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دراین شماره..

•شبکه ب� سیم
•OpenDNS
•دستگاههای شما

مقدمه

گ
ین
تضم� امنیت شبکه خان�

گ
چ�ی بیش از یک دستگاه ت
خان� ی ز
دس�یس ب�
چندین سال قبل ،شبکه های
سیم و یک یا دو کامپیوتر برای اتصال به ت
این�نت و یا بازیهای آنالین نبودند.
گ
ویل اکنون شبکه های خان� خییل پیچیده شده اند .نه تنها دستگاه های
بیش�ی را به شبکه های خانگیمان متصل میکنیم ،بلکه استفاده های ت
ت
بیش�ی
هم از آنها میکنیم .در این شماره ،برخی از گام های اسایس و ساده برای
گ
ایجاد یک شبکه خان� امن تر را توضیح میدهیم.

رسدب� مهمان
ی

کویــن جانســون مدیــر عامــل ش�کــت  ،Secure Ideasمدیــر
ســایت  MySecurityScanner.comو مــدرس ارشــد موسســه
ت
بیشــر میتوانیــد بــه ســایت
 SANSاســت .بــرای اطالعــات
 www.secureideas.comمراجعــه کنیــد.

گ
شبکه ب� سیم خان�

گ
تقریبا همه شبکه های خان� با یک شبکه ب� سیم ( گاهی اوقات شبکه  Wi-Fiنامیده می شود) ش�وع می شوند .چون با شبکه ب� سیم میتوان هر یک از
دستگاه های خود را اعم از لپ تاپ ها ،رایانه لوحی ،کنسول های بازی و تلویزیون را به ت
این�نت وصل کرد .برای استقرار این شبکه ب� سیم نیاز به ی ز
چ�ی
ف�ییک است که به روتر ت
به نام نقطه ت
دس�یس ب� سیم ( )WAP: Wireless Access Pointاست که دستگاهی ی ز
این�نت شما متصل میشود (  WAPمیتواند با

این�نت وصل شوند .ت
این�نت شما یکپارچه باشد و دستگاهی جداگانه نباشد) که سیگنال های ب� سیم میفرستد تا دستگاه ها بتوانند بدون سیم به ت
روتر ت
وق�
گ
خان� شما یا ت
دستگاه شما به نقطه ت
این�نت هستند متصل شوند.
دس�یس ب� سیم متصل شود ،سپس از آنجا می تواند به دستگاه های دیگر که در شبکه
گ
بنابراین نقطه ت
دس�یس ب� سیم بخش کلیدی شبکه خان� شما است و مراحل زیر را برای امن کردن آن توصیه می کنیم.
•نــام کاربــری مدیریــت و رمــز عبــور پیــش فــرض بســیاری از نقــاط دسـ تـریس ب� ســیم بــه راحـ تـی قابــل بدســت آوردن هســتند ،حـ تـی اغلــب روی
ت
این�نــت منتـ شـر شــده انــد .بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل حتمــا نــام کاربــری و رمــز عبــور پیــش فــرض مدیریــت دســتگاه نقطــه دسـ تـریس را بــه رمــز عبــوری کــه
فقــط شــما مــی دانیــد تغیـ یـر دهیــد .حتمــا رمــز عبــوری منحــر بــه فــرد کــه بــرای مــوارد دیگــری اســتفاده نکــرده ایــد انتخــاب کنیــد.
گ
• گزینــه دیگــری کــه نیــاز بــه تنظیــم دارد نــام شــبکه ب� ســیم اســت ( SSIDهــم گفتــه میشــود) ایــن نامــی اســت کــه دســتگاههای داخــل شــبکه خانــی
شــما زمـ ن
ـا� کــه شــبکه ب� ســیم محــی را جســتجو مــی کننــد آنــرا خواهنــد دیــد .ســعی کنیــد نامــی منحــر بــه فــرد انتخــاب کنیــد تــا بــه راحـ تـی
بتوانیــد آن را بیابیــد ،امــا مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه هیــچ اطالعــات شــخیص در نــام شــبکه نگنجانیــد .بعـ ضـی ســعی میکننــد کــه نــام شــبکه را مخفــی کننــد
ـ� شــبکه هــای � ســیم موجــود نبیننــد ،ویل ایــن کار ارزش چنـ ن
تــا دیگــران نــام شــبکه را در بـ ی ن
ـدا� نــدارد چــون اکـرث برنامــه هــای شــبکه ب� ســیم
ب
یــاب و یــا هکرهــای ماهــر بــه راحـ تـی مــی تواننــد نــام و اطالعــات مربــوط بــه یــک شــبکه مخفــی را کشــف کننــد.
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گ
تضمـ ی ن
ـ� ا منیــت شــبکه خا نــی
•گام بعــدی ایــن اســت کــه مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه فقــط افــرادی کــه
مــی شناســید و اعتمــاد داریــد مــی تواننــد بــه شــبکه ب� ســیم شــما
متصــل شــوند و اســتفاده کننــد ،همچنـ ی ن
ـ� ارتباطات در این شــبکه
رمــز شــده باشــد .مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه همســایگان و یــا غریبــه هــا
نمــی تواننــد بــه شــبکه شــما متصــل و یــا بــر آن نظــارت داشــته
باشــند .بــه راحـ تـی مــی توانیــد ایــن خطــرات را بــا فعــال سـ ت ن
ـاخ�
رمزنــگاری قــوی ارتباطــات بــر روی نقطــه ت
دســریس ب� ســیم
خــود کاهــش دهیــد .در حــال حـ ض
ـا� ت
به�یــن گزینــه اســتفاده از
مکانـ ی ز
ـ�م امنیـ تـی  WPA2اســت .بــا فعــال کــردن ســاده ایــن مــورد،
هــر کــس بخواهــد بــه شــبکه وصــل شــود ،نیــاز بــه رمــز عبــوری
گ
بــرای اتصــال بــه شــبکه خانــی اســت ،و وقـ تـی صحــت رمــز وارد
شــده تصدیــق شــد آن ارتباطــات رمــز شــده هســتند .دقــت کنیــد
ت
امنیــی قدیمــی منســوخ مثــل اســتفاده WEP
کــه از روشــهای

گ
خان� خود ،ئ ن
برای محافظت از شبکه
مطم� شوید که
یک شبکه ب� سیم امن دارید ،از  OpenDNSیاخدمات
مشابه استفاده میکنید ،و تمام دستگاههای موجود بر
گ
ن
روزرسا� شده اند.
روی شبکه خان� شما به

نکنیــد ،یــا اینکــه بــدون هیــچ تنظیــم امنیــت شــبکه را اصطالحــا
بــاز نگــه داریــد .بــاز گذاشـ ت ن
ـ� شــبکه بــه هــر کــی اجــازه میدهــد
تــا بــه شــبکه ب� ســیم شــما بــدون هیــچ احــراز هویــت وصــل
شــود.
•حتمــا از رمــز عبــوری قــوی بــرای اتصــال بــه شــبکه هــای ب� ســیم
اســتفاده شــود کــه ســخت بتــوان حــدس زد و متفــاوت از رمــز عبــور مدیــر شــبکه اســت .در نظــر داشــته باشــید کــه بــه احتمــال زیــاد تنهــا بایــد یــک
بــار کلمــه عبــور را بــرای هــر یــک از دســتگاه هــای خــود وارد کنیــد ،چــون دســتگاههای شــما آنهــا را ذخـ یـره و بــه حافظــه میســپارند.
• بســیاری از نقــاط دسـ تـریس � ســیم از آنچــه بــه نــام شــبکه مهمــان شــناخته میشــود پشـ ن
ـتیبا� میکننــد .شــبکه مهمــان بــه میهمانــان اجــازه اتصــال
ب
ت
ت
بــه نقطــه دسـ تـریس ب� ســیم شــما و از آنجــا دســریس بــه این�نــت را میدهنــد ،امــا آنهــا نمــی تواننــد بــه هیــچ کــدام از دســتگاه هــای موجــود در
شــبکه خانـ گـی شــما متصــل شــوند .اگــر شــبکه مهمــان اضافــه کــرده ایــد ،حتمــا تنظیمــات  WPA2را فعــال کنیــد و رمــز عبــور متفـ ت
ـاو� را بــرای ایــن
بگ�یــد.
شــبکه در نظــر ی
ذخ�ه امن آنها استفاده کنید.
• اگر نمی توانید کلمات عبور مختلف به یاد داشته باشید از یک برنامه مدیریت رمز عبور برای ی

OpenDNS

گ
هنگامی که شبکه های ب� سیم خود را تنظیم میکنید ،توصیه می کنیم که شبکه خان� خود را طوری تنظیم کنید تا از  OpenDNSبه عنوان رسویس دهنده
 DNSاستفاده کند و یا رسویس های مشابهی مانند  .Norton ConnectSafe for Homeت
وق� آدریس را در مرورگرتان وارد میکنید این  DNSاست که میداند
گ
ت
که مرورگر شما به کدام رسور در ت
شناسا� ،و از اتصال دستگاههای متصل به شبکه خان�
خدما� مثل  OpenDNSوب سایتهای آلوده را
این�نت وصل شود.
ی
ف
توانا� ت
فیل� کردن و مسدود کردن وب
ب� سیم شما به طور تصاد� به این وب سایت های آلوده را متوقف می کند .عالوه بر این ،این خدمات اغلب به شما ی
سایت های دلخواهتان را میدهد .ی ز
چ�ی که این روش را بسیار موثر میکند این است که نیازی به نصب نرم افزار بر روی دستگاه شما وجود ندارد ،شما تنها
تنظیمی را در نقطه ت
دس�یس ب� سیم خود انجام میدهید.
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گ
تضمـ ی ن
ـ� ا منیــت شــبکه خا نــی

دستگاههای شما

گ
تن
دستگاهها� به شبکه خان� شما متصل شده اند و اطمینان حاصل کنید که این دستگاه ها امن می باشند .قبال خییل ساده
دانس� این است که چه
گام بعدی
ی
گ
وق� فقط چند دستگاه متصل میشدند .ویل در حال ض
بود ت
حا� ،تقریبا هر ی ز
چ�ی می تواند به شبکه خان� اتان ،از جمله تلویزیون ،کنسول های بازی ،مانیتور
گ
ماش� شما متصل شوند .ت
اطفال ،بلندگو ،دماسنج خانه  ،و یا شاید ت
ح� ی ن
وق� تمام دستگاه های موجود به شبکه خان� خود وصل میکنید ،ممکن است
شگفت زده شوید که چه تعداد دستگاه متصل به شبکه تان است .ت
به�ین راه برای حفظ امنیت همه این دستگاه ها این است که حتما همیشه آخرین نسخه
مطم� باشید که بروز ن
از سیستم عامل روی آنها نصب باشد .ئ ن
رسا� خودکار را فعال کنید اگر امکان آن هست .اگر این گزینه وجود ندارد به صورت ماهیانه
ت
به روز ن
رسا� را انجام دهید .عالوه بر این ،به وب سایت رسویس دهنده ت
خدما� برای
این�نت خود مراجعه کنید چون ممکن است آنها ابزارهای رایگان و
گ
کمک به امن تر کردن شبکه خان� شما فراهم کنند.

ت
بیش� بدانید

خ�نامه آگاهی از امنیت ! OUCHت
با مراجعه به آدرس زیر ،ت
دس�یس داشته باشید ،و در مورد راه حلهای افزایش
مش�ک ماهنامه ! OUCHشوید و به آرشیو ب
امنی� موسسه SANSت
آگاهیهای ت
بیش� بدانید.

آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

سایت  syscurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.

منابع

:OpenDNS

http://www.opendns.org

:Norton ConnectSafe

http://dns.norton.com/dnsweb/dnsForHome.do

ن
اسک� های امنیت شبکه:

http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/network-security-scan.aspx

نرم افزار مدیریت رمز عبور:

http://www.securingthehuman.org/resources/newsletters/ouch/2013#october2013

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 3.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
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