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کنترل دسترسی حافظ حریم خصىصی ردکارربد اینترنت اشیاء ردسالمت الکترونیک
Access control to Privacy Preserving of the Internet of
Things in eHealth
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یکي از کارتردّاي ایٌترًت اشیاء ( ،)IoTاستفادُ از آى در زهیٌِ سالهت الکترًٍیک است .اًَاع هختلفي از حسگرّاي سٌجش
سالهت (هاًٌذ حسگر سٌجش سالهت قلة ،هیساى قٌذخَى ٍ ،تستْاي تٌفسي) ٍجَد دارد کِ ًِ تٌْا اطالػات دریافتي را تِ
خَد فرد هيدّذ تلکِ دادُّا را از طریق شثکِ تِ پسشک ّن ارسال هيکٌذ .تْرُگیري از ایي فٌاٍري در تخشّاي هختلف
هراقثتّاي ٍیژُ تیوارستاى سثة تسْیل کار پرستاراى ٍ کادر پسشکي در پایش تیواراى هيشَدٍ .لیکي حرکت تِ سوت
ایٌگًَِ هحیطّا تاػث تِ ٍجَد آهذى چالشّاي اهٌیتي جذیذي شذُ است .یکي از هْنتریي ایي چالشّا ،کٌترل دسترسي
تِ حسگرّا ٍ دادُّاي تیواراى ٍ حفظ حرینخصَصي آًْا است .تِگًَِاي کِ ّر پسشک ٍ پرستار تایذ تراساس قَاػذ
دسترسي تؼریفشذُ (تراساس شرایط تیوار ٍ ،شرایط زهاًي ،هکاًي ٍ هحیطي) تِ اطالػات تیوار دسترسي پیذا کٌذ.
ّذف ،ارائِ یک هذل ٍ هکاًیسم کٌترل دسترسي حافظ حرینخصَصي تراي کارترد ایٌترًت اشیاء در سالهت الکترًٍیک است،
تِ طَريکِ ایي هکاًیسم تِ ٌّگام دسترسي پسشکاى ،پرستاراى ٍ دیگر ػَاهل تیوارستاًي تِ حسگرّا ٍ پایگاُدادُّا تتَاًذ
ًیازهٌذيّاي اهٌیتي هطرح در ایي هحیطّا ( هاًٌذ کٌترل دسترسي تراساس هَقؼیت هکاًي یا شرایط اضطراري تیوار) را
ترطرف کٌذ ٍ ػالٍُتر اجراي سیاستّاي کٌترل دسترسي تتَاًذ حرین خصَصي تیواراى را ًیس حفظ ًوایذ .ػالٍُ تر ایي ،در
هحیط ایٌترًت اشیاء ًادقیق تَدى حسگرّا ٍ ػذم دقت دادُّاي جوغآٍري شذُ تَسط آىّا ،تررٍي کٌترل دسترسي تاثیر تِ
سسایي دارد.
تٌاترایي در چارچَب ٍ هکاًیسم پیشٌْادي از یک هَلفِ هذیریت ریسک جْت تررسي ایي هسالِ استفادُ شذُ است .هذل
کٌترل دسترسي در ًظر گرفتِ شذُ ًیس تراساس ترکیثي از هذلّاي کٌترل دسترسي هثتٌيتر تین ٍ ًقش است کِ در آى
ًقشّاي ّر تین پسشکي هتفاٍت از تین دیگر است.
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