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أ ن
ش
الخبارية الشهرية للجميع
م� إ
ن�ة الوعي ال ي

ن
ز
أجهزة الم�ل الذكية
بإن�نت أ
أجهزة المنازل الذكية أو ما يعرف ت
الشياء ()IoT
أ

إن عــدد الجهــزة المتصلــة بال تن�نــت ســابقا كان محصــور ًا عــى أجهــزة الكمبيوتــر المحمــول ،الهواتــف الذكيــة أو أجهــزة التحكــم أ
باللعــاب .ولكــن
إ
اليــوم فــإن كل أجهــزة الم ـن ز
بال تن�نــت عــى ســبيل المثــال ال الحــر بــد ًءا مــن المصابيــح ،مكـ بـرات الصــوت ،التلفــاز ،أقفــال
ـة
ـ
متصل
ـت
ـ
أصبح
ل
إ
أ
البــواب الذكيــة ،وأيضــا الســيارات .يطلــق عــى أ
أ
ت
الجهــزة المتصلــة إ ت
نز
ـذك .بقــدر مــا توفــره
بالن�نــت مســمى ان�نــت الشــياء ( )IoTأو أجهــزة المـ ل الـ ي
أ
أيضــا مخاطــر أمنيــة جديــدة.
هــذه الجهــزة المتصلــة مــن الراحــة ،فإنهــا تجلــب ً

اذن ما المشكلة؟!

االن�نــت) اســتخدام هــذه أ
االن�نــت ،زادت المخاطــر أ
كلمــا زاد عــدد أ
المنيــة .بحيــث يســتطيع الهاكــر (قراصنــة ت
الجهــزة المتصلــة بشــبكة ت
الجهــزة إمــا
اخ�اقهــا وتعطيلهــا عــن الخدمــة ،كمــا يســتطيع منتجــي هــذه أ
ف� مســاعدته باخـ تـراق أجهــزة أخــرى ،أو أن يتــم ت
الجهــزة جمــع معلومــات تفصيليــة عــن
ان�نــت أ
يأ
الشــياء ال تمتلــك خـ بـره ف� مجــال أمن الفضــاء االلكـ تـر ن
النشــطة الـ تـى تقــوم بهــا .ونظــرا ألن العديــد مــن الـ شـركات المصنعــة ألجهــزة ت
و� (cyber
ي
ي
الجهــزة نتــج عــن ذلــك توفــر القليــل مــني االحتياطــات أ
المنيــة لهــذه أ
ونظرتهــا الماديــة تجــاه توفــر االحتياجــات أ
المنيــة أو عــدم توفرهــا
)security
ي
أ
ت
ت
أصــا .وعــى ســبيل المثــال فــإن بعــض الجهــزة تحتــوي عــى كلمــات مــرور اف�اضيــة معروفــة جيـ ًـدا أو ال يمكنــك تغيـ يـر االعــدادات االف�اضيــة لهــا
لتصبــح ســهلة االخـ تـراق.

كيف احمي نفس

ي
فعلــه؟ بالتأكيــد نحــن نريــدك ان تســتفيد مــن أ
الجهــزة المتصلــة ت
بإن�نــت االشــياء بصــوره آمنــه ومحميــه ،فاســتخدام هــذه
اذاً مــا الــذي يمكنــك
أ
الجهــزة ســيوفر لنــا مزايــا رائعــة االمــر الــذي يجعــل حياتنــا أســهل .أضــف اىل ذلــك ان هــذه التقنيــة تتطــور رسيعــا االمــر الــذي ســيجعلنا بمــرور
أ
أ
ت
ت
ـى يمكنــك اتباعهــا
الوقــت ال نملــك خيــارا إال أن نتعامــل مــع الجهــزة الذكيــة المتصلــة بإن�نــت االشــياء .اليــك بعــض الخطــوات الساســية الـ ي
لتحمــي نفســك:
اربــط أ
أ
الجهــزة الـ ت
بال تن�نــت .فمــا دمــت لســت بحاجــه
ـ� تحتــاج فقــط ،بالشــبكة :ان أســهل الطــرق لحمايــة الجهــزة هــي عــدم ربطهــا إ
ي
ألن يكــون جهــازك عــى ت
االن�نــت ،فببســاطه تجنــب ربطــه بالشــبكة الالســلكية  Wi-Fiف ي� بيتــك .تــرى هــل يهمــك حقيقــة ان يقــوم جهــاز تحميــص
الخـ ب ز
ـ� ان يرســل لــك تنبيهــا عــى جوالــك !؟
كــن عــى درايــة أ
بالجهــزة المتصلــة :اي أ
الجهــزة ف� البيــت قمــت بربطهــا بشــبكتك ن ز
الم�ليــة؟ لســت متأكــدا او ال تتذكــر؟ حســناً ،قــم
ي
الجهــزة الـ تـى مــا عــادت تعمــل .قــد ال تضمــن هــذه الطريقــة كشــف كل أ
بفصــل نقطــه االتصــال بالشــبكة الالســلكية وتفقــد أ
الجهــزة المتصلــة
ي
أ
ف
ت
ـى قمــت بربطهــا ونســيت ذلــك بمــرور الوقــت.
لكنــك ي� النهايــة ســتفاجئ بعــدد الجهــزة الـ ي
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ابقهــا محدثــة عــى الــدوام :كأي جهــاز حاســوب او جــوال ،إنــه مــن الـ ضـروري جــدا ابقــاء انظمــه التشــغيل المدمجــة ف ي� اجهزتــك محدثــه
باخــر االصــدارات .لذلــك ان كانــت اجهزتــك تتيــح تحديــث انظمتهــا اوتوماتيكيـاً فندعــوك للتأكــد مــن تفعيــل هــذه الخاصيــة.
كلمــات المــرور :ال تتـ ن
ـوا� أبــدا عــن تغيـ يـر كلمــة المــرور ت
االف�اضيــة عــى أجهزتــك ،قــم باســتبدالها بكلمــة مــرور فريــدة وقويــه ال يعلمهــا
غـ يـرك .عــادة هــذه العمليــة لــن تحتــاج للقيــام بهــا أك ـرث مــن مــره واحــده .لكــن هنــاك مشــكله! أال تســتطيع تذكــر كلمــات المــرور الكثـ يـرة
لــكل هــذه أ
الجهــزة؟ معــك حــق ،وال حـ تـى نحــن! ،لــذا نقـ تـرح عليــك اســتخدام أحــد برمجيــات ادارة وحفــظ كلمــات المــرور لتســهيل هــذه
المهمــة.
أ
ت
ـى تقــوم بجمعها ومشــاركتها
خيــارات الخصوصيــة :ان كانــت الجهــزة تتيــح لــك اعــداد خيــارات الخصوصيــة ،فقــم بتحديــد كــم البيانات الـ ي
ين
ـتخدم� .نقـ تـرح عليــك ان تقــوم بتعطيــل الخيــار الــذي يســمح بإتاحــة او مشــاركه المعلومــات.
مــن المسـ

المص ّنعـ ي ن
ـ� والباعــه :احــرص دومــا عــى ش�اء المنتــج مــن ش�كات تثــق بهــا وتعرفهــا .ابحــث دائمــا عــن المنتــج الــذي يدعــم خصائــص االمــان
والتحديــث المســتمر للمنتــج .كأن يتيــح نظــام تشــغيل الجهــاز مـ ي ز
ـ�ه التحديثــات االليــة عــاوة عــى امكانيــه تعديــل كلمــات المــرور وتخصيــص
اعــدادات الخصوصيــة.
التصنــت الدائــم :ان كان الجهــاز يتحســس صوتــك بصــوره دائمــة كجهــاز اليكســا او جوجــل هــوم ،اللــذان يمكنهمــا تســجيل
محادثاتــك الحساســة ف� اي وقــت .فعليــك ان تقــرر بنــاء عــى ذلــك مــكان تواجــد هــذا النــوع مــن أ
الجهــزة ف ي� بيتــك مــع مراجعــه خيــارات
ي
الخصوصيــة فيهــا.
الشــبكات المعزولــة (شــبكه الضيــوف) :حــاول اســتضافه وربــط اجهــزه الم ـن ز ل الذكيــة عــى شــبكات معزولــة عــن الشــبكة أ
الصليــة ف ي�
بيتــك او ف� مــكان العمــل والـ ت
ـى تربــط عليهــا عــادة اجهــزه الكمبيوتــر والجــواالت المحمولــة .بهــذه الطريقــة تكــون قــد عزلتهــا تمامــا ف ي� حــال
ي
ي
اخـ تـرق اي منهــا او اصابــه فايــروس فلــن يؤثــر عــى الشــبكة أ
الصليــة ممــا يضمــن ابقائهــا آمنــة.
ت
ن
ش
ـى قــد تشــكلها .هــذه الخطــوات القليلــة
ليــس هنــاك مــن ســبب يجعلــك تخــى مــن التقنيــات الحديثــة لكــن يتعـ يـ� عليــك ان تتفهــم المخاطــر الـ ي
ف
ذك أك ـرث أمانــا.
والبســيطة ســابقه الذكــر يمكنهــا ان تســاهم ي� بنــاء بيــت ي

الضيف المحرر

روبــرت يل )@RobertMLee( Robert M. Leeهــو الرئيــس التنفيــذي ومؤســس شل�كــة دراجــوس ألمــن الفضــاء
ت ن
و� والصناعــي كمــا يعمــل أيضــا مــدرس معتمــد لمؤسســة  SANSو مؤلــف لمحتــوي دورة تدريبيــة بعنــوان
االلكــر ي
ف
ت ن
و� إضافــة لــدورة تدريبيــة بعنــوان  ICS515 – ICSمتخصصــة ف ي�
 FOR578متخصصــة ي� تهديــدات الفضــاء االلكــر ي
مجــال الدفــاع واالســتجابة للحــوادث.
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