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	Text20: Nesnelerin İnterneti (IoT) günümüzün en önemli araştırma konuları arasındadır.Temeli, İnternet üzerinden çok sayıda küçük cihazın bağlantısına dayanmaktadır.Bu küçük cihazlar genellikle düşük güçlü radyo ile donatılmıştır ve sayısız kısıtlamadan, özellikle de sınırlı bellek, sınırlı güç ve düşük hesaplama kapasitesinden dolayı kısıtlı işlem gücüne sahiptir.Bu küçük cihazlar genellikle düşük güçlü radyo ile donatılmıştır ve sayısız kısıtlamadan, özellikle de sınırlı bellek, sınırlı güç ve düşük hesaplama kapasitesinden dolayı kısıtlı işlem gücüne sahiptir.IoT için doğrudan klasik güvenlik önlemlerini uygulamak mümkün değildir, çünkü mevcut mekanizmaların çoğu IoT cihazlarına kıyasla daha yüksek hesaplama kapasitesine sahip cihazlar için tasarlanmıştır.IoT'deki güvenlik, çoğu zaman cihazlar arasında kriptografik anahtar dağıtımı yardımı ile gerçekleştirilir. Bu durumda, en büyük araştırma zorluklarından biri, sınırlı kaynaklara sahip olan sensörler aracılığıyla güvenli anahtar depolamanın sağlanmasıdır. Bu tezde, kimlik doğrulama anahtarlarının yönetimi için dağıtık bir anahtar depolamanın kullanıldığı IETF 6TiSCH protokolünün mevcut güvenli önyükleme mekanizmasına yeni bir yaklaşım sunmaktadır.Bu yaklaşımda amaç, IETF 6TiSCH kimlik doğrulama mekanizmasının iletişim yükünü en aza indirgemek, verimli bir kimlik doğrulama işlemini mümkün kılmak ve IoT ağının kenarında kimlik doğrulama parametrelerini tutarak ağın enerji verimliliğini arttırmaktır.
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