امنیت سایبری در پایش و نظارت تصویر
بازار دوربینهای مدار بست د دارای اتترایا ریاب ت استتت و م ت ریاو این دوربینهای ارزاو ییمت را ترجیح
متدهند! بد همین دلیل بستتتیاری از ستتتازندااو برای پایین نتد دااتتت ن ییمت نستتتبت بد اهش و
مواردی د بد سادات توسا م ریاو یابل اناسایت نیس ند ایدام مت نند د از آو جمند متتواو بد امنیت
سایبری اااره رد.

دوربینهای مدار بستت د بد دلیل دااتت ن ماهیت تصتتویری
مورد عالید و توجد مهاجمین و دولتهای م خاصم هس ند.
بطور مامول اینتوند مالت م ر ات تتتا متاتتتوند! مت
دانید چرا؟

امنیت سایبری
امنیت ستتایبری بد مانای مفاتظت از اربراو اتتبند نرماتزارها تجهیزات دادهها و اطالعات از مالت و
دستت رستتت اتراد و ستتاا ارهای ییرمجاز و نااتتناا د استتت .بررستتتها ا ت از اتزایش تهدیدهای امنیت
سایبری در جهاو با سرعت ب سیار باال ا ست .بانواو مثال تقا در ند ماه اول سال  2019میالدی در دود
ه ت مینیارد ر ورد اطالعاتت مورد مند سایبری موتق یرار ارت د د این میزاو ن او دهنده اتزایش بیش
از دو برابری تهدیدها نسبت بد همین دوره زمانت در سال  2018میالدی است.

براستتان نظر ستتنجت م ت ر اتتر تهای  Axisو  Genetecتقا  %15از ستتازماوها آمادات اتت برای
اهش یا مقابند با یک تهدید سایبری در ابند دوربین مداربس د اود را دارا هس ند و در بیش از  %59درصد
از سازماو ها آسی پ یری ناات از سیس م های یدیمت و بروز ن ده است .اتزایش تهدیدات نیاز بد توجد و
ستتترمایدا اری جدی دارد د براین استتتان تا پایاو ستتتال  2022بیش از  135مینیارد دالر در بخش امنیت
سایبری تقا توسا دولتها و ار تهای یربت سرمایدا اری اواهد اد.
تهدیدهای اصل از امنیت سایبری را در سد دس د نت مت تواو بررست نمود د عبارتند از:
 .1جرایم سایبری ( : )Cyber Crimeاین جرایم و تهدیدات بی ر توسا اتراد و یا اروههایت با اهدا
مالت صورت متایرند.
.2

مالت سایبری ( :)Cyber Attackاین جرایم و تهدیدات بی

ر انتیزه سیا ست و امنی ت دا ا د و

برای جمع آوری و اس فاده از اطالعات صورت متایرند.
 .3تروریستتتم ستتتایبری ( :)Cyber Terrorismاین جرایم و تهدیدات با انتیزه ایجاد رع و و
اج ماعت و اهدا مخرب صورت متایرند.

مالت ستتتتایبری انا نان ن قا
ضاف هر ساا اری است  .امنیت
ستتتایبری تقا یک مقولد تناوری
اطال عات نیستتتتت و بستتت یاری از
رت ارها و تصتتتمیم ها ستتت ب بروز
زیتتاوهتتای جتتبتتراو نتتاپتت یتتری
متاوند.

تتتت

ابندهای ارتباطت در دوربینهای مداربس د
در سپ امبر و ا بر  201۶بزرا رین مالت سایبری اناا د اده بد چند صد هزار دوربین NVR DVR
 VMSدر امرینای اتتمالت انجام اتتده استتت .براستتان ازار ها و اطالعات اعالم اتتده بیش از یک مینیوو
دوربین در این مالت ستتتایبری آلوده اتتتدند و این در الت بود د ا ثر دارندااو دوربین ها از آلودات آنها
اطالعت نداا ت ند! در جوالی  201۷میالدی مفققاو امنیت ستتایبری یک نق
 ONVIFپ یدا ردند د آو را "پیچک اتتتیطاو" نامیدند .این نق

جدی در اس ت اندارد مارو

بد هنرها اجازه متدهد تا ن رل امل

دوربینهای سازاار با  ONVIFرا در دست بتیرند .بی ر انواع دوربینها

ت با برندهای مارو و یفیت باال

نیز از این نا ید آستی پ یر هست ند .م استفاند در اصتور رتع این نقیصتد توستا ستازندااو دوربینها هیچ
توضتتیح و اطالعاتت اراید ن تتده استتت .هنتامت د دوربینها و ضتتبا نندهها بد این رنت یا

ت یک اتتبند

اا صا صت و م س قل م صل مت اوند بد را ت تو سا مجرماو و مهاجماو سایبری مورد سو ا س فاده یرار
متایرند .بنابراین وجود یک ستتیستت م و ستتاا ار با ن رل ستتایبری یوی و با هواتتیاری مداوم در هر اتتبند
دوربین مداربس دای مورد نیاز است.

آ یتتا در دنیتتای وایات بتتا توجتتد بتتد
اتتترا یا و ارتبتتاطتتات پ ی چیتتده و
استتت رده اتتتبند های ارتباطت راه
دور دا ا ن یک ابند م س قل د
ه یچ ار تبتتا طت بتتا د نیتتای اتتار
نداا د بااد یابل تصور است؟!

تروجاو جاسوناتزار و ویرون
آلودات تجهیزات و نرماتزارها بد تروجاو جا سوناتزار و ویرونهای از پیش ن ص

اده مو ضوعت م داول و

ییر یابل اننار ا ست و برا سان اهدا و ماهیت مهاجماو و مجرمین سایبری جنبد امنی ت یا ای صادی دارد.
در این وضتتتایت از بین بردو اطالعات ترییر نامفستتتون اتتترایا و تنظیمات انجام عمنیات و امور اار در
اتترایا و زماوهای مورد نظر و بستتیاری موارد دیتر براستتان هد و ماهیت مهاجمین یابل انجام استتت .این
مهم بخ تتت از اس ت راتهی مهاجمین ستتایبری در دس ت رستتت بد اهدا اود استتت و در اصتتور دوربینهای
مدارب س د در بخشهای مخ نف اامل دوربین تجهیزات ابند و نرماتزارهای مورد نیاز بخوبت از این مو ضوع
اس فاده مت نند .اس فاده از تجهیزات  NVR/DVRد دارای ساا ار بس د و ییریابل بررست هس ند از دیتر
تجهیزات و امناناتت هس ند د بد را ت برای ایجاد تروجاو و جاسوناتزار بنار ارت د متاوند.

است فاده از نستتخدهای ییرمجاز و ر
اتتده نرماتزارها و تجهیزات با ستتاا ار
نرماتزاری بستت د نظیر NVR/DVRدر
اتزایش تهدیدات امنی ت تاثیر بستتزایت
دارند!
چرا ن قا ضتتتاف تنت د با عر ر
ادو نرماتزارهای ما بر اارجت اده
هیچتاه مرتفع نمت اوند؟!

نرماتزارهای ِ َر اده و امنیت سایبری
است فاده از نرماتزارهای ر اتتده در بستتیاری از بخشهای فاظ ت امنی ت و نظامت در

تتور رایا استتت.

م داول رین آنها نرماتزارهای ر اتتده مپانت انادایت جن ک ( )www.genetec.comو مپانت دانمار ت
ماینس وو ( )www.milestonesys.comد زیر مجموعد مپانت  Cannonاست .مطالاد و بررست وب سایت و
تاریخچد این دو مپانت را بد اوانندااو مف رم توصتتتید مت نیم .دالیل و توجیهات م اددی برای استتت فاده از
نرماتزارهای ر اده توسا دستاندر اراو مطرح متاود د مهم رین آناو عبارتند از:
 )1عدم امناو ارید نسخد اصل از مپانتهای اارجت بدلیل تفریمها
 )2از نرماتزارهای ر اده در ابندهای اا صاصت اس فاده مت نیم!
 )3عدم توانایت مفصوالت و ار تهای دانش بنیاو داانت در برآورده ردو نیازها
 )4عدم اع قاد بد هزیند ردو برای اس فاده از نرماتزار (الب د بد صرا ت مطرح نمتاود)
بررستتتها ا ت از وایایات زیر در اصتتور عدم توجد بد استت فاده از نرماتزارهای بومت در وزه دوربینهای
مداربس د است:
 -1عدم آ ااهت از توانم ندی های نرماتزاری در دا ال

تتتور

بخصور در وزه تصویر
 -2عتتدم اع قتتاد بتتد هزینتتد ردو برای نرماتزار در زمتتانت تتد
نسخدهای ر اده در دس رن است
 -3عدم اتتتناات و توجد بد اتتترایا و چراد تولید توستتتاد و
پ یبانت در وزه نرماتزار
 -4عدم اناات مناس از اطرات و چالشهای امنیت سایبری در اس فاده از نرماتزارهای ر اده
 -5توجید اس فاده از نرماتزارهای ر اده با اجرای ساا ارهای جزیرهای م ادد د در عمل باعر عدم
امناو توساد اهش ارآیت و اتزایش هزیندها و اهش سطح امنیت سایبری متاود.
 -۶عدم آاتتتنایت و توجد بد اهمیت ستتتاا ارهای نوین ابری و توزیع اتتتده با امناو مدیریت منطقدای و
وری

مادودی از دستتتاندر اراو! اعالم متدارند د بد ما ن تتاو دهید استت فاده از نرماتزارهای ر اتتده ستتب
اهش سطح امنیت سایبری مت اود! بدوو آنند م وجد با اند در بیاو این جمند تنایض وجود دارد! نرماتزار
ر اتتده اود یک نق

امنی ت استتت و م استتفاند برات ستتودجویاو برای ترو

تجهیزات ستتختاتزاری از

عدم اتتتناات و آااهت مادودی از مدیراو با مطرح ردو چنین مواردی ستتتو استتت فاده مت نند .در وایع این
وظیفد اراتتناستتاو امنی ت استتت د مطمئن بااتتند دوربینهای آنها توستتا اتراد ییر مجاز در ال م تتاهده
نیس ند!
م استتفاند اس ت فاده از نرماتزارهای ییرمجاز (بصتتورت
ر اده یا پت ییر مجاز ) در

ور م داول است و

این تبدیل بد یک ترهنگ اتتده استتت .این موضتتوع و
عدم تو جد مستتتئولین بد این مهم انتیزه جوا ناو و
اراتتتناستتتاو این وزه را اهش داده و عالوه بر آو
سرمایدا اری در وزه نرماتزار را با چالش روبرو رده
است.
زماو مند سایبری را ما تایین نمت نیم ولت میزاو هوایاری و آمادات در اا یار ما است!

آیا از عدم م اهده دوربینهای اود توسا دیتراو مطمئن هس ید؟
آیا از عدم دس رست بد دوربینهای اود توسا اتراد ییرمجاز مطمئن هس ید؟
ً
آیا امال بد اا صاصت و ییر یابل نفوذ بودو ابند اا صاصت اود مطمئن هس ید؟
چرا دس رست ییر مجاز بد دوربینهای مهم هیچویت ات ا نمتاود؟

چالشهای اساست در امنیت سایبری
امنیت سایبری یک مقولد تراتر از تناوری اطالعات است و بس تت زیادی بد رو های اتخاذ اده و رت ار اتراد
دارد .در یک ساا ار دوربین مداربس د اتراد دارای ارایا و مسئولیتهای م فاوتت هس ند و جدول زیر برات
از این چالشها و ارایا را اراید مت ند.
سازندگان ،فروشندگان و پیمانکاران

خریداران و کاربران

وابستگیهای سیاسی ،امنیتی و جاسوسی

جاسوسی و فروش اطالعات به دیگران

استفاده از برندهای  OEMبا جزییات نامشخص

عدم تغییر رمزهای پیش فرض

عدم انجام تست امنیت برای کاهش هزینهها

عدم بروزرسانی نرمافزارهای دوربین و پایش تصاویر

احتمال وجود تصادفی یا هدفمند حفره امنیتی

عدم توجه به امنیت سایبری و ارتباطی و فایروال

عدم رفع نقصهای امنیتی بعد از اعالم بدلیل هزینه

لزوم مشاهده تصاویر از راه دور و عدم توجه به شرایط

حذف بخشهای امنیتی برای کاهش قیمت

نرمافزارها و  NVR/DVRهای نامطمین و ک َِرک !

عدم ارایه توصیههای کارشناسی مناسب

توجه به کاهش قیمت خرید و حذف بخش امنیتی

تبعیت محض از شرایط اشتباه تعریف شده !

سادهلوحی ! شبکه مجزا و مستقل داریم!

مالت سایبری نااهانت و تنا ننده هس ند و سب
بروز استتتارات و زیاوهای جبراوناپ یر متاتتتوند .از
همین االو نسبت بد رتع نوای و چالشهای امنی ت
ایدام نید!

راهنار چیست ؟
اار بخواهیم امنیت ستایبری مناستبت داات د بااتیم اب دا باید یک دیدااه و اتیوه ارآمد را برازینیم .ینت از
ما برترین این ایوهها "اع ماد صفر" ( )Zero Trustا ست د اولین بار تو سا ا س فاو مار

در سال 1994

میالدی مطرح اتتد .بد مرور این مفهوم توستتاد و تنامل یاتت و امروزه بطور وستتیات در طرا ت ستتاا ارهای
مربو بد امنیت سایبری مورد اس فاده یرار متایرد .اع ماد صفر یک روینرد جامع برای امنیت سایبری است
د چندین اصتتل و تناوری را در بر متایرد .تنستتفد وجود یک ستتاا ار بر مبنای اع ماد صتتفر بر دو اصتتل زیر
اس وار است :
اصتتتل اول :مهاجماو ستتتایبری در داال و اار از ستتتاا ار تفت نظر وجود دارند بنابراین بد هیچ اربر یا
د س تاهت یا نرماتزاری نباید بد طور امل اع ماد رد .نرماتزارهای ر اده د بد وا سطد ر ادو دارای
ضاف امنی ت هس ند را باید بطور

م از چراد اس فاده

نمود.

اصل دوم :دس یابت نرماتزارها تجهیزات و اربراو باید در دایل دس رست مورد نیاز بااد .این بد این مانت
است د بد اربراو تنها بد هماو اندازه د نیاز دارند دس رست داده اود.

داا ت ن مفیاهای اری پویا و توزیع اتتده با اناطا پ یری مناس ت نیاز امروز برای اتزایش ارایت و ستترعت
عمل استتت .این موضتتوع بد مانای اتزایش ارتبا و اتصتتال منابع و ستتاا ارها و در ن یجد ایجاد اتترایا ناامن
است د سب اتزایش مالت سایبری در جهاو نیز اده است .عدم توجد و سرمایدا اری بد مویع در امنیت
ستتتایبری ستتتب اتتتده تا اتتتاهد بروز چالشها و استتتارات جبراوناپ یری بااتتتیم .پیچیدات و نیاز بد زماو و
ستتترمایدا اری از عوامل اصتتتنت در م توجهت مدیراو تصتتتمیمایر بد این مقولد استتتت اواتتتبخ اند اجرای
مر ندای همراه با الویتبندی این مهم میسر است و مت تواو براسان ارایا و امنانات هر مجموعدای نسبت
بد طرا ت و تاریف مرا ل اجرا ایدام نمود ل ا مهم رین یدم ارت ن تصمیم است !

اتتر ت پرداز تصتتویر ماو آمادات الزم برای طرا ت و
پیاده سازی یک ساا ار با اع ماد صفر در وزه مدیریت
پایش نظارت و آنتالیز تصاویر را برای سازماوهای م وسا
و بزرگ دارد .ایجاد امنیت نیاز بد سرمایدا اری اناات
و تداوم دارد و ما ما قدیم ارت قا و بهبود اتتترایا امن یت
ستتتایبری عالوه بر ایجاد اطمیناو در استتت فاده موثر از
امنانات سب اهش و صرتدجویت ای صادی زیادی نیز
اواهد اد.

برای س اطالعات بی ر با وا د ترو

ار ت تمان اصل ترمایید.

