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مقدمه

سای�ی امن
ایجاد یک خانه ب

ـای�ی امــن کار راحـ تـی بــود .بیشـ تـر
چندیــن ســال پیــش ،ایجــاد یــک خانــه سـ ب
خانــه هــا شــامل فقــط یــک شــبکه ب� ســیم و چندیــن کامپیوتــر بودنــد .امروزه
گ
ـد� مــا از گـ ش
تکنولــوژی بســیار پیچیــده تــر شــده و در تمــام بخشــهای زنـ
ـو�
هــای هوشــمند و کنســول هــای بــازی گرفتــه تــا تجهـ ی ز
ـرات گرمایـ شـی و حـ تـی
یخچــال هــا ت
این�نــت وارد شــده اســت .در ذیــل چهــار قــدم ســاده بــرای
ـای�ی امــن را شت�یــح خواهیــم داد :
ایجــاد یــک خانــه سـ ب

رسدب� مهمان
ی

مــت بروملــی مســئول پاســخگویی بــه حــوادث روزانــه اســت کــه در
خصــوص رخنــه هــای امنیتــی بــا مشــتریان کوچــک و بــزرگ در ارتبــاط
اســت .وی بعنــوان مــدرس  SANSدوره ی FOR508(Advanced Digital
 )Forensics and Incident Responseرا آمــوزش میدهــد .بــرای تمــاس
بــا مــت از آدرس  @mbromileyDFIRاســتفاده کنیــد.

شبکه ب� سیم

الک�ونیــی از ایــن طریــق بــه ت
تقریبــا در تمامــی خانــه هــا شــبکه هــای ب� ســیم (وای فــای) وجــود دارد .همــه ابــزار ت
این�نــت وصــل میشــوند .اکـ ثـر شــبکه هــای
ب� ســیم توســط روتــر هــای ت
ـرات بــا انتشــار ســیگنالهای ب� ســیم موجــب اتصــال تجهـ ی ز
این�نـ تـی و یــا اکســس پونــت هــا کنـ تـرل میشــوند .هــر دوی ایــن تجهـ ی ز
ـرات
موجــود در مـن ز ل بــه ایــن ســیگنال هــا میشــوند .مفهــوم ایــن جملــه ایــن اســت کــه امــن کــردن شــبکه هــای ب� ســیم بخــش اســایس در جهــت محافظــت از
بگ�یــد.
خانــه شماســت .پیشــنهاد میشــود قدمهــای ذیــل را بــرای بــاال بــردن امنیــت آن بــکار ی
•رمــز عبــور پیــش فــرض مدیــر شــبکه را در روتــر و اکســس پوینــت خــود کــه بــرای کنـ تـرل شــبکه ب� ســیم اســتفاده میشــوند ،تغیـ یـر دهیــد .حســاب
مدیریـ تـی ی ز
چ�یســت کــه بــه شــما اجــازه پیکربنــدی تنظیمــات را بــرای شــبکه ب� ســیم میدهــد.
•مطمـ ئ ن
ـ� شــوید تنهــا افــرادی میتواننــد بــه شــبکه ب� ســیم شــما وصــل شــوند کــه بــه آنهــا اعتمــاد داریــد .ایــن کار بــا فعــال کــردن امینیــت قــوی قابــل
انجــام اســت .در حــال حـ ض
ـا� ت
به�یــن گزینــه بــرای ایــن کار اســتفاده از ی ز
مکان�مــی بــه نــام  WPA2میباشــد .بــا فعــال کــردن ایــن گزینــه ،جهــت اتصال
گ
بــه شــبکه خانــی نیــاز بــه رمــز عبــور خواهــد بــود و بــه محــض اتصــال فعالیــت هــای آنالیــن رمزنــگاری خواهنــد شــد.
•اطمینــان حاصــل کنیــد کــه رمزعبــوری کــه بــرای اتصــال بــه شــبکه ب� ســیم اســتفاده میشــود یــه رمــز عبــور قــوی اســت و بــا رمــز عبــور مدیریــت
دســتگاه فــرق دارد .بخاطــر داشــته باشــید کــه شــما بــرای متصــل کــردن تجهـ ی ز
ـرات بــه شــبکه ب� ســیم تنهــا یکبــار ایــن رمــز را وارد میکنیــد ،بــه ایــن
دلیــل کــه ایــن رمزعبــور در دســتگاه هــا ذخـ یـره خواهــد شــد.
ـر هســتند کــه بــرای میهمانــان اجــازه اتصــال بــه ت
•بســیاری از شــبکه هــای ب� ســیم دارای قابلیـ تـی بــه نــام شــبکه میهمــان نـ ی ز
این�نــت را فراهــم
گ
ـ� حــال از اتصــال آنهــا بــه شــبکه خانـ گـی جلوگـ یـری کــرده و اجــازه اتصــال آنهــا بــه تجهـ ی ز
میکننــد ،در عـ ی ن
ـرات دیگــر موجــود در شــبکه خانــی را
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نمیدهنــد .در صورتیکــه نیــاز داریــد شــبکه میهمــان را اضافــه
کنیــد ،مطـ ئ ن
ـ� شــوید کــه قابلیــت  WPA2را فعــال کــرده و رمــز
گ
عبــوری متفــاوت بــا رمــز عبــور شــبکه خانــی وارد کــرده ایــد.
اگــر نمیدانیــد کــه چطــور بایــد ایــن کارهــا را انجــام بدهیــد بــا ش�کــت
بگ�یــد و یــا بــه وب ســایت آنهــا رس بزنیــد.
رسویــس دهنــده خــود تمــاس ی
ین
راهنمــا� کــه بــه همــراه روتــر و یــا اکســس
همچنــ� میتوانیــد کتابچــه
ی
پوینــت شــما مــی آیــد را چــک کــرده و یــا بــه وب ســایت ش�کــت ســازنده
آنهــا مراجعــه کنیــد.

یز
تجه�ات شما

تن
سای�ی امن ایجاد
با
برداش� چهار قدم ساده ،خانه ب
کنید :امن کردن شبکه وای فای ،فعال کردن بروز
ن
رسا� اتوماتیک ،استفاده از عبارات عبور منحرصبفرد،
و فعال کردن پشتیبانها.

قــدم بعــدی ایــن اســت کــه بدانیــد چــه تجهـ ی ز
ـر تا� بــه شــبکه ب� ســیم شــما
متصــل هســتند و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه همــه آنهــا امــن هســتند .در
گذشــته بــا داشـ ت ن
ـ� یــک یــا دو دســتگاه کامپیوتــر ایــن کار بســیار ســاده تــر
بــود .ویل امــروزه تقریبــا هــر چـ ی ز
ـری نظـ یـر تلفــن هــای هوشــمند ،تلویزیــون،
کنســول هــای بــازی ،بلندگــو هــا و یــا شــاید ماشـ ی ن
ـ� شــما ،قابلیــت اتصــال
گ
یز
تجهــرات موجــود در شــبکه
بــه شــبکه خانــی را دارنــد .زمانیکــه کلیــه
به�یــن روش بــرای ایــن کار ایــن اســت کــه قابلیــت بروزرسـ ن
ـ� شــوید همــه آنهــا ایمــن هســتند .ت
خانـ گـی را شناسـ یـا� کردیــد ،مطمـ ئ ن
ـا� اتوماتیــک را فعــال کنیــد.
ـرات و سیســتم عامــل هــای مختلــف میگردنــد .بــا فعــال کــردن بروزرسـ ن
ـای�ی دائمــا بــه دنبــال ضعــف هــای جدیــد در تجهـ ی ز
ـا� اتوماتیــک،
حملــه کننــدگان سـ ب
تجهـ ی ز
ـرات شــما همیشــه داری اخریــن نســخه از نــرم افــزار بــوده کــه کار را بــرای ورود هکرهــا بــه آن ســخت تــر میکنــد.

رمز های عبور

قــدم بعــدی اســتفاده از رمزعبــور قــوی و منحــر بفــرد بــرای کلیــه تجهـ ی ز
ـرات و حســاب هــای آنالیــن اســت .کلمــات کلیــدی در اینجــا عبــارات «قــوی» و
«منحرصبفــرد» هســتند .آیــا از اســتفاده از رمزهــای عبــور پیچیــده کــه بــه سـ ت
ـخ� میتــوان آنهــا را حفــظ کــرد و یــا حـ تـی تایــپ کــرد خســته شــده ایــد؟ بجــای
گ
ـاد� قابــل حفــظ کــردن اســت تشــکیل میشــود ،عبـ ت
ـارا�
آن از عبــارات عبــور اســتفاده کنیــد .عبــارات عبــور نوعــی رمــز عبــور اســت کــه از چنــد کلمــه کــه بــه سـ
ن
نظـ یـر “ ”Where is my coffeeو یــا “ ”sunshine-doughnuts-happy-lostاز نمونــه هــای عبــارات عبــور اســت .عبــارات عبــور طــوال� تــر قــوی تــر هســتند.
رمــز عبــور منحرصبفــرد بــه معـ نـی اســتفاده از رمزهــای عبــور متفــاوت بــرای هــر دســتگاه و یــا حســاب آنالیــن اســت .بــه ایــن ترتیــب اگــر یــک رمزعبــور فــاش
شــود ،کلیــه حســابهای دیگــر و تجهـ ی ز
ـرات دیگــر ایمــن خواهــد بــود .نگــران نباشــید کــه نمیتوانیــد همــه آن رمزهــای عبــور قــوی و منحرصبفــرد را بــه خاطــر
بســپارید .بــرای ایــن کار پیشــنهاد میشــود از نــرم افزارهــای مدیریــت رمــز عبــور اســتفاده کنیــد .مدیریــت رمزعبــور برنامــه ویــژه ای اســت کــه بصــورت
رمزشــده و امــن میتوانیــد کلیــه پســورد هــای شــما را ذخـ یـره کنــد.
در نهایــت ،اگــر میتوانیــد قابلیــت احــراز هویــت چنــد عامــی را عــی الخصــوص بــرای حســابهای آنالیــن خــود فعــال کنیــد .احــراز هویــت دوعامــی راهــکاری
بســیار قــوی اســت .در ایــن روش عــاوه بــر رمــز عبــور قــدم دیگــری نـ ی ز
ـر بــرای احــراز هویــت اضافــه میشــود .ایــن قــدم اضافــه میتوانــد ارســال یــک کــد
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ـو� هوشــمند شــما باشــد کــه یــک کــد بــرای شــما تولیــد کنــد .احــراز هویــت دوعامــی ت
ـو� هوشــمند شــما و یــا یــک برنامــه بــر روی گـ ش
بــه گـ ش
مهم�یــن قدمــی
اســت کــه میتوانیــد بــرای محافظــت از حســاب هــای خــود برداریــد و ایــن کار آســان تــر از آن ی ز
چ�یســت کــه شــما تصــور کنیــد.

پشتیبان یگ�ی

گاهــی اوقــات ،بــدون در نظــر گرفـ ت ن
ـ� اینکــه چقــدر مراقــب هســتید ،ممکــن اســت هــک شــوید .اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد ،احتمــاال تنهــا راهــی کــه میتوانیــد
اطالعــات شــخیص خــود را بازیـ بـا� کنیــد اســتفاده از پشــتیبان هــای قبــی اســت .اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بصــورت مرتــب از اطالعــات مهــم خــود پشــتبان
میگ�یــد و بــرریس کنیــد کــه آن اطالعــات قابــل بازیـ بـا� اســت .بیشـ تـر موبایــل هــا قابلیــت پشــتیبان گـ یـری اتوماتیــک بــر روی سیســتم ابــری را دارنــد .بــرای
ی
گ
بیشـ تـر کامپیوترهــا نـ ی ز
ـر ممکــن اســت نیــاز بــه خریــد برنامــه و یــا رسویــس هــای پشــتیبان گـ یـری داشــته باشــید کــه عمومــا ارزان قیمــت بــوده و بــه ســاد� قابــل
اســتفاده هســتند.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHت
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،ت
دســریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
مشــرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
بیشــر بدانیــد.
آدرسsecuringthehuman.sans.org/ouch/archives :
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ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :
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