 34ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و وایﻓﺎی

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون راﺣﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ﺗﯿﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﯾﻖ وایﻓﺎی اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه
ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و وایﻓﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺎده ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از راهﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﮔﺮدآوری
 34ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ وایﻓﺎی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده و ﻣﻬﻢ را ﮔﺮدآوری
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ روی ﻣﻮدم ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج وایﻓﺎی ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .روی ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وایﻓﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ را اﻣﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد
ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﮔﺬرواژه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؟
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲﻣﺎﻧﯿﺘﻮر در ﺻﻮرت ﻫﮏ ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در وﯾﻨﺪوز ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎم و ﮔﺬرواژه ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ راهﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪﯾﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻣﺰﻋﺒﻮر وایﻓﺎی را در وﯾﻨﺪوز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
آزﻣﺎﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ
آﻣﻮزش اﻣﻦﺳﺎزی اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻧﮑﺴﻮس در وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺎ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  +راهﺣﻞ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺪون رﻣﺰﻋﺒﻮر وایﻓﺎی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻪ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟
وایﻓﺎی اﻣﻦ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰﻋﺒﻮر
 11ﻧﮑﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ وایﻓﺎی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از وای ﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﯾﻦ  7ﻧﮑﺘﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
 7روﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از وایﻓﺎی ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از  WPSو ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ روﺗﺮ ﺧﻮد را از دﯾﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ
آﯾﺎ وای ﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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وﻗﺘﯽ رﻣﺰﻋﺒﻮر وایﻓﺎی را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ...
ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﻫﮏ ﮐﻨﯿﺪ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ روﺗﺮی ﮐﻪ ﮔﺬرواژه آنرا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از روﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ
آﯾﺎ روﺗﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎم  SSIDﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮرتﻫﺎی در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده در وﯾﻨﺪوز  10را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ
آﻣﻮزش ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ از ﺣﺎﻟﺖ  Privateﺑﻪ  Publicدر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز
ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ!
 ۵اﺷﺘﺒﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ راﯾﺞ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ وایﻓﺎی را آﺧﺮ ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ؟
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