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 در معرض یگریاز هر زمان د شیما ب یکیزیف یهاحلراه ر،یاخ یهاشرفتیپ نیبه لطف ا

 یدگیچیپ شیدر حال تحول امروز و افزا تالیجی. با توجه به چشم انداز دقرار دارند تهدید

 نیه با امبارز یخاص براپیشگیرانه و  یاطیاحت ریاتخاذ تداب ،یبریو سا یکیزیحمالت ف

 است. یضرور داتیتهد

 مداربستهسیستم های دوربین 



 ، امنیتهنگامی که به سیستم نظارت تصویری دوربین مداربسته فکر می کنیم

 می شود.( قطعا اولین چیزی نیست که در ذهن ها متبادر Cybersecurityسایبری)

انه سفزیرا که خطرات و تهدیدات دیجیتال جدا از تجهیزات فیزیکی لحاظ می شود. متا

این دو مقوله به طور فزاینده در حال درهم تنیده شدن و یکی شدن هستند تواما مزاحم 

ها نیز روز به روز از روش های فناورانه ای به منظور دسترسی به دارایی های سازمان ها 

 بهره می برند.

هک و نفوذ به داده ها در بین باالترین نگرانی ها در مورد تهدیدات سایبری قرار دارند، 

اما بسیاری این واقعیت را که تمهیدات امنیت سایبری ضعیف به مخاطرات فیزیکی نیز 

سازمان هایی که از دستگاه های نظارت تصویری پیشرفته با برنامه می تواند منجر شود. 

پیشرفته مستقر می نمایند. غالبا بدون آنکه متوجه شوند خودشان را  های تحلیل و آنالیز

در مقابل این نوع از تهدیدات آسیب پذیر می کنند. شاید این تجهیزات هوشمند باشند، 

اهداف ساده ای برای مجرمان سایبری و هکرها هستند و می توانند به  IoTدستگاه های 

 درون به بیرون فلج کرده و مورد سوء استفادهیک سیستم امنیتی فیزیکی را به راحتی از 

 قرار دهند.

 تولید کنندگان دستگاه های امنیتی فیزیکی

خواه تهدید کنندگان به دنبال دسترسی ساده به داده های داخلی باشند یا عملیات فلج 

کردن قبل از حمله ی فیزیکی باشند، دسترسی آسان هکرها به سیستم های نظارت 

ی نخواهد داشت. تولید گنندگان در صنعت امنیت و دوربین های تصویری عاقبت خوش

مداربسته برای اینکه در بازار رقابتی حذف نشوند در حین تولید و تجارت فناوری های 

 آنالوگ خود به سمت تکنولوژی دستگاه های متصل بهم در حال حرکت هستند.



مرکز و نظر کابران نهایی متبنابراین دیگر نمیتوان حوزه ی امنیت را تنها عناصر فیزیکی 

اولین قدم در جهت راه حل های ایمنی بیشتر با تصمیم تولیدکنندگان فیزیکی دانست. 

به در همه ی محصوالت خود به عنوان اولویت در نظر بگیرند، از نقطه انتهایی تا لبه و 

نان یحتی فراتر. روزهایی که کاربران نهایی درک اهمیت راه حل های افزایش قابلیت اطم

را نادیده می گرفتند به اتمام رسیده است در نتیجه میتوان گفت تولیدکنندگانی که 

توسعه ی سخت افزاری امنیت سایبری سرمایه گذاری تحقیق و زمانی را در راستای 

نمایند در منحنی پیشرفت و دارایی جلوتر خواهند بود و در نهایت به نفع همه خواهد 

 شد.

  بیسیمسیستم های ارتباطی 

تعهد به انجام امور ساده ای برای بهداشت سایبری میتوان انجام داد، گام ها و عالوه بر 

اقدامات مهمی وجود دارند توسط تولیدکنندگان قابل انجام است. یک اقدام ساده تعبیه 

احت رکاربران نهایی  کهترکیب ویژگی ها و ابزارهایی در دستگاه های امینی است بطوری

سایبری خود را پیکربندی نمایند. بطور مشابه، کار با شخص ثالث برای انجام تر تنظیمات 

( تجهیزات Back-Endاند)-تست نفوذ روی محصوالت برای که به تضمین امنیت بک

IoT  کمک می کند. این کار به مشتریان آرامش خاطر و به تولیدگان گنندگان مزیت

 رقابتی را هدیه می دهد.

 یانصب دستگاه ه بوسیله ی تواند یم یبریسا تیناقص امن یاکه استاندارده یدر حال

 کپارچهی ،ایجاد کند دکنندگانیتول میتواند بازتاب ضعیفی ازشبکه  کیدر  ریپذ بیآس

 شوند. یم کیشود شر جادیا ندهیکه ممکن است در آ یدر هر مشکل زیسازها ن

 سرویس های امنیت سایبری



دولت ، ها و تعرفه های ایالت متحده شنیده ایم همه ی ما در مورد ممنوعیت ها، مالیات

ها وارد آن یبریسا تیامن روش هایرا بسته به کشور مبدأ و  یخاص دکنندگانیتول راًیاخ

 تیمناسب امن یاستفاده از استانداردها ،یحقوق یها تیاز شکا یکرده است. جدا

  بدهد. یرقابت تیمز اشخاص حقوقی یا حقیقیتواند به  یم یبریسا

توجه به گسترش هک ها، بدافزارها و باج افزارها متخصصینی که بتوانند مشکالت  با

سایبری مشتریان را کاهش و یا رفع نمایند، در حال حاضر یک قدم از یک گام بزرگی را 

 از دیگرانی که نمی دانند جلوتر هستند.

کسانی که  دبا انتخاب همکاری با تولیدکنندگانی متمرکز بر امنیت سایبری فعالیت دارن

شتریان خود تست های آسیب پذیری و آموزش بهترین روش ها را برای مشتریان به م

ارائه دهند نه تنها از این رقابت سر بلند بیرون می آیند. بلکه منابع جدیدی را نیز می 

 توانند برای رفع مشکالت سایبری نیز پیدا نمایند.

مه جانبه با تهدیدات سایبری اموزش، همکاری و مشارکت سه ستون برای مقابله ه

را به  یبریسا تیکه هنوز خدمات امن یمتخصصینفروشندگان و  یبرا هستند.

 تواندیم IT کیاستراتژ کیشر کی افتنیاند، خود اضافه نکرده یتجار یهامجموعه

 راهگشا باشد.

 فرصت های بی شمار ایجاد

 دیجیتالی امنیت سایبریقلمرو  زمانی که وارددرابتدا فعالیت حوزه ی امنیت فیزیکی 

می شوند ممکن است احساس ناراحتی کنند و به این نتیجه برسند در صورتیکه با یک 

یا سایبری همکاری نمایند فرصت های بی شماری را پیش روی آن ها باز می  ITشرکت 

کند. با باز نمودن دری برای همکاری با یک شرکت فناوری اطالعات متخصصین این 

نش خوبی از امنیت سایبری در پروژه های آینده و منابع جدیدی که مشاوره دائم حوزه بی



اطالعات منبع  یآن، شرکت فناور یدر ازا به مشتریان می باشد را بهره مند خواهند بود.

د بالاستفاده خواهصورت  نیا ریآورد که در غ یبه دست م یدر صنعت انیاز مشتر یدیجد

کسانی درگیر این صنعت اند به حساب می آید. باوجود  بود. این یک موفقیت برای همه

اینکه تولید کنندگان، معامله گران و متخصصین نقش مهمی را در امنیت سایبری سیستم 

های فیزیکی ایفا می کنند مشتریان نهایی نیز نقش حیاتی را بازی می نمایند. آموزش 

 آن برای یک سازمان اولین اقدام است.دیدن و بیان اهمیت 

 استانداردهای رایج امنیت سایبری

در زیر لیستی از استانداردهای رایج امنیت سایبری آورده شده است که تمام سازمان ها 

به منظور پیاده سازی جهت حفاظت از راه حل سیستم های نظارت تصویری خود روی 

 آن ها کار کنند:

نمایید تا آخرین قابلیت های همیشه نرم افزارهای دوربین مداربسته خود را برروزرسانی -

 امنیت سایبری را دریافت نمایید.

، مخصوصا برای ادمین ها و همچنین سیستم را پسوردهای پیش فرض را تغییر دهید-

 برای کاربران خارجی قفل شده نگه دارید.

گروه کابران مختلفی با دسترسی های متفاوت تعریف کنید تا هر کاربر تنها به بخش -

 دسترسی داشته باشد. های موردنیاز

یک کلید رمز برای ایجاد امنیت ویدئوهای در حال ضبط جهت حفاظت در مقابل مزاحم -

 ها و هکرها تعریف کنید.

 نوتیفکیشن ها را برای آنکه -

  .منیاز راه دور ا یدسترس یبرا OpenVPNاتصال  یکربندی/پجادیا -



 یدسترس ستمیبه س یچه کس دینیتا بب ،دیکن یگزارش وب سرور را به طور منظم بررس -

 .دارد

داده  ای ریوب ممنوع است تا از جستجو شدن تصاو دنیکه خز دیحاصل کن نانیاطم -

 شود. یریموجود در دستگاه شما جلوگ یها

 کاهش خطر یبرا نکهیمگر ا دیکن یخوددار نترنتیاز قرار دادن دستگاه ها در معرض ا -

    باشد. یحمالت به شدت ضرور

 

 

 

 


