاه های کپی می پردازد و ۸۰۲,۱AE IEEE و ۸۰۲,۱X IEEE که به امنيت 

کنترل دسترسی به رسانه ها ارتباط دارد.

آینده چگونه خواهد بود؟

برخی بازيگران اصلی بازار سامانه های نهفته )مانند شرکت های گرين هيلز، 
اينتل، مک آفی، منتور گرافيکس، رنساس، ويند ريور و زايلوگ( هم اکنون در 
سخت افزارها و نرم افزارهای بنيادی اينترنت اشيا چنين فناوری های امنيتی 
نهفته ای را ارائه می دهند. اين شرکت ها معمواًل نه خود دستگاه های متصل 
به اينترنت اشيا، بلکه پردازنده ها و سيستم عامل های مورد نياز آن ها را توليد 
می کنند. اما با در نظر داشتن اين مورد که برخی دستگاه های موجود در اينترنت 
اشيا به ندرت با محصوالت جديد جايگزين می شوند، ممکن است يک يا دو 
ـ طول بکشد تا همه سامانه ها به استانداردهای امنيتی مدرن  ـ يا بيش ترـ  دههـ 
مجهز شوند. سامانه های جديد شايد از سطوح امنيتی باالتری برخوردار باشند، 
اما ضعف ها تا آينده ای نامعلوم همچنان وجود خواهند داشت. برای ايمن سازی 
سامانه های کنونی دو رويکرد وجود دارد. توليدکنندگان می توانند در محصوالت 
جديدتری که از به روزسازی نرم افزار پشتيبانی می کنند يا آن ها که هنوز در 
حال توسعه هستند، از فايروال و امکانات امنيتی در نرم افزار محصول مربوط 
هوشمند  ترموستات های  که  نست  شرکت  مانند  ابزارسازانی  کنند.  استفاده  
می سازد می توانند اين رويکرد را برگزينند. بسياری از سامانه های قديمی تر 
امکانات ارتباطی دارند، اما از به روزسازی نرم افزار پشتيبانی نمی کنند. سامانه های 
قديمی پايش بيمارستانی و سامانه های قديمی کنترل توليد از آن جمله هستند. 
در اين  موارد شايد مشتريان يا توليدکنندگان بتوانند با استفاده از رويکردی 
مربوط  محصول  به  را  فايروالی  خود   Bump in the wire به  موسوم 
بيفزايند. در اين  صورت در حد فاصل وسيله مقصد و اينترنت جعبه کوچکي 
واقع می شود که حاوی سخت افزار و نرم افزارهای امنيتی است. شرکت من، 
 Floodgate Defender چنين سامانه ای می سازد که ،Icon Labs
 Innominate و Tofino Security نام دارد. شرکت های ديگر مانند
Security Technologies نيز محصوالت مشابهی می سازند.  با امن تر 
شدن دستگاه ها در آينده، شايد ديگر به اين رويکرد نيازی نباشد، اما برای 
برای  فايروال  اين  همه،  با  است.  سريع  راه کار  يک  ضعف ها  دادن  پوشش 
محافظت از اينترنت اشيا در برابر هکرها کافی نيست؛ زيرا مشکل ديگری نيز 
وجود دارد و آن شنود است. از اين  رو، داده ها نيز بايد رمزنگاری شوند. قفل های 
هوشمند و تپش آراها به گذرواژه های قدرتمند نياز دارند؛ گذرواژه هايي که از 
حرف، عدد و شايد کاراکترهای خاص تشکيل شده  باشند. بهتر می شود اگر 
محصوالت گوناگون از هويت سنجی مجوزمحور بهره بگيرند. در هويت سنجی 
مجوزمحور يک سند الکترونيک وجود دارد که شخص، دستگاه يا برخی از 
ديگر موجوديت های مرتبط با دستگاه بر اساس آن شناسايي می شوند. اين 
فناوری هم اکنون در پايانه های فروش، پمپ بنزين ها و خودپردازها به کار می رود 
و شايد در نسخه های آتی دستگاه های پزشکی خانگی و سامانه های امنيت 
خانگی نيز به کار رود. فناوری فوق هنوز به برخی از بخش های اين صنعت 
گسترش نيافته  است؛ زيرا سازگاری اين تمهيدات امنيتی با سخت افزارهای 
اينترنت اشيا نيازمند مهندسی up-front است که توليدکنندگان هنوز در اين 
حيطه سرمايه گذاری نکرده اند.  يکی از علت های آن خود بازار است. محصوالت 
اينترنت اشيا به صورت انبوه توليد می شوند و حاشيه سود اندکی دارند؛ از اين 
 رو، افزايش مقدار حافظه و سرعت پردازنده آن ها هزينه ها را می افزايد و ممکن 
است از قدرت رقابتی شان در بازار بکاهد. به هر حال اگر مردم ترس از حمله های 
سايبری را از خود دور نکنند، شايد به استفاده از فناوری های جديد روی نياورند و 

آن چه را واقعا اينترنت اشيای امن خوانده می شود، پديد نياورند.

اینترنت اشیا
دوست یا دشمن؟
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