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Introducere 

Internet of Things (IoT) reprezintă un ecosistem de dispozitive fizice, ce dispun de senzori, capacitate de 

procesare, software și alte tehnolgii care se conectează și transmit informații prin intermediul Internetului sau al altor 

rețele de comunicații.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluția Internet of Things 

 

 

Scop 

Scopul Internet of Things este de a avea dispozitive care să raporteze 

în timp real problemele apărute în cadrul anumitor sisteme, pentru a 

îmbunătăți eficiența și să ofere informații mai repede decât sistemele care 

depind de intervenția umană. 
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Provocări 

Deși conceptul IoT a schimbat în mod substanțial modul de funcționare a activităților cotidiene, în continuare 

există foarte multe provocări pentru acest domeniu. Dintre acestea amintim: 

 Platformele hardware – datorită varietății informațiilor înregistrate, este o mare provocare crearea de 

platforme care să permită stocarea și procesarea datelor tuturor dispozitivelor inteligente; 

 Planificarea datelor – volumul de date înregistrat este imens, tocmai de aceea, planificarea 

necorespunzătoare a gestionării informațiilor poate destabiliza complet strategia de afaceri a unei organizații; 

 Confidențialitatea – securitatea datelor și confidențialitatea persoanelor asociate este un punct de 

referință important în cadrul oricărui proiect IoT, 

 Disponibilitatea – Toate dispozitivele IoT trebuie să funcționeze 24/7. Acest lucru necesită cantități uriașe 

de energie, ceea ce ridică noi provocări atunci când sunt create noi proiecte. 

 

Dispozitivele IoT au fost integrate într-un timp foarte scurt în viața de zi cu zi a oamenilor, însă, ca toate celelalte 

sisteme informatice standard și dispozitivele din sfera IoT sunt vulnerabile în fața atacatorilor și malware-urilor. 

Principala problemă în acest domeniu este că anumiți producători dezvoltă și vând dispozitive IoT fără a integra în 

acestea caracteristici de securitate de bază. O altă problemă este faptul că deși sunt configurate multiple mecanisme 

de protecție, factorul uman reprezintă în continuare cea mai vulnerabilă parte a oricărui sistem de securitate. Pe 

lângă acestea, regăsim și alte probleme precum: 

 Imposibilitatea implementării unor măsuri de securitate complexe datorită limitărilor tehnice; 

 Lipsa actualizării dispozitivelor împotriva noilor amenințări de 

securitate după etapa post-vânzare, dată de dificultatea comunicării cu clienții; 

 Modificarea setărilor de către utilizatori pot expune dispozitivele 

pericolelor din spațiul cibernetic; 
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Importanța protejării dispozitivelor IoT 

În general, oamenii nu acordă suficientă atenție securității informațiilor, riscurilor și amenințărilor existente în 

spațiul cibernetic cât timp totul este în regulă și funcționează în parametri.  

Pentru o bună funcționare este necesară securizarea a tot ceea ce ține de hardware, software sau rețelistică. 

Fără o securitate adecvată, orice dispozitiv inteligent, de la smartphone până la frigider, poate fi compromis. Odată 

ce un atacator obține acces asupra dispozitivului, acesta poate exfiltra date sensibile ale utilizatorilor precum 

credențiale sau date bancare. 

 

Bune practici de securitate  

 Restricționați accesul fizic la dispozitive 

Este recomandat ca accesul la echipamentele fizice să fie limitat. Asigurați-vă că doar persoanele autorizate 

au acces la dispozitivele ”sensibile” ale companiei. Securitatea fizică a echipamentelor previne accesul neautorizat 

al persoanelor rău intenționate. De asemenea, pentru un nivel de securitate suplimentar, se recomandă configurarea 

unor parole unice și complexe pentru toate dispozitivele din cadrul companiei. 

 

 Actualizați în permanență echipamentele 

Chiar dacă dispozitivele utilizate au fost testate înainte de a fi implementate în cadrul rețelei organizației, 

acestea vor fi în continuare vulnerabile la atacuri. Asigurați-vă că sunt configurate politici prin care sunt identificate, 

analizate și implementate toate pachetele de actualizare disponibile pe website-urile furnizorilor de echipamente. 
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 Testați dinamic echipamentele 

Este esențială testarea amănunțită a dispozitivelor și stabilirea unei linii de referință minimă de securitate. 

Testarea dinamică are rolul de a descoperi erorile de programare sau vulnerabilitățile din cadrul echipamentelor.  

 

 Creați documentația necesară gestionării informațiilor  

Toate dispozitivele au un ciclu de viață predefinit. Este important ca la înlocuirea unui echipament ieșit din uz 

informațiile de pe acesta să fie șterse. Dacă datele de pe dispozitive nu sunt eliminate în mod corespunzător, acestea 

pot ajunge pe mâna unor persoane rău intenționate, încălcându-se astfel principiul confidențialității. 

 

 Protejați informațiile sensibile 

Ideea de bază a IoT este interconectarea tuturor dispozitivelor. Acest lucru crește riscul de a expune 

dispozitivele care conțin informații sensibile. Majoritatea protocoalelor folosite pot expune informații personale ale 

utilizatorilor, ce pot fi utilizate ulterior în cadrul atacurilor cibernetice. 

 

 Minimizați lățimea de bandă 

Pentru a reduce riscul unui atac de tipul DDoS (Distributed Denial of Service) este recomandat ca volumul de 

trafic de rețea al fiecărui dispozitiv IoT să fie limitat strict la un nivel necesar bunei funcționări, astfel încât, chiar dacă 

un anumit echipament este compromis de către un atacator, să nu poată fi folosit pentru a ataca întreaga rețea. 
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 Segmentați rețeaua 

În cazul în care organizația dumneavoastră are în compunere mai multe secții, centre sau birouri, este 

recomandat ca rețeaua principală de comunicare să fie divizată VLAN-uri. Această măsură de securitate, permite 

identificarea și remedierea mult mai rapidă a unei probleme apărute în cadrul rețelei, fie că este vorba despre o 

vulnerabilitate sau atac cibernetic. 

 

 Folosiți metode de criptare și protocoale securizate 

Chiar dacă echipamentele sunt configurate corect, căile de comunicații dintre dispozitive sunt în continuare 

vulnerabile. Utilizatorii ar trebui să folosească cea mai puternică metodă de criptare disponibilă, de preferință IPsec, 

TLS, SSL.  

 Implementați măsuri de autentificare adecvate 

Dispozitivele IoT nu ar trebui să utilizeze credențialele implicite. 

Pentru un nivel de securitate ridicat, fiecare echipament ar trebui 

configurat cu un nume de utilizator și parolă unică și complex pentru a 

preveni atacurile de tip brute-force. Acolo unde este posibil, este 

recomandată utilizarea autentificării multi-factor. 
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