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تعريف إنترنت األشياء

 لالتصاالت األوروبي االتحاد عرف
 ابوصفه األشياء انترنت 2012 عام
 ماتالمعلو لمجتمع عالمية تحتية بنية

 عن المتقدمة الخدمات تقديم من تمكن
 نبي )الفعلي و المادي( الربط طريق

 و ماتالمعلو تقنية الى استنادا األشياء،
 بلةالقا المتطورة و الحالية االتصاالت

البيني للتشغيل
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شبكات االستشعار
 األجهزة هذه اتصال طريق عن بعد عن التحكم و للمراقبة

 نقل في هااشتراك و قصيرة، مسافات عبر بينها فيما الصغيرة
 قبالباست يقوم الذي المراقبة و التحكم جهاز الى البيانات
 و الوزن خفة و الحجم بصغر تمتاز .معالجتها و البيانات

الثمن وانخفاض

الترددات الراديوية
 )(RFIDةصغير الكترونية رقاقة استخدام على التقنية هذه تعتمد

 كعالمة دمتستخ و البيانات، لتخزين الحجم صغيرة ذاكرة تحتوي
 ثم نم و فيها، تدمج التي األشياء بيانات تخزين خالل من هوية

 خالل من بعد عن هويتها و األشياء خصائص على التعرف
عالية راديوية ترددات ذات موجات عبر السلكيا قراءتها

اهم التقنيات المستخدمة
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النموذج المرجعي لإلنترنت األشياء 

الدعم طبقة

التطبيق طبقة

:تتكون إنترنت األشياء من مجموعة من الطبقات وهي

طبقة االستشعار

طبقة البوابات والشبكات
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تطبيقات إنترنت األشياء 
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Smart Appliances

Healthcare

Wearable 
Tech

تطبيقات إنترنت األشياء 
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  ، تباإلنترن األجهزة من والمزيد المزيد توصيل ومع"•
  مامياأل الباب إلى الترموستات من بدءاً  شيء كل فإن
  نالمتسللي على لالنفتاح جديدة فرصة يخلق قد

".اإللكترونيين

– MIT Technology Review, August 2013

 األجهزة من بالمائة  70 أن  HP شركة وجدت•
" االختراق لبعض عرضة باإلنترنت المتصلة

WiFi مرور كلمات تسّرب  LED الذكية المصابيح•

- BBC  News, July 2014

التحديات األمنية
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الثغرات األمنية

 على األجهزة جميع تحتوي
 يمكن أنه يعني مما  IP عناوين

واختراقها اكتشافها

بسهولة قراءة بيانات  يمكن
RFIDاألجهزة السلبية مثل  

Sensors اإلستشعارو أجهزة 

مراقبة عدد كبير من نقاط 
نهايات الشبكة

  تملك الاألجهزة منخفضة الطاقة 
  وضللتفا الكافي التخزين أو الطاقة

  قدةالمع المصافحة بروتوكوالت على
التشفير مفاتيح تخزين أو

لىعاالستخدامسهولةتفضيليتم
األجهزةتصميمعنداألمن

األشياءإنترنتمعالمتوافقة
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صعوبة تحديث أنظمة التشغيل •

الضعف نقاط إلصالح المصنع دعم وجود عدم•

(SQL injection, XSS)واجهات الويب الضعيفة •

(buffer overflow)أخطاء في البرمجة •

مفتوحة بدون ضرورة مناافذ•

•DoS / DDoS

سرقة األجهزة او تخريبها•

المخاطر و الهجمات
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Man-in-the-Middle Attack

Eavesdropping  Attack

Replay Attack

Denial of Service Attack

المخاطر و الهجمات على تطبيق المنزل الذكي–مثال 
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ها من قبل نقاط الضعف للثرموستات المتصلة و التي تم اكتشاف•
بكةالتابعة لسيسكو اوجدت موطئ قدم في الش  Talosمجموعة 

شهر لنشر إصالح ثغرتين  12•

شهر لنشر اصالح ثغرة واحدة 21•

قد ال يكون مالك األجهزة على دراية باإلصالحات او لديهم •
المهارة لتثبيت التحديثات

Trane -دراسة حالة 
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معظم البرمجيات قد تحتوي على ثغرات•

ال تتم توعية العامة بالثغرات ألشهر•

 المصنعين قد يؤخروا او يتجاهلوا معالجة الثغرات•
المكتشفة

عالتصني مابعددعم  إنتهاءفترة صالحية األجهزة و  •

إجراءات سد ثغرات أجهزة إنترنت األشياء قد ال •
تتماشى مع البيئات واسعة النطاق

الدروس المستفادة
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القوانين، اإلجراءات، و 
المعايير

، و السرية، التوثيق، التكامل،
توافر الخدمة

األدلة الجنائية

إدارة المخاطر

إدارة الثغرات

لحاليةتطبيق إنترنت األشياء على المنصات ا –التوصيات 
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مناسبة توثيق تقنيات•
•Log storage
 له – الشبكة في البيانات لحركة متسارع ازدياد•

  مقاومة و كشف انظمة و النارية الجدر تستطيع
؟ ذلك مجاراة اإلختراق

IPV4 لبروتوكوالت IP لعناوين الحاجة ازدياد• ,
IPV6

 لعز ذلك يستوجب هل -  الشبكات تعقيد ازدياد•
؟ لمجموعات ضمها او األجهزة

التخطيط للتوسع المستقبلي –التوصيات 
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  اءانترنت األشي فهم أسيء ذاا
  إنف ، خاطئ بشكل تكوينها وتم

  اخطرً  تشكل األشياء إنترنت
  ناوخصوصيت بياناتنا على

وسالمتنا

 أمينهاوت انترنت األشياء فهم تم ذاا
  قديموت  االتصاالت عززتس هافإن ،

 و أسلوب الحياة بشكل الخدمات
عام

التهديدات و الفرص 
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شكرا لحسن استماعكم
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