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و  هوشمند  فریزر های  یخچال  تناسب،  دستبند های 
دوربین های امنیتی رایانه های سنتی نیستند، اما در عین 
حال با اینترنت در ارتباط هستند. نمونه هایی از اشیاء کم 
مصرف و کوچک هوشمند که به سرعت در حال گسترش 
می باشند.  متصل   (IoT) اشیا  اینترنت  به  همگی  هستند 
اینترنت اشیا حاال در اطراف ما به وفور به کار گرفته شده 
است اما بحث حریم خصوصی و امنیت افراد در به کارگیری 
هفته  این  در  است.  تازه ای  و  جدید  بحث  اشیا  اینترنت 
در  کارشناسان  قول  از  را  امنیتی  نکات  تا  داریم  تصمیم 
مقوله حفظ امنیت حریم خصوصی افراد در اینترنت اشیا 

بیان کنیم.
بهبود  فناوری  و  زندگی  کیفیت  اشیا  اینترنت  لطف  به 
یافته اما این روز ها بحث حریم خصوصی درباره استفاده 
از اینترنت اشیا بسیار داغ است. در اجالس امنیت فضای 
مجازی (NCSA) که با حضور کارشناسان امنیتی در شهر 
نیویورک برگزار شد مطالب جالبی در مورد امنیت اینترنت 
اشیا به بحث و گفت وگو گذاشته شد که نکات طالیی این 

بحث عنوان خواهند شد.
سیسکو  است -  رشد  حال  در  سرعت  به  اشیا  اینترنت   .1
 50 از  بیش  آینده  سال  پنج  طول  در  که  می زند  تخمین 
میلیارد دستگاه به اینترنت اشیا متصل خواهند شد. هکر ها 
این  از  بهره برداری  برای  و  هستند  آگاه  روند  این  از  نیز 

فرصت بیکار نخواهند نشست.
2. اینترنت اشیا بسیار شخصی است- مردم از دستگاه هایی 
که به اینترنت اشیا متصل هستند به نسبت رایانه ها بیشتر 
استفاده شخصی می کنند. به همین دلیل است که مایکل 
عنوان  با  اشیا  اینترنت  از   ،NCSA اجرایی  مدیر  کایزر، 
به  همواره  اشیا  اینترنت  می کند.  یاد  شخصی"  "اینترنت 
دستگاه هایی متصل است که با بخش عظیمی از اطالعات 
شخصی کاربران در ارتباط هستند. افسر امنیتی اطالعات 
RSA، جانت بیشاپ در این خصوص نظر مشابهی دارد و 

به نمونه های پیش پا افتاده ای از دستگاه های متصل به 
اینترنت اشیا مثل پمپ های انسولین و دستگاه های تنظیم 
ضربان قلب اشاره می کند که به اطالعات شخصی تری از 

افراد نسبت به رایانه های خانگی دسترسی دارند.
3. نگرانی کاربران درباره امنیت اینترنت اشیا بیشتر شده 
نوع  به  اشاره   (CSO) امنیت رئیس  فیتزجرالد،  تیم  است- 
امنیت  مسئله  به  نسبت  کاربران  آگاهی  سطح  و  نگرش 
اطالعات دارد و از افزایش سطح آگاهی و نگرانی افراد در 
کرده  صحبت  اشیا  اینترنت  خصوصی  حریم  حفظ  بحث 

است.
4. اینترنت اشیا به طور گسترده ای در اختیار صنعت قرار 
گرفته است - برخالف تصور مصرف کنندگان، درصد قابل 
توجهی از دستگاه های متصل به اینترنت اشیا نمونه های 
اغلب  مدرن  دستگاه های  که  درحالی  هستند.  صنعتی 
در  امنیت  موضوع  مجهزترهستند،  امنیتی  اقدامات  با 
دستگاه های قدیمی کمتر مطرح بوده است. دستگاه های 
قدیمی در زمینه امنیت اینترنت اشیا دچار ضعف هستند و 

این مسئله می تواند به مشکالت جدی منجر شود.
5. ارتباطات عامل نگرانی های جدی درباره بحث امنیت 
راهکار های  ارشد  معمار  گفته  به   - هستند  اشیا  اینترنت 
اینترنت اشیا در اینتل، حتی اگر کلیه دستگاه های متصل 
به اینترنت اشیا و همه رایانه های شخصی از امنیت کامل 
آسیب  احتمال  درباره  نگرانی ها  هم  باز  باشند،  برخوردار 
پذیری در نتیجه ارتباط این دستگاه ها با هم به قوت خود 

باقیست.
6. امنیت دستگاه های متصل به اینترنت اشیا با گذشت 
زمان تنزل می یابد - حتی اگر کلیه آسیب پذیری ها کشف 
و پروتکل های امنیتی اعمال شوند، باز هم با گذشت زمان 
این میزان امنیت ایجاد شده برای دستگاه های متصل به 
اینترنت اشیا کافی نخواهد بود. در حقیقت تولید کنندگان 
این دستگاه ها همواره باید به محصول تولید شده متعهد 

بمانند و از بروز رسانی های امنیتی در صورت لزوم بهره 
عمده  تحوالت  به  نیاز  احتمااًل  رویکردی  چنین  ببرند. 
به  متصل  دستگاه های  تولید کنندگان  برای  سازمانی 
درصد  چند  حاضر  حال  در  داشت.  خواهد  اشیا  اینترنت 
از تولید کنندگان لوازم خانگی مجهز به تولید، مدیریت و 
هستند؟  محصوالتشان  در  نرم افزار  به روز رسانی  استقرار 
مدیرعامل  الیس،  جان  آقای  توسط  که  سوالیست  این 

شرکت Ellis & Associates مطرح می شود.
7. مصرف کنندگان در نهایت خواستار امنیت محصوالت 
از فروشندگانی هستند که در عمل ثابت کرده اند به طور 
گفته  به  می دهند-  اهمیت  مردم  امنیت  مسئله  به  جدی 
فیتزجرالد، این مشتریان هستند که دستگاه و شرکت طرف 
مسئله  این  در  امنیت  و  می کنند  انتخاب  را  خود  قرارداد 

بی تاثیر نیست.
8. دستگاه های متصل به اینترنت اشیا به راحتی امکان 
جعل هویت دارند - به گفته میلر نیوتن، مدیر عامل شرکت 
PKWare، هکر ها قادر به راه اندازی رایانه هایی هستند که 

می توانند خود را جای دستگاه های دیگر جا بزنند و به این 
ترتیب بخش عظیمی از اطالعات خصوصی را به سرقت 

ببرند.
9. امنیت اینترنت اشیا از میزان حمالت امنیتی عقب مانده 
امنیت  بخش  مسئول  برگ،  دیوید  آقای  گفته  به  است- 
سایبری در PwC، در حال حاضر میزان حمالت سایبری 
علیه دستگاه های اینترنت اشیا رشد 157 درصدی داشته 
است. این درحالی است که 36 درصد از کسب و کار ها برای 
تولید دستگاه های اینترنت اشیا برنامه ریزی می کنند. این 
یعنی بحث های امنیتی بیشتری بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
از سوی دیگر مدیرعامل کمپانی بلک بری به این موضوع 
اشاره دارد که اگر امروز برای تامین امنیت میلیارد ها دستگاه 
متصل به اینترنت اشیا ضعف داشته باشیم، در آینده این 

مشکل چندین برابر خواهد شد.

ترفندویندوز
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بـاز کـردن یک صفحـه وب به طور مسـتقیم در قسـمت Taskbar شـاید زیـاد موضوع 
مهمـی نباشـد، امـا حداقـل شـما را از صـرف زمان بیشـتر و کلیک هـای اضافـه رهایی 
می بخشـد و یـا زمانـی کاربـرد دارد کـه در طـول مـدت زمـان اسـتفاده از رایانـه شـما 
یـک سـایت مشـخص را چندیـن و چنـد بـار بـاز می نماییـد ایـن روش می توانـد در 
زمـان شـما صرفـه جویی کنـد. همچنین شـاید فضـای خالـی قسـمت Taskbar برای 
شـما خسـته کننده شـده باشـد و بخواهیـد تنوعـی به ایـن بخش بدهیـد (مگـر این که 
در زمـان کار بـا رایانـه ده هـا برنامـه را بـا هـم بـاز کنیـد و ایـن نوار همیشـه سرشـار از 
آیکـن برنامـه باشـد ). همچنیـن بـا ایـن کار از منابـع سیسـتمی می توانیـد بـه صورت 
بهینه تـر بهـره ببریـد. یـک اسـتفاده دیگـری کـه با اضافـه کـردن یـک کادر آدرس به 
نـوار Taskbar می توانیـد انجـام دهیـد این اسـت که شـما قـادر خواهید بود که توسـط 
ایـن کادر بـه فایل های خود دسترسـی داشـته باشـید البتـه باید مسـیر فایل مـورد نظر 
خـود را بدانیـد. در ادامه به نحـوه اضافـه کـردن کادر آدرس (address field ) برای باز 

کـردن وب سـایت از طریـق قسـمت Taskbar وینـدوز خواهیـم پرداخت.
در فضای خالی قسمت Taskbar صفحه دسکتاپ کلیک راست کنید.

از منوی ظاهر شده گزینه Toolbars را انتخاب نمایید.
سپس از منوی زیر مجموعه گزینه Address را انتخاب نمایید.

بـا انجـام ایـن عمـل کادر Address toolbar بـه قسـمت Taskbar وینـدوز اضافـه 
می شـود. آدرس سـایت مـورد نظـر خـود را در ایـن کادر تایـپ کـرده و سـپس کلیـد 
Enter را بفشـارید. مشـاهده خواهیـد کـرد که صفحه وب سـایت مـورد نظر با اسـتفاده 

از مرورگـر پیـش فـرض شـما باز خواهد شـد. بـا کلیک بـر روی پیـکان رو بـه پایین در 
ایـن کادر می توانید به تاریخچه وب سـایت های مرور شـده دسترسـی داشـته باشـید. با 
 Windows Toolbar انجـام مراحـل بـاال شـما توانسـتید یـک وب سـایت را از طریـق

نمایید. بـاز 
اگـر تصمیـم بـه برداشـتن ایـن کادر از نـوار Taskbar گرفته ایـد بـر روی فضـای خالی 
Taskbar کلیک راسـت نمایید. سـپس گزینـه Toolbars را انتخاب نماییـد و در مرحله 

آخـر از منـوی زیر مجموعه ظاهر شـده کافی اسـت گزینـه Address را مجـددا انتخاب 
نماییـد. بـا ایـن کار خواهیـد دیـد کـه کادر آدرس از نـوار Taskbar حـذف خواهد شـد. 
بـدون شـک دانسـتن ایـن نـکات می توانـد بـه شـما در مـواردی نظیـر ذخیره زمـان یا 
افزایـش سـرعت عمـل کمـک شـایانی کنـد و در هر صـورت دانسـتن ایـن مطالب به 
هـر کاربـر متخصصـی که دوسـت دارد بـا ویندوز به شـکلی حرفـه ای کار کنـد، کمک 

کرد. خواهـد 

امنیت و اینترنت اشیا

NCSA بررسی اجالس امنیتی فضای مجازی


