داﺳﺘﺎن ﻫﮏ ﺷﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ واﻗﻌﯽ از روزی ﮐﻪ ﻫﮏ ﺷﺪﯾﺪ

ﻫﺮ زﻣﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﺎز ﻧﺸﺪن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻘﻀﺎی اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﺪم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درج
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺬرواژه ،ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎده از دردﺳﺮﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ واﻗﻌﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺷﻤﺎ ﺗﻠﺦ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزار اﯾﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
در زﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاغ آنﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ و ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ!
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﮏ اداره ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ درﺑﺎره ﺧﻄﺮات ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ
دارد .آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ
و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﮑﺮی را ﺑﻪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺘﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﺎذی ﯾﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻮﯾﺖ از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺳﻮی دورﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺗﻨﺎﺳﺐاﻧﺪام/ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،روﺗﺮ وایﻓﺎی ﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ در
ﻣﻌﺮض ﻫﮏ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

شکل - 1هر دستگاه هوشمندی که مالک آن هستید و از آن استفاده میکنید در معرض هک شدن قرار
دارد .وظیفه شما است که تنظیمات امنیتی را به درستی پیکربندی کنید تا قربانی یک حمله هکری
نشوید.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﻫﻪ  60ﻣﯿﻼدی اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ،اﻣﺎ روﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﺠﺎری آن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻫﻪ
 80ﻣﯿﻼدی و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) (ISPﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪﻧﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮوش ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن در دﻫﻪ  80ﻣﯿﻼدی اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺰﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎﯾﯽ
درون آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ درون ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺻﻠﯽ در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ  CMUAﻧﺎم داﺷﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺧﺘﺮاع ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر
ﺑﻮد ،زﯾﺮا دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻄﺮیﻫﺎ درون دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﻨﺎوری
ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ
دﺳﺘﯿﺎران ﺻﻮﺗﯽ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺒﺮی ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
"ﺗﻮﺳﺘﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ درب ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ روی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮔﺸﻮد" ،آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ
دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  20ﺗﺎ 35
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ از ﭼﺮاغﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ
دﻣﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎم ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ وارد
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی درون آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را روی ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب دوﺳﺖ دارﯾﺪ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ روی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رخ دﻫﺪ؟ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در  24ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺴﺘﺘﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

درﻣﺎن ﭘﺲ از آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ
ﭘﺲ از ﻫﮏ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟

ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؛ اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﻐﺎم
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻗﻬﻮهﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد،
رﻓﺘﺎری ﻋﺠﯿﺐ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده ﺗﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻬﻮهﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﮑﺮ ﯾﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﮏ ﮐﺮدن ﻗﻬﻮهﺳﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ درون ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﻟﮑﺴﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.

شکل- 2
ارسال
اطلاعات
خصوصی
برای
سرورهای
هکرها

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داده اﺳﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﯾﮏ ﻫﺎتاﺳﭙﺎت ﻓﺎﻗﺪ رﻣﺰﮔﺬاری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن  SSIDو ﮔﺬرواژه ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎش ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ «.در ﯾﮏ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ واﻗﻌﯽ ،ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎجاﻓﺰاری در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻬﻮهﺳﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻮاره ﮔﺬرواژهﻫﺎ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ

را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺬرواژه دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﮔﺬرواژه ﭘﯿﺶﻓﺮض دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻗﻬﻮهﺳﺎزﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻬﻮهﺳﺎز ﻧﺴﭙﺮﺳﻮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  SCISHAREﻧﻤﻮﻧﻪای
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ رﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻬﻮهﺳﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ،ﮔﺬرواژه
ﭘﯿﺶﻓﺮض آنرا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .روزاﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎده ﻫﮏ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﮏ ﺷﺪن ﺣﺴﺎبﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ؟

ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی وارد ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی )اﻟﮑﺴﺎ( آﻫﻨﮓ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی درﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ورود ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻟﻮوﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ  23آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ واﻟﺖ دﯾﺰﻧﯽ را وﺻﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ 23 .آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روی دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روی ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ Cisco
 Talosدر ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ دﯾﺰﻧﯽ ﻫﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،ﮐﺪﻫﺎی از راه دور را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده،
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را دور زده ،دﺳﺘﮕﺎه را دوﻣﺮﺗﺒﻪ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ،ﮐﺪﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪ ﻣﯿﺎناﻓﺰار
دﺳﺘﮕﺎه وارد ﮐﺮده ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ «.در اوت  2017ﻣﯿﻼدی،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﺮﮐﺖ  MWR InfoSecurityﺧﺒﺮ از ﻫﮏ ﮐﺮدن دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﻟﮑﺴﺎ دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﻮد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت را ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ راه دور ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﮐﻮ آﻣﺎزون ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب
را ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ درون دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﺣﻤﻠﻪ دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﮔﻮش اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻫﮏ دﺳﺘﯿﺎران ﺻﻮﺗﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺮی ،اﻟﮑﺴﺎ و  Ok Googleوﺟﻮد دارد) .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ آﻣﺎزون Echo Show ،ﻧﺴﻞ دوم ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ(.
ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﮔﺬرواژه ﭘﯿﺶﻓﺮض روﺗﺮ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﺪ ،ﮔﺬرواژه آنرا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
از ﮔﺬرواژه ﯾﮑﺴﺎن روی ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ
 5ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ وایﻓﺎی

ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﮏ آﻣﺎزون )ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ( ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درب ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
آﻣﺎزون ﺟﺰء ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻔﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درب ﻣﻨﺎزل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻔﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪﻧﺎم Amazon Key
دارد .ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﻔﻞ و دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از راه دور در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای اﻓﺮاد )در اﯾﻦﺟﺎ ﭘﯿﮏ( ﺑﺎز ﮐﺮده و ﮐﻨﺘﺮل
ﺟﺎﻣﻌﯽ روی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن درﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﺰل را ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﯿﮏ ﺑﺎز ﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪ درون ﺧﺎﻧﻪ روی زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻓﯿﻠﻤﯽ از آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ داردAmazon .
 Keyﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ از راه دور
اﯾﻦﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(3

شکل- 3
قفل
هوشمند
آمازون
لحظه
ورود
پیک و
قرار
دادن
بسته
درون
خانه را
ضبط
کرده و
از طریق
سرویس
ابری
آمازون
فیلم را
روی
گوشی به
شما نشان میدهد.
آﻣﺎزون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ،آنﻫﺎ را درون ﺧﺎﻧﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ «.اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ  MALWARBYTESﻣﻮاﻓﻖ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻔﻞ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻣﺎزون را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آﻣﺎزون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﺮماﻓﺰار  Amazon Keyاراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺎزون ﮐﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ ،ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺑﺰار
ﻓﻮق ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﮑﺮی رﺧﻨﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﻮد«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞﻫﺎ
ﻗﻔﻞﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺳﺎﻋﺖ  9:10ﺻﺒﺢ اﺳﺖ و از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ
ﺣﻤﻠﻪ دﻟﻔﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﮏﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪاﻓﺰار  EVIL-DOERSدر ﮐﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺑﺪاﻓﺰار ﻓﻮق ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﻔﻞ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎز ﮐﻦ و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .روزاﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد
را ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از آنﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ارﺳﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1.3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺴﺎب ﮔﻮﮔﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﻧﺪروﯾﺪی در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی ﺑﺎجاﻓﺰارﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی رﺷﺪ  137.8درﺻﺪی داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSرﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻘﯽ
روی ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮل
ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ اﺳﺖ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎجاﻓﺰار ﺧﺮﮔﻮش ﺑﺪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻗﻔﻞ
ﺷﺪن ﻫﻤﻪ دادهﻫﺎ دارد .ﻫﮑﺮ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎج ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(4اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎجاﻓﺰاری در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی و ﭘﺲ از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ادوﺑﯽ
ﻓﻠﺶ رخ داد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در روﺳﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و اوﮐﺮاﯾﻦ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.

شکل- 4
حملهای
مشابه
با
خرگوش
بد ممکن
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به شکل
مختلفی
پدیدار
شود.

ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟

از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ را ﺑﺮای ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎجاﻓﺰار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎج در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ  1ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺳﺖ ،از ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ اﺧﺒﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎتﻧﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎتﻧﺖ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺰرگ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ DDoS
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ روز آﺷﻔﺘﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  300ﻫﺰار دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻗﻬﻮهﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آنرا دارﯾﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪای
در ﺳﺎل  2016ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎتﻧﺖ ﻣﯿﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ داﯾﻦ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ و ....را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮد.
ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﮔﺬرواژه ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ دﯾﻮارآﺗﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺗﺮک ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺎ اوﺑﺮ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯽرود!
در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ اوﺑﺮ اﺟﺎزه داده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺻﻔﺤﺎت
ﮔﻮﺷﯽ آیﻓﻮن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﺑﺮ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار دارد و ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽداد،
اوﺑﺮ در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﮐﺎرﺑﺮان
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی ﮐﻪ ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن اوﺑﺮ رخ داد ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺰرگ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد
و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽرﻓﺖ و در وب ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﭘﺲ از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﯽ ،ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ  6ﻋﺼﺮ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ
ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺷﺪهاﯾﺪ!
ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ .ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد ،زﯾﺮا
ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺑﺎت ﺑﻮدﯾﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن  11درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﻼت

ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  .(5ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ از ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

شکل- 5
حملات
فیشینگ
بیشتر
فعالیته
ای
بانکی
را هدف
قرار
میدهند.

ﺳﺎﻋﺖ  9ﺷﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖﺗﺎن ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺮاغﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺻﺪای ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﻫﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارد.
اﮔﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ درون ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ،ﺷﻤﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ....را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺼﺐ ﯾﮏ دﯾﻮارآﺗﺶ ﻣﯿﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎﻧﻪ و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ  22:30دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻔﻞﻫﺎی در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و آنرا ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﭘﯿﺎده
ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪای رادﯾﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﺳﯿﻢ و
از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎتاﺳﭙﺎت آﻟﻮده و از ﻓﺎﺻﻠﻪ  12ﻣﺎﯾﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺴﻼ و ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻧﻮاﻗﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻧﺮوﯾﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ  11ﺷﺐ اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺳﺎﻋﺖ  11ﺷﺐ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل روز داﺋﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮی ﺑﻮدﯾﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاب ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آرامﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و
روی ﮔﻮﺷﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،زﯾﺮا ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺳﺘﻮر ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻧﺴﺨﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻌﺪنﮐﺎوی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را روی ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﭘﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل

 2016ﻣﯿﻼدی ،ﻫﺮ  4.6ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺗﺎ ﺳﺎل  2017ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
)ﺷﮑﻞ .(6

ﮐﻼم آﺧﺮ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ روز ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻗﺮار دارد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﯿﻢ.
در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪای ﻓﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه و اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد آن
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی
ﭘﯿﺶﻓﺮض دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
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