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ماهنامه ای برای آگاهی کاربران رایانه از امنیت اطالعات

ز
تجه�ات مرتبط با خانه هوشمند
ی
یز
تجه�ات خانه هوشمند چیست؟

ـو� هوشــمند ،یــا کنســولهای بــازی توانـ یـا� اتصــال بــه ت
بطــور سـ ت
ـن� تنهــا تعــداد معــدودی از تجهـ ی ز
ـ�ات مـن ز ل شــما نظـ یـر لــب تــاپ ،گـ ش
این�نــت را دارند.
ـ� هــم امــکان اتصــال بــه ت
ـنا� و اســپیکر و تلوزیــون گرفتــه تــا قفــل روی در و حـ تـی ماشـ ی ن
این�نــت را دارنــد .بــه زودی ،کلیــه
امــا امــروزه ،از المــپ روشـ ی
ت
ت
ز
ز
وســایل موجــود در مـن ز ل شــما خواهنــد توانســت بــه این�نــت متصــل شــوند .ایــن تجهـ یـ�ات را اغلــب بــه اســم این�نــت اشــیا( )IoTو یــا تجهـ یـ�ات خانــه
ـ�ات متصــل میتواننــد راحـ تـی بســیاری را فراهــم میکننــد ،میتواننــد مخــرب نـ ی ز
هوشــمند میشناســند .همانطــور کــه ایــن تجهـ ی ز
ـ� باشــند.

مشکل چیست؟

هــر چقــدر دســتگاه هــای بیشـ تـری بــه شــبکه خانـ گـی متصــل باشــند ،میتواننــد عامــل بــروز مشــکالت بیشـ تـر نـ ی ز
ـ� باشــند .هکرهــا میتواننــد بــا برنامــه ریــزی
بعـ ضـی تجهـ ی ز
ـ�ات بــه وســایل دیگــر حملــه کننــد ،ســازندگان میتواننــد اطالعــات ارزشــمندی از فعالیــت هــای شــما بدســت بیاوردنــد ،یــا دســتگاه هــای
شــما ممکــن اســت آلــوده شــده و قفــل شــوند .بســیاری از ش�کــت هــای ســازنده ایــن تجهـ ی ز
ـای�ی ندارنــد و بــه
ـ�ات تجربــه ای در خصــوص امنیــت سـ ب
امنیــت از منظــر هزینــه اضـ ف
ـ� تا� کــه خریــداری میکنیــد یــا امنیــت ناچـ ی ز
ـا� نــگاه میکننــد .در نتیجــه ،بســیاری از تجهـ ی ز
ـ�ی دارنــد و یــا اصــا بــه امنیــت آنهــا
ـر� هســتند کــه شــناخته شــده بــوده و یــا شــما امــکان بــه روز رسـ ن
ـ�ات داری رمزعبــور پیــش فـ ض
فکــر نشــده اســت .بعنــوان مثــال ،برخــی تحهـ ی ز
ـا� و یــا
پیکربنــدی آن را نداریــد.

چگونه میتوانیم از خودمان محافطت کنیم

ســوال ایــن اســت کــه چــه کاری میتوانیــم انجــام بدهیم.آنچــه مــا از شــما میخواهیــم ایــن اســت کــه تجهـ ی ز
ـ�ات خــود را بصــورت امــن بــه شــبکه متصــل
گ
ـ�ات میتواننــد قابلیــت هــای جالــی را در آسـ ت
کنیــد .ایــن تجهـ ی ز
ـد� بــرای شــما فراهــم کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا ش
پی�فــت تکنولــوژی
ـان� کــردن زنـ
ب
ممکــن اســت چــاره ای جــز اســتفاده از تجهـ ی ز
ـ�ات هوشــمند وجــود نداشــته باشــد .در ذیــل بــه قــدم هـ یـا� اشــاره میشــود کــه میتوانــد بــرای محافظــت
از شــما بــکار گرفتــه شــود.
ـ� یــک وســیله ایــن اســت کــه آن را بــه ت
تنهــا ابــزاری را کــه نیــاز داریــد متصــل کنیــد :ســاده تریــن راه بــرای امــن نگــه داشـ ت ن
این�نــت متصــل
نکنیــد .اگــر نیــازی بــه آنالیــن بــودن یــک وســیله نیســت ،آن را بــه شــبکه ب� ســیم خــود متصــل نکنیــد .از خــود پب�ســید کــه آیــا واقعــا توسـ تـر
شــما کــه بــرای برشــته کــردن نــان اســتفاده میشــود نیــازی بــه ارســال وضعیــت خــود بــه موبایــل شــما را دارد؟

بدانیــد چــه وســاییل بــه ت
ـ� تا� بــه شــبکه خانـ گـی شــما متصــل هســتند؟ مطمـ ئ ن
این�نــت متصــل هســتند :آیــا میدانیــد چــه تجهـ ی ز
ـ� نیســتید و یــا
بــه خاطــر نداریــد؟ شــبکه ب� ســیم خــود را خامــوش کنیــد و ســپس بــرریس کنیــد کــه چــه وســاییل از کار افتــاده انــد .بــا ایــن روش ممکــن اســت
ـ�ات متصــل شــده بــه شــبکه را پیــدا نکنیــد ویل متعجــب خواهیــد شــد از اینکــه چــه تعــداد وســایل متصــل بــه ت
همــه تجهـ ی ز
این�نــت را فرامــوش
کــرده بودیــد.
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بــه روز نگــه داریــد :همانگونــه کــه کامپیوتــر و یــا موبایــل خــود را بــه روز نگــه میداریــد ،بســیار مهــم اســت کــه همــه تجهـ ی ز
ـ�ات قابــل اتصــال
ـ�ات شــما قابلیــت دریافــت خــودکار بــه روز رسـ ن
بــه ت
ـ� بــه روز نگــه داریــد .اگــر تجهـ ی ز
این�نــت را نـ ی ز
ـا� را دارنــد ،آن را فعــال کنیــد.
رمــز عبــور :بــرای کلیــه تجهـ ی ز
ـ�ات خــود رمــز عبــور منحــر بفــرد و قــوی انتخــاب کنیــد کــه فقــط خودتــان میدانیــد .بــه احتمــال زیــاد تنهــا یــک
بــار نیــاز بــه وارد کــردن ایــن رمــز عبــور خواهیــد داشــت .آیــا نمیتوانیــد رمــز عبــور همــه تجهـ ی ز
ـ�ات را بخاطــر بســپارید؟ نگــران نباشــید ،مــا هــم
نمیتوانیــم .راه حــل آن اســتفاده از نــرم افــزار هــای مدیریــت رمزعبــور اســت کــه بتــوان بصــورت امــن آنهــا را ذخـ یـره نمــود.
ـ�ان اطالعـ ت
ـ�ات شــما امــکان پیکربنــدی گزینــه هــای حریــم خصــویص را میدهــد ،مـ ی ز
گزینــه هــای حریــم خصــویص :اگــر تجهـ ی ز
ـا� را کــه آن
دســتگاه جمــع آوری و یــا بــه اشـ تـراک میگــذارد محــدود کنیــد .یــک راه حــل غـ یـر فعــال کــردن همــه قابلیــت هــای اشـ تـراک گــذاری اطالعــات
اســت.
ـ�ات را از ش�کـ تـی کــه میشناســید و بــه آن اعتمــاد داریــد تهیــه کنیــد .تجهـ ی ز
فروشــنده :ایــن تجهـ ی ز
ـ� تا� را انتخــاب کنیــد کــه گزینــه هــای امنیـ تـی
ـا� اتوماتیــک ،امــکان تغیـ یـر رمزعبــور و یــا امــکان تغیـ یـر دادن تنظیمــات حریــم خصــویص را پشـ ن
نظـ یـر امــکان فعــال کــردن بــه روز رسـ ن
ـتیبا�
میکننــد.
همیشــه گــوش دادن :اگــر دســتگاهی بتوانــد دســتورات را بصــورت صـ ت
ـو� دریافــت کنــد پــس همیشــه بــه صــدا هــا گــوش میکنــد .بعنــوان
ـ�ات خانـ گـی  Googleو یــا  Alexaمیتواننــد مکالمــات حســاس را گــوش کننــد .توجــه داشــته باشــید کــه ایــن تجهـ ی ز
مثــال تجهـ ی ز
ـ�ات را در چــه نقطــه
ای از مـن ز ل خــود قــرار میدهیــد و حتمــا گزینــه هــای بخــش حریــم خصــویص را بــرریس کنیــد.
گ
شــبکه مهمــان :بهـ تـر اســت تجهـ ی ز
ـ�ات هوشــمند خانــی را در یــک شــبکه مجــزای بیســیم کــه بــرای مهمــان ایجــاد کــرده ایــد قــرار دهیــد و آن را
از شــبکه ب� ســیم کــه کامپیوتــر و موبایــل شــما بــه آن وصــل اســت جــدا کنیــد .بــه ایــن ترتیــب اگــر یــک دســتگاه هوشــمند آلــوده شــود ،کامپیوتــرو
یــا موبایــل شــما کــه در شــبکه � ســیم جداگانــه ای بودنــد ،امــن بـ ق
ـا� خواهنــد مانــد.
ب
هیــچ دلیــی بــرای تــرس از اســتفاده از فــن آوری هــای جدیــد وجــود نــدارد ویل الزم اســت خطـ ت
ـرا� را کــه ممکــن اســت ایجــاد کننــد بشناســید .بــا بــکار
بــردن ایــن روشــهای ســاده میتوانیــد خانــه هــای هوشــمند بــه مراتــب امــن تــری بســازید.
پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :

رسدب� مهمان
ی

رابــرت ام یل(  ) @RobertMLeeمــدرس مــورد تاییــد  SANSو نویســنده  Cyber Threat Intelligense – FOR578و ICS - ICS515
 Active Defense and Incident Responseمیباشــد .رابــرت همچنـ ی ن
ـای�ی صنعـ تـی  Dragosاســت.
ـ� موســس و مدیــر ش�کــت امنیــت سـ ب
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