وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت  Nestﻫﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
ﺳﻼم! ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم دﻣﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ«
آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮ ﻫﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎوری دﮔﺮ دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز راه ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ« ﻣﺘﺼﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  ،Black Hatﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻻس وﮔﺎس ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺗﯿﻤﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﭼﻨﺪ ﻫﮑﺮ و ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮان ،ﺑﺮ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت Nest
را ﻫﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  Nestآﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﻣﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﺪ Nest .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻣﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻠﺘﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ روی ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ رود ﺗﺎ

ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی Nest ،را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۳.۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
دﻧﯿﻞ ﺑﻮﺋﻨﺘﻠﻮ ،ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪا در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Black Hatاﯾﻦ ﺳﺆال
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه در »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ« ،ارزش راﺣﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را دارا اﺳﺖ؟
دﻧﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ» :ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی
آن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﮕﯽ راه ﻧﻔﻮذی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ آدم ﺧﻼﻓﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺑﺰار ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ،Nestﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﮑﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽ دﻫﺪ.

دﻧﯿﻞ و ﺗﯿﻤﺶ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﻒ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Nestرا ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻫﻤﺎﯾﺶ  Black Hatﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ،
ﺑﺮ روی ﺳﻦ ﯾﮏ  USBرا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه را در دﺳﺖ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در آورﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﯾﻖ  ،Nestﻫﮑﺮ ﻫﺎی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎدات زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺧﻼف ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز اﻗﺪام ﺧﺎﺻﯽ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺿﻌﻒ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Nestاﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،ﻫﮑﺮ
ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را از راه دور ﻧﯿﺰ ﻫﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر روﻧﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

