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ف ي� هذا العدد..

الشبكة الالسلكية الخاصة بك
•
أ
•الجهزة الخاصة بك

حماية شبكة نز
الم�ل الخاصة بك
لمحة عامة

خــال الســنوات الماضيــة كانــت الشــبكات الم�ن ز ليــة ث
أكــر ســهولة ،ليســت

ســوى نقطــة اتصــال الســلكية متصلــة بجهــاز حاســب يآل أو جهازيــن لتصفــح
ت
مؤخــرا ،الشــبكات
ال تن�نــت .ولكــن
عــر إ
االن�نــت ،للتســوق أو اللعــب ب
ً
الم�ن ز ليــة أصبحــت أكـ ثـر تعقيــداً .نحــن آ
الن نســتخدم الشــبكات الم�ن ز لية لربط

أ
الجهــزة ت
باالن�نــت ليــس فقــط للتصفــح أو تحميــل الوســائط المتعــددة .ف ي�
هــذا العــدد ســنتحدث عــن كيفيــة إنشــاء شــبكة م�ن ز ليــة آمنــة لــك أ
ولرستــك.

المحرر الضيف

أ
ف
ـ� مديــرة فريــق التوعيــة المنيــة ي� ،Lockheed Martin
شـ يـرل كونـ ي
أ
ث
ت
والــى ســاهمت بتفعيــل حملــة  ™I Campaignلتصــل لكــر مــن
ي
 ١٠٠،٠٠٠موظــف .مــن مختلــف التخصصــات والمجــاالت ف ي� ال�ش كــة،
بالضافــة بل�نامــج التوعيــة العالمــي مــن مخاطــر االصطيــاد
إ
ن
ت
عــر.@conleychera
إ
شــرل ب
و� .تابــع ي
اللكــر ي

الشبكة الالسلكية الخاصة بك

معظــم الشــبكات الم�ن ز ليــة تحتــوي شــبكة الســلكية ( ،)Wi-Fiوالـ تـى تمكنــك مــن توصيــل أجهزتــك بشــكل الســلك بال تن�نــت ،بــدءا مــن أ
الجهــزة المحمولــة
ي إ
ً
ي
أ
�ن
ت
ز
ـلك)
ـلك (وأحيانـاً ال سـ ي
والحاســبات اللوحيــة وأجهــزة اللعــاب وحــى أجهــزة التلفــاز .أغلــب هــذه الشــبكات الم ليــة يتــم ربطهــا مــن خــال جهــاز ربــط سـ ي
ال تن�نــت .يقــوم العديــد مــن النــاس بتوصيــل الشــبكة الســلكية عـ بـر وحــدة
ال تن�نــت ليوصلــك بشــبكة إ
ـزود خدمــة إ
والــذي يتــم تثبيتــه عــاد ًة مــن قبــل مـ ّ
ت
بال تن�نــت بغــض النظــر عــن أي الطريقتـ ي ن
ـ� تســتخدم لربــط أجهزتــك الالســلكية،
ـى بدورهــا توصــل االجهــزة إ
مســتقلة تســمى نقطــة االتصــال الالســلكية ،والـ ي
أ
آ
ف
كال الطريقتـ ي ن
الشــارة .ومــن ثــم
ـ� تعمــل بنفــس الليــة عـ بـر بــث إشــارة الشــبكة الالســلكية ،ومختلــف الجهــزة ي� م�ن ز لــك تتصــل بالشــبكة الالســلكية عـ بـر هــذه إ
أ
تســتطيع هــذه أ
ن
الجهــزة الوصــول إ ت
�ن ز
ـ� لحمايــة
للن�نــت كبقيــة الجهــزة المتصلــة بالشــبكة الم ليــة .وهــذا يعـ ي أن حمايــة الشــبكة الالســلكية هــو عامــل رئيـ ي
الشــبكة الم�ن ز ليــة الخاصــة بــك ،ولــذا ننصــح باتبــاع النصائــح التاليــة لحمايتهــا.
•تغيـ يـر كلمــة مــرور ت
ال تن�نــت أو الشــبكة الالســلكية .حســاب المـ شـرف هــو الــذى
االف�اضيــة لحســاب المـ شـرف عــى نقطــة الوصــول اىل شــبكة إ
يســمح لــك بتغيـ يـر إعــدادات الشــبكة الالســلكية .العديــد مــن نقــاط الوصــول الالســلكية تـ ت
ـأ� مــع كلمــة مــرور ت
إف�اضيــة معروفــة وغالبــا مــا تنـ شـر

ال تن�نــت .لــذا تأكــد مــن تغيـ يـر كلمــة مــرور المـ شـرف إىل كلمــة مــرور قويــة وال تبلــغ بهــا اي احــد
عــى شــبكة إ
ت ض
ت
الســم الــذى تبحــث عنــه أجهزتــك عندمــا تريــد االتصــال
ـى تســمى أحيانــا  .)SSIDهــذا هــو إ
ا� للشــبكة الالســلكية (الـ ي
•تغيـ يـر االســم االفــر ي
بالشــبكة .إعطــى شــبكتك إســم ممـ ي ز
ـر يمكنــك التعــرف عليــه بســهولة ،ولكــن تأكــد مــن أنــه ال يحتــوي عــى أي معلومــات شــخصية .ال فائــدة تذكــر
أ
ـلك أو أي مهاجــم ماهــر يمكنــه بســهولة اكتشــاف الشــبكات المخفيــة.
مــن جعــل شــبكتك مخفيــة لن معظــم أدوات المســح الالسـ ي
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حما يــة شــبكة ا لم ـن ز ل ا لخا صــة بــك
•التأكــد مــن أن أ
الشــخاص الذيــن تثــق بهــم ،هــم فقــط مــن
يمكنهــم االتصــال واســتخدام الشــبكة الالســلكية الخاصــة بــك،
و أن هــذه أ
التصــاالت مشــفرة .قــم بذلــك عــن طريــق تمكـ ي ن
ـ�
تشــف� قــوي .ننصــح باســتخدام آليــة «  .»WPA2مــن
نظــام
ي
خــال اســتخدام هــذه االليــة ،ال يمكــن االتصــال بشــبكة م�ن ز لــك
تشــف�
بــدون أســتخدام كلمــة رس ،وبمجــرد التوصيــل يتــم
ي
ال تن�نــت .تأكــد مــن أنــك ال
جميــع المعلومــات المتبادلــة عــى إ
ـف� قديمــة مثــل «  « WEPأو أنــك ال تســتخدم
تســتخدم آليــة تشـ ي
ـف� فهــذا يجعــل شــبكتك مفتوحــة .الشــبكات المفتوحــة
أي تشـ ي
تســمح ألي شــخص باالتصــال بالشــبكة الالســلكية الخاصــة بــك
دون أي مصادقــة.

•التأكــد مــن أن كلمــة المــرور الـ تـى يســتخدمها أ
الشــخاص لالتصــال
ي
بشــبكتك الالســلكية الخاصــة بــك هــي كلمــة قويــة وأنهــا تختلــف
عــن كلمــة مــرور المـ شـرف .تذكــر أنــك عــى أ
الرجــح تحتــاج فقــط
إىل إدخــال كلمــة المــرور مــرة واحــدة فقــط لــكل مــن أ
الجهــزة

لحماية شبكتك الم�ن ز لية ،قم ي ن
بتأم� الشبكة الالسلكية
وتحديثها وحماية جميع أ
الجهزة بكلمة مرور قوية.

الخاصــة بــك ،ألن هــذه أ
الجهــزة تقــوم بتخزيــن وتذكــر كلمــة
المــرور.

بال تن�نــت ،ولكــن يحمــي شــبكتك الم�ن ز ليــة ألنهــم
•العديــد مــن الشــبكات الالســلكية تدعــم مــا يســمى بشــبكة زائــر .هــذا يســمح للــزوار باالتصــال إ
الجهــزة أ
ال يتمكنــون مــن االتصــال بــأي مــن أ
الخــرى عــى شــبكتك الم�ن ز ليــة .إذا قمــت بإضافــة شــبكة الزائــر ،تأكــد مــن تمكـ ي ن
ـ� « »WPA2وكذلــك
كلمــة مــرور مختلفــة لهــذه الشــبكة.

•عليك تعطيل خاصية الربط مع الشبكة الخاصة بك من دون معرفة كلمة المرور.
•إذا كان لديك صعوبة ف ي� تذكر كل كلمات المرور المختلفة ،نوصيك باستخدام أحد برامج ادارة كلمات المرور ليخزنها لك بشكل آمن.
ال تن�نت ،وتحقق من التعليمات المرفقة مع جهاز توجيه
يغ� متأكد من كيفية القيام بهذه الخطوات؟ اطلب المساعدة من مزود خدمة إ
ال تن�نت أو نقطة الوصول الالسلكية أو الرجوع إىل موقع كل منهما.
إ

أ
الجهزة الخاصة بك

المــر ســهال إذا كان عــدد أ
الجهــزة آمنــة .قــد يكــون أ
الجهــزة المتصلــة بشــبكة م�ن ز لــك والتأكــد مــن أن كل تلــك أ
الخطــوة التاليــة هــي معرفــة مــا هــي أ
الجهــزة
ت
ت
ن
ش
�ء تقريبـاً بالشــبكة الداخليــة ،بمــا ف ي� ذلــك أجهــزة التلفــاز،
ـى نريــد أن نكــون دائمــا مربوطـ يـ� بشــبكة االن�نــت ونريــد ربــط كل ي
قليــل .لكــن هــذه االيــام والـ ي
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حما يــة شــبكة ا لم ـن ز ل ا لخا صــة بــك
أ
أ
ت
ت
ت
ـى تســاعدك الكتشــاف االجهــزة
أجهــزة اللعــاب ،أجهــزة مراقبــة الطفــال ،الســماعات ،ال�موســتات أو ربمــا حــى ســيارتك .هنالــك بعــض التطبيقــات الـ ي
المربوطــة مــع الشــبكة الم�ن ز ليــة الخاصــة بــك مثــل  .Fingيمكنــك تثبيــت أحــد هــذه التطبيقــات عــى جهــاز الكمبيوتــر أو الجــوال وســيقوم هــذا التطبيــق
بمســح الشــبكة الالســلكية الخاصــة بــك وتقديــم تقريــر عــن كل جهــاز متصــل بهــا .عندمــا تحــدد جميــع أ
الجهــزة عــى الشــبكة الم�ن ز ليــة الخاصــة بــك ،عليــك

أ
أ
بالضافــة
الصــدار الحــدث مــن نظــام التشــغيل عــى جميــع الجهــزة .إ
التأكــد مــن أن جميعهــا مؤمنــة .أفضــل طريقــة للقيــام بذلــك هــو ضمــان تشــغيل إ
ـا� عليهــا كلمــا أمكــن ذلــك .إذا كان أي مــن أ
ئ
ن
الجهــزة الخاصــة بــك تتطلــب كلمــة مــرور ،دائمــا اســتخدام كلمــة مــرور قويــة ومختلفــة
يال تمكـ يـ� التحديــث التلقـ ي
أ
ال تن�نــت حيــث يقــوم بعــض مــزودي الخدمــة بتوفـ يـر تطبيقــات مجانيــة تســاعدك عــى
عــن الكلمــات الخــرى .أخـ يـرا ،تأكــد مــن زيــارة موقــع موفــر خدمــة إ
تأمـ ي ن
ـ� الشــبكة الم�ن ز ليــة الخاصــة بــك.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! ن�ش ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.http://www.securingthehuman.org

النسخة العربية

المتخصص� ف� أمن المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسب آ
تتم ترجمة هذه الن�ش ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ن
ال يل
الساتذة
ي ي
بجامعة الملك فهد ت
للب�ول والمعادن.
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الشــارة للمصــدر وعــدم تعديــل النـ شـرة أو
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