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اگـر بر روی مودم بی سـیم خـود رمز عبـور قرارداده اید 
و اطمینـان داریـد کـه با ایـن کار آن را ایمـن کرده اید 
بایـد بدانید که در اشـتباه هسـتید. هکر هـا می خواهند 
کـه شـما چنیـن چیـزی را بـاور کنیـد تـا همچنـان 
در  بمانیـد.  باقـی  آسـیب پذیر  آن هـا  حمـالت  بـرای 
ایـن مطلـب بـه معرفـی 4 نکته خواهیـم پرداخـت که 
باقـی  بی اطـالع  آن هـا  از  شـما  امیدوارنـد  هکر هـا 
بمانیـد. چـرا کـه در این صـورت امکان نفـوذ آن ها به 

شـبکه یـا رایانـه شـما ناممکن می شـود.
شـبکه  از  محافظـت  بـرای   WEP رمزگـذاری   .1
رمزگـذاری  اسـت.  بی فایـده  عمـاًل  شـما  بی سـیم 
WEP در عـرض چنـد دقیقـه و بـه آسـانی قابل کرک 

شـدن اسـت و تنهـا حـس اشـتباه امنیـت را بـه کاربر 
می کنـد. القـا 

الگوریتـم  می توانـد  نیـز  تـازه کار  هکـر  یـک  حتـی 
 Wired) سـیمی»  معـادل  «محرمانگـی  رمزنـگاری 
در  را   WEP اختصـار بـه  یـا   (Equivalent Privacy

عـرض چنـد دقیقـه بشـکند. در نتیجـه ایـن موضـوع 
ایـن الگورتیـم را بـه یـک مکانیـزم دفاعـی ناکارآمـد 
از  هسـتند  کاربـران  از  بسـیاری  می کنـد.  تبدیـل 
سـال ها پیـش بـر روی روتـر بی سـیم خـود یـک رمز 
عبـور بـا الگوریتـم WEP تنظیـم کرده انـد و اقدامـی 
نیـز بـرای تغییـر آن بـه رمزگـذاری WPA2 صـورت 

نداده انـد.
رمزنـگاری  روش  بـه  بی سـیم  روتـر  به روزرسـانی 
WPA2 بسـیار سـاده اسـت. شـما می توانیـد راهنمای 
روتر بی سـیم را در سـایت سـازنده آن مطالعـه نمایید.
 MAC آدرس  نمـودن  فیلتـر  قابلیـت  از  اسـتفاده   .2
ناشـناس  دسـتگاه های  اتصـال  از  جلوگیـری  جهـت 
قابـل  آسـانی  بـه  کـه  بـوده  غیرموثـر  روش  یـک 

اسـت. شکسـتن 

بـه  اتصـال  امـکان  کـه   IP بـر مبتنـی  دسـتگاه  هـر 
شـبکه بی سـیم را دارد، دارای یـک کـد منحصـر بـه 
فـرد بـر روی کارت شـبکه خـود اسـت کـه ایـن کـد، 
آدرس MAC نـام دارد. بسـیاری از روتر هـا بـه شـما 
لیسـت  بـه   MAC آدرس هـای  اضافه کـردن  اجـازه 
سـیاه یـا سـفید را جهـت اتصـال بـه روتـر می دهنـد. 
بدیـن صـورت که روتر ابتـدا آدرس MAC دسـتگاهی 
کـه قصـد اتصـال دارد را بـا لیسـت سـیاه یـا سـفید 
خـود چـک می کنـد و سـپس مجـوز اتصـال را صادر 
می کنـد. ایـن موضوع یـک مکانیـزم امنیتی مناسـب 
بـه نظـر می رسـد امـا مشـکل اینجاسـت کـه هکر ها 
امـکان جعـل یـک آدرس MAC تقلبـی کـه بـا نمونه 

صحیـح آن برابـری کنـد را دارا هسـتند.
ابـزار  یـک  دارنـد  احتیـاج  آن هـا  کـه  چیـزی  تمـام 
جهـت  تبادل شـده  بسـته های  بـه  دسـت یابی 
رصـد ترافیـک شـبکه اسـت تـا پـی ببرنـد کـه کـدام 
پذیـرش  مـورد  شـبکه  توسـط   MAC آدرس هـای 
قـرار می گیرنـد. پـس از پـی بـردن بـه ایـن موضـوع، 
می تواننـد یـک آدرس MAC جعلی برای کارت شـبکه 
خـود قـرار دهنـد و بـه راحتی به شـبکه متصل شـوند.
3. غیرفعـال کـردن قابلیـت مدیریـت از راه دور روتـر 
بی سـیم، می توانـد تـا حـد زیـادی موجـب جلوگیری 

از تصاحـب شـبکه توسـط هکر شـود.
تنظیمـی  دارای  بی سـیم  روتر هـای  از  بسـیاری 
هسـتند کـه بـه شـما اجـازه مدیریـت روتـر از طریق 
یـک اتصـال بی سـیم را می دهـد. ایـن موضـوع بـه 
شـما اجـازه می دهد تـا تنظیمـات روتـر را بـدون نیاز 
بـه اتصـال از طریق یـک کابـل و به صورت بی سـیم 
مدیریـت کنیـد امـا ایـن قابلیـت با وجـود مفیـد بودن 
می توانـد خطرسـاز هم باشـد. چـرا کـه همان طور که 
شـما می توانیـد بـه طـور بی سـیم بـه مدیریـت روتـر 

دسترسـی پیـدا کنیـد، بـرای هکر نیـز چنین بسـتری 
آمـاده می شـود. از طرفـی بسـیاری از کاربـران، نـام 
کاربـری و رمـز عبور پیش فـرض کارخانـه ای روتر را 
تغییـر نمی دهنـد (admin و admin). ایـن موضـوع 
اتصـال هکر بـه مدیریت روتـر را بیش از پیش آسـان 
نتیجـه ابتـدا اطمینـان پیـدا کنیـد رمـز  می کنـد. در 
عبـور پیش فـرض مدیریـت تنظیمـات روتـر را تغییـر 
داده ایـد. سـپس قابلیـت اتصال بی سـیم بـه مدیریت 
تنظیمـات را غیرفعـال کنید. بـا این کار تنهـا خودتان 
و آن هـم با اتصـال فیزیکـی می توانیـد وارد مدیریت 

شـوید. روتر  تنظیمـات 
وایرلـس  شـبکه های  از  اسـتفاده  صـورت  در   .4
عمومی، شـما یـک هدف آسـان برای حمـالت «مرد 

بـود. خواهیـد  نشسـت»  و «اسـتراق  میانـی» 
نظیـر  ابزار هایـی  از  اسـتفاده  بـا  می تواننـد  هکر هـا 
میانـی  مـرد  حمـالت   AirJack و   Firesheep

(man-in-the-middle) را اجـرا کننـد. جایـی کـه 

فرسـتنده  بی سـیم  تبـادل  میـان  خودشـان  آن هـا 
ایـن  محـض  بـه  می دهنـد.  قـرار  دریافت کننـده  و 
کـه آن هـا خودشـان را در خـط ارتباطـی قـرار دهند، 
کاربـری،  حسـاب های  عبـور  رمـز  سـرقت  امـکان 
برای شـان  و...  چت هـا  مشـاهده  ایمیل هـا،  خوانـدن 
 SSL مهیـا می گـردد. آن ها حتـی بـا ابزار هایـی نظیر
Strip امـکان به دسـت آوردن رمز عبور حسـاب های 

شـما در سـایت ها امـن را نیـز خواهند داشـت. توصیه 
می شـود در صـورت اتصـال بـه شـبکه های وایرلس 
 VPN از  و...)  رسـتوران  فـرودگاه،  (نظیـر  عمومـی 
اسـتفاده کنیـد. یـک VPN امـن، یـک الیـه امنیتـی 
اضافـی بـرای شـما ایجـاد می کنـد کـه شکسـتن آن 
بسـیار سـخت خواهد بود. ایـن موضوع باعـث خواهد 

شـد هکـر بـه سـراغ یـک هـدف آسـان تر بـرود.

ترفندویندوز

آپدیت های قدیمی را از ویندوز خود پاک کنید

هنگامی که ویندوز آپدیت می شود، آپدیت های قبلی مشابه با آن حذف نمی شوند بلکه در 
پوشه ای به نام WinSxS، از زیرمجموعه پوشه Windows ذخیره می گردند. این امر برای 
درایور های مختلف نیز اتفاق می افتد و در صورت نصب نسخه جدید یک درایور، نسخه قبلی 
به پوشه ذکر شده منتقل می گردد. این فایل های قدیمی، حجم قابل توجهی از درایوی که 
ویندوز در آن نصب است را اشغال می کنند. اگر شما نیز مانند بسیاری از کاربران با مشکل 
کمبود فضای هارددیسک مواجه هستید حذف این فایل ها کمک شایانی به شما خواهد کرد. 
در ادامه نحوه حذف این به روزرسانی های قدیمی را برای شما بازگو می نماییم. این روش 

بر روی ویندوز های 7، 8 و 8,1 قابل انجام است.
 C درایو  بر روی  و  کنید  باز  را   Computer  :8,1 و   8 ویندوز  در  آپدیت  فایل های  حذف 
 Disk بر روی General را انتخاب کنید. در سربرگ Properties راست کلیک کنید. گزینه
 Files را برگزینید. اکنون در قسمت Clean up system files کلیک کنید. گزینه Cleanup

 OK بگردید و تیک آن را بزنید. اکنون Windows Update Cleanup به دنبال to delete

را بزنید تا عملیات پاک سازی فایلها انجام گیرد. در انتها الزم است یک بار ویندوز را ری استارت 
کنید تا پاک سازی تکمیلی صورت گیرد. حذف فایل های آپدیت در ویندوز 7:  این قابلیت به 
طور پیشفرض در ویندوز 7 قرار ندارد و مایکروسافت اخیراً با عرضه یک به روزرسانی، آن را برای 
این ویندوز فراهم کرده است. برای دانلود این آپدیت برای نسخه 32 بیتی ویندوز 7 از لینک زیر:
http://download.microsoft.com/download/8/E/1/8E19C5F1-6331-

4982-87C2-B714DF8A083A/Windows6.1-KB2852386-x86.msu

و برای نسخه 64 بیتی از لینک زیر استفاده کنید:
http://download.microsoft.com/download/E/9/6/E96EA9AF-BF03-

4762-95FA-B4F6950075F6/Windows6.1-KB2852386-x64.msu

پس از راهاندازی مجدد ویندوز، مانند دستورات ذکر شده فوق، به Computer رفته و پس از 
 General سربرگ در  کنید.  انتخاب  را   Properties گزینه  C درایو بر روی  راست کلیک 
گزینهی  تیک   Files to delete قسمت در  حال  کنید.  کلیک   Disk Cleanup بر روی
Windows Update Cleanup را بزنید.بر روی OK کلیک کنید تا فایل ها حذف شوند. 

با توجه به این که هنوز تعداد زیادی از کاربران ویندوز در کشور ما از ویندوز 7 و ویندوز 8 
استفاده می کنند، این دو روش می تواند حجم بسیار زیادی از درایو C آن ها یا همان درایو 
ویندوزشان را آزاد کرده و فضای بیشتری را در اختیارشان قرار دهد. فراموش نکنید که توجه 
به حجم حافظه و مرتب سازی زودهنگام آن یکی از مهم ترین رفتار هایی است که کاربران 
رایانه باید مورد توجه قرار دهند. با استفاده از این روش ها می توانید به شکل بهینه تری از 

فضای هارد خود استفاده کنید.

دانستن نکاتی که می تواند امنیت وایرلس شما را باال ببرد

نکات امنیتی که هکر ها 
دوست ندارند، شما بدانید


