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مقدمه
گســترش کاربردهای فضای مجازی و پیشــرفت فناوری های مرتبط با اين حوزه، 
مختصات فعلی فضای مجازی را متاثر از سه رکن نوظهور »کالن داده«1، »هوشمندسازی«2 
و »ارتباطات از نوع ماشینی«3نموده  است. فضای مجازی با مختصات جديد، عالوه بر 
انسان، اشــیا را نیز در دامنه کاربران خود قرار داده و امکان توسعه کاربردهای ارتباطی 
را که پیش تر صرفا در محدوده انتقال پیام میان فرســتنده و گیرنده شناخته می شدند، به 
کاربردهای متنوعی همچون مديريت فرايندها، نیازمندی ها و ارتباطات انسان ها از طريق 
به کارگیری هوشمندانه اشیا، ارتقاي داده و دامنه اثرگذاری نافذتر گسترش داده  است. از 
اين  رو، ضروری است با هدف حفظ و تقويت حاکمیت پذيری فضای مجازی، نسبت به 
ارائه تعاريف و شناسايی الزامات حاکم در راستای ورود فناوری های نوظهور مرتبط با اين 

مفاهیم، اقدام های الزم صورت پذيرد.
ماده 1- تعاريف

1-1- اینترنت اشیا: ارتباط/ اتصال1 اشــیا با يکديگر و با انسان ها، که به عنوان جزئی 
از يک شبکه بزرگ تر )در هر مقیاسی2( از طريق تبادل داده )به هر طريقی3(، تعامالتی 

1. Big-Data
2. Smartness
3. Machine Type Communication )MTC)
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میان اين اشیا و انسان ها به عنوان ســرويس دهنده/ سرويس گیرنده را با هر ساختاری4، 
فراهم می نمايد؛

1-2- موجودیت: هر شــخص )حقیقی يا حقوقی(، فرايند، شیء يا سیستم در شبکه 
اينترنت اشیا که به صورت مستقل قابل شناسايی باشد؛

1-3- كاربر: به هر موجوديت بهره بردار از اينترنت اشیا اطالق می شود؛
1-4- الزامات اینترنت اشیا: به منظور شناسايی الزامات کالن حاکم بر اينترنت اشیا و با 
هدف دسته بندی موضوعات، الزامات اين حوزه در دو گروه به شرح زير تعريف شده اند:

1-4-1- الزامات عمومی: الزاماتی که بر تمامی کاربردهای اينترنت اشیا حاکم است؛
1-4-2- الزامات اختصاصی: الزامات مربوط به کاربردهايی که کاربر، بر بخشــی از 
ويژگی های شیء )مانند محل قرار گیری خدمت دهنده و شیء، نوع استفاده و داده های 
به دست آمده از آن( دسترسی و مالکیت تام يا منحصربه فرد نداشته باشد. در اين گروه از 
الزامات، با توجه به مالکیت غیر بر روی حداقل يکی از مولفه های ذکرشده، عالوه بر ايمنی 

کاربران به امنیت کاربران، داده ها و کاربردها نیز پرداخته می شود.

ماده 2- الزامات عمومی اینترنت اشیا
2-1- اصول و ارزش های حاکم بر جامعه به ويژه حفظ جايگاه واالی انسان و کرامت 

انسانی در توسعه ابعاد مختلف اينترنت اشیا لحاظ شود؛
2-2- اينترنت اشــیا مبتنی بر ارتقاي شــاخص های کالن رفاه و عدالت اجتماعی، 

بهره وری و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسعه يابد؛
2-3- نیازمندی های حقوقی با رويکرد تعريف اشیا، تعیین نقش و جايگاه و همچنین 

تنظیم روابط آنها در تعامل و با يکديگر و انسان احصا و تدوين شود؛
2-4- توسعه و انتقال فناوری به کشور، برای کاربردهای شناخته شده بر اساس نیازهای 

اولويت دار مندرج در اسناد باالدستی، صورت پذيرد.1 

1. در آگاهی بخشی های عمومی بر خانواده محوری، جمع گرایی و پیشگیری از کاهش روابط انسانی، وابستگی عاطفی 
و روانی به فّناوری و همچنین منطقی ســازی حضور در خدمات فضای مجازی نســبت به زندگی در فضای فیزیکی 

و ممانعت از زوال تفکر و کم تحرکی مفرط به عنوان مالحظات جدی مواجهه با فناوری اینترنت اشیاء تأکید شود؛
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2-5- تمام موجوديت های زنجیره خدمات با رعايت حريم خصوصی کاربران و امنیت 
عمومی قابل شناسايی و احراز هويت باشند؛

2-6- آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انســانی بر اساس نیازمندی های اولويت دار 
کشور صورت گیرد1

2-7- اصول ايمنی کاربران در اتصال به شبکه اينترنت اشیا، به منظور تضمین امنیت و 
سالمت فردی و عمومی )از منظر سالمت جسمی و روانی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، 

فرهنگی و زيست محیطی( لحاظ شوند.

ماده 3- الزامات اختصاصی اینترنت اشیا
3-1- ورود اينترنت اشــیا با مالحظه مخاطره برای زيرســاخت های حیاتی کشور 

صورت گیرد؛
3-2- زيســت بوم اينترنت اشــیا صرفا بر بســتر شــبکه ملی اطالعات با »اعضای 
شناسنامه دار2« و با »حضور بازيگران غیردولتی به ويژه در اليه های تجمیع و پردازش داده« 

و »مدل تجاری فراگیر« تحقق يابد؛
3-3- بومی سازی نظام مند3 اجزای تشــکیل دهنده زيست بوم اينترنت اشیا با رعايت 

اولويت های راهبردی و منافع ملی انجام شود؛
3-4- خدمات اينترنت اشیا در محدوده ای با امکان اعمال حاکمیت جمهوری اسالمی 

ايران میزبانی شوند؛
3-5- کالن داده های تجمیع شده از کاربران به مثابه دارايی ملی تلقی و مشمول الزامات 

حمايت از داده ها خواهند بود.

1.  با توجه به اینکه موضوع اینترنت اشیاء در مراحل ابتدایی حیات و توسعه خود است، در مسیر تکامل در حال 
تجربه کردن پرتعداد تغییرات فناورانه اســت. به کار گیری هریــک از این فناوری ها در مراحل ابتدایی، می تواند 

هدررفت سرمایه های ملی را به دنبال داشته باشد؛
2. بومی سازی نظام مند به معنای حرکت بر اساس یک نقشه راه جامع است که حداقل مشتمل بر تعیین حوزه های 

بومی سازی، اولویت ها، نقش ها، زمان بندی، اعتبارات الزم و آینده نگری باشد؛
3. منظور از رسمی و شناسنامه دار بودن، ثبت و صدور مجوز در مرجع رسمی و قانونی ذی صالح است؛
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ماده 4- راهبری و نظارت 
مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت شــش مــاه، ضمن تقســیم کار ملی و تعیین 
اولويت های توسعه، گزارش اقدامات به عمل آمده در حوزه اينترنت اشیا در کشور را تهیه 

و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نمايد.


