ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﻤﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﻣﻨﯿﺖ وای
ﻓﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻋﻤﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ وای ﻓﺎی ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﻮزش ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﺮا ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ،IEEE 802.11ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ
آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ SSID ،ﯾﺎ  Service Set Identifierﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی اﺳﺖ .روﺗﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ SSID
ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ،ﻟﭗﺗﺎپ ﯾﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺶ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ روﺗﺮ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی  SSIDﺷﺒﮑﻪ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ :آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ )روﺗﺮ ﺷﻤﺎ( ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .راﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﺪار ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﻮی آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺷﻤﺎ  SSIDرا ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدﺗﺎن از وﺟﻮد آن اﻃﻼع
دارﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی از ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،روﺗﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ دادهﻫﺎی
وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ،آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،در ﻫﻮا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﻓﺮدی در ﺷﻌﺎع آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل را رﻫﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
 SSIDﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮد ،ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻫﮕﯿﺮی اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﻪ روﺗﺮ و در اداﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ،ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ،ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی دﯾﮕﺮ آن را در ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﻫﮑﺮ روﺑﻪرو ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و از وﺟﻮد آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن وای ﻓﺎی
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ روی اﻣﻨﯿﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ دردﺳﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  SSIDﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وای ﻓﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﭘﺴﻮرد را

ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ  SSIDﭘﻨﻬﺎن و ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﯽ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی و

ﭘﺴﻮرد را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪی را
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،آزاردﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻄﻮر دﺳﺘﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ روی دوش ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارد و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
آﻣﻮزش ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﻣﻮزش ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی
ﭘﺲ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻣﻮزش ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی ﻣﯽروﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ  TP-Linkﯾﺎ  D-Linkﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ادﻣﯿﻦ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای

ﺑﺴﯿﺎری از روﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱را در ﻧﻮار آدرس ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن
ارﺗﺒﺎط ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ راهﻫﺎ

ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ادﻣﯿﻨﯽ روﺗﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻫﺮدو  adminﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﭘﻨﻞ ﺷﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮ روﺗﺮ را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آدرس روی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮدم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ،دﻧﺒﺎل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Wirelessﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻮ وﺟﻮد دارد ،دﻧﺒﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Wireless Settingsﯾﺎ  Wireless Optionsﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻨﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در  SSIDاﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮدم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن  SSIDﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺪل ﻣﻮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  Hide SSID ،Enable Broadcastﯾﺎ  Enable Hidden Wirelessﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﮐﺲ
ﮐﻨﺎر  Hide SSIDرا ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﮏ را در ﮔﺰﯾﻨﻪ  Enable SSID Broadcastﺑﺮدارﯾﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﯾﺴﺘﺎرت روﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮی روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎﭘﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی ،ﺑﺮای اﺗﺼﺎل

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻄﻮر دﺳﺘﯽ وارد آنﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ را از دﯾﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و از راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻪ ﻣﻮرد زﯾﺮ ﺿﺮوری
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض روﺗﺮ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ :در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮدمﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﭘﻨﻞ ادﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﭘﻨﻞ را ﺗﻐﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ،
اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل روﺗﺮ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
از ﭘﺴﻮرد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺠﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ ﭘﺴﻮرد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  WPSو  UPnPرا ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ :اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را راﺣﺖﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ آنﻫﺎ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی وای ﻓﺎی
ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﮔﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ از ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن وای ﻓﺎی ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ آن اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر از ﭘﺴﻮرد
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد ﭘﻨﻞ ادﻣﯿﻦ را ﻫﻢ ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

