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 مقدمه  -1

OWASP تست  توسعه و ،یسازادهیپ ،یطراح یسازمنیا یکه در راستا باشدیم یانتفاعریو غ یالمللنیب یسازمان

ن آن سازما یرسم تیمندرج در سا یهاستیمستندات، ابزارها و چک ل ی. تمامکندیم تیفعال یافزارنرم یهاپروژه

 افزار توسعهنرم یکار یهاقالب یمتداول در تمام یتیامن یهایریپذبیبوده و در جهت برطرف نمودن آس گانیرا

 داده شده است.

 ه،ینقل لوسای ابزارها، نظیر یکیزیف یایاز اش یا( شبکهIOTبه اختصار  ای( )Internet of Things) ایاش نترنتیا

ل قادرند با اتصاافزارها و سنسورها مجهز شده اند و نرم ،یکیالکترون لوسای به که است گریها و موارد دساختمان

 و مبادله کنند. یآوررا جمع یمختلف یهاداده یارتباط یبه شبکه

 هایارچوبچها به یکدیگر از های کاربردی و اتصال دستگاهبه دلیل گستردگی اینترنت اشیا، برای توسعه برنامه

شود در واقع یم ادیاز آن  یکار چارچوب ا عنوانب یفارس ریکه در تعب Frameworkشود. مختلف استفاده می

 افزایش توسعه دهندگان را به منظور، مختلف یکارنهیشده است که در زم یسازادهیپ ایو  یساختار نظر کی

مختلفی برای  هایچارچوب .رساندتر نمودن محصولشان یاری میامن یو گاه ندکر ترراحت و سرعت، دقت

رعایت نکات امنیتی و به حداقل رساندن  IOTهای موجود در چالشترین اینترنت اشیا وجود دارد. یکی از اصلی

ل ها برای تسهیهای امنیتی مختلفی در آنویژگی .رودها انتظار میچارچوبهاست. با توجه به ماهیت پذیریآسیب

از  یامجموعه فیمستند، به تعر نیاهای اینترنت اشیا رعایت شود. از این رو در سازی پروژهروند توسعه و امن

 مستنداتبراساس  IOT هایچارچوب یتیو نقاط قوت و ضعف امن هاییتوانا یابیارز یبرا یتیامن یابیارز یارهایمع

OWASP پرداخته شده است. 
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 سخن نخست -2

 ترین نکات،یکی از مهم. حل امن در اینترنت اشیاء به مالحظات امنیتی مختلفی وابسته استطراحی یک راه

ن ام چارچوباستفاده از یک . امن برای ایجاد اکوسیستمی جامع در اینترنت اشیاء است چارچوباز یک استفاده 

ت امن سرع چارچوبهمچنین . انددهندگان از مسائل امنیتی غافل نبودهآورد که توسعهاین اطمینان را به وجود می

ه زمینباید مالحظات امنیتی را در پس چارچوبک آل، یدر حالت ایده. توسعه برنامه کاربردی را افزایش خواهد داد

ود شاین قابلیت موجب می. دهندگان نیازی به فکر کردن در این رابطه نداشته باشندرعایت کند تا توسعه

های سیستم تمرکز داشته باشند و نیازی به در نظر ها و قابلیتدهندگان و معماران سیستم روی ویژگیتوسعه

 .در فاز توسعه نباشد گرفتن مسائل امنیتی

دهندگان و معماران سیستم است که ای از معیارهای ارزیابی امنیتی برای توسعهتعریف مجموعه سندهدف این 

تواند می سنداین . را ارزیابی کنند IOT هایچارچوبها و نقاط قوت و ضعف امنیتی ی آن بتوانند تواناییوسیلهبه

تواند محرکی برای فروشندگان سودمند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین می benchmarkعنوان یک به

 IOTتی یقدرتمندتر برای پاسخگویی به نیازهای امن هایچارچوب یتوسعهمنظور اینترنت اشیاء به هایچارچوب

های هرکدام از این موارد یکی از بخش. شوندمیبندی مجزای زیر تقسیم یدستهمعیارهای ارزیابی به چهار . باشد

ها خشاین ب. های امنیتی مختص به خود را دارندها ویژگیهرکدام از این بخش. اینترنت اشیاء هستند اکوسیستم

 :اند ازعبارت

 Edge 

 Gateway 

 Cloud Platform 

 Mobile 
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 IOTهای مختلف بررسی بخش -3

دارای  edge. گاهی اوقات، اجزا شوندمیاجرا  IOTهای ، کدهایی هستند که روی دستگاهedgeکدهای سمت 

معموالً برای تجمیع و ایجاد ارتباط  gatewayهای . دستگاهکنندمییا در محیطی ایزوله کار  بودهمحدودیت منابع 

ابری نظیر  یمؤلفهدادی معموالً با تع gatewayو بخش  edge. بخش شوندمیاستفاده  edgeهای بین دستگاه

توانند روی دیتاسنتر خود شرکت یا روی ابری می هایمؤلفههای سمت ابر در ارتباط هستند. این سرویسوب

تحلیل  قابلیتکاربری پیچیده و  هایرابطابری از  هایمؤلفهفضاهای ابری عمومی در حال اجرا باشند. معموالً 

 .کنندمیتجمیع شده را فراهم  هایدادهرسی به کنند و امکان دستپشتیبانی می هاداده

 یاجازهبر که به کار شوندمیهای کاربردی تلفن همراه اینترنت اشیاء شامل برنامه هایاکوسیستمنهایتاً بسیاری از 

 دهد.تعامل با اکوسیستم را از طریق تلفن همراه هوشمند یا تبلت می

3-1- Edge  

مهم این است  ینکته. شودمیگفته  edgeکنند های فیزیکی که اکوسیستم اینترنت اشیاء را ایجاد میبه دستگاه

 ی ازناهمگون هستند بدین معنا که شامل انواع مختلف edgeهای توسعه، دستگاه هایمحیطکه در بسیاری از 

 رچوبچا. یک شوندمیمختلف  ایشبکهو منابع ارتباطی یا  قابلیتها و عاملافزارها، سیستمها با سختدستگاه

در هرجایی، از یک  edgeشود کدهای سمت سکوباز)مستقل از پلتفرم( دارد که موجب می هایمؤلفهآل ایده

 ر شود.مستق.. شخصی و هایرایانهموبایل و  یهاعاملعامل درون نهاده، سیستمدستگاه ساده گرفته تا یک سیستم

 

 Edge هایمؤلفهتی یمالحظات امن

 رمزگذاری ارتباطات -1
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رمزگذاری ارتباطات باید در هرجایی که مقدور است انجام شود. توجه داشته باشید که ممکن است برخی از 

انجام شود و روی رمزگذاری همتابه  8های بارکنندهیا متعادل gatewayارتباطات از طریق یک حصار ارتباطی نظیر 

سیستم و نقاط انتهایی از صحت هویت طرف دیگر  هایموجودیتشود همتا تأثیر بگذارد. رمزگذاری باعث می

ن شود که ئافتد( و مطماعتماد اتفاق می یزنجیرهو  x506اطمینان حاصل کنند)نظیر آنچه در گواهی  ،ارتباط

 . شودنمیارتباط قطع یا تکرار 

 سازیرمزگذاری فضای ذخیره -0

در معرض افشا یا سرقت قرار دارند مگر اینکه با در نظر گرفتن مالحظات امنیتی  edgeی سمت تهای حیاداده

ها دهند که از آن ارائهها سازی محلی امنی برای دادهها باید فضاهای ذخیرهچارچوبشده باشند. مناسب ذخیره

تواند های حساس میها مخرب اپراتور محافظت کند. دادهعامل و اقدامبی سیستمهای مخرب، خرادر برابر برنامه

های احراز هویت و کلیدهای نامهگیری شده توسط سنسورها، تنظیمات و پیکربندی، گواهیشامل مقادیر اندازه

 رمزنگاری باشد.

  سازیمدیریت ورود و دسترسی به فضای ذخیره -9

تی را نیز یرویدادهای امن 0نگاریدهند که قابلیت واقعه ارائهرا  قدرتمندیها باید مدیریت ورود بسیار چارچوب

رخدادهای حساس را با فرمتی مناسب  گزارشسازی داشته باشد و رخدادها باید قابلیت شخصی Logداشته باشد. 

کنند، ها معموالً شواهد قانونی از یک عمل سو را فراهم میLogدهد.  ارائهمدیران و اپراتورها  به کاربران نهایی،

موجب ایجاد سیستم  Unix syslogیا  Windows event logsنظیر  logمعمول  هایفرمتها با درنتیجه تجمیع آن

 .شودمیمانیتورینگ و پایش قدرتمندتری 

 فعلی ینسخهروزرسانی خودکار و گزارش دهی از به -4

 وبچارچ. روزرسانی، بسیار حیاتی استافزار و امکان وصله کردن و بهداشتن نرمروز نگهامن به چارچوببرای یک 

انی روزرسفرآیند به. روزرسانی و وصله کردن را بدهدبه یاجازهفعلی در حال اجرا را شناسایی کرده و  ینسخهباید 

 .دهدمیروز بودن سیستم را افزایش های دستی نجات داده و احتمال بهروزرسانیخودکار کاربران را از به

                                                           
1 load balancer 
2 logging 
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 روزرسانیهای بهاطمینان از منبع و فایل -0

 بازبینی و تأیید شوند تا از قانونی بودن ،ها باید از طریق یک کانال امن منتقل شوند و پس از دانلودروزرسانیبه

ها از طریق یک کانال امن این اطمینان را روزرسانیانتقال امضای دودویی و هش به. ها اطمینان حاصل شودآن

 توجه داشته باشید شاید دسترسی فیزیکی. های مخرب روی یک دستگاه نصب نشودروزرسانیکند که بهایجاد می

درنتیجه . که از طریق بارگیری موازی، یک فایل دودویی را در یک دستگاه قرار دهدبه مهاجم اجازه دهد 

 .مهای دانلودی بسنده کنیها باید پیش از نصب نیز بررسی شوند نه اینکه فقط به بررسی فایلروزرسانیبه

 احراز هویت رمزگذاری شده -6

های مستقلی تشکیل شده است که توانایی زیادی در اجرای عملیات از سیستم اساساًتم اینترنت اشیاء ساکوسی

قابل اعتماد)نظیر  هایمؤلفهها باید از توانایی رمزنگاری برای احراز هویت چارچوبپیچیده رمزنگاری دارند. 

gateway  وcloud  حیات فرآیند رمزنگاری را نیز داشته  یچرخهمدیریت  امکانو موبایل( بهره برده و همچنین

مکانیزم بررسی فسخ یا  ملزومات رمزنگاری، زمان انقضای گواهی رمزنگاری، یارائهباشند. بدین معنا که امکان 

احراز هویت رمزگذاری  مکانیزم هاویژگیها داشته باشند. این فسخ مجدد گواهی و سیستمی برای امضای دارایی

ها و رمزگذاری ارتباطات بسیار کند. این قابلیت برای احراز هویت بین ماشینا فراهم میشده بسیار قدرتمندی ر

 مهم است.

 فرضپیش یگذرواژهعدم استفاده از  -1

فرض یشپ هایگواهیباید از  چارچوبامنیتی را فراهم کند.  هایگواهیسیستم باید امکان ایجاد، تنظیم و بازنشانی 

، احراز هویت محلی هایمؤلفهها باید شامل نامهاجتناب کند. گواهی هااکوسیستمو به اشتراک گذاشته شده بین 

 های درون اکوسیستم باشد. ، موبایل و سایر دستگاهgatewayتحت ابر، 

 احراز هویت محلی قدرتمند -8

پذیر فراهم کند. این فرآیند در هرجایی که امکان edgeباید احراز هویت قدرتمندی برای اپراتورهای سمت  چارچوب

 های ناموفق راپیچیده و احراز هویت چندعامله باشد. مکانیزم احراز هویت باید تالش هایگذرواژهاست باید شامل 
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 9جستجوی فراگیر یحملهثبت یا گزارش دهی کند و از مکانیزم تأخیر نمایی یا قفل کردن برای جلوگیری از 

 استفاده کند. 

 تی آفالینیهای امنویژگی -3

ارتباط خود را از دست بدهند و از  edgeهای باید این نکته را مدنظر داشته باشد که شاید دستگاه چارچوب

نیتی های امهای امنیتی محلی خود در صورت عدم امکان اتصال به منابع شبکه استفاده کنند. این ویژگیویژگی

های آنالین قدرتمند باشند تا مهاجمین تمایلی به ایجاد تداخل در ارتباط دستگاه با ویژگی آفالین باید همانند

 های امنیتی نداشته باشند.منظور کاهش ظرفیتبه چارچوب

 قابل پیکربندی ROTانبار  -12

امنیتی جهت تصدیق هویت  هایگواهیدر فرآیند استفاده از  ROT(roots of trust)وجود مکانیزم رمزنگاری برای 

 هایواهیگباید قابل پیکربندی باشند تا بتوان گواهی جدیدی به آن افزود یا  هاگواهیبسیار حیاتی است. این انبار 

را بررسی  ROTباید هرگونه دستکاری در  چارچوبلغو شده را منقضی یا پاک کرد تا سازگاری امنیتی حفظ شود. 

 کند.

 یتمالحظات تغییر مالک -11

ذف ح یاجازهباید  چارچوب. کندمیها تغییر شوند یا مالکیت آنهای اینترنت اشیاء فروخته میمعموالً دستگاه

ها را حذف یا مجتمع کند. اگرچه دستگاه یک های مالک، آنمنظور حفظ دادهدستگاه و بازنشانی آن را بدهد یا به

ل که حاباید درعین چارچوب ولی جا شود،تواند تغییر کرده و جابهقطعه موجود در یک مکان فیزیکی است که می

 ن محافظت کند.زمادهد از اطالعات نیز همتغییرات را می یاجازه

 توانایی تدافعی -10

دهد یا توانایی ادغام با ابزارهای  ارائههای بدخواهانه و غیرعادی باید مکانیزمی برای تشخیص فعالیت چارچوب

با  هایمؤلفهباید از  چارچوبها را داشته باشد. تشخیص ناهنجاری یا محافظت در برابر بدافزارها در سمت دستگاه

 خود پشتیبانی کند.قابلیت دفاع از 

                                                           
3 DDOS 
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 هاافزونهروزرسانی اعتبارسنجی، گزارش دهی و به -19

باید توانایی  چارچوببررسی و تأیید شود.  چارچوبباید آن افزونه توسط  edgeقبل از نصب یک افزونه به اجزای 

 اصلی داشته باشد. یهستهرا همانند  هاافزونهروزرسانی گزارش دهی و به

 )ماشین به ماشین( امنM2Mهای قابلیت -14

 هاشتیبانیپهویت ماشین به ماشین پشتیبانی کند. این  احرازباید از تصدیق، اعطای مجوز، اعتبارسنجی و  چارچوب

جلوگیری شود.  gatewayشکست در پلتفرم یا  ینقطهصورت آفالین انجام شود تا از وجود باید تا حد امکان به

رو ممکن است یک مالک تعدادی دستگاه را تأیید کرده ازاین قال پشتیبانی کند،از تأیید انت چارچوبممکن است 

ی این تأیید توسط مالک احراز هویت شده و قابل اعتماد باشند. واسطهازآن مستقل از پلتفرم یا دستگاه، بهکه پس

 دهد. ارائه M2Mتباطات برای ار ،تواند قابلیت اعتماد را در فرآیند گذار یا انتقالمی  gatewayپلتفرم یا 

 رابط امن تحت وب -10

دهند باید از رابطی استفاده کنند که حداقل می ارائه edgeسمت  هایمؤلفهی که رابط کاربری برای هایچارچوب

را داشته باشند. تا حد امکان رابط تحت وب باید با استفاده از  OWASPویژگی با اهمیت بیان شده توسط   85

 تزریقاحراز هویت،  زدن دوررایج نظیر  هایپذیریآسیبوب تولیدشده باشد تا در مقابل  یتوسعه هایچارچوب

شود و نباید از  ارائه TLS(HTTPS)رابط کاربری باید روی . امن باشد ،اسکریپت از طریق وبگاه و جعل درخواست

باید دسترسی به رابط تحت وب را  چارچوبتا حد امکان، . نامه نامعتبر استفاده کندامضای شخصی یا گواهی

 .غیرمجاز و بدخواهانه جلوگیری شود یاستفادهمحدود کند تا از 

 ی شبکهشدههای معتبر و تستو پروتکل هاپشتهاستفاده از  -16

منیتی در ا هایپذیریآسیبشبکه استفاده کنند تا از  یشدههای پشتیبانی و پروتکل هاپشتهها باید از چارچوب

ا ر های مورد استفاده را به حداقل برسانند و باید وضعیت غیرفعالها باید تعداد پروتکلچارچوب .امان باشند

 استفاده کنند.منظور محدود کردن سطوح حمالت ها بهیا پروتکل هاپشتهفرض برای صورت پیشبه

 توسط شخص ثالث شدهارائه هایمؤلفه یشدهروز به ینسخهاستفاده از آخرین  -11
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روز استفاده کنند و توانایی گزارش دهی از شماره نسخه و امکان های شخص ثالث کامالً بهمؤلفه ها باید ازچارچوب

ل ها از طریق یک کاناروزرسانیباید اطمینان حاصل کند که به چارچوب. را داشته باشند هامؤلفهروزرسانی این به

 .و قبل از نصب اعتبارسنجی شده باشند شدهارائهامن 

 افزاری امنیتیهای سختتوانایی استفاده از دستگاه -18

تأییدشده  هایماژول، (HSM’s)امنیتی هایماژولافزاری امنیتی نظیر باید از هر دستگاه سخت چارچوب

د نیازی نداشته باش هامؤلفهشاید به این  چارچوب. رمزنگاری پشتیبانی کند یپردازندهو کمک ( TPM’s)پلتفرم

 .ها استفاده کندولی اگر در دسترس هستند باید از آن

 پشتیبانی از احراز هویت چندعامله -13

 .ها و اپراتورها پشتیبانی کندباید از احراز هویت چندعامله برای دستگاه چارچوب

 موقتی و ویژههای پشتیبانی از عملکردها و احراز هویت -02

را  بر اساس فضا و زمان مجوزهاباید توانایی تنظیم  چارچوب .جا شوندهای اینترنت اشیاء جابهممکن است دستگاه

د استفاده کن باید از مجوزهای آگاه از مکان با کمک هر سنسوری که روی یک دستگاه است چارچوب. داشته باشد

 . کند بهره ببردمیو از یک مدل مجوزدهی که بر اساس قوانین زمانی تغییر 

 ها وجود داردهای منابعی که احتمال ناامن بودن آنرهگیری داده -01

گ های تباید از روش چارچوب. کنندمیاستفاده و پردازش را نیز های منابع ناامن های اینترنت اشیاء دادهدستگاه

 .های منابع ناامن استفاده کندمنظور استفاده و رهگیری دادهها بهها و پاکسازی آنداده گذاری

 فرض غیرفعال باشندصورت پیشباید به هارابطها و ویژگی -00

دهندگان و افرادی که امکان تغییر ها را غیرفعال کند و به توسعهو ویژگی هاسرویسباید تا حد امکان  چارچوب

. ها را فقط در صورت لزوم بدهد تا میزان حمالت به حداقل برسدسازی ویژگیفعال یاجازهتنظیمات را دارند 

 .کند ارائهشده از راه دور را گزارش دهی از تنظیمات و همچنین تغییرات اعمال یاجازهباید  چارچوب

 نویسی امن یا با رویکرد امنیتیتوسعه یافته توسط یک زبان برنامه -09

خوبی نیز در  یسابقهنویسی امن که باید توسط یک زبان برنامه edgeهای برای دستگاه چارچوب هایمؤلفه

که در معرض  Cهایی نظیر که توسط زبان هاییمؤلفه. مالحظات امنیتی دارد، توسعه داده شده باشد یزمینه
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سرریز  نظیر مشکالت هاییپذیریآسیبمنظور اطمینان از عدم وجود اند باید بهمشکالت امنیتی هستند ایجاد شده

 .دقت بررسی شوندبافر، به

 رمزها نباید در کد قرار داشته باشند -04

تدافعی برای  یکنندهباید بررسی شوند و اقدامات جبران  edge هایمؤلفهاحتمال وقوع مهندسی معکوس در 

 . به کار گرفته شود مؤلفهمحافظت از رمزهای آن 

 توانایی پایش و مدیریت دستگاه -00

باید قابلیت پایش و مدیریت دستگاه را از طریق پلتفرم فراهم کند تا امکان تشخیص نقاط ضعف امنیتی  چارچوب

 . وجود داشته باشد edgeدستگاه  هایپذیریآسیبو 

 

3-2- Gateway 

gateway های ضعیف سمت معموالً از دستگاهedge های کند، همچنین امکان ارتباط دستگاهپشتیبانی میedge 

ارتباطات و کنترل تنگناها استفاده  یکنندهعنوان تجمیع تواند بهمی gateway. کندمیابری فراهم  هایمؤلفهرا با 

از طریق  اعتمادتواند رابطی بین شبکه محلی قابل اعتماد ولی ناامن با شبکه جهانی اینترنت غیرقابلشود و می

پشتیبانی  edgeهای های محدود و اختصاصی دستگاهها از پروتکلgatewayگاهی اوقات . ارتباطی امن ایجاد کند

معادل یکدیگر قلمداد شوند که در این صورت  edgeو  gatewayممکن است  هااکوسیستمز کنند و در بسیاری امی

صورت یک واسط این ارتباط را با اکوسیستم اینترنت اشیاء برقرار نیز به edgeو  اندارتباطدر  edgeسنسورها با 

درهرصورت وجود یا عدم  دارای رابط کاربری باشد یا چنین رابطی نداشته باشد، gatewayممکن است . کندمی

منابع  gatewayمعموالً . شودمیها هایی برای دستگاهمزایا و همچنین محدودیت یارائهوجود رابط کاربری موجب 

از آنجا که . کندمیعامل کاملی را اجرا سیستم یپشتهدارد و  edgeهای در دسترس بیشتری نسبت به دستگاه

gateway نیز در اکوسیستم دارد یشود، قوانین امنیتی حساساستفاده میعنوان نقطه تجمیع به. 
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 Gateway هایمؤلفهمالحظات امنیتی 

 ی چندجهتهشدهطات رمزنگاریاارتب -1

gateway ها تاحدامکان در هیچ جهت ارتباطی باید ارتباطات امن را در تمام جهات اعمال کند تا امنیت پیام

سازد که در این صورت باید های امن و ناامن را با یکدیگر مرتبط میکانال gatewayگاهی اوقات یک. کاهش نیابد

یرد. ن در نظر بگئنامطم ینقطهها روی مالحظات دقیقی را برای جلوگیری از استراق سمع، دستکاری و تزریق داده

Gateway باشدداشته بندی و ایزوله کردن ارتباطات را تا حد امکان باید قابلیت قطعه. 

 (edge، platform، user)ها مؤلفهاحراز هویت قوی برای  -0

باید   gatewayاعمال کند.  چارچوب هایمؤلفهباید مکانیزم احراز هویت قدرتمندی را برای سایر  edge هایمؤلفه

فراهم  cloudو  edgeدر هرجایی که مقدور است احراز هویت چندجهته را برای اطمینان از امنیت ارتباطات با 

در  هامؤلفهعنوان یکی از قدرتمندترین باید به gatewayکند. توانایی رمزنگاری در فرآیند احراز هویت درون 

 باشد.  چارچوب

 سازیفضای ذخیره -9

gateway  شکست با احتمال باالی حمله در اکوسیستم است و باید حداقل اطالعات و در صورت امکان  ینقطهیک

 شده در آن ذخیره شود.صورت رمزنگاریبه

 کاهش حمالت منع سرویس و تکرار -4

gateway  باید توانایی تشخیص و مقاومت در برابر حمالت سمتedge  نظیر جاسوسی، تکرار و ارتباطات بیش از

های مخرب یا غیرعادی را با ، هشدار و پاسخ به فعالیتlog یارائهباید توانایی  چارچوبحد مجاز را داشته باشد. 

 داشته باشد.  gatewayدر سمت  edge هایمؤلفهاستفاده از 

 

 نگاریهشداردهی و واقعه -0

gateway  یارائهبه حجم عظیمی از ترافیک دسترسی دارد و باید توانایی log شده و هشدار را بر اساس وقایع ثبت

 هاینگاری یا سیستماستاندارد واقعه هایسرویسممکن است توانایی مجتمع شدن با  چارچوبداشته باشد. 
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 ارائه gatewayی هشداردهی در سمت تواند راهکارهای جایگزینی برامی چارچوبتشخیص نفوذ را داشته باشد. 

 (.SMSدهد)نظیر 

 قابلیت تشخیص ناهنجاری و گزارش دهی -6

باید  gatewayرا بدهد.  هامؤلفهمشاهده و پایش ترافیک ارتباطی و رفتار  یاجازه gatewayباید به  چارچوب

به پایش ترافیک ورودی و خروجی به ابر بپردازد و باید از توانایی تشخیص ناهنجاری بهره برده یا با  منحصراً

تواند دارای قابلیت جلوگیری از قدرتمند می gatewayهای تشخیص نفوذ و ناهنجاری تجمیع شود. یک سیستم

 نفوذ برای حذف طرفین مشکوک از اکوسیستم باشد.

 توسط شخص ثالث شدهارائه هایمؤلفه یشدهروز به یهنسخاستفاده از آخرین  -1

روز استفاده کنند و توانایی گزارش دهی از شماره نسخه و امکان های شخص ثالث کامالً بهمؤلفه ها باید ازچارچوب

ل ها از طریق یک کاناروزرسانیباید اطمینان حاصل کند که به چارچوبرا داشته باشند.  هامؤلفهروزرسانی این به

 و قبل از نصب اعتبارسنجی شده باشند. شدهارائهامن 

 فعلی ینسخهروزرسانی خودکار و گزارش دهی از به  -8

 وبچارچ. روزرسانی، بسیار حیاتی استبهافزار و امکان وصله کردن و داشتن نرمروز نگهامن به چارچوببرای یک 

انی روزرسفرآیند به. روزرسانی و وصله کردن را بدهدبه یاجازهفعلی در حال اجرا را شناسایی کرده و  ینسخهباید 

 .دهدمیروز بودن سیستم را افزایش های دستی نجات داده و احتمال بهروزرسانیخودکار کاربران را از به

 

3-3- Cloud 

ها در اکوسیستم اشاره در یک اکوسیستم اینترنت اشیاء به بخش مرکزی مدیریت و تجمیع داده cloud یمؤلفه

، بخش تحلیل و گزارش دهی، (نظیر پایگاه داده)هادادهسازی معموالً شامل یک الیه ذخیره cloud یمؤلفه. دارد

. شودمی …مدیریت اکوسیستم، رابط کاربری تحت وب و سایر اجزا نظیر سرویس ایمیل و پشتیبان گیری و 

ابری مخصوصاً  هایمؤلفهدسترسی به . روی زیرساخت ابر عمومی میزبانی شود مؤلفهممکن است این 

دارای مخاطرات زیادی است زیرا  عموماًبخش ابری  .هایی استپشتیبانی معموالً دارای محدودیت هایزیرساخت

دستکاری  یاجازهاست که ( C2)فرمان و کنترل یمؤلفهها در اکوسیستم بوده و شامل تجمیع تمام داده ینقطه
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امنیتی گسترده و کارا  هایکنترلاستفاده از . دهدمیرا  هاافزونهها و روزرسانیسایر اجزا نظیر انتقال و توزیع به

 .باشدمیاینترنت اشیاء  هایاکوسیستمابری بسیار حیاتی است زیرا سنگ بنای تمام  یمؤلفهبرای 

 

 Cloud هایمؤلفهمالحظات امنیتی 

 ارتباطات رمزگذاری شده -1

 هایمؤلفهامنیتی برای تأیید هویت خود به سایر  هایگواهیباید از ارتباطات رمزگذاری شده شامل  cloud یمؤلفه

منظور نیز به هامؤلفهرمزگذاری شده برای تصدیق سایر  هایگواهیباید از  چارچوب. اکوسیستم پشتیبانی کند

 . اعتبارسنجی دوطرفه استفاده کند

 رابط کاربری امن تحت وب -0

ج رای هایپذیریآسیبهای مطمئنی برای حلکه راه هاییتکنولوژیرابط کاربری تحت ابر باید با استفاده از 

 برنامه کاربردی. استفاده کنند( امن توسعه برنامه کاربردی تحت وب چارچوبنظیر )اندهای وب ارائه کردهبرنامه

 .را داشته باشد OWASPویژگی با اهمیت بیان شده توسط   10باید حداقل 

 احراز هویت -9

رابط کاربری باید . دهد ارائهنظیر احراز هویت چندعامله  ایپیچیدههای ابری باید فرآیندهای احراز هویت یمؤلفه

رابط نباید از مجوزهای . شامل ویژگی کاهش و جلوگیری از حمالت جستجوی فراگیر و بررسی اکانت ها باشد

 .دهدبتعیین، تغییر و بازنشانی اطالعات اکانتشان را  یاجازهفرض استفاده کند و باید به کاربران پیش

 مجوزهای احراز هویت امن -9

سازی پاک باید پیش از ذخیره( …نظیر رمزعبور، شناسه دستگاه و)مجوزهای احراز هویت از هرنوعی که باشند

 .سازی، هش و رمزگذاری شوند

(https://www.owasp.org/index.php/Password_Storage_Cheat_Sheet  .)سازی باید مکانیزم ذخیره

 .ساده باشند یگذرواژهو فراتر از استفاده از یک  بوده صورت یکپارچهبه

 شده سازی رمزفضای ذخیره -0

https://www.owasp.org/index.php/Password_Storage_Cheat_Sheet
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در   .های کل اکوسیستم استسازی و تجمیع دادهابری در اینترنت اشیاء معموالً سیستمی برای ذخیره یمؤلفه

از  باید چارچوبفرآیند خروجی و بکاپ گیری، ، سازیذخیره یالیههرجایی که مقدور است نظیر زمان بازنشانی، 

 .ها پشتیبانی کندرمزگذاری داده

 سازیذخیره یالیهتوانایی استفاده از ارتباطات امن در  -6

های ارتباطی ها باید از طریق کانالمحافظت از داده یالیهها و تجمیع داده یالیهارتباط بین رابط تحت ابر و 

منظور جلوگیری از افشای فرض از ارتباطات رمزگذاری شده بهصورت پیشباید به چارچوب. مطمئن انجام شود

 .جایی استفاده کنداطالعات در حین جابه

 هابندی و تفکیک دادهتوانایی دسته -1

یار ها بسشاید برخی از این داده. کندمیآوری اکوسیستم جمع هایمؤلفهعی را از سایر وهای متنابری، داده یمؤلفه

های یداده و از وابستگ ارائهها را بندی دادهباید قابلیت دسته چارچوب. گونه نباشندحساس باشند و برخی نیز این

بندی ای حساس بر اساس این دستهرابط کاربری باید دسترسی به داده. ها در این فرآیند محافظت کنددرون داده

 .را محدود کند

  گزارش و هشدار دهی بر اساس رخدادهای امنیتی -8

اتی امنیتی در این الیه بسیار حی هایکنترلابری معموالً بیشترین ارتباط را با توابع اکوسیستم دارد و  یمؤلفه

 رچوبچا. ابری باید قابلیت رخدادنگاری، گزارش دهی و سیستم هشداردهی قدرتمندی داشته باشد یمؤلفه. است

باید  cloud یمؤلفه. های بدخواهانه را بدهدابری توانایی تشخیص و اقدام متقابل در برابر فعالیت یمؤلفهباید به 

های ها را محدود کند و امکان تجمیع ساده با سیستمبتواند طرفین بدخواه را تفکیک کرده و دسترسی آن

 .ئه دهدانگاری و تشخیص و جلوگیری از نفوذ را ارواقعه

 هاروزرسانیخودکار و اعتبارسنجی بهروزرسانی به -3

ابری  یمؤلفه هایآپدیتروزرسانی و اعتبارسنجی روزرسانی را تشخیص داده و از بهبه بهباید نیاز  چارچوب

ها روزرسانیباید از یک رابط کاربری ساده برای گزارش دهی نسخه فعلی و دسترسی به به چارچوب. پشتیبانی کند

ار دهی هشد. ابری پشتیبانی کند یمؤلفهروزرسانی خودکار باید از به چارچوبآل لت ایدهدر حا. پشتیبانی کند
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روزرسانی که توانایی به هاییمؤلفهبرای ( برای مثال از طریق پیامک یا ایمیل)های منقضی شدهروزرسانیخودکار به

 . خودکار را ندارند مطلوب است

 توسط شخص ثالث شدهارائه هایمؤلفه یشدهروز به ینسخهاستفاده از آخرین   -12

روز استفاده کنند و توانایی گزارش دهی از شماره نسخه و امکان های شخص ثالث کامالً بهمؤلفه ها باید ازچارچوب

ل ها از طریق یک کاناروزرسانیباید اطمینان حاصل کند که به وبچارچ. را داشته باشند هامؤلفهروزرسانی این به

 .و قبل از نصب اعتبارسنجی شده باشند شدهارائهامن 

 هاافزونهروزرسانی اعتبارسنجی، گزارش دهی و به  -11

ان باید امک چارچوب. سازی در قالب افزونه و پالگین دارندبرای ارتقا و شخصی هاییگزینهابری معموالً  یمؤلفه

های فعال باید از حداقل ویژگی چارچوبآل درحالت ایده. دهد ارائهرا  هامؤلفهو پایش این  هاماژولروزرسانی به

. شود ائهارباید برای مدیر سیستم  هاافزونهرابط مدیریتی ساده برای این . برای محدود کردن حمالت استفاده کند

وانایی که ت هاییمؤلفهبرای ( برای مثال از طریق پیامک یا ایمیل)های منقضی شدهروزرسانیبههشدار دهی خودکار 

 . روزرسانی خودکار را ندارند مطلوب استبه

رابط مخصوص دستگاه، رابط مدیریت، رابط )متناسب با ابزار هارابطتفکیک و اختصاصی کردن   -10

 ...(کاربری و

 .گوناگون دیگری در این اکوسیستم در ارتباط است هایمؤلفهابری اکوسیستم اینترنت اشیاء با  یمؤلفهمعموالً 

ابزارهایی که برای ارتباط با یک دستگاه درون نهاده ضروری است با ابزارهای موردنیاز کاربر انسانی بسیار متفاوت 

یافته و بتواند قوانین و مجوزها را متناسب کاهشهای ارتباطی را تفکیک کند تا حمالت باید کانال چارچوب. است

ی غیرانسان هایرابط در موجود هایپذیریآسیبممکن است مهاجمین تمایل به استفاده از . با هر کانال اعمال کند

را  اهدسترسیباید تا حد امکان با استفاده از قوانین،  چارچوب. ها داشته باشندهای مربوط به دستگاهAPIنظیر 

ای تواند برگیرند میمورد استفاده قرار می هادسترسیشده که برای رمزنگاری هایگواهیاستفاده از . ود کندمحد

سازی هدفمند که برای نیاز از پیش تعیین شده شخصی هاییرابطباید حداقل از  چارچوب. این منظور مفید باشد

 .اند استفاده کندشده
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در ...( ، مدیریت اکانت ها وIPنظیر مسدودسازی )های تدافعیقابلیتاستفاده از دیوار آتش و   -19

 کاربردی یبرنامهسطح 

های مخرب و پاسخگویی مناسب ابری باید توانایی مسدودسازی نودهای مشخص، جلوگیری از فعالیت هایمؤلفه

باید قادر باشد مجوزها را بازنشانی و منقضی کرده و توانایی پاسخگویی  چارچوب. نسبت به تهدیدات را داشته باشند

 .را داشته باشد های امنیتیرخنهبه 

 پذیری مناسب اکوسیستم در حالت چندکاربرهاطمینان از تفکیک -14

مناسب و  پذیریتفکیک هایروشکند باید از کاربر در یک اکوسیستم پشتیبانی می یناز چند چارچوبزمانی که 

سازی ویژه به ازای هر ذخیره یالیهاین موارد باید شامل استفاده از . ها استفاده کندراهکارهای حفاظت از داده

 .باشدپذیری و کنترل دسترسی منظور اطمینان از تفکیکها بهکابر یا قابلیت تگ گذاری داده

استفاده از رابط کاربری تحت وب برای اجرای کدهای عدم )هاstackمالحظات امنیتی مربوط به  -10

 (دلخواه

ه در جانبباید از راهکارهای امنیتی همه چارچوب، هامؤلفهبه دلیل پیچیدگی و گستردگی پیکربندی امنیتی 

بری ا یمؤلفههای های متقابل و تجمیعات مناسب روی تمام الیهاین موارد شامل اقدام. ابری استفاده کند یمؤلفه

های روزرسانیامنیتی بوده و قابلیت تجمیع با سایر به به هایپیکربندیابری باید شامل مدیریت  یمؤلفه. شودمی

 . خودکار سیستم را داشته باشد

 هاتوانایی حسابرسی و بررسی فعالیت -16

. ضروری است هابستهموقع رهگیری ارتباطات با هدف اطمینان از تحویل سالم و به هااکوسیستمدر بسیاری از 

خاصی از سیستم استفاده  هایمؤلفههدف به  یبستهمنظور اطمینان از تحویل باید از مکانیزم هایی به چارچوب

اس را حس هایدستورالعملها و زدایی و حسابرسی مفید باشد و انتقال دادهتواند برای اشکالاین ویژگی می. کند

یا دریافت  edgeشده به ها ارسالمکان رهگیری پیاماصورت دوطرفه باشد تا این حسابرسی باید به. تضمین کند

 .مقدور باشد edgeشده از 
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3-4- Mobile 

رفاً های کاربردی موبایل صبرخی برنامه. در اکوسیستم اینترنت اشیاء بسیار متفاوت است هاموبایلهای توانایی

، برخی امکان دستکاری و ایجاد تغییرات در کنندمیفراهم را  edgeهای گیری محدود از دستگاهگزارشقابلیت 

کامل را ارائه  آنالیزهایها و تحلیل یمشاهدهرا فراهم کرده و برخی نیز توانایی مدیریت ابر و  edge هایمؤلفه

موبایلی در اکوسیستم اینترنت اشیا لحاظ شود که  هایمؤلفهو توجهات مخصوصی باید برای  هامراقبت. دهندمی

سازی ها است و نیاز به دسترسی برای تغییر، ایجاد یا نمایش اطالعات حساس یا حتی فعالفراتر از مدیریت دستگاه

تواند به دست سادگی میشود که بهنجام میحمل ادارد و تمام این امور با یک دستگاه قابل  edgeهای دستگاه

ابری تهدید پذیر و حساس باشند ولی معموالً  هایمؤلفهی اندازهموبایلی به هایمؤلفهشاید . یک فرد بدخواه بیافتد

ر ای که سمت ابدسترسی و فیزیکی پیچیده هایکنترلشود و از ها لحاظ میمالحظات امنیتی کمتری برای آن

 .شودنمیها استفاده هست برای آن

 

 Mobile هایمؤلفهمالحظات امنیتی 

 هاؤلفهماز سایر  بیشتربرابر یا  با قدرتی موبایل، ملزومات تصدیق هویت یمؤلفهاطمینان از اینکه  -1

 اعمال کند

دهندگان را به استفاده از توسعه عموماًهای موبایلی سازی و رابط برنامههای موجود در توان ذخیرهمحدودیت

از آنجا که مهاجمین نقاط ضعیف امنیتی را در اکوسیستم تشخیص . کندمیمکانیزم های احراز هویت ساده ترغیب 

باید از اینکه مکانیزم های احراز هویت سمت موبایل موجب کاهش  چارچوب، کنندمیها سو استفاده داده و از آن

 . اطمینان حاصل کندشود سطح امنیت نمی

 سازی محلیامنیتی برای ذخیره مالحظات -0

. های موبایل را مدنظر داشته باشدسازی دستگاههای امنیتی موجود در فضای ذخیرهباید محدودیت چارچوب

تواند به سازی محلی میها بدین معناست که فضای ذخیرهتهدیدات احتمالی برای سرقت یا از دست دادن داده

شده در سمت دستگاه را محدود کرده و هرجا که های ذخیرهباید حجم داده چارچوب. افراد بدخواه بیافتددست 

 .کندرمزنگاری را ها مقدور است داده
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 موبایلی در صورت سرقت یا گمشدن موبایل هایمؤلفهقابلیت غیرفعال سازی یا حذف  -9

موبایلی را در هنگام دزدیده شدن یا گمشدن تخلیه کرده و از  یمؤلفهسادگی سرعت و بهباید بتواند به چارچوب

 .اکوسیستم حذف کند

 رهگیری و حسابرسی تعامالت موبایل -4

های موبایل به دست فرد بدخواه بیافتد رهگیری و حسابرسی تعامالت برنامه از آنجا که ممکن است دستگاه

نگاری قوی و مجوزهای مناسب برای رهگیری باید از واقعه چارچوب. کاربردی موبایل با اکوسیستم ضروری است

ستفاده بدخواهانه از موبایل ا یاستفادهها در کشف جرم و تشخیص موبایلی پشتیبانی کند تا از آن یمؤلفهتعامالت 

 . کند

 ننداستفاده ک هامؤلفهشده برای سایر های موبایلی باید از تأیید و اعتبارسنجی رمزنگاریبرنامه -0

در طول تعامالت  هامؤلفهشده برای سایر موبایلی باید از تأیید و اعتبارسنجی رمزنگاری چارچوبتا حد امکان 

 .و مجوزهای احراز هویت همواره باید مدنظر باشد هاگواهیبررسی مناسب . استفاده کند

 شدههای ارتباطی رمزنگاریاستفاده از کانال -6

های تلفن همراه در یک شبکه تهدیدآمیز مورد استفاده قرار بگیرند بسیار باالست و استفاده دستگاهاحتمال اینکه 

های موبایلی باید با این برنامه. لحاظ شود چارچوبفرض در صورت پیششده باید بهاز ارتباطات رمزنگاری

ش ، دستکاری و تفتیمتوقفخش، خواهد ترافیک را بازپفرض که تحت نظر یک مهاجم بدخواه هستند که میپیش

 .کند مورد استفاده قرار گیرند

 احراز هویت چندعامله -1

باید از  چارچوب. برای اجرای فرآیندهای احراز هویت چندعامله دارند ایگستردههای موبایلی توانایی دستگاه

  .امنیتی روی پلتفرم موبایلی پشتیبانی کند هایبررسیتر کردن های بایومتریک برای گستردهسنسورها و روش

احراز هویت و هشداردهی برای  فرآیندهایمنظور ارتقای موبایلی به یمؤلفهقابلیت استفاده از  -8

 سیستم هایمؤلفهسایر 

 .تجمیع شوند هامؤلفهموبایلی باید با فرآیندهای احراز هویت و هشداردهی وقایع سایر  هایمؤلفهتا حد امکان 

موبایلی نمایش دهند یا  چارچوبهشدارهای خود را روی  cloudو  gatewayو  edge هایمؤلفهممکن است 



 

 
 انشگاه قم می باشد.«  آپا»کلیه حقوق آن متعلق به مرکز تخصصی این سند به منظور استفاده عمومی تهیه شده است و     

 وضوع سندم OWASP مستنداتبر اساس  اءیاش نترنتیا هایچارچوب یتیمالحظات امن

 
 05/50/8931 8یرایش: و IOT-97-01  شناسه سند: غیرمحرمانهسطح دسترسی: 

ها را  داده یا فرآیند احراز هویت آن هامؤلفهاعمال احراز هویت چندعامله را به سایر  یاجازهموبایل  چارچوب

 . تقویت کند
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