كٌف تحمً شبكتن االنترنت من المخترلٌن ؟
ى٘ مْد ذسرخذً اىنٍثو ىالذظاه تشثنح اإلّرشّد فٖزا ٌظعة عيى اىَخرشقٍِ اىذخ٘ه ٍعل فً اىشثنح ٗاخرشاق خٖاص
اىثث االّرشّد ٗاسرغاله اذظاىل تاالّرشّد أٗ سشقح ٍعيٍ٘اذل.
ىنِ ٍع اىشثناخ اىالسينٍح فٖزا ٌسٖو عيى األشخاص اىزٌِ ٌسنُْ٘ تد٘اسك اٗ قشٌثٍِ ٍِ اىسنِ تاىذخ٘ه عيى
شثنرل اىخاطحٗ .قذ ٌضشك تأزذ ٕزٓ األٍ٘س:
ٌ سرطٍع سشقح تٍاّاذل ٍٗعشفح ٍا ذقً٘ تٔ عيى اإلّرشّد ٗقذ ٌقً٘ تسشقح أسقاٍل اىسشٌح أٗ أي تٍاّاخ
زساسح ٍَٖٗح.
ٌ سٖو عئٍ اىذخ٘ه إىى ٍيفاذل ٗسشقح ٍعيٍ٘اخ ٍِ عيى خٖاص اىساس٘ب أٗ اىد٘اه اىَرظو تاىشثنح
اىالسينٍح.
 قذ ٌقً٘ تاىذخ٘ه عيى ٍ٘اقع ٍشثٕ٘ح أٗ ٌقً٘ تعَيٍاخ ّظة ٗازرٍاه أٗ اخرشاقاخ تاسرخذاً شثنرل,
ٗتاىراىً فإُ اىشخض اىَطي٘ب ىيسيطاخ سٍنُ٘ اّد !
 سٍنُ٘ سثة فً خفض سشعح اإلّرشّد ىذٌل ألّٔ ٌشاسمل ّفس اإلذظاه.
ٗ إرا مْد ذسرخذً إذظاه تاالّرشّد ٍِ ّ٘ع زساب ذنيفرٔ ٌنُ٘ ٍعرَذ عيى زدٌ اىثٍاّاخ اىَسرخذٍح
(ٍثو خذٍاخ ششائر اىثٍاّاخ) سٍضٌذ ٍِ قٍَح فاذ٘سذل ٕٗزا شًء ال ذشٌذٓ طثعا.
ٗىٖزا ْٕاك عذج اخشائاخ زَاٌح ٗخط٘اخ خذا ٍَٖح ٌدة اذثاعٖا ىرقيٍو زاالخ االخرشاق عيى شثنرل وهذه
االجرائات الحماٌة لٌست كاملة مئة فً المئة بل انها تبعدن من أن تصبح هدفا سهال من المخترلٌن ،والخطوات
التالٌة لن تبعد المتسلل الخبٌر والمحترف ولكنها تصٌعب علٌة عملٌة االختراق وتاخذ ولت اكثر لالختراق لد تصل
الى عدة ساعات او اكثر من ٌوم لكسر كلمة المرور الخاصة بجهازن وبدون هذة الخطوات واالجرائات لد ٌحتاج
الى دلائك الختراق كلمة المرور والدخول الى شبكتن .
اذن ما هً هذة االجرائات والخطوات ؟

 .1عند شراء جهاز ( )Access Pointوهو جهاز بث داخلً لالنترنت ٌجب عملة اوال تغٌر  IPالخاص
بالجهاز وتغٌٌر حساب الدخول للجهاز (  ( User name , Passwordوهذة الخطوة جدا مهمة
واساسٌة لكل جهاز ٌراد تنصٌبة لبث اشارة االنترنت فً البٌت او لشركة .

 .2هذة الخطوة جدا مهمة وهً معرفة اختٌار نوع التشفٌر المستخدم لكلمة المرور وذلن عن طرٌك الدخول
على الجهاز البث ومن ثم الى ( )Wireless + Wireless Securityوهذا ٌختلف من جهاز الى
اخر ،وهنان نوعٌن من التشفٌر اوال  WEPوثانٌا  WPA or WPA2وافضل والوى نوع تشفٌر
ٌجب اختٌارة هو النوع الثانً وهذا التشفٌر ٌساعد على زٌادة الحماٌة وصعوبة االختراق على
المخترلٌن وبٌنما النوع االول جدا سهل للمخترلٌٌن ًٕٗ ضعٍفح خذا ٌَٗنِ مسشٕا تسٖ٘ىح  ،وبعد
اختٌار النوع الثانً ٌتم وضع كلمة مرور .

 .3كلمة المرور  :اغلب ولت االختراق ٌعتمد على لوة كلمة المرور بحٌث اذا كانت كلمة المرور لصٌرة
وسهلة عندها تساعد المخترق على سرعة االختراق والعكس صحٌح ،من اهم مواصفات اختٌار كلمة
المرور للبث االشارة هً ٌجب ان تكون مكٌونة من ارلام وحروف ورموز وتجنب اختٌار ارلام موباٌالت
وتوارٌخ مهمة او اسماء ممربٌن لن لكلمات المرور.
 .4تغٌر كلمة المرور بشكل دوري اسبوعٌا او الل من شهر .
 .5إغالق خٖاص اىثث عْذ عذً اسرعَاىٔ ىفرشج طٌ٘يح ٍثو ٗقد اىًْ٘ فً اىيٍو أٗ خشٗخل ىيعَو فٖزا ٌقيو
ّسثح ا الخرشاق تذسخح عاىٍح  ,الُ مَا اششّا ساتقا عْذ االخرشاق قذ ذسراج اىى ساعاخ اٗ امثش ٕٗزا
اى٘قد ٌنُ٘ ٍر٘فش فً اغية االٗقاخ فً اىيٍو ٗذشمح ٌعَو ٗعذً اطفاء اىدٖاص .
ٕ .6زج اىخط٘ج ٌَنِ اسرخذاٍٖا ىساالخ ٍعٍْح ًٕٗ ذخظٍض فقظ تعض اىس٘اسٍة ٗاخٖضج اىَ٘تاٌالخ اىرً
ذسرطٍع اىذخ٘ه ىدٖاص اىثث (ٗ ) Access Pointاالسرفادج ٍِ االّرشّد ٍِ خاله MAC
 Filterعْذٕا ى٘ اٍريل اىَخرشق ميَح اىَشٗس ىِ ٌسرطٍع اىذخ٘ه إىى اىشثنح ألّٔ ذٌ ذسذٌذ عْاٌِٗ
األخٖضج اىَسَ٘ذ ىٖا تاسرخذاً خٖاص (ٕٗ , )Access Pointزج اىخط٘ج خذا ٍَٖح الّٖا ذساعذ عيى
طع٘تح االذظاه تاىدٖاص تعذ االخرشاق .

ٕ .7زج اىخط٘ج ثاٌّ٘ح ٗىنْٖا اٌضا فعاىح الّٖا ذساعذ عيى ذسذٌث ( )Upgradeتشّاٍح اىدٖاص اىثث ٗتعذ
اىرسذٌث قذ ذنرسة تعذ االضافاخ اىسَاٌح ىيثشّاٍح اىدٖاص .

 .8اخٍشا ٗىَعشفح ارا ماُ خٖاصك ٍخرشق ٌٗ٘خذ اشخاص اخشٌِ ٌشاسمُ٘ اشاسذل االّرشّد ْٕاك طشٌقرٍِ
اٗال ٍِ :خاله اىذخ٘ه اىى خٖاص اىثث (ٗ )Access Pointاخرٍاس االعذاداخ اىراىٍح
()Wireless + Wireless Statistics
ثاٍّا  :ذْظٍة تشّاٍح فً اىساسثح ىَعشفح االشخاص اىَرظيٍِ تاىدٖاصاىثث ٗاسَح
(ٕٗ )Who is On My Wi-Fiزا اىثشّاٍح ٌعطٍل ذفاطٍو ٍٗعيٍ٘اخ امثشعيى مو ٍسرخذً ٍرظو
تاىشثنحٗ ,ذْضٌو اىثشّاٍح ٍِ خاله اىشاتظ ادّاج
www.whoisonmywifi.com/windows/
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