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NË KËTË BOTIM..
• Rrjeti juaj pa tel (Wireless)
• OpenDNS
• Pajisjet tuaja

Mbrojtja e rrjetit të shtëpisë suaj
Përmbledhje

Disa vite më pare rrjetet kompjuterike shtëpiake ishin
relativisht të thjeshta, ndoshta s’kishin më shume se
një pikë lidhëse wireless (ang. wireless access point),
dhe një apo dy kompjuterë që përdoreshin për të
shfletuar faqe online apo për lojëra online. Megjithatë
rrjetet shtepiake tashmë janë bërë komplekse. Jo
vetëm që tani jemi duke lidhur më shumë pajisje në
rrjet, por po bëjmë më shumë gjëra me to. Në këtë
botim ne do të mbulojmë disa hapa të thjeshtë si të
krijohet një rrjet kompjuterik shtëpiak më i sigurt.

Botuesi i ftuar
Kevin Johnson është udhëheqës në Secure
Ideas, e mirëmban faqen MySecurityScanner.
com dhe është instruktor i lartë në institutin SANS.
Ju mund të gjeni informata më të detajuara në
www.secureideas.com.

Rrjeti juaj pa tel - Wireless

Gati secili rrjet shtepiak fillon me një rrjet pa tel (nganjëherë i njohur si rrjeti Wi-Fi). Kjo ju mundëson që të lidheni
pa kabllo secilën pajisje tuajën me Internet, duke filluar nga laptopët dhe tabletët deri te konzollat për lojëra dhe
televizorët. Që kjo të ndodhë rrjeti juaj pa tel ka nevojë për një pajisje që quhet pika lidhëse pa tel (ang. wireless
access point). Kjo është një pajisje fizike që ju lidh juve me ruterin tuaj të Internetit (modemin) ose mund të jetë e
përfshire brenda saj, dhe shpërndan sinjal wireless në të cilin lidhen pajisjet tuaja. Sapo pajisjet tuaja të lidhen në
pikën lidhëse pa tel, ato mund të lidhen pastaj me pajisjet tjera në rrjetin tuaj shtëpiak dhe me Internet poashtu.
Si rezultat, pika juaj e lidhjes pa tel është një nga pajisjet kryesore në rrjetin tuaj shtëpiak, ne ju këshillojmë të
ndiqni hapat që vijojnë për ta mbrojtur atë:

•

•

Për shumicën e pikave të lidhjes pa tel fjalëkalimi fillestar i administratorit janë të lehtë, të njohur,
dhe shpesh janë të postuar në Internet. Prandaj, sigurohuni që të ndryshoni emrin e përdoruesit dhe
fjalëkalimin në një formë që dihet vetëm nga ju. Gjithashtu sigurohuni që fjalëkalimi nuk përdoret për
llogari tjera që mund të keni.
Një opsion tjetër që ju duhet të konfiguroni është emri i rrjetit tuaj pa tel (nganjëherë i njohur si SSID). Ky
është emri të cilin duhet ta gjejnë pajisjet tuaja kur e kërkojnë rrjetin lokal pa tel. Jepini një emër unik që
të mund ta identifikoni lehtë, por sigurohuni që ky emër mos të përmbajë të dhëna personale. Gjithashtu,
ka pak përfitime nëse e konfiguroni rrjetin tuaj si të fshehur (ang. hidden apo non-broadcast). Shumica e
aplikacioneve që skanojnë rrjetat pa tel, apo sulmuesit e avancuar mund ta gjejnë edhe një rrjet të fshehur.
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Hapi i ardhshëm është që të siguroheni që
vetëm njerzit që ju i njihni dhe i besoni do
të mund të lidhen dhe ta përdorin rrjetin
tuaj pa tel, dhe ajo lidhje të jetë e mbrojtur
apo enkriptuar. Ne duhet të sigurohemi që
fqinjët ose të huajt nuk mund të lidhen apo ta
përgjojnë rrjetin tonë. Ju mund t’i parandaloni
këto rreziqe duke aktivizuar siguri më të lartë
në pikën tuaj të lidhjes pa tel. Për momentin
opsioni më i mirë është të përdorni mekanizmin
e sigurisë WPA2. Duke e aktivizuar këtë ju i
detyroni përdoruesit të shkruajnë një fjalëkalim
Për të mbrojtur rrjetin tuaj shtëpiak sigurohuni
që të lidhen në rrjetin tuaj shtëpiak, dhe pasi i
që e keni një rrjet pa tel – wireless të mbrojtur
mundësohet kjo lidhjet të jenë të enkriptuara.
mirë,
e përdorni OpenDNS ose ndonjë shërbim
Duhet të siguroheni që nuk përdorni metoda të
të ngjashëm, dhe të gjitha pajisjet në rrjetin tuaj
vjetra të sigurisë si WEP apo pa siguri fare, që
shtëpiak janë përditësuar me rregull.
quhet ndryshe rrjet i hapur (ang. open network)
Një rrjet i hapur lejon të gjithë të lidhen në
rrjetin tuaj wireless pa asnjë verifikim.
Sigurohuni që fjalëkalimi që njerëzit do të
përdorin për lidhje në rrjetin tuaj wireless është fjalëkalim i fortë, i vështirë të qëllohet, dhë është fjalëkalim
i ndryshëm nga ai i administratorit të pajisjes. Kini parasysh që fjalëkalimi mund të kërkohet vetëm një
herë kur ju lidhni pajisjet tuaja wireless, pasi që pajisjet i ruajnë fjalëkalimet.
Shumë pika lidhjeje pa tel përkrahin atë që quhet Rrjet i Mysafirëve (ang. Guest Network). Një rrjet i tille
lejon që pajisjet të lidhen në pikën tuaj të lidhjes pa tel dhe të përdorin Internetin, por ato nuk mund të
lidhen me asnjë pajisje në rrjetin tuaj shtëpiak.Nëse e shtoni një rrjet të tillë, sigurohuni të vendosni një
fjalëkalim ndryshe dhe me enkriptim WPA2 për këtë rrjet.
Nëse nuk mund t’i mbani mend fjalëkalimet, përdorni menaxhues fjalëkalimesh (ang. password manager)
për t’i ruajtur ato në mënyrë të sigurt.

OpenDNS

Pasi të keni konfiguruar rrjetin tuaj pa tel ne ju rekomandojmë të përdorni OpenDNS në vend të DNS tuaj
(ose ndonjë shërbim të ngjashëm si Norton ConnectSafe for Home). Kur ju shtypni një emer në shfletuesin e
Internetit, DNS është mënyra si shfletuesi i juaj e di në cilin server në Internet të lidhet. Shërbimet si OpenDNS
i dallojnë faqet e njohura, të infektuara dhe i ndalojnë pajisjet e lidhura në rrjetin tuaj të shtëpisë që të vizitojnë
këto faqe të infektuara. Këto shërbime ju japin edhe mundësinë të filtroni faqet e padëshiruara në Internet. Ajo
që e bën këtë shërbim efektiv është se nuk keni nevojë të instaloni ndonjë softuer në pajisjet tuaja, vetëm duhet
të bëni një ndryshim në pikën tuaj të qasjes pa tel.
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Pajisjet tuaja

Hapi i ardhshëm është të dini se çfarë pajisje lidhen në rrjetin tuaj shtëpiak dhe të siguroheni që ato pajisje janë
të sigurta. Dikur kjo ishte e thjeshtë sepse ju normalisht kishit vetëm disa pajisje të lidhura në rrjet. Por në ditët
e sotme gati çdo pajisje mund të lidhet në rrjetin tuaj shtëpiak, duke përfshirë TV, konzolla lojërash, monitorët
e fëmijëve, ndëgjueset, termometri juaj i shtëpise, ose madje edhe vetura juaj. Kur te keni identifikuar të gjitha
pajisjet në rrjetin shtëpiak, do të habiteni se sa shumë sosh mund të keni. Mënyra më e mirë për t’i mbajtur të
sigurta këto pajisje është duke u siguruar që ato kanë sistemet e fundit operative të instaluara. Sigurohuni qe e
keni funksionin ‘auto-update’ kur është e mundur. Nëse ky opsion nuk është i mundur, atëhere rishiko dhe instalo
përditësimet çdo muaj. Gjithashtu, sigurohuni që të vizitoni faqen e ofruesit të shërbimeve të Internetit, sepse ata
mund të ju ofrojnë aplikacione pa pagesë që ju ndihmojnë ta mbroni rrjetin tuaj shtëpiak.

Mëso më shumë

Regjistrohuni në buletinin tonë mujor për vetëdijësimin mbi sigurinë OUCH!, qasuni në arkivat e OUCH!, dhe
mësoni më shumë mbi zgjidhjet për ngritjen e vetëdijes mbi sigurinë të ofruara nga SANS duke na vizituar në
faqen http://www.securingthehuman.org.

Edicioni në shqip

OUCH! është përkthyer nga gjuha angleze nga Ilir Bytyçi. Ai është magjistër i shkencave në administrimin e
rrjetave dhe sistemeve kompjuterike, është ligjërues në universitet për lëndë të ndryshme nga fusha e TI, dhe
është auditor i TI në bankë.

Burimet
OpenDNS:
http://www.opendns.org
Norton ConnectSafe:			
http://dns.norton.com/dnsweb/dnsForHome.do
Network security scanner:
http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/network-security-scan.aspx
Password Managers:			
http://www.securingthehuman.org/resources/newsletters/ouch/2013#october2013
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