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Abstract- The use of web services has been increased by IoT technology development and increasing
interoperability between objects. IoT web services access control is a challenging problem in IoT environment.
Many standards such as SAML has been proposed for authorization and access control in common web
services, but it is not possible to use these standards in IoT web services, because IoT resources has constraints
in network, memory and process. This article proposed a modified version of SAML standard for using in IoT
web services. In proposed changes, CoAP protocol has been chosen as application layer protocol, in order to
reduce process time and memory consumption the JSON format has been used, and CBOR has also been used
to reduce network traffic. COSE is also used to enhance the security of messages exchange between servers. In
comparison of SAML standard, optimized SAML is more appropriate for IoT Web services because of low
memory usage and processing time, and consequently, the reduction of the time for providing access in IoT
environments.
Keywords- IoT, Access Control, SAML Standard, Modified SAML, CBOR, COSE.
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وبسرو 
چکیده-امروزهباگسترشفنآوریاینترنتاشیاءوافزایشتعامالتبیناشیاء،استفادهاز 
یسهنای
وبسنرو 
یسهایاینترنتاشیاءکنترلدسترسیدرایننمینیااسنت.در 
وبسرو 
یکیازچالشهایموجوددرپیادهسازی 
عمومی،استفادهازاستانداردهاییمانندSAMLبرایتعیینمجوزوکنترلدسترسیمتداولبودهامادروبسنرویسهنایاینترننت
اشیاءبهدلیلمیدودیتدرشبکه،حافظهوپردازش،امکاناستفادهازایننوعاستانداردهاوجودندارد.مقالهحاضرتالشنمودهاست
سهایاینترنتاشنیاءبهیننهنمایند.درتریینرات
وبسروی 
بهکارگیریدر 
تاباانجاماصالحاتیبررویاستاندارد ،SAMLآنرابرای 
پیشنهادی،پروتکلCoAPبهعنوانپروتکلالیهکاربردانتخابوبهمنظورکاهشحجمپردازشوحافظه،فرمنت،JSONبنهعننوان
بهمنظورباالبنردن
گرفتهشدهاست.همچنین 

فرمتنگهداریدادههااستفادهگردیدهاست.برایکاهشبارشبکهنیزاز CBORبهره

اصالحشدهآننشنانداد

استفادهشدهاست .مقایسهاستانداردSAMLبانمونه

دهندههاازCOSE


هایارسالیبینسرویس

امنیتپیام
کهSAMLترییریافتهبهدلیلکاهشمیزانحافظهموردنیازوزمانپردازشودرنتیجنهکناهشمندتزمنانارائنهدسترسنیبنرای
اهایمیدوداینترنتاشیاءمناسباست .
میی 
واژههای کلیدی :اینترنت اشیاء ،کنترل دسترسی ،استاندارد COSE ،CBOR ،SAML

استفاده از آن در اشیای دارای ظرفیتهای محدود ،عمالً
بهکارگیری آن در اینترنت اشیاء با مشکالتی مواجه است ].[1
ازاینرو روشهای مبتنی بر  RESTموردتوجه بسیاری از محققان
قرارگرفته است ] .[2این روش از ویژگی بدون وضعیت 1برخوردار
بوده لذا هیچگونه نشستی بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده
شکل نگرفته و احراز هویت پایدار نیست .برای رفع این نقیصه از

 -1مقدمه 
بهمنظور پیادهسازی وبسرویسها ،معموالً از دو معماری
و  RESTاستفاده میشوند .باوجودآنکه در طراحیهای مبتنی بر
 ،SOAPاطالعات امنیتی در متن پیام گنجانده و امنیت مستقل از
الیههای پایینتر (مانند الیه انتقال) است ،اما به دلیل سنگینی
SOAP
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روشهایی مانند

 CoAPدر الیه کاربرد ،بهمنظور کاهش بار پردازنده و حافظه از
فرمت  CBORو روش رمزنگاری  COSEبرای امنیت محتوای
بستههای مبادله شده استفاده گردیده است.

HTTP Digest ، HTTP Basic Authentication

 Authenticationاستفادهشده است .در هر یک از آنها مشکالت
امنیتی مانند  injection attackو  middleware hijackingوجود
داشته ] [3یا بدون در نظر گرفتن محدودیتهای حوزه اینترنت
اشیاء ارائه گردیده است .ازاینرو میبایست از روشی استفاده شود
تا مسئله محدودیت منابع در اینترنت اشیاء را نیز در نظر بگیرد.
بهمنظور حل این مسئله ،وبسرویسهای مبتنی بر پروتکل
 3CoAPارائه شده است] .[4در این سرویسدهندهها پروتکل
 CoAPبهعنوان جایگزین  HTTPدر الیه کاربرد استفاده شده و از
 DTLSیا  IPSecبرای برقراری امنیت در الیههای پایینتر استفاده
میگردد ]. [5

ساختار مقاله حاضر بدینصورت خواهد بود :در بخش بعد به
بررسی موضوعات مرتبط با تعریف اینترنت اشیاء و پروتکلCoAP
و همچنین کنترل دسترسی در وبسرویسهای اینترنت اشیاء
خواهیم پرداخت .در ادامه روش پیشنهادی برای اصالح استاندارد
 SAMLبرای کنترل دسترسی در وبسرویسهای اینترنت اشیاء
ارائهشده و در پایان نیز استاندارد  SAMLبا اصالحات پیشنهادی
مقایسه گردیده و نتایج آن ازنظر میزان حافظه موردنیاز ،زمان
پردازش و همچنین زمان ارائه مجوز دسترسی ارائه گردیده است.

امنیت فراهمشده توسط پروتکل  CoAPشامل احراز هویت،
رمزنگاری و یکپارچگی بوده و تعیین و کنترل دسترسی در این
پروتکل وجود ندارد .عالوه بر این ،در سرویسدهندههای مبتنی بر
 CoAPدر مواردی که شبکههای ارتباطی از پروتکلهای متفاوت
استفاده مینمایند و گرههای مبدأ و مقصد در شبکههای مجزا قرار
میگیرند ،برقراری ارتباط امن به دلیل ذخیرهسازی بستهها در
گرههای میانی مشکل میشود ].[6

 -2اینترنتاشیاءچیست؟ 
مؤسسات استاندارد و تحقیقات بسیاری وجود دارند که اقدام به
ارائه تعاریف اینترنت اشیاء نمودهاند ،ازجمله آنها میتوان به
انجمن مهندسان برق و الکترونیک ( ،)IEEEموسسه استانداردهای
ارتباطی اروپا ( ،)ETSIآژانسهای اختصاصی ملل متحد در حوزه
فنآوریهای اطالعات و ارتباطات ( ،)ITUانجمن نیروی کار
مهندسی اینترنت ( NIST ،W3C ،)IETFو  ...اشاره نمود.

استاندارد  ، [7] 9SAMLاز طریق امکان اشتراك اطالعات احراز
هویت به ایمنسازی سرویسدهندهها کمک مینماید .در این
استاندارد کاربر مجوزهای الزم را از یک مرکز دریافت نموده و از
آن برای دسترسی به منابع سرویسدهنده استفاده مینماید.
ازآنجاکه این استاندارد مبتنی بر تعدادی استاندارد دیگر مانند
 SOAP ، XMLو  HTTPاست ،استفاده از آن برای اشیایی که
دارای محدودیت در پردازنده ،حافظه و شبکه میباشند
مقرونبهصرفه نیست .ازجمله تالشهای صورت گرفته در خصوص
انطباق استاندارد  SAMLبا محیطهای محدود میتوان به ][8
اشاره نمود .نویسندگان این مقاله تالش نمودهاند تا با قرار دادن
 1 JSONبهجای  XMLدر ساختار این استاندارد از آن در
وبسرویسهای  RESTfulبرای محیطهای دارای محدودیت
پردازشی استفاده نماید .اما آنچه در این مقاله بدان توجه نشده
چالشهای استفاده از پروتکل  HTTPدر محیط محدود است.

شکل:1معماری3الیهاینترنتاشیاء] [9

در گزارش اختصاصی که توسط انجمن مهندسی برق و الکترونیک
( )IEEEدر خصوص اینترنت اشیاء ارائهشده ،این فنآوری را
بهصورت زیر تعریف نموده است]: [9

در مقاله حاضر نیز تالش شده تا با انجام تغییراتی در استاندارد
 ،SAMLآن را برای کنترل دسترسی در الیه کاربرد (پروتکل
 CoAPبهعنوان یک پروتکل سرتاسری) در محیط اینترنت اشیاء
بهینه نماید .در تغییرات پیشنهادی ،عالوه بر استفاده از پروتکل

"شبکهای از آیتمها (که هر یک دارای حسگر تعبیهشده هست)
که به اینترنت متصل است".
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بهینهسازی استاندارد  SAMLبرای استفاده در سرویسدهندههای مبتنی بر  CoAPدر اینترنت اشیاء ..............................مالیی و همکاران

بر اساس معماری  ،IEEE P2413اینترنت اشیاء از  9الیه تشکیل
شده است ] :[9الف) الیه کاربرد ،ب) الیه شبکه که برای انتقال
داده استفاده شده است و ج) الیه حسگر که وظیفه جمعآوری داده
از محیط را به عهده دارد (شکل .)1

سرویسهایاینترنتاشیاء 

 -2-2
وب

وبسرویسها سیستمهای نرمافزاری هستند که بهوسیله آنها
تعامل ماشین-به-ماشین در سطح شبکه پشتیبانی میگردد]. [10
درواقع وبسرویس ،منبعی محاسباتی است که بهمنظور تسهیل
همکاری بین سیستمهای شبکه یا اینترنت ،با استفاده از
پروتکلهای شبکه و استانداردهای کدگذاری متداول ،در دسترس
است.

 -1-2معرفیپروتکل CoAP

این پروتکل که یکی از پروتکلهای الیه کاربرد در اینترنت اشیاء
است ،توسط گروه  1 CoREبرای نرمافزارهای کاربردی اینترنت
اشیاء ارائه گردیده است ] CoAP .[5یک پروتکل انتقال وب مشابه
 HTTPو بر مبنای  1RESTاست.

به دلیل محدودیت منابع دستگاهها ،پیادهسازی وبسرویسها برای
تعامل نحوی اشیاء یکی از چالشهای موجود در اینترنت اشیاء
بوده است .این محدودیتها ،ایجاب میکند تا از پیامهای کوتاه و
ارتباطات سبک مبتنی بر رخداد استفاده شود .تحقیقات موجود
نشان داده است که با استفاده از  IPv6و پروتکلهایی مانند
 6LowPANیا  CoAPمیتوان وبسرویسهایی را برای استفاده
در محیطهای محدود پیادهسازی نمود] [11و ].[12

برخالف  HTTPکه از  TCPبرای ارتباط استفاده مینماید ،پروتکل
 CoAPاز  UDPکه برای کاربردهای اینترنت اشیاء ،مناسبتر است
استفاده مینماید]. [9
هدف  CoAPتوانا نمودن دستگاههای کوچک با قابلیتهای
پردازشی ،حافظه و ارتباط ضعیف باهدف انجام تعامالت مبتنی بر
 RESTfulاست.

سرویسهایاینترنتاشیاء 


کنترلدسترسیدروب
-3

 CoAPنیز همانند  HTTPاز متدهای  ،POST ،PUT،GETو
 DELETEبرای عملیات ایجاد ،بازیابی ،بهروزرسانی و حذف
استفاده مینماید .برای نمونه متد  GETمیتواند برای پرسیدن دما
از کالینت استفاده شود .کالینت در صورت وجود ،دما را برمی-
گرداند در غیر این صورت با استفاده از کد وضعیتی که نشاندهنده
عدم وجود داده درخواست شده است ،به سرور پاسخ میدهد.
 CoAPاز یک فرمت ساده و کوچک برای کد کردن پیام استفاده
میکند .اولین قسمت (که ثابت نیز است)  1بایت سرآیند پیام
است .و سپس مقدار توکن به طول صفر تا  8بایت میتواند اضافه
شود .مقدار توکن به درخواست و پاسخ وابسته است .آپشن و سربار
فیلدهای انتخابی بعدی است .یک پیام  CoAPمعموالً بین  11تا
 31بایت است .فرمت بسته  CoAPدر شکل  3نمایش دادهشده
است ].[5

بر اساس تعریف موجود در  ،RFC2828کنترل دسترسی بهصورت
زیر تعریف میشود]: [13
"حفاظت از منابع سیستم در مقابل دسترسیهای غیرمجاز.
فرایندی که بهوسیله آن استفاده از منابع سیستم بر اساس
سیاستهای امنیتی قاعدهمند شده و اجازه دسترسی تنها به
موجودیتها (کاربران ،برنامهها ،فرایندها یا سایر سیستمها) بر
اساس آن سیاستها داده میشود".
یکی از توسعههای صورت گرفته در خصوص کنترل دسترسی
استفاده از آن در سیستمهای توزیعشده و پورتالهای سازمانی
است .نمونه آن را میتوان در  Googleیا  Facebookمشاهده نمود
] .[14زمانی که شما در یکی از برنامههای کاربردی مبتنی بر این
سایتها وارد میشوید ،برای استفاده از سایر برنامهها از شما نام
1
کاربری و رمز عبور پرسیده نمیشود .به این ایده ثبتنام منفرد
( )SSOگفته میشود .مزیت اصلی استفاده از این روش کاربرپسند
بودن آن است.

شکل:2ساختاربسته[5]CoAP

چندین راهحل برای پیادهسازی  SSOارائه شده است که میتوان
به  [15] OAuth ، [7] SAMLو  [16] OpenIDاشاره نمود.
تمرکز این مقاله بر روی استفاده از استاندارد  SAMLبرای
بهکارگیری در سرویسدهندههای اینترنت اشیاء است.
11
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 -1-3کنترلدسترسیبااستفادهازاستانداردSAML

 -4-3مقایسه JSONوXML

استاندارد  SAMLدر سال  3111معرفی و در سال  3111دومین
نسخه از آن ارائه گردید .این استاندارد احراز هویت و تعیین مجوز
را باهم انجام میدهد .در این استاندارد یک سرویسدهنده ()SP
وجود دارد که درواقع وبسرویسی است که کاربر تالش میکند تا
به منابع آن دسترسی یابد .همچنین یک فراهمکننده مشخصه
( )IdPنیز وجود دارد که مشخصات کاربران و مجوزهای آنان را
نگهداری مینماید.

معموالً به دلیل سادگی  JSONاز آن بهعنوان جایگزین
استفاده مینمایند .هر دو زبان  XMLو  JSONخود تعریف هستند.
یعنی فهمیدن و خواندن آنها برای انسان قابلدرك است .هر دو از
ساختار سلسله مراتبی برای ذخیره اطالعات استفاده میکنند .هر
دو فرمت توسط زبانهای برنامهنویسی مختلف قابلخواندن
هستند.
XML

در کنار شباهت هایی که در باال ذکر شد ،این دو فرمت دارای
اختالفاتی نیز هستند .در زیر به مهمترین آنها اشاره مینماییم.

یکی دیگر از موجودیتهای مورداستفاده در  ،SAMLادعا 8است
که بهصورت یک فایل  XMLنگهداری میشود ،این فایل شامل
عباراتی درباره احراز هویت ،مجوز یا ویژگیهای کاربر است.

اختالفاتظاهریJSONو XML

یکی از بارزترین اختالفات ظاهری بین  JSONو  ،XMLساختار
سها  آنها است XML .دارای ساختاری درختواره بوده درحالیکه
وبسروی 
معرفیفرمتهاینگهداریوتبادلدادهدر 

-2-3
یکی از فرمتهای معمول برای تبادل پیام در سطح الیه کاربرد JSON ،از زوج مرتب "کلید-مقدار" در ساختار خود استفاده
فرمت  XMLاست .این فرمت که برای انسان و ماشین قابلدرك مینماید در  ،JSONبرخالف  XMLنمیتوان توضیحات درج نمود.
تفاوتهایکمیبینJSONوXML

است ،دارای قابلیت فشردهسازی ،امضا و رمزنگاری نیز هست .لذا از
آن برای تبادل پیامها در بین وبسرویسها نیز استفاده میشود .عموماً  JSONدر مقایسه با  XMLبرای انتقال داده از طریق شبکه
(مانند استاندارد  SAMLکه از این فرمت برای نگهداری و تبادل
سریعتر است .همچنین بهصورت میانگین زمان تجزیه JSON
پیام استفاده مینماید) ازآنجاکه سرویسدهندههای اینترنت اشیاء حدود  31تا  91درصد سریعتر از  ،XMLبرآورد گردید] . [17بر
دارای محدودیت منابع پردازشی و حافظه میباشند ،یافتن اساس مطالعه موردی صورت گرفته در ] [18درزمینه مقایسه
فرمتهای جایگزین میتواند به استفاده بهینه از منابع آنها کمک فرمتهای  JSONو  ،XMLمیانگین بهرهوری حافظه و پردازشگر
شایانی نماید.
در فرمت  JSONبهتر از  XMLاست(شکل .)9
در زیر برخی از فرمتهای مشابه که قابلیت جایگزینی با  XMLرا
دارند معرفی گردیده است.
 -3-3فرمتJSON

فرمت  JSONیک فرمت تبادل داده سبک است .این فرمت برای
انسان قابلدرك بوده و همچنین برای ماشین نیز قابلتجزیه و
تولید است .فرمت  ،JSONدارای ساختار متنی بوده و مستقل از
زبان است ،اما زبانهای برنامهنویسی بسیاری (مانند c, java, Perl ,
 JavaScript, Paytoonو  ) ...از آن پشتیبانی مینمایند.
 JSONبر مبنای قواعد مجموعه از زوجهای "نام -مقدار" و
همچنین یک لیست مرتب از مقادیر تعریفشده است.
مقایسهبهرهوریحافظهوپردازشدرفرمتهایJSONو

شکل:3
 [18]XML
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معرفیفرمتهایCBORو COSE

-5-3

 -4ترییرات پیشنهادی بر روی  SAMLبرای کنترل
سهایاینترنتاشیاء
وبسروی 
دسترسیدر 

فرمت ، [19] CBORنمایش کدگذاری شده فرمت  JSONبهصورت
خالصه و کوتاه است .با این تفاوت که  JSONدارای قالبی متنی و
قابلخواندن بوده اما  CBORبرای انسان قابلفهم نیست .ازآنجاکه
یکی از ویژگیهای این فرمت کوتاه بودن طول پیام است استفاده
از آن را برای شبکههای محدود منطقی مینماید.

در استاندارد  SAMLپیشنهاد میشود تا تصمیمات اصلی
مجوزهای دسترسی در یک نود با محدودیت کمتر که بنام سرور
احراز هویت شناختهشده ،سپرده شود .بهعبارتدیگر ،انجام تعیین
مجوز میبایست در محیطهای مطمئنی که سرویسدهنده منبع با
آن ارتباط دارد ،انجام شود و بهتر است که تا حد ممکن به منبع
نزدیک باشد.

فرمت  JSONدارای استانداردی پرکاربرد و بسیار ساده است .این
استاندارد مبتنی بر متن است .ازآنجاکه کاربردهای اینترنت اشیاء،
در تعامالت بین ماشینها بوده و کمتر به دخالت انسان نیاز است،
بهتر است که از استانداردهای باینری و غیر متنی استفاده شود.
استانداردهای دیگری مانند  BSONنیز برای کدگذاری متون
 JSONارائهشدهاند اما بسیاری از آنها به دلیل سنگینی و
پیچیدگی باال قابلاستفاده در محیطهای محدود و اینترنت اشیاء
نمیباشند.

بهمنظور انتقال تصمیمات تعیین دسترسی از سرور تعیین مجوز به
دستگاهی که کنترل دسترسی در مورد آن انجام میشود ،از
موجودیتی بانام ادعای مجوز 11استفاده مینماید .نمونههای
متعددی از ادعاهای مجوز برای استاندارد مشابه (استاندارد
 )SAMLارائه شده است.
بهمنظور نگهداری و تبادل ادعاهای  SAMLتولیدشده در
سرورهای مشخصه و سرویسدهنده ،از استاندارد  XMLاستفاده
میشود .در این مقاله پیشنهاد میگردد تا بهجای فرمت  XMLاز
 JSONبهعنوان فرمت تبادل ادعاها استفاده گردد .مزیت استفاده
از این فرمت ،عالوه بر کم شدن حجم داده ارسالی ،پردازش را در
سرویسدهنده اینترنت اشیا کاهش میدهد.

ازآنجاکه فرمتهای  JSONو ( CBORبعد از خروج از حالت
کدشده) بهصورت متن ساده قابلمشاهده بوده ،بنابراین امکان
دستکاری دادههای موجود متصور است .بنابراین استفاده از
فرمتی که بتواند ویژگیهای فرمتهای یادشده را حفظ نموده و
درعینحال محرمانگی و یکپارچگی را نیز به همراه داشته باشد،
ضروری است.

بهمنظور کاهش بار ترافیکی شبکه ،میتوان بستههای تهیهشده با
فرمت  JSONرا نیز کوتاهتر نمود .بدین معنی که با استفاده از
 CBORمیتوان طول بستههای ایجادشده با فرمت  JSONرا
کوتاهتر کرده و آن را از طریق شبکه ارسال نمود.

فرمت  [20] 3COSEبا دارا بودن ویژگیهای باال ،با استفاده از
فرمت  CBORمحتوا را بازنمایی نموده و از عملیات رمزنگاری بر
روی محتوای  JSONپشتیبانی مینماید .داده شامل یک شی
 CBORبا آرایهای از بعدهایی از داده و محتوی رمزنگاریشده
است.
-

-

سایر مراحل همانند روش ارائه شده در نسخه استاندارد
ویراش دوم ] [7است .تفاوتهای اساسی روش پیشنهادی با روش
موجود در استاندارد  SAMLبه شرح زیر است:
SMAL

اولین بعد در این ارائه بنام فیلد حفاظتشده 11شناخته
میشود .این فیلد شامل اطالعاتی است که میبایست

 -1جایگزینی پروتکل  HTTPبا پروتکل CoAP

بهوسیله فرایندهای رمزنگاری محافظت شود .این فیلد

 -3استفاده از فرمت  JSONدر ذخیره و پردازش دادهها

همیشه وجود دارد.

 -9استفاده از فرمتهای  CBORو  COSEبرای تبادل پیام

بعد دوم ،فیلد حفاظت نشده بوده و حاوی اطالعاتی است که
نیازی به محافظت ندارند.

اصالحشده 

ادهسازی SAML
 -1-4پی 

سومین بعد ،محتوای پیام است .این محتوا نتیجه نوع داده و

برای پیادهسازی روش پیشنهادی ،از زبان جاوا و از کتابخانه
 [21] Californiumبهعنوان کتابخانه پروتکل  CoAPاستفاده شده
است .برای پیادهسازی این روش ،ابتدا دو سرویسدهنده وب با

رمزنگاری استفادهشده ،است.
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درخواست رمز شده (با استفاده از کلید عمومی ارائهدهنده
مشخصه) حاوی مشخصه کاربر (یا برنامه کاربردی)
درخواستکننده که به منبع نیاز دارد و منبع مورد درخواست را
بهمنظور تعیین مجوز به ارائهدهنده مشخصه ( )IdPارسال
مینماید .ارائهدهنده مشخصه ،پس از دریافت درخواست ،آن را با
استفاده از کلید عمومی خود رمزگشایی نموده و سپس کاربر و
منبع درخواست شده را ازنظر مجوزهای دسترسی بررسی
مینماید .بعد از موفقیت در رمزگشایی و چکهای ضروری،
ارائهدهنده مشخصه ،درخواست اطالعات تکمیلی (در قالب
توکنهای دسترسی) از کاربر مینماید .پس از موفقیت در این
مرحله ،ارائهدهنده مشخصه ،پاسخ مناسب را در قالب ادعای مجوز
(بر اساس ساختار نمایش دادهشده در شکل  )1به سرویسدهنده
برمیگرداند .این پاسخ با استفاده از کلید ارائهدهنده مشخصه ،رمز
شده است .مصرفکننده این پاسخ میتواند آن را برای دسترسی به
سرویسدهندههای دیگری که از این ارائهدهنده مشخصه ،استفاده
مینمایند ،به کارگیرد .نمودار توالی این روش در شکل  1ارائه
شده است.

استفاده از پروتکل  CoAPراهاندازی گردید .سپس یک کالینت نیز
با استفاده از این پروتکل در شبکه قرار گرفت.
قبل از هر چیز ،ارائهدهنده سرویس مشخصه ( )IdPیک جفت
کلید عمومی-خصوص برای توزیع بین وبسرویسهایی که
مشترك آن هستند ،میسازد .چگونگی ساخت انتقال آن در حوزه
این تحقیق نبوده لذا بهصورت پیشفرض در ارائهدهنده مشخصه
( )IdPو مشترکانش قرار گرفته است.
زمانی که کالینت میخواهد با سرویسدهنده ارتباط برقرار نماید،
با استفاده از کلید عمومی سرویسدهنده ،درخواست خود را رمز
مینماید .پیام ارسالشده که در قالب  CBORارسال میشود،
حاوی اطالعاتی مانند :نام کالینت ،ادعای مجوز (پاسخ  SAMLکه
قبالً توسط  IdPبرای کالینت تخصیص داده شده است) ،مشخصه
کاربر و  ...است (شکل  .)1در موارد زیر اجازه دسترسی به منابع
موردنیاز کالینت در سرویسدهنده فراهم نمیگردد:
 -1سرویسدهنده پارامترهای موردنیاز ادعای مجوز را پیدا نکند.
 -3نتواند ادعای مجوز دریافت شده را رمزگشایی نماید.
(رمزگشایی در دو مقطع انجام میگیرد ،یک مرحله
رمزگشایی کل پیام و مرحله دوم ،رمزگشایی بخشهایی از
پیام که با استفاده از  COSEرمز شده است)
 -9ادعای مجوز  ،مربوط به کالینت موردنظر نباشد.
Assertion
 ClientID
 Issuer
 Subject
NotBefore
NorAfter
AccessScope

اصالحشده 

شکل:5نمودارتوالیبرایکنترلدسترسیدرSAML

Signature
شکل:4ساختارادعایمجوزدراصالحاتپیشنهادی 

درصورتیکه سرویسدهنده تشخیص دهد که اجازه دسترسی به
منبع درخواست شده برای کالینت وجود ندارد ،سرویسدهنده یک
13
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 -5بررسینتایجوارزیابیاصالحاتپیشنهادی

مدتزمانپردازش
 -1-5بررسیمیزانحافظهو 

همانگونه که قبالً اشاره گردید ،تالش این مقاله بر انجام تغییراتی
بر روی استاندارد  SAMLباهدف بهکارگیری آن در محیطهای
محدود اینترنت اشیاء است .لذا ارزیابی صورت گرفته بر روی
بهکارگیری این استاندارد در محیطهایی که ازنظر میزان حافظه و
قدرت پردازش و شبکه دارای محدودیت میباشند ،خواهد بود.

بهمنظور بررسی میزان حافظه مورداستفاده و همچنین مدتزمان
پردازش بستههای مبادله شده از شبیهساز " )Californium (Cf
 [21] "CoAP frameworkبر روی یک ماشین مجازی با 4GB
حافظه و  3پردازشگر  2.5GHzو سیستمعامل  ، Ubuntu 12در دو
حالت زیر استفاده شده است.

در این بخش در ابتدا به مقایسه میزان حافظه موردنیاز و -
مدتزمان پردازش بستههای ارسالی پرداخته و سپس به بررسی
شبکه موردنیاز برای  SAMLاصالحشده خواهیم پرداخت.
-

در حالت اول بستههایی با فرمت  XMLکه با استفاده از
پروتکل  CoAPبین کاربر و ارائهدهنده مشخصه مبادله
میگردد.
درروش دوم از همان بستر استفاده نموده و از بستههایی با
فرمت ( JSONمعادل بستههای  )XMLاستفاده شده است.
برای انجام مقایسه سناریوی زیر به تعداد  11بار تکرار و میانگین
نتایج حاصله محاسبه گردید:
 -1تعداد  8فایل حاوی ادعاهای  SAMLبا دو فرمت  JSONو
 XMLایجاد میگردد.
 -3با استفاده از شبیهساز  Californiumاز سمت
سرویسگیرنده به سرویسدهندهها ارسال گردید.

شکل:6مقایسهمیزانحافظهموردنیازبرحسبکیلوبایتبرای

 -9زمان پردازش و میزان حافظه مورداستفاده محاسبه گردید.

پردازشبستههایارسالیبرحسبکیلوبایت

نتایج بهدستآمده در شکل ( 1میزان حافظه مورداستفاده برحسب
بایت) و شکل ( 1مدتزمان پردازش برحسب میلیثانیه) نشان
دادهشده است .قابلذکر است که علت رفتار زیگزاگی به دلیل انجام
آزمون به تعداد زیاد و با طولهای افزاینده و میانگینگیری نتایج
حاصله است.
همانگونه که در شکلهای  1و  1مشاهده میگردد ،با انتخاب
فرمت  JSONدر بستههای ارسالی ،مدتزمان پردازش و همچنین
میزان حافظه موردنیاز در مقایسه با ادعاهای با فرمت ،XML
کاهش قابلتوجهی حاصلشده و این موضوع میتواند در شبکههای
محدود اینترنت اشیاء بسیار حائز اهمیت باشد.

بستههایارسالیبینکاربرو

مدتزمانپردازش
شکل:7مقایسه 
یثانیه
ارائهدهندهمشخصهبرحسبمیل 


31

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ................................................................................. (JSCITجلد  ،8شماره  ،1بهار 1938

نشاندهنده تعداد دفعات ارسال پیام
توضیح :ضریب 1برای
بین سرویسدهنده ،ارائهدهنده مشخصه و سرویسگیرنده است.

 -2-5مقایسهزمانارائهدسترسی 

بهمنظور مقایسه زمان ارائه دسترسی برای استاندارد  SAMLو
اصالحشده آن ،از طریق دو سناریوی زیر اقدام به آزمودن آن
مینماییم:

مجموع زمان موردنیاز برای ارائه سرویس به کلیه درخواستهای
یک درخواستکننده:

 -1آزمودن کنترل دسترسی بر اساس روش پیشنهادی برای
کالینتهایی که دارای "مجوز دسترسی معتبر" میباشند.
()3

 -3آزمودن کنترل دسترسی برای کالینتهایی که هماکنون فاقد
"مجوز دسترسی معتبر" میباشند.
در زیر به تشریح هر یک از سناریوها و ارزیابی نتایج حاصله
میپردازیم.

همانگونه که مشاهده میگردد ،مجموع کل زمان موردنیاز برای
اعطای دسترسی ،به زمان انتقال پیام از سرویسگیرنده به
سرویسدهنده و همچنین به مدتزمان پردازش بستههای ارسالی
به سرویسدهنده وابسته است .که با توجه به نتایج ارائهشده در
بخش قبل ،میتوان نتیجه گرفت که مدتزمان اعطای دسترسی به
سرویسگیرنده در اینترنت اشیاء با اصالح صورت گرفته در
استاندارد  ، SAMLکاهش خواهد یافت.

بدون در نظر گرفتن وضعیت کالینتها ،متغیرهای زیر در ارزیابی
مشارکت خواهند داشت:
 :زمان موردنیاز برای انتقال پیام از سرویسگیرنده ( ) به
سرویسدهنده ( )SPو همچنین بین سرویسدهنده و ارائهدهنده
مشخصه ( .)IdPدر اینجا زمانهای موردنیاز برابر فرض شده و از
تأخیر شبکه صرفنظر میگردد.

درصورتیکه چند درخواستکننده سرویس ( )Mاز منابع یک
سرویس تقاضای استفاده نمایند ،مجموع زمان موردنیاز برای ارائه
سرویس به کلیه درخواستها بهصورت زیر است:

 :زمان موردنیاز برای اعتبار سنجی مجوز دسترسی
(توکن پاسخ) درخواستکننده سرویس در سرویسدهنده.
 :زمان موردنیاز برای دریافت اطالعات هویتی از کاربر و
اعتبار سنجی آن

]

[∑
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 :Nحداکثر تعداد درخواست سرویسی که میتواند توسط یک
درخواستکننده سرویسی ( ) ایجاد شود.

همانگونه که در فرمول ( )9مشاهده میگردد ،مجموع زمان
موردنیاز برای ارائه مجوز به یک درخواستکننده به تعداد
سرویسدهندهها رابطه مستقیم داشته و بهازای هر سرویسدهنده
نیز مقدار ثابت سربار شبکه ایجاد میگردد.

 :Mحداکثر تعداد درخواستکنندگان سرویس که میتوانند برای
یک منبع درخواست ایجاد نمایند.
 :مجموع کل زمان موردنیاز برای اعطای دسترسی به همه
درخواستکنندگان سرویسی که میتواند تعریف شود.

بعالوه بر اساس فرمول ( ،)9یکی از پارامترهای مؤثر بر روی زمان
است که با توجه به جایگزینی فرمت
کلی ارائه مجوز،
 JSONبهجای  XMLزمان موردنیاز برای پردازش پیامهای
دریافتی در سرویسدهنده و سرویسگیرنده به میزان قابلتوجهی
کاهش خواهد یافت.

 :مجموع زمان موردنیاز برای خدمتدهی به یک درخواست
سرویس از یک سرویسدهنده
مجموع زمان موردنیاز برای ارائه سرویس به یک درخواستکننده
بهصورت زیر است:

از سوی دیگر استفاده از فرمت کد شده  CBORیا فرمت
برای تبادل پیام بین سرویسدهنده و ارائهدهنده مشخصه ،به دلیل
حجم پایین آنها نسبت به حجم پیامهای با فرمت  ،XMLحجم
بسیار پایینی از ترافیک شبکه را به خود اختصاص خواهد داد.
COSE
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، اصالحشدهSAML نکته مهم و قابلتوجه در استفاده از
 به دلیلSAML محدودیتهای به وجود آمده بر روی پروتکل
 و همچنین روشXML  و فرمتHTTP جایگزین پروتکل
 این موضوع باعث کاهش طول بسته.کدگذاری و رمزنگاری است
ادعای مبادله شده و همچنین بهکارگیری الگوریتمهای رمزنگاری
محدود و سبکتر بجای الگوریتمهای پیچیده مورداستفاده در
 همچنین همانگونه که در مقدمه مقاله نیز به آن. میگردد،XML
 در الیه کاربرد باعث الزامCoAP  استفاده از پروتکل،اشاره گردید
 این. در الیههای پایینتر میگرددDTLS  یاIPSec استفاده از
،مسائل علیرغم انطباق با محدودیتهای موجود در اینترنت اشیاء
میبایست در زمان بهکارگیری آن موردتوجه استفادهکنندگان قرار
.گیرد

[3] Jo. Juyeon, Kim. Yoohwan, and Lee Sungchul,
"Mindmetrics: Identifying users without their login
IDs," in IEEE International Conference on Systems,
Man and Cybernetics (SMC), 2014, pp. 2121 - 2126.
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