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شروع از خانه شما

از خانه شما آغاز می کنيم. وقتی شبکه برق به مرز بيشينه توان خود نزديک 
می شود، اسمارت متر ــ اگر چنين دستگاهی نداريد، به زودی يکی از آن ها را 
ـ می تواند دستگاه های مورد نظر شما مانند دستگاه تهويه هوا را  خواهيد داشتـ 
خاموش کند. اين قابليت مطلوبی است، اما مشکل زمانی بروز می کند که يک 
هکر بتواند به اسمارت متر شما نفوذ و برق سامانه های امنيتی را قطع کند. در 
اين  صورت بديهی است که سرقت ساده تر می شود. يک سامانه امنيتی متصل 
به اينترنت مستقيم نيز می تواند مورد نفوذ واقع شود. برای اين کار کافی است 
هکر برای حدس زدن گذرواژه  شما از حمله brute-force استفاده  کند. 
پيش تر يک وب سايت روسی چنين کاری را انجام داده  بود. اين سايت که اخيراً 
بسته شد، با نفوذ به دوربين های ناامن به 7۳۰۱۱ محل در ۲۵۶ کشور جهان 
لينک داده  بود. در رويدادی ديگر، يک هکر در سينسيناتی با نفوذ به سامانه 
پايش کودک و بهره گيری از آن بر سر نوزاد خوابيده فرياد کشيده  بود.  شايد 
شما از کاربران تازه ترين قفل های هوشمند باشيد. قفل هايی که اجازه می دهند 
با استفاده از اسمارت فون  خود در فاصله ای خاص در را به  روی ميهمان باز 
کنيد. شايد از سامانه های نوری متصل به وب نيز بهره می بريد. برای يک دزد 
چه چيز جذاب تر از آن است که قفل در را بگشايد، چراغ ها را خاموش کند و 
سامانه امنيتی خانه را از کار بيندازد؟ اينک خودروی خود را در نظر بگيريد. اين 
خودرو می تواند اطالعات شناساگرانه را ضبط کند و گزارش دهد و بخاری را 
از راه  دور و با سيگنال گوشی موبايل شما روشن و خاموش کند و با استفاده از 
داده های جی پی اس سرخود، نقشه، آب و هوا و ترافيک مناسب ترين مسير را 
برگزيند.  اگر هم خودروی شما چنين توانمندی هايي ندارد، به زودی به  آن ها 
دست خواهد يافت. هکرها نيز می توانند با استفاده از اين توانمندی ها از راه  دور 
چراغ های خودرو را روشن و با اين  کار خودروی شما را در خيابان شناسايي کنند 
و سپس قفل درهای آن را بگشايند، موتور را روشن کنند و آن  را برانند. هکرها 
شايد بتوانند حتی در حال رانندگی نيز کنترل خودرو را از دست شما خارج کنند. 
برای اين  کار می توانند از بدافزارهای ويژه ای بهره ببرند که تا وقتی خودرو با 
کامپيوتری در تعميرگاه مکاتبه می کند، آن  را بيااليند. در فوريه ۲۰۱۴، اداره 
ترابری اياالت متحده برای تبيين پيش طرح قوانين ويژه  تالش هاي خود را 
آغاز کرد. اين قوانين همه خودروها را ملزم می کند از امکان ارتباط »خودرو 
با خودرو« و »خودرو با زيرساخت« برخوردار باشند و برای دستيابی راه  دور به 

خودرو مسير ديگری را بگشايند.

حمله به خانه، خودرو و دستگاه های پزشکی

از آسيب هکرها در امان نباشد. هم اکنون بيماران را  جسم انسان نيز شايد 
می توان به وسيله سامانه های ويژه پايش و حتی با دستگاه های پزشکی مانند 
تپش آرا و پمپ های انسولين، سامانه های هوارسان و پايش گرهای شيميايي 
خون درمان کرد. اين دستگاه ها به اينترنت متصل هستند؛ زيرا خيلی بهتر 
است بيماران را به جای بيمارستان در خانه های  آن ها زير نظر گرفت. اما اگر 
اين دستگاه های پايش سالمت به اينترنت متصل باشند، از حمله های هک 

مصون نخواهند بود. پژوهش گران دريافته اند پمپ های انسولين نيز که برای 
کمک به کنترل ديابت به کار می روند، می توانند از راه  دور و بسته به دستورهاي 
دريافتي همه انسولين خود را به يک باره پمپاژ کنند و به بيمار آسيب جدی 
بزنند. در حمله های پيچيده تر ممکن است رد خاصی از هک به جا نماند. تبهکار 
می تواند با ايجاد تغييرهای کوچک در سامانه پايش، وضعيت وخيم بيمار را 
عادی گزارش کند. رخنه به اينترنت اشيا به کدنويسان ويژه ای نياز ندارد که 
ساعت های مديدی را به يافتن ضعف ها اختصاص دهند. اين روزها، يک هکر 
ابزارهای ويژه از آن ها برای اجرای يک حمله  تازه کار نيز می تواند با دانلود 
در سطح مبتدی بهره ببرد. در سوی ديگر، جرايم سازمان يافته و دولت های 
ملی نيز وارد بازی هک شده اند.  برخالف کامپيوترهای تجاری که چند دهه 
 )IDPS( است به  وسيله فايروال ها و سامانه های تشخيص نفوذ و بازدارنده
محافظت می شوند، دستگاه های کنونی متصل به اينترنت از چنين تمهيداتی 
برخوردار نيستند. دانشگاه کلمبيا در راستای يکی از پژوهش های خود با حمله 
به سيستم های تجاری و نيز سامانه های نهفته موجود در دستگاه های مصرفی 
از جمله سامانه های سرگرمی خانگی، وب کم ها و اکسس پوينت های وای فای 
دريافت که تنها ۲/۴۶ درصد محصوالت تجاری مشکل امنيتی دارند، در حالی 
که اين مورد برای دستگاه های مصرفی ۴۱/۶۲درصد بود. حتی در آن  دسته از 
محصوالت مصرفی که تمهيدات امنيتی دارند نيز امکانات بازدارنده يا فعال 
نشده اند يا گذرواژه پيش فرض يا ناکارآمد دارند.  بسياری از توليدکنندگان اين 
کاالها بيش تر به  اين می انديشند که محصول خود را سريع تر وارد بازار کنند، اما 
به امنيت آن چندان توجهی ندارند. توليدکننده در برخی موارد دستگاه طراحی  
شده برای شبکه های خصوصی را به سادگی فقط به اينترنت متصل می کند 
و درون آن هيچ گونه تمهيد امنيتی خاصی را در نظر نمی گيرد. البته صحيح 
است که با در نظر گرفتن کوچک بودن اين گونه وسيله ها پياده سازی تمهيدات 
بازدارنده در آن ها سخت است. بيشتر کاالهای اينترنت اشيا حتی اگر امن  باشند، 
امکاناتی ندارند که بتوانند نرم افزار امنيتی خود را به صورت خودکار به روز کنند. 
در حال حاضر، وضعيت به گونه ای است که تبهکاران می توانند برای حمله های 
خود از ضعف هايي بهره ببرند که برخی از آن ها بسته به قدمت دستگاه شايد 
۱۰ تا ۲۰ سال قدمت داشته  باشند. اين وضعيت بايد تغيير کند. توليدکنندگان 
)و مصرف کنندگان اين توليدات( بايد در برابر حمله های هک ايمن شوند. اين 
 کار شدنی است.  هکرهايي که به اين سامانه ها )خانه، خودرو و دستگاه های 
سالمتی( يورش می برند، معمواًل می کوشند يکی از اين سه کار را انجام دهند؛ 
به دست گرفتن کنترل وسيله هدف، ربودن اطالعات يا مختل کردن سرويس.

چگونه به شما حمله می شود؟

به دست گرفتن کنترل وسيله هدف تقريباً به    معنای الگين کردن و جا زدن 
خود به جای کاربر مجاز است. شايد برای اين  کار دستيابی به گذرواژه، يافتن 

اینترنت اشیا
دوست یا دشمن؟

اصطالح اينترنت اشيا اولين بار در سال 1۹۹۹ به کار برده شد. اينترنت اشيا بيان می کند، همه اشيا دارای هويت ديجيتالی بوده و 
به رايانه ها، تلفن ها و ديگر ابزارهای هوشمند اجازه می دهند آن ها را مديريت کنند. اين اصطالح امروزه به تمام اشيايی که توانايی 
اتصال به اينترنت را دارند اطالق می شود. اينترنت اشيا روزبه روز در حال رشد و فراگير شدن است. گروهی از تحليلگران پيش بينی 
کرده اند که هزينه های اينترنت اشيا در سال ۲017 به ۲6۵ ميليارد دالر خواهد رسيد که ۲۲ درصد بيشتر از سال ۲016 است. 
همچنين پيش بينی شده است، تا سال ۲0۲0 بيش از ۲0/8 ميليارد شئ به اينترنت متصل خواهند شد.  در حال حاضر بسياری از 
شرکت های فناوری اطالعات روی پيشرفت اينترنت اشيا و کاربردهای آن در زمينه های مختلف تحقيق می کنند. با پيشرفت اين 
فناوری، اينترنت اشيا به مرور زمان در همه زمينه ها ورود کرده و بسياری از اشيا از طريق اينترنت به يکديگر متصل خواهند شد. 
با اين که اينترنت اشيا با متصل کردن ابزار ها به يکديگر کارها را آسان تر می کند، از ديگر سو می تواند وضعيتی را پديد آورد که 
هکرها بتوانند خانه، خودرو و حتی وضعيت جسمی شما را کنترل کنند. اين گونه آسيب پذيری ها در پيرامون ما وجود دارند. يکی 
از بررسی های اخير واحد پژوهشی شرکت اچ پی نشان می  دهد هر ابزار  عادی متصل به اينترنت اشيا ۲۵ ضعف امنيتی دارد که 
رقم شگفت انگيزی است و 70 درصد ابزار ها دست کم يکی از چنين ضعف هايي را دارند. شايد بسياری از اين چالش ها نيازمند 
راه کارهايي باشند که صنعت کامپيوترهای شخصی چند دهه پيش به  آن ها نياز داشت. مشکالت ديگری هم در حال حاضر وجود 
دارند که نيازمند رويکردهای جديدی هستند. حيطه ای که گستره   آن وسيع تر اما حاشيه سود آن در جهان رو به  رشد اينترنت اشيا 
کم تر است. تبهکاری را تصور کنيد که با وب کم شما خانه تان را تماشا می کند، سر کودکان داد می زند يا حتی از فضای خانه فيلم 
می گيرد و آن  را برای رييس خود می فرستد. همچنين، يخچال خانه تان را تصور کنيد که هرزنامه می فرستد و کسانی را که هرگز 
نمی شناسيد به خشم می آورد. اينترنت اشيا )IoT( را انبوهی از دستگاه های گوناگون تعريف می کنند. اما آن چه کم تر درباره اش 
شنيده ايد اين است که چنين شبکه ای می تواند در حين اين که برای شما آسايش و راحتی بيشتری را به همراه می آورد، بدترين 
دشمن شما نيز باشد. به ويژه اين که به استناد گزارش های جديد، بسياری از رويدادهايي که در باال به برخی از آن ها اشار ه  شد، 
اتفاق افتاده اند و چه بسا وقايع آزاردهنده بيشتری از اين دست نيز روی داده است،  اما صاحب خانه ها خود متوجه آن ها  واقعاً 
نشد ه اند. برای نمونه، پژوهش گران نشان داده اند که می توان در برخی موارد اينترنت اشيا را هک و هر سندی را که چاپ می کنيد 
و آن  را به سايت ديگری می فرستيد، شنود کرد. هکرها می توانند با استفاده از تلويزيون هوشمند خانه شما را بپايند و حتی چراغ 
ترافيک خيابان ها را کنترل کنند. با توجه به صحبت هايی که شد، تصميم بر اين داريم تا در موضوع ويژه از زاويه ديگری به مقوله 
اينترنت اشيا، نگاه کنيم و راه حل هايی را بررسی کنيم که با به کارگيری آن ها می توان اينترنت اشيای امن تری را فراهم کرد.
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