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ده روش ساده افزایش سرعت
شبکههای وایفای خانگی

احتمال اینکه همین االن با وایفای به اینترنت متصل شده باشید و دارید این
مقاله را میخوانید زیاد است .اگر همینطور است ،شاید گاهگداری پیش آمده
که شبکه وایفایتان آنطور که دوســت دارید خوب کار نمیکند .راههای
بسیار ســادهای وجود دارد که میتوانید عملکرد شبکه وایفایتان را بهبود
ببخشید .در این مقاله ما به ده تا از آنها اشاره میکنیم.
ما اغلب به شبکههای وایفای به عنوان یک میدان یکنواخت فکر میکنیم که
فضای زندگی ما را پر کرده اســت .در حقیقت وایفای یک سیگنال فیزیکی
است که میتواند توســط دیوار و دیگر دستگاههای الکترونیکی و حتی خود
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ما ســد و یا پراکنده شود .برای اثبات این مســئله به نقشه وایفایای که
جیسون کول ،دانشجوی ارشد فیزیک از آپارتمان خود تهیه کرده است نگاهی
بیاندازید.
واضح است که مکانی که روتر خود را قرار میدهید و چیزهایی که اطراف آن
قرار دارد تاثیر زیادی روی قدرت شبکه دارند .در ادامه به چگونگی بهینهترین
چینش برای شبکه شما خواهیم پرداخت.

 . 1روتر را نزدیک مرکز خانه قرار دهید

روتر سیگنا ل را به تمام جهات انتشار میدهد ،بنابراین قرار دادن آن در یک
گوشه از خانه یا نزدیک پنجره به معنی هدر رفت بخش قابل توجهای از سیگنال
آن است .ممکن است نیاز باشد تا اتصال شبکه به یکی از دستگاههایتان را با
کابل شبکه تامین کنید ،اما کابلهای شبکه طول و دراز قیمت چندانی ندارند و
جابجا کردن روترتان میتواند تاثیر شگرفی در بهبود عملکرد آن داشته باشد.

 . 2روتر را از سطح زمین باالتر قرار دهید

دو دلیل وجود دارد که بهتر است روتر را مستقیم روی زمین قرار ندهید .یکی
اینکه اغلب آنها طوری طراحی شــدهاند تا سیگنال را کمی به سمت پایین
منتشر کنند .عالوه بر آن نمیتوانند به سادگی در مصالحی مثل آهن و بتن و
سیمان که احتماال در ساخت کف خانه شما از آنها استفاده شده نفوذ کنند.
در نتیجه ،متخصصان توصیه میکنند که روترتان را حداقل یک متر باالتر از
سطح زمین ،مثال بر روی یک میز یا قفسه کتابخانه قرار دهید .به همین دلیل
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شــما نباید روتر را در زیر زمین قرار دهید .مخصوصا اگر خانهتان چند طبقه
است و فندانسیون بتنی دارید.

 . 3روتر را در اتاقی قرار دهید که بیشتر از اینترنت استفاده میکنید

صرف نظر از محل قرارگیری روتر ،سیگنال در اتاقی که روتر در آن قرار دارد
از همهجا قویتر اســت .پس در حالت ایدهآل شما میتوانید آن را نسبتا در
مرکز خانه و اتاقی که از دستگاههای متصل به وایفای استفاده میکنید قرار
دهید.

 . 4روتر را در فضای باز قرار دهید

از آنجا که سیگنال روتر میتواند توسط خیلی از مواد جذب شود ،باید آن را
تا جای ممکن در فضای باز قرار دهید .به بیان دیگر ،آن را در کمد قایم نکنید
و یا بین مبلمان قرار ندهید .امواج رادیویی در هوای باز بهتر منتقل میشوند،
بنابراین خط دید را در نظر داشته باشید .اگر میتوانید روتر را از فاصله دور و
از بسیاری جهات مختلف ببینید ،آن را در جای درستی قرار دادهاید.

 . 5روتر را از دیگر دستگاههای الکترونیکی دور نگه دارید

تمام دســتگاههای الکترونیکی میتوانند در سیگنال روتر تداخل ایجاد کنند:
میکروفر ،تلویزیون ،تلفنهای بیسیم و اساسا هرچیز که سیگنال الکترومغناطیس
تولید میکند یا موتور دارد .به همین خاطر است که ساندویچ کردن آن بین
تجهیزات سرگرمیهای خانگی در زیر تلویزیون ایده خوبی نیست .به طور کلی

www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره  | ۱وای فای  |1وای فای لذیذ | 6

روتر را از دیگر دستگاههای الکترونیکی دور نگه دارید .اشیاء بزرگ فلزی (مثل
آینهها یا کابینتها) و آب (مثال آکواریوم) میتوانند سیگنال را سد کنند و باید
از آنها پرهیز کنید.
 . 6یک آنتن را به صورت عمودی و دیگری را به شکل افقی تنظیم کنید
از آنجا که ســیگنال روتر به شکل قائم بر آنتن منتشر میشود ،عقل سلیم
میگوید که آنتنهای عمودی سیگنال را به شکل افقی پخش میکنند و فضای
بیشتری از خانه را پوشش میدهند .صحیح ،اما این مسئله در مورد تراز کردن
آنتنهای دســتگاهها در جهت یکسان با آنتن روتر برای به حداکثر رساندن
دریافت سیگنال نیز صدق میکند .بیشتر لپتاپها آنتنهای داخلی افقی دارند
اما یک تلفن یا تبلت بسته به شکلی که آن را نگه میدارید؛ احتماال در موقعیت
متفاوتی قرار میگیرد .تنظیم یک آنتن روتر به صورت عمودی و آنتن دیگر
در جهت افقی میتواند تمام سطوح را پوشش دهد و در عین حال سیگنال را
تا جای ممکن به شکل یکنواخت در خانه پخش کند.

. 7قدرت سیگنال را اندازه بگیرید

تعدادی اپ مثل  Cloud checkیا  Wi-Fi Analyticsوجود دازد که به شما
امکان میدهد تا نقشــهای از سیگنال وایفای در سرتاسر خانهتان رسم کنید
و بفهمید ســیگنال در کدام نقاط ضعیف است .این کار میتواند به شما برای
قراردهی بهتر روتر سرنخهایی بدهد.
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. 8تنظیم نرمافزار روتر

ی وجود دارد که میتواند
در بعضی موارد تنطیمات و دستکاریهای نرمافزار 
شبکه وایفای را بهبود ببخشد .برای تنظیم نرمافزاری روتر معموال باید آدرس
آیپی مشــخصی را در مرورگر وب وارد کنید (برای فهمیدن آدرس آیپی،
پنل پشتی روتر را نگاه کنید یا نام روتر را در اینترنت جستجو کنید) .وقتی وارد
تنظیمات شدید ،دو چیز مهم را میتوانید امتحان کنید.
یکی تغییر کانالی است که روتر روی آن کار میکند .این مورد برای روترهای
جدید کمتر مشکلساز است اما روترهای قدیمیتر اغلب با هم تداخل میکنند
(مخصوصا در نواحی شلوغ شهری با شبکههای زیاد) و تغییر کانال فرکانس
میتواند راهحلی برای آن باشــد .روترهای قدیمی روی  14فرکانس مختلف
کار میکنند و کانالهای  6، 1و  11عموما بهتر هســتند ،چرا که کمتر روی
کانلهای دیگر میافتند و تداخل کمتری ایجاد میکنند .کانال پیشفرض 6
است اما اگر مشکل سیگنال دارید کانالهای دیگر را امتحان کنید.
گزینه دیگر ارتقا نرمافزار روتر اســت (که به آن فریمویر گفته میشود) .این
کار برای تمام روترها ممکن نیست اما شرکتها هر از چندگاهی فریم ویرهای
رایگانی برای ارتقا روترهای قدیمیتر روی وبسایتهایشان قرار میدهند که
مینواند در بهبود عملکرد روتر موثر باشد .برای اینکه ببینید برای روتر شما
هم فریمویر جدیدی آمده باید به سایت شرکت سازنده مراجعه یا اینترنت را
جستجو کنید.
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 . 9بررسی کنید اشکال از طرف شرکت سرویسدهنده اینترنت نباشد

یک راه ســاده برای اطمینان از اینکه مشکل از روتر است و اشکال از سمت
سرویسدهنده اینترنت نیست ،اجرای تست سرعت تحت دو حالت متفاوت
است :یک بار از طریق وایفای و بار دیگر از طریق کامپیوترتان که توسط یک
کابل اترنت مســتقیما به روتر متصل شده است .اگر هر دو با مشکل کندی
سرعت مواجهاند ،احتماال برای رفع اشکال یا ارتقا نوع اینترنت باید با  ISPخود
صحبت کنید اما اگر سرعت وایفای خیلی کندتر است پس به احتمال زیاد
اشکال از خود روتر است.
 .10اگر هیچکدام از روشها کارساز نبود ،باید تجهیزات جدید خریداری کنید
اگر هنوز هم با مشــکالت شبکه مواجه هســتید و هیچکدام از این راهکارها
کارساز نبود ،ارتقا به یک روتر جدید میتواند تغییر چشمگیری ایجاد کند ،چرا
که فناوری استفاده شده در انتشار سیگنال در طی سالهای اخیر تغییر بسیاری
کرده است .شما همچنین میتوانید روتر فعلیتان را با نصب یک آنتن قویتر
ارتقا دهید ،اما فقط بعضی از روترها این اجازه را به شــما میدهند .سرانجام،
برای افزایش برد روتر خود میتوانید یک تقویتکننده یا  repeaterخریداری
کنید .تقویتکننده دســتگاهی است که شبکه فعلی شما را میگیرد و مجدد
منتشر میکند .اینکار اصال پهنایباند شما را افزایش نمیدهد اما شبکه را تا
فاصله بیشتری پخش میکند
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شبکه وایفای شما به این  ۵دلیل کند است  +راهحل

بــرای دو دهــه اســت کــه اینترنــت بــا زندگــی مــا اجیــن شــده اســت،
صرفنظــر از تمــام تغییــرات و پیشــرفتهایی کــه در فنــاوری صــورت
گرفتــه ،یــک چیــز همچنــان ثابــت باقــی مانــده اســت و آن هــم نــوع
و شــیوه اتصــاالت اســت .وقتــی صفحــات وب بــاز نمیشــوند ،ویدیوهــا
بــه درســتی بافــر نشــده و دائــم قطــع و وصــل میشــوند یــا ایمیلهــا
قصــد بــاز شــدن ندارنــد ،تازه مشــکالت و فشــار عصبــی کاربــران اینترنت
شــروع میشــود .در ادامــه پنــج مشــکل رایــج و راه حــل برطــرف کــردن
آن را بررســی خواهیــم کــرد.

www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره  | ۱وای فای  |1وای فای لذیذ | 10

 .1سارقان اینترنت

یکــی از بهتریــن مزیتهــای اســتفاده از یــک شــبکه وایفــای امــکان
دسترســی ســريع و آســان بــه اینترنــت اســت .امــا اگــر کلمه عبور شــبکه
شــما بیــش از انــدازه ســاده باشــد ،ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا افــراد
غریبــه هــم بتواننــد بــه آن دسترســی داشــته باشــند و بــه ایــن شــكل هم
امنیــت و هــم پهنــای باند اینترنت شــما دچار مشــکل خواهد شــد .مســلما
ایــن چیــزی نیســت کــه شــما میخواهیــد .شــبکههایی کــه از کلمــات
عبــور ضعيــف اســتفاده میکننــد و یــا اصــا از آن اســتفاده نمیکننــد در
معــرض خطــر جــدی دســتبرد زدن توســط دیگــران هســتند .بــرای ایــن
کــه بدانیــد چــه دســتگاههایی بــه شــبکه شــما متصــل شــدهاند میتوانیــد
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از نــرم افــزار رایــگان  Wi-Fi History Viewاســتفاده کنیــد و آدرسهــای
ایپــی ناشــناس را پیــدا کنیــد.
بــرای پیشــگیری از نفــوذ بیگانــگان به شــبکه اختصاصی خــود و جلوگیری
از ســرقت اینترنــت و پهنــای بانــد اولیــن قــدم ایــن اســت کــه کلمــه عبور
روتــر خــود را تغییــر دهیــد .اگــر نمیدانیــد کجــا میتوانیــد آن را پیــدا
کنیــد ،ســایتی بــه نــام  Router Passwordsوجــود دارد کــه میتوانــد در
زمینــه پیــدا کــردن کلمــه عبــور ســازنده روتــر بــه شــما کمــک کنــد.
بعــد از آن ،یــک کلمــه عبــور طوالنــی و پیچیــده را انتخــاب کنیــد کــه بــه
راحتــی نتــوان آن را حــدس زد.

 .2ازدحام

ایــن مشــکلی اســت کــه بیشــتر بــرای محــات و آپارتمانهــای شــلوغ
از نظــر تعــداد شــبکههای بیســیم رخ میدهــد .وقتــی تعــداد زیــادی
کاربــر قصــد داشــته باشــند همزمــان بــه یــک کانــال وایفــای یکســان
متصــل شــوند ،ســرعت اتصــال بــه طــرز قابــل مالحظـهای تحــت تاثیــر
قــرار خواهــد گرفــت.
وقتــی ســرعت اتصــال شــما بــه شــبکه در ســاعات خاصــی از روز کنــد
میشــود ،کــه معمــوال ایــن موضــوع در عصــر و زمانــی کــه اکثــرا از ســر
کار بــه خانــه برگشــتهاند بیشــتر اتفــاق میافتــد ،ایــن مشــکل یــک نشــانه
بــزرگ از وجــود تراکــم و ازدحــام در ســیگنالهای وایفــای اســت .بــرای
رفــع ایــن مشــکل از یــک کانــال دیگــر در روتــر خــود اســتفاده کنیــد.
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اگــر روتــر شــما از فرکانــس  2.4گیگاهرتــز اســتفاده میکنــد ،معمــوال 11
کانــال بــرای انتخــاب وجــود دارد .بیشــتر کانالهــای  6 ،1و  11توصیــه
شــده اســت ،امــا بــرای پیــدا کــردن یــک اتصــال ســریعتر بهتــر اســت
ســایر کانالهــا را نیــز امتحــان کنیــد .خریــد یــک روتــر پشــتیبانی کننــده
از بانــد جدیدتــر  5گیگاهرتــز هــم کمــک بزرگــی بــه رفــع ایــن مشــکل
میکنــد.

 .3تجهیزات از رده خارج

همــه روترهــای وایفــای یکســان ســاخته نمیشــوند .روترهــای  ACیــک
مرحلــه پیشــرفتهتر از مدلهــای قدیمیتــر  Bو  Gو حتــی مــدل N
هســتند .ایــن روترهــای جدیــد قابلیتهــای بیشــتری داشــته و عملکــرد
بهتــری از خــود نشــان میدهنــد .اگــر قصــد خریــد یــک روتــر جدیــد
را داریــد بهتــر اســت بــه دنبــال نــوع جدیــد  ACباشــید .روترهــای AC
داری حداکثــر گســتره پهنــای بانــد در حــدود  8در  160مگاهرتز هســتند
کــه در مقايســه بــا  4در  40اســتاندارد  Nگســتردهتر اســت .بــه عبــارت
دیگــر ،هــر چــه پهنــای بانــد گســتردهتر باشــد امــکان تبــادل داده بــدون
افــت ســرعت نیــز بیشــتر میشــود.

 .4تنظیمات امنیتی روتر شما

گذشــته از محافظــت از شــبکه شــما در مقابــل اســتفاده از پهنــای بانــد
توســط افــراد غیــر مجــاز کــه میتوانــد بــدون ایــن کــه شــما متوجــه
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باشــید ،ســرعت شــبکه شــما را بــه میــزان قابــل مالحظــهای کاهــش
ی کــه شــما اســتفاده
دهــد ،آیــا میدانســتید کــه نــوع امنیــت بیســیم 
میکنیــد نیــز میتوانــد روی عملکــرد کلــی ســرعت شــما نیــز تاثیــر
گــذار باشــد؟ اگــر شــبکه شــما بــه اصطــاح بــاز (بــدون امنیــت) اســت
یــا از اســتاندارد امنیتــی  WEPاســتفاده میکنیــد ،فــورا تنظیمــات امنیتــی
خــود را تغییــر دهیــد .مســلما تــاش بــرای دسترســی بــه یــک شــبکه باز
بســیار راحتتــر بــه نتیجــه میرســد و اســتاندارد امنیتــی قدیمــیWEP
را آســانتر میتــوان هــک کــرد ،بنابرایــن بــه هیــچ وجــه از آن اســتفاده
نکنیــد.
گزینههــای امنیتــی دیگــر پیــش روی شــما WPA, WPA2 with TKIP
و  WPA2 with AESهســتند WPA .و  TKIPنیــز اســتانداردهای دیگــری
ی
هســتند کــه بایــد از آن پرهیــز کــرد .ایــن دو پروتــکل نــه تنهــا قدیمـ 
و ناامــن هســتند بلکــه میتواننــد ســرعت شــبکه شــما را هــم کــم کننــد.
بهتریــن گزینــه اســتفاده از  WPA2 with AESاســت AES .یــک پروتــکل
جدیدتــر و امنتــری اســت کــه ســرعت بیشــتری را نیــز در اختیــار شــما
قــرار میدهــد.

 .5شما خیلی دورتر از محدوده سیگنالدهی هستید

بعضــی اوقــات آســانترین راه بــرای رفــع مشــکل درســت پیش چشــم ما
اســت .ســاختار روترهــا بــه گونـهای طراحــی نشــده تــا بتواننــد ســیگنالها
را تــا مســافتهای طوالنــی منتقــل کننــد ،بنابرایــن در بخشهایــی از
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خانــه شــما ممکــن اســت بــه اصطــاح نقطــه کــوری وجــود داشــته باشــد
کــه ســیگنال وایفــای بــه آنجــا نمیرســد .بــرای تهیــه یــک نقشــه جامــع
از مناطــق تحــت پوشــش ســیگنال شــبکه خــود از یــک ابــزار بــه نــام
 HeatMapperاســتفاده کنیــد .ایــن کار بــه شــما کمــک میکنــد ببینیــد
کجــای منــزل یــا محــل کار شــما ســیگنال وایفــای قویتــری دارد.
 HeatMapperیــک نــرم افــزار رایــگان تحــت وینــدوز اســت کــه
میتوانیــد بــه راحتــی آن را دانلــود و اســتفاده کنیــد .اگــر از کاربــران
مــک هســتید  NetSpotجایگزیــن خوبــی بــرای ایــن کار اســت.
وقتــی شــما نواحــی مشــکلدار خانــه را پیــدا کردیــد ،چنــد گزینــه پیــش
روی شــما اســت .یــک گزینــه خریــد یــک گســترش دهنــده وایفــای
اســت کــه میتوانــد گســتره انتشــار ســیگنال روتــر شــما را تقویــت کنــد.
گســترش دهندههــای وایفــای بــر اســاس مــدل و قابلیتهایــی کــه ارائــه
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میکننــد قیمتــی در حــدود  20تــا  120دالر دارنــد .معمــوال یک گســترش
دهنــده ســطح متوســط جوابگــوی نیــاز شــما خواهــد بــود.
گزینــه دوم خریــد یــک سیســتم حرفــهای مخصــوص ترکیبــی اســت.
بــرای مثــال  Eero Home Wi-Fi systemپانصــد دالری تضميــن میکنــد
کــه دیگــر نقطــه کــوری در خانــه شــما باقــی نمیگــذارد .یــک سیســتم
ترکیبــی و مخصــوص شــامل مجموعـهای از روترهــای کوچــک اســت کــه
بــا هماهنگــی بیــن یــک دیگــر محــدوده تحــت پوشــش شــبکه شــما را
گســترش میدهــد .تنهــا کافــی اســت ایــن روترهــا را در بخشهــای
مختلــف خانــه قــرار دهیــد تــا ســیگنال به تمــام نقــاط خانه ارســال شــود.
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چگونه رمز وای فای خودمان را پیدا کنیم

گاهــی پیــش آمــده کــه رمــز عبــور شــبکه وایفایمــان را فرامــوش
کردهایــم یــا در منــزل یکــی از آشــنایان هســتیم و نمیخواهیــم رمــز
وایفــای را مجــددا ســوال کنیــم .در ایــن مقالــه بــه راههای بدســت آوردن
و بازیابــی رمــز عبــور شــبکه وایفــای خواهیــم پرداخــت.
پیدا کردن رمزعبور پیشفرض ثبت شده بر روتر
روترهــای وایفــای مــدرن و دســتگاههای ترکیبــی مــودم و روتــر کــه
توســط خیلــی از ســرویس دهنــدگان اینترنــت ارئــه میشــوند ،یــک نــام
شــبکه وایفــای و یــک رمزعبــور پیــش فــرض دارنــد .ایــن رمــز تصادفــی
اســت و هــر روتــر رمزعبــور مختــص خــود را دارد .اگــر هنــوز ایــن رمــز
پیــش فــرض را تغییــر ندادهایــد ،میتوانیــد از طریــق همــان رمــز اولیــه به
شــبکه متصــل شــوید .بــرای یافتــن رمــز پیــش فــرض بایــد بــر روی بدنه
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روترتــان بــه دنبــال برچســبی بگردیــد کــه ( SSIDنــام شــبکه بیســیم) و
رمــز عبــور بــر روی آن ثبــت شــده اســت.
اگــر رمــز بــر روی خــود روتــر نوشــته نشــده ،در دفترچــه راهنمــای روتــر
بــه دنبــال آن بگردیــد .اگــر دفترچــه در دســترستان نیســت میتوانیــد
شــماره مــدل دســتگاه را بــر روی اینترنــت جســتجو کنیــد.

پیدا کردن رمز عبور در ویندوز

اگــر از یــک لپتــاپ یــا کامپیوتــر دســکتاپ وینــدوزی بــه شــبکه وایفای
متصــل شــده باشــید ،وینــدوز ایــن رمــز را بــه خاطــر میســپارد و از همین
طریــق قادریــد بــه رمــز عبــور دسترســی پیــدا کنیــد .بــرای ایـنکار بــه
کنتــرل پانــل برویــد و در ذیــل  Network and Internetبــر روی View
 network status and tasksکلیــک کنیــد .ســپس در ســمت راســت
( Connectionsاتصــاالت) روی نــام اتصــال فعلــی وایفــای کلیــک کنید.
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اگــر قبــا بــه شــبکه وایفــای متصــل بودهایــد و در حــال حاضــر بــه آن
وصــل نیســتید ،بایــد در ســمت چــپ پنجــره بــر روی Change adapter
 settingsکلیــک کنیــد و ســپس در پنجــره جدیــد بــر روی نــام شــبکه
راســت کلیــک کنیــد و  Statusرا انتخــاب کنیــد.

در پنجره  Wi-Fi Statusبر روی  Wireless Propertiesکلیک کنید.

حـ�اال بـ�ر روی سـ�ربر گ  Securityکلیــک کنیــدو کادر �Show charac
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 tersرا تیــک بزنیــد تــا رمــز عبــور نمایــان شــود.

پیدا کردن رمزعبور روی مک

اگــر یــک کامپیوتــر مــک داریــد کــه در حــال حاضــر بــه شــبکه وایفــای
مــورد نظــر متصــل اســت و یــا قبال بــه آن متصل بــوده بــاز هــم میتوانید
بــه رمــز عبــور دسترســی پیــدا کنیــد .وینــدوز و مــک اجــازه مشــاهده این
اطالعــات را میدهنــد امــا دســتگاههای ســیار مثــل تلفنهــای هوشــمند
آندرویــدی و آیفــون و آیپــد امــکان مشــاهده رمز شــبکه وایفــای را در
اختیارتــان نمیگذارنــد .بــرای یافتــن رمزعبــور بــر روی مــک ،کلیدهــای
 Command+Spaceرا بــرای بــاز شــدن کادر جســتجوی Spotlight
بفشــارید .عبــارت  Keychain Accessرا تایــپ کنیــد و  Enterبزنیــد تــا
اپ  Keychain Accessاجــرا شــود.
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نــام شــبکه وایفــای را از لیســت پیــدا و بــر روی آن کلیــک کنیــد .حــاال
بــر روی دکمــه "اطالعــات" (دکم ـهای کــه بــا حــرف  iمشــخص شــده
اســت) در پاییــن پنجــره کلیــک کنیــد.
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در پنجــره جدیــد بــر روی کادر  Show Passwordنمایــش رمــز عبــور
کلیــک کنیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای مشــاهده رمــز بایــد
حســاب کاربریتــان دسترســی ( administratorمدیــر سیســتم) داشــته
باشــد .بعــد از وارد کــردن نــام کاربــری و رمــز عبــور حســاب کاربریتــان
در مــک ،رمــز وایفــای نمایــش داده میشــود.

پیدا کردن رمز عبور در رابط کاربری تحت وب روتر
اگــر نــام کاربــری و رمــز روتــر را میدانیــد ،میتوانیــد از طریــق رابــط
کاربــری وب روتــر بــه رمــز وایفــای دسترســی پیــدا کنیــد .اول وارد
تنظبمــات روتــر شــوید .بــرای ایــن کار بایــد در نــوار آدرس یــک مرورگ ِر
وب عبــارت " "191.168.1.1را تایــپ کــرده و پــس از زدن دکمــه ،Enter
در کادری کــه بــاز میشــود نــام کاربــری و رمــز روتــر را وارد کنیــد .حــاال
در تنظیمــات روتــر بــه دنبــال " "Wi-Fiیــا چیــزی مشــابه آن بگردیــد.
در پنجــره مربوطــه قادریــد رمــز وایفــای را مشــاهده کنیــد و همچنیــن
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میتوانیــد آن را بــه رمــز دلخــواه تغییــر دهیــد.

ریست یا بازگرداندن روتر به رمز پیش فرض وایفای

اگــر نتوانســتید رمــز را پیــدا کنیــد و بــه رابــط کاربــری روتــر نیــز
دسترســی نداریــد میتوانیــد روتــر را ریســت کــرده و بــه تنظیمــات
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کارخانــه بازگردانیــد تــا رمــز بــه حالــت پیــش فرضــی کــه بــر روی بدنــه
روتــر ثبــت شــده بــاز گــردد .بــرای انجــام ایــن کار بایــد در پشــت روتــر
بــه دنبــال یــک حفــره کوچــک بــا عنــوان  resetبگردیــد و ایــن دکمــه
را توســط یــک ســنجاق فشــار داده و حــدود ده ثانیــه نگــه داریــد .توجــه
داشــته باشــید کــه بــا انجــام ایــن کار تمــام تنظیمــات روتــر بــه طــور
کامــل پــاک شــده و بــه حالــت پیــش فــرض بــاز میگــردد.
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شبکه وایفای خودتان را هک کنید!

همیشــه هــم هــک کــردن شــبکههای بیســیم غیرقانونــی و غیراخالقــی
نیســت .شــاید شــما کلمــه عبــور شــبکه شــخصی خــود را فرامــوش کــرده
باشــید و نیــاز بــه راهــکاری دارید تــا آن را بازیابــی کنید .شــاید میخواهید
میــزان امنیــت شــبکه خــود را آزمایش کنیــد تا مطمئــن شــوید خرابکاران
بــه ایــن راحتــی نمیتواننــد بــه شــبکه شــما نفــوذ کننــد .هــر دلیلــی کــه
داشــته باشــید ،چنــد روش وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از آن میتوانیــد
بــه یــک شــبکه وایفــای نفــوذ کنیــد .در ادامــه ســعی داریــم چنــد نمونــه
از آن را بــه شــما نشــان دهیــم .لطفــا ســعی نکنیــد از مهارتهایــی کــه بــه
آن دسترســی پیــدا میکنیــد بــرای مقاصــد نامشــروع اســتفاده کنیــد.
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Sneakernet
گاهــی اوقــات آســانترین راه بــرای نفــوذ بــه یــک ســاختمان وارد شــدن
از در ورودی آن اســت .بــه ایــن روش از حمــات  Sneakernetگفتــه
میشــود ،زیــرا بــه جــای اینکــه خودتــان مســتقیما روی یــک شــبکه کار
کنیــد ،اصطالحــا از کفــش کتانــی خــود بــرای حرکــت بــه مقصد اســتفاده
میکنیــد.
اگــر واقعــا وسوســه شــدهاید کــه بــه یــک شــبکه وارد شــوید و کســی هــم
دور و اطرافتــان نیســت کــه کار شــما را زیــر نظر داشــته باشــد ،بــه راحتی
میتوانیــد لپتــاپ خــود را بــه پــورت اترنــت روتــر مــورد نظــر متصــل
كنيــد .بــا ایــن کار نــه تنهــا بــه ســرعت و بــدون نيــاز بــه کلمــه عبــور به
ایــن شــبکه متصــل خواهیــد شــد ،بلکــه میتوانیــد بــه تنظیمــات روتــر هم
دسترســی پیــدا کنیــد ،چــرا کــه معمــوال خیلــی از افــراد از نــام کاربــری و
کلمــه عبــور پیشفــرض روتــر اســتفاده میکننــد .از ایــن طریــق میتوانیــد
کلمــه عبــور را مشــاهده یــا آن را تغییــر دهیــد ،اتصــاالت را مدیریت کنید
و حتــی مــک آدرس دســتگاه خــود را بــه فهرســت مجــاز اضافــه کنیــد تــا
بتوانیــد از ایــن بــه بعــد بــدون دردســر بــه ایــن شــبکه متصــل شــويد.
خیلــی از روترهــای پیشــرفته امــروزی اغلــب بــه قابلیتــی بــه نــام نصــب
محافظــت شــده وایفــای یــا بــه اختصــار  WPSمجهــز هســتند .اگــر ایــن
قابلیــت فعــال باشــد بــه شــما اجــازه خواهــد داد بــه راحتــی دســتگاه خــود
را بــرای اتصــال از طریــق  WPSآمــاده کــرده و بعــد بــا فشــردن دکمــه
دسترســی روی روتــر و نگــه داشــتن آن تــا زمــان شناســایی دســتگاه،
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اتصــال را برقــرار کــرده و بــه شــبکه بیســیم دسترســی داشــته باشــید.
از اینجــا بــه بعــد ،شــما دیگــر نیــاز بــه وارد کــردن کلمــه عبــور بــرای
دسترســی بــه شــبکه نخواهیــد داشــت و خــود روتــر بــه طــور خــودکار
کامپیوتــر یــا دســتگاه شــما را شناســایی خواهــد کــرد.

خرابکاری را شروع كنيد

در اکثــر مــوارد ،شــما نمیتوانیــد بــا خیــال راحــت چنــد دقیقــه بــا
لپتــاپ خــود کنــار روتــر بنشــينيد و بــا آن خلــوت کنیــد .امــا همچنــان
گزینههــای دیگــری روی میــز هســت .اگــر فقــط نیــاز بــه دسترســی بــه
اینترنــت داریــد و بــرای شــما مهــم نیســت کــه ایــن دسترســی از طریــق
چــه شــبکهای انجــام ميشــود ،میتوانیــد از روشــی بــه نــام wardriving
اســتفاده کنیــد و بــه راحتــی یــا ســواره و یــا پیــاده بــه دنبــال شــبکههای
بیســیم محافظــت نشــده در محیــط پیرامــون خــود بگردیــد.
اگــر چنــدان بــه نتیجــه دادن ایــن کار امیــدوار نیســتید ،خبــر خــوب
ايــن اســت کــه خیلــی از مــردم همچنــان از شــیوه امنیتــی  WEPبــرای
حفاظــت از شــبکه اســتفاده میکننــد ،و بــه راحتــی میتــوان بــه ایــن روش
حفاظتــی نفــوذ کــرد .نکتــه منفــی در اســتفاده از ایــن روش ایــن اســت که
ابــزاری کــه بــرای اینگونــه نفوذهــا مــورد اســتفاده قــرار میگیرد خودشــان
میتواننــد بــرای سیســتم شــما دردسرســاز شــوند ،چــرا کــه احتمــاال شــما
مجبــور هســتید ایــن ابــزار را از منابــع نامعتبــر دانلــود كنيــد.
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یــک روش بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل اســتفاده از یــک توزیع ســبک
و جمــع و جــور لینوکــس اســت PHLAK .بــرای آزمایــش پایــداری یــک
شــبکه طراحــی شــده اســت .شــما بــه راحتــی میتوانیــد ایــن توزیــع از
لینوکــس را از روی  CDیــا درایــو  USBاجــرا کنیــد .جلوگیری از دسترســی
بــه هــارد درايــو شــما ايــن امــکان را بــه وجــود مـیآورد کــه شــما از یــک
نرمافــزار بــدون بــر جــا گذاشــتن هیچگونــه اثــری روی سیســتم خــود
اســتفاده کنیــد .بــا ایــن روش از اطالعــات شــخصی خــود نیــز محافظــت
خواهیــد کــرد.
بعــد از اینکــه  PHLAKرا روی  CDیــا درایــو  USBقــرار دادیــد ،تنهــا کافی
اســت کامپیوتــر خــود را از نــو بارگــذاری کنیــد تــا بــه یــک سیســتمعامل
موقتــی بــوت شــود .شــما بعــد از ورود بــه ایــن سیســتمعامل تعــدادی
ابــزار و اســکریپت را مشــاهده خواهیــد کــرد کــه بــه شــما کمــک میکنند
تــا میــزان امنیــت شــبکه خــود را آزمایــش کنیــد.

درها را باز کنید

اگــر هیچکــدام از روشهــای گفتــه شــده بــرای نفــوذ بــه یــک شــبکه
بیســیم بــرای شــما کارســاز نیســت ،همیشــه میتوانیــد از روشــی کــه
هکرهــا نــام آن را  brute forceگذاشــتهاند ،اســتفاده کنیــد .ایــن شــیوه
مثــل زمانــی اســت کــه دوســت شــما از شــما میخواهــد عــددی را کــه او
بــه آن فکــر میکنــد را حــدس بزنیــد و شــما بــه ترتیــب شــروع میکنیــد
از  ،1بعــد  2و بعــد  3و همینطــور بــه حــدس زدن ادامــه میدهیــد تــا
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باالخــره عــدد درســت را پیــدا کنیــد.
اشــکاالتی نیــز در ایــن روش بــرای هــک یــک شــبکه وجــود دارد .اشــکال
اول ایــن اســت کــه ایــن کار نیــاز بــه مقــدار زیــادی تــوان پردازشــی و
صــرف زمــان بســیار زیــاد دارد .کامپیوتــر شــما بایــد بیــن کلمــات و
عبــارات موجــود در یــک دایــره لغــت عبــور کــرده و هــر یــک از ترکیبات
احتمالــی را امتحــان کنــد تــا بــه نتیجــه درســت برســد.
هــر چــه ســاختار کلمــه عبــور پیچیدهتــر باشــد ،زمــان و تــوان پــردازش
جســتجو در ترکیبــات احتمالــی بیشــتر بــوده و رســیدن به نتیجه دشــوارتر
میشــود .از آنجــا کــه اســتفاده از حــروف بــه تنهایــی بــرای انتخــاب کلمه
عبــور بیشــتر رایــج اســت ،رســیدن بــه نتیجــه را بــرای هکرهــا راحتتــر
میکنــد زیــرا تعــداد کاراکترهــای احتمالــی کمتــر میشــوند .اســتفاده از
یــک کلمــه عبــور پیچیده کــه از ترکیبــی از حــروف و اعــداد و کاراکترهای
عالمتگــذاری تشــکیل شــده باشــد میتوانــد تقريبــا روش اســتفاده از
 brute forceرا غیرممکــن کنــد.
همچنیــن الزم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید كــه ایــن روش
از حملــه بــه راحتــی قابــل شناســایی اســت .اغلــب روترهــای پیشــرفته
وقتــی تعــداد زیــادی کلمــه عبــور اشــتباه از یــک منبــع خــاص را دریافــت
میکننــد ،بــه طــور خــودکار جلــوی ورود ایــن اطالعــات را بــرای مــدت
طوالنــی ســد میکننــد .اگــر قصــد نفــوذ بــه یــک دفتــر کار یــا شــبکه
حرفــه ای در کار باشــد ،ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه مدیــر شــبکه
نیــز از ایــن حملــه احتمالــی مطلــع شــود.
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ی خود را دور نیاندازید!
روتر قدیم 

چگونه با روتر دوم شبکه وایفای قویتری بسازیم؟

روترهــای بیســیم تــا زمانــی کــه خانــه شــما چنــدان بــزرگ نباشــد بــه
خوبــی وظیفــه خــود را انجــام میدهــد ،امــا اگــر خانــه شــما بــزرگ باشــد
شــعاع تحــت پوشــش امــواج بیســیم روترهــا نمیتوانــد اینترنــت را بــه
تمــام نقــاط خانــه برســاند و ممکــن اســت افــرادی کــه بــا فاصلــه زیــاد از
روتــر بــه شــبکه متصــل هســتند ارتبــاط آنهــا دائمــا قطــع و وصــل شــود.
شــما بــا اســتفاده از یــک روتــر دوم بــه عنــوان افزایشدهنــده برد ســیگنال
میتوانیــد شــعاع تحــت پوشــش شــبکه خــود را بــه دو برابــر افزایــش
د هید .

www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره  | ۱وای فای  |1وای فای لذیذ | 30

مراحل اصلی انجام کار

ابتــدا روتــری را کــه میخواهیــد از آن بــه عنــوان افزایشــدهنده قــدرت
ســیگنال اســتفاده کنیــد بــه وســیله یــک کابــل اترنــت  Cat5بــه یکــی از
پورتهــای  LANروتــر و طــرف دیگــر آن را بــه پــورت اترنــت موجود در
کنــار لپتــاپ خــود متصــل کنیــد .ســپس یــک ســنجاق قفلــی یــا گیــره
کاغــذ را بــه داخــل حفــره  resetروتــر وارد کنیــد .معمــوالً حفــره reset

در پشــت روتــر و در کنــار محــل اتصــال آداپتــور برق قــرار دارد .ریســت
کــردن روتــر تنظیمــات آن را بــه حالــت کارخانـهای بــاز میگردانــد و این
کار باعــث میشــود شــما بتوانیــد بــه آســانی بــه رابــط گرافیکــی روتــر
دسترســی داشــته باشــید و تنظیمــات آن را از ابتــدا انجــام دهیــد.
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بــرای دسترســی بــه رابــط گرافیکــی روتــر آدرس آیپــی پیشــفرض آن
را در نــوار آدرس مرورگــر خــود وارد کنیــد .اگــر شــما آدرس آیپــی
پیشــفرض را نمیدانیــد ،بــه ســایت  TechSpot.comمراجعــه کــرده و از
فهرســت موجــود آدرسهــای رایــج مربــوط بــه روترهــا را مشــاهده کنید.
بــرای مثــال اگــر شــما از یــک روتــر دی لینــک اســتفاده میکنیــد ،آیپــی
 192.168.1.1را در نــوار آدرس وارد کــرده و بعــد کلیــد اینتــر را فشــار
دهیــد تــا بــه صفحــه ورود تنظیمــات روتــر خــود وارد شــوید.
شــما بــرای وارد شــدن بــه صفحــه اصلــی تنظیمــات روتــر بایــد اطالعــات
پیــش فــرض ورود را نیــز وارد کنیــد.
اگــر اطالعــات پیــش فــرض ورود مربــوط بــه روتــر خــود را نمیدانیــد
بــه ســایت  RouterPasswords.comمراجعــه کــرده و نامهــای کاربــری و
کلمــات عبــور متــداول را مشــاهده کنیــد.
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بعــد از ورود بــه صفحــه تنظیمــات روتــر گزینــه  DHCP serverرا پیــدا
کــرده و بــا انتخــاب گزینــه  Disabledآن را غیرفعــال کنیــد .مــکان
قرارگیــری تنظیمــات  DHCP serverدر مدلهــای مختلــف روتــر متفاوت
اســت ،امــا اغلــب تولیدکننــدگان معــروف ایــن تنظیمــات را در صفحــه
 Basic Settingsقــرار میدهنــد .گزینــه  ( SSIDنــام شــبکه روتــر) را
پیــدا کــرده و آن را بــه نــام روتــر اصلــی شــبکه خــود تغییــر دهیــد .از
آنجــا کــه  SSIDتنهــا روی کامپیوترهایــی کــه بــه صــورت بیســیم بــه
شــبکه متصــل میشــوند تاثیــر گــذار اســت ،معمــوالً تنظیمــات SSIDدر
صفحــه  Wireless Setupرابــط کاربــری قــرار دارد.
بخــش گــذرواژه مربــوط بــه امنیــت روتــر را پیــدا کــرده و آن را بــه
گــذرواژه روتــر اصلــی خــود تغییــر دهیــد .بهروزرســانی  SSIDو گــذرواژه
بــه کامپیوترهــا اجــازه میدهــد بــدون مشــکل از روتــر اصلــی بــه
گســترش دهنــده متصــل شــوند .در نهایــت روی گزینــه Save Settings
کلیــک کنیــد تــا تنظیمــات روتــر شــما بهروزرســانی شــود.
حــاال کابــل اترنــت را از روتــر و کامپیوتــر جــدا کنیــد .ســپس یــک
ســر کابــل اترنــت را بــه پــورت  LANروتــر اصلــی و ســر دیگــر کابــل
اترنــت را بــه پــورت  WANروتــر گســترشدهنده ســیگنال متصــل کنیــد.
گســترشدهنده ســیگنال را بــا فاصلــه تقریبــی  ۱۰متــری نســبت بــه
روتــر اصلــی قــرار دهیــد تــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه امــواج شــبکه به
تمــام نقــاط خانــه شــما ارســال میشــود.
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نکاتی که باید در نظر داشته باشید

معمــوالً متــداول اســت کــه کاربــران از یــک برنــد روتــر یــا حتــی از یــک
مــدل مشــابه اســتفاده میکننــد .ســازندگانی مثــل لینکســیس ،ایســوس
و دی لینــک معمــوالً از یــک آدرس آیپــی یکســان بــرای تمــام روترهــای
خــود اســتفاده میکننــد .اگــر شــما روترهــای خــود را بــا یــک آیپــی
یکســان تنظیــم کردهایــد ،بایــد بــه طــور دســتی آدرس آیپــی روتــری که
بــه عنــوان گســترشدهنده ســیگنال از آن اســتفاده میکنیــد ،را تغییــر
دهیــد .بــرای انجــام ایــن کار بــه رابــط گرافیکــی صفحــه تنظیمــات وارد
شــده و گزینــه  Local IP addressرا پیــدا کنیــد ،ســپس آخریــن عدد آن
را بــه یــک شــماره دیگــر تغییــر دهیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید که شــما
نمیتوانیــد از دو آدرس آیپــی یکســان در یــک شــبکه اســتفاده کنیــد.
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با دقت از دارایی خود محافظت کنید!

چگونه بفهمیم یکی از همسایهها به وایفای ما وصل شده است

آیــا ســرعت اینترنــت شــما کــم شــده اســت؟ آیــا در زمــان پخــش ویدیو
ســرعت بافــر شــدن بــه کنــدی صــورت میگیرنــد؟ آیــا بــرای دانلــود
کــردن یــک فایــل کوچــک هــم بــه مــدت زمــان زیــادی نیــاز داریــد؟
اگــر اینگونــه اســت ممکــن اســت خبرهــای بــدی در انتظــار شــما باشــد.
احتمــاالً یکــی از همســایگان شــما بــدون اطــاع در حال اســتفاده از شــبکه
وایفــای شــما اســت.
اجــازه دادن بــه دســتگاههای غیــر مجــاز بــرای اســتفاده از اینترنــت شــما
ایــده خوبــی نیســت ،بــه ویــژه ایــن کــه انجــام چنیــن کاری عــاوه بــر
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کاهــش ســرعت اتصــال شــما و بــار مالــی ناشــی از مصــرف پهنــای بانــد
اینترنــت ،وضعیــت امنیتــی شــبکه شــما را نیــز بــه مخاطــره میانــدازد.

خطرات پیشرو

بزرگتریــن خســارتی کــه بــه یــک شــبکه وایفــای ســرقت شــده وارد
میشــود ،کنــد شــدن ســرعت اتصــال بــه آن اســت .هــر شــبکه
کامپیوتــری میــزان مشــخص و محــدودی از پهنای بانــد را در اختیــار دارد
و بــا تقســیم آن بیــن چنــد کامپیوتــر ،یــک تلویزیــون هوشــمند و چنــد
تلفــن همــراه شــما بــه مــرور متوجــه خواهیــد شــد کــه ســرعت اتصــال
دســتگاهها بــه شــبکه در حــال کــم شــدن اســت ،بــه ویــژه اگــر پهنــای
بانــد مصرفــی یکــی از ایــن دســتگاهها زیــاد بــوده و مثــا در حــال پخــش
یــک ویدئــو از اینترنــت باشــد .همچنیــن ایــن روزهــا خیلــی از خدمــات
دهنــدگان اینترنــت هزینــه مصــرف اینترنــت را بــر اســاس میــزان پهنــای
بانــد مصرفــی محاســبه میکننــد و دیگــر خبــری از اینترنــت نامحــدود
نیســت .بــا ایــن اوصــاف اگــر یکــی از همســایگان شــما بــدون اطــاع و
اجــازه شــما از ایــن پهنــای بانــد اســتفاده کنــد شــما در انتهــای مــاه مجبور
بــه پرداخــت یــک هزینــه سرســام آور بــرای اســتفاده از اینترنت هســتید.
عــاوه بــر مشــکل کنــد شــدن اتصــال بــه شــبکه ،یــک روتــر بیســیم غیر
امــن نیــز میتوانــد مشــکالت امنیتــی بزرگــی را بــرای شــما فراهــم کنــد.
هــر چنــد ممکــن اســت همســایه شــما تنهــا بخواهــد از اینترنــت شــما
بــرای چــک کــردن رایــگان ایمیلهایــش اســتفاده کنــد ،امــا یــک روتــر
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ناامــن میتوانــد بــرای دسترســی بــه اطالعاتــی کــه شــما بــا وبســایت
هــا در میــان میگذاریــد (مثــا اطالعــات حســاب بانکی شــما) ،دسترســی
بــه ســایر دســتگاههای متصــل بــه ایــن شــبکه یــا آلــوده کــردن کامپیوتــر
شــما بــه ویــروس مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .ایــن همســایگان مزاحــم
همچنیــن میتواننــد از اتصــال اینترنــت شــما بــرای مقاصــد و فعالیتهــای
غیرقانونــی خــود اســتفاده کننــد .تصــور کنیــد اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتد چه
کســی مســئول عواقــب ناشــی از اســتفاده غیرقانونــی از اینترنــت خواهــد
بــود؟ مســلما خــود شــما.

چگونه تشخیص دهیم که آیا کسی در حال سرقت از شبکه وایفای ما است

اگــر شــما بــه ایــن موضــوع مشــکوک شــدهاید کــه ممکــن اســت کســی
در حــال ســرقت از شــبکه وایفــای شــما باشــد ،الزم اســت ابتــدا بــه
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صفحــه مدیریــت روتــر خــود وارد شــوید .متداولتریــن روش بــرای
انجــام ایــن کار در خیلــی از برندهــای روتــر ،تایــپ کــردن آدرس آیپــی
 192.168.1.1و یــا  192.168.2.1در نــوار آدرس مرورگــر شــما اســت.
اگــر ایــن دو آدرس کار نکــرد ،بــرای بدســت آوردن آن بــه دفترچــه
راهنمــای روتــر خــود مراجعــه کنیــد.
بعــد از ایــن کــه بــه صفحــه مدیریــت روتــر خــود دسترســی پیــدا کردید،
بایــد بــه صفح ـهای کــه در آن فهرســتی از  MACآدرسهایــی کــه بــه
روتــر شــما متصــل شــدهاند وجــود دارد مراجعــه کنیــد .محــل قرارگیــری
ایــن صفحــه بــا توجــه بــه مــدل روتــر شــما ممکــن اســت متفــاوت باشــد،
امـ�ا اغلـ�ب اوقـ�ات ایـ�ن صفحـ�ه در زیـ�ر مجموعـههای از بخشهــای �wire
 less configuration، wireless statusیا  DHCP clientقرار دارد .شــما
بــا بررســی دقیــق ایــن فهرســت میتوانیــد متوجــه شــوید چــه تعــداد
دســتگاه بــه شــبکه شــما متصــل شــده اســت .بــرای مثــال اگــر شــش
آدرس  MACدر ایــن فهرســت وجــود دارد (توجــه داشــته باشــید کــه هــر
دســتگاهی کــه بــه یــک شــبکه متصــل میشــود آدرس  MACاختصاصــی
خــود را دارد) امــا شــما تنهــا  ۴دســتگاه در خانــه داریــد احتمــاالً یــک
مزاحــم مشــغول اســتفاده از اینترنــت شــما اســت.
نکتــه :هــر دســتگاهی اعــم از تلفنهــای هوشــمند قدیم ـی ،کنســولهای
بــازی ،دوربینهــای دارای قابلیــت وایفــای و هــر دســتگاه دیگــری کــه
قابلیــت اتصــال بــه شــبکه بیســیم را داشــته باشــد ممکــن اســت در
فهرســت آدرس  MACقــرار داشــته باشــد .بــه همیــن دلیــل ممکن اســت
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شــما در تشــخیص دســتگاههایی کــه بــه شــبکه متصــل هســتند دچــار
ســردرگم 
ی شــوید .بــرای مدیریــت بهتــر آدرسهــای  MACو ایــن کــه
کــدام آدرس مربــوط بــه کــدام دســتگاه اســت میتوانیــد از وب ســایت
 macvendors.comاســتفاده کنیــد.

چطور جلوی سارق اینترنت را بگیریم؟

اگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه کســی مشــغول ســرقت از وایفــای
شــما اســت ،بهتریــن کار ایــن اســت کــه تدابیــر امنیتــی را افزایــش دهید.
اگــر شــبکه شــما بــدون کلمــه عبــور کار میکنــد ،هــر چــه ســریعتر آن
را فعــال کنیــد .اگــر شــما همچنــان از نــام و کلمــه عبــور پیشفــرض روتر
اســتفاده میکنیــد ،آن را تغییــر دهیــد .بــرای انجــام ایــن کار بــه صفحــه
مدیریــت روتــر خــود مراجعــه کنیــد .بــرای تغییــر کلمــه عبــور در بخش
تنظیمــات امنیتــی روتــر بــه دنبــال عبــارت  PSKیــا Pre Shared Key
بگردیــد .تغییــر دادن کلمــه عبــور شــبکه وایفــای باعــث میشــود تــا
ارتبــاط تمــام دســتگاههایی کــه قبــا بــه آن متصــل بودنــد قطــع شــود،
بنابرایــن شــما بایــد بعــد از تعییــن یــک کلمــه عبــور جدیــد یــک بــار
دیگــر دســتگاههای خــود را بــه شــبکه معرفــی کنیــد.
بــرای تغییــر نــام روتــر عبــارت  Service Set identifierم( )SSIDرا پیــدا
کنیــد .معمــوال ایــن گزینــه در بخــش تنظیمــات بیســیم روتــر قــرار
دارد .در پایــان انتخــاب یــک سیســتم کدگــذاری قدرتمنــد بــرای شــبکه
بیســیم ضــروری خواهــد بــود .معمــوالً بهتریــن انتخــاب در روترهــای
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رایــج اســتفاده از اســتاندارد  WPA2اســت.اگر تاریــخ تولیــد روتــر شــما
بــه قبــل از ســال  ۲۰۰۶بــاز میگــردد ،احتمــاال بــا سیســتم کدگــذاری
 WPA2ســازگار نخواهــد بــود .در ایــن شــرایط بهتــر اســت بــه فکــر خرید
یــک روتــر جدیــد باشــید.
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هکرها را ناکام بگذارید

 12کاریکهبایدبرایبهبودامنیتروتربیسیمخانگیانجامدهید

بــا اخبــاری کــه ایــن روزهــا از میــزان آســيبپذیری روترهــا بــه گــوش
میرســد ،بــد نیســت کــه بــا رعایــت یــک ســری از نــکات ســطح امنیــت
روتــر خــود را بــاال ببریــم .شــما میتوانیــد بــا رعایــت چنــد نکتــه نســبتا
ســاده خــود را از دســترس هکرهــا پنهــان کنیــد.
نــکات ارائــه شــده در ایــن مقالــه بــه ترتیــب از اصــول ابتدایــی تــا ســطوح
فنیتــر طبقهبنــدی شــدهاند:
 .1ایــن مرحلــه ممکــن اســت بــرای خیلیهــا ابتدایــی و بــی اهمیــت بــه
نظــر برســد ،امــا اکثــر روترهــا بــرای ورود بــه بخــش تنظیمــات خــود از
نامهــای کاربــری پیــش فــرض یکســان مثــل  adminو بــرای کلمــه
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عبــور خــود از کلمــات ســاده پیــش فرضــی مثــل  passwordاســتفاده
میکننــد .اولیــن کاری کــه شــما بایــد بعــد از راه انــدازی روتــر انجــام
دهیــد تغییــر نــام کاربــری و اســتفاده از یــک کلمــه عبــور پیچیــده اســت.
لطفــا توجــه داشــته باشــید كــه ایــن کار متفــاوت از تغییــر نــام و پســورد
وایفــای شــما اســت.
 .2بعــد از اینکــه اطالعــات الگیــن بــه تنظیمــات روتــر را تغییــر دادیــد،
حــاال نوبــت انتخــاب یــک نــام و کلمــه عبــور مناســب بــرای اتصــال بــه
روتــر اســت .توصیــه میشــود ایــن اطالعــات را نیــز از حالــت پیــش
فــرض خــارج و آن را بــه چیــزی کــه بیانگــر اطالعــات شــخصی نباشــد
تغییــر دهیــد .در حالــت ایــدهال بهتــر اســت نــام ســازنده روتــر مثــل
 Netgearیــا  Linksysیــا اطالعــات شــخصی را بــه عنــوان نــام وایفــای
انتخــاب نکنیــد .بــرای افزایــش ایــن ســطح از امنیــت پیشــنهاد میشــود
روش کدگــذاری تبــادل اطالعــات را بــه جــای  WPAیــا  WEPبــه WPA2
تغییــر دهیــد .در ایــن مرحلــه انتخــاب یــک گــذر واژه ()passphrase
طوالنــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و پیشــنهاد میشــود تعــداد
کاراکترهــای انتخابــی بیشــتر از  20حــرف باشــد.
 .3در ادامــه افزایــش ســطح امنیــت مطــرح شــده در مرحلــه قبــل ،شــما
میتوانیــد بــه طــور کامــل از انتشــار  SSIDجلوگیــری کنیــد ،بنابرایــن تنها
کاربرانــی کــه از نــام شــبکه شــما مطلــع هســتند میتواننــد بــه آن متصــل
شو ند .
 .4اگــر قصــد داریــد بــرای کاربــران مهمــان خــود نیــز اجــازه دسترســی
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بــه شــبکه را صــادر کنیــد ،یــک شــبکه  Guestکامــا مســتقل و جداگانــه
ایجــاد کنیــد .هرگــز توصیــه نمیشــود کــه اطالعــات اتصــال اصلــی خــود
را در اختیــار همــه بگذاریــد.
 .5متاســفانه تنبلــی همیشــه باعــث بــه خطــر افتــادن ســطح امنیــت مــا
یمیشــود .اگــر چــه ممکــن اســت اســتفاده از دکمــه  WPSو�Wi-fi Pro
 tected Setupکار را تــا انــدازه زیــادی راحــت کنــد ،امــا بنــا بــه دالیــل
امنیتــی معمــوال توصیــه نمیشــود کــه از ایــن قابلیــت اســتفاده کنیــد .ایــن
امــکان ممکــن اســت بــه یــک حملــه کننــده اجــازه دهد بــا آزمايــش PIN
هــای مختلــف کــه بــه حملــه  brute-forcedمعــروف اســت ســعی کنــد
بــه شــبکه شــما متصــل شــود.
 .6همیشــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فایــروال روتــر شــما بهروز باشــد.
توصیــه میشــود کــه هــر چنــد مــدت یــک بــار بــه تنظیمــات روتــر وارد
شــده و بهروزرســانیهای الزم را انجــام دهیــد .ایــن وظیفـهای اســت کــه
خیلــی از اوقــات نادیــده گرفتــه میشــود و نبایــد ایــن گونــه باشــد.
 .7قابلیت دسترســی مدیریتــی از دور یــا �Remote Administrative Ac
 cessرا در روتــر خــود غیرفعــال كنيــد و دسترســی در ســطح مدیریــت
از طریــق وایفــای را نیــز غیرفعــال كنيــد .بــا ایــن کار کاربــر  Adminتنها
میتوانــد از طریــق کابــل اترنــت بــه روتــر متصــل شــود.
 .8مرحلــه بعــدی کــه معمــوال بــرای افزایــش ســطح امنیــت توصیــه
میشــود تغییــر رنــج  IPپیــش فــرض روتــر اســت .تقريبــا تمــام روترهــا
از  IPمشــابه  192.168.1.1اســتفاده میکننــد و تغییــر آن میتوانــد از
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حمــات  CSRFو Cross-Site Request Forgeryجلوگیــری كنــد.
.9بــه وســیله آدرس  MACاز دسترســی بــه روتــر جلوگیــری كنيــد .شــما
میتوانیــد مشــخص کنیــد کــه دقیقــا کــدام دســتگاهها اجــازه دسترســی
بــه شــبکه را دارنــد .بــرای انجــام ایــن کار بایــد وارد بخــش وایفــای
تنظیمــات روتــر خــود شــده و آدرس  MACدســتگاههای مــورد نظــر
خــود را وارد کنیــد.
 .10اگــر دســتگاههایی کــه از آنهــا اســتفاده میکنیــد بــا ایــن فنــاوری
ســازگار اســت ،معمــوال پیشــنهاد میشــود بانــد اســتاندارد  2.4گیگاهرتــز
را بــه بانــد  5گیگاهرتــز تغییــر دهید .ایــن کار برد ســیگنال را کاهــش داده
و امــکان دسترســی حمــات از راه دور را بــه روتــر شــما محــدود میکنــد.
 .11در صــورت امــکان قابلیتهــای  Telnet, PING, UPNP, SSHو
 HNAPرا غیرفعــال کنیــد .شــما میتوانیــد تمــام آنهــا را یک جــا غیرفعال
كنيــد ،امــا معمــوال توصیــه میشــود آنهــا را در وضعیتــی بــه نــام Stealth
قــرار دهیــد .ایــن کار باعــث میشــود تــا از پاســخگویی روتــر شــما بــه
ارتباطــات خارجــی جلوگیــری شــود.
 .12بعــد از اینکــه ایــن مراحــل را انجــام دادیــد ،مطمئــن شــوید كــه از
تنظیمــات روتــر الگ اوت کــرده باشــید .انجــام ایــن کار تنهــا مختــص بــه
روتــر نیســت .شــما بایــد بعــد از اتمــام کار بــا وبســایتها ،برنامههــا یــا
کنســولها از آنهــا نیــز الگ اوت کنیــد.
در نهایــت توصیــه میشــود کــه تمــام مراحــل گفتــه شــده در بــاال را
انجــام دهیــد ،امــا اگــر قــادر بــه انجــام همــه آنهــا نیســتید تــا هــر کجــا
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کــه ممکــن اســت ایــن مــوارد را رعایــت کنیــد .از قدیــم گفتهانــد «کار از
محکــم کاری عیــب نمیکنــد».
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بهتر است سبک زندگی دیجیتالی خود را تغییر دهید!

چرا باید وایفای را آخر شب خاموش کنیم؟

مودمهــا و روترهــا طــوری ســاخته شــدهاند کــه بــرای همیشــه و مــدت
زمــان طوالنــی روشــن باشــند امــا تــا کنــون بــا خــود فکــر کردیــد آخــر
شــب و هنگامــی کــه دیگــر نیــازی بــه اینترنــت یــا وایفــای نداریــد؛
چــرا بایــد ایــن دســتگاهها روشــن باشــند و چــه خطراتــی را متوجــه شــما
میکننــد؟
شــاید اولیــن دلیلــی کــه بــه ذهــن برســد؛ خطــرات امــواج رادیویــی
و وایفــای بــرای ســامتی بــدن باشــد امــا دالیــل قانعکننــده دیگــری
هــم هســت کــه شــاید هیـچگاه بهشــان فکــر نکردیــد و برایتــان اهمیــت
نداشــتند .در ادامــه میخواهــم بــه  ۵دلیــل اصلــی اشــاره کنــم کــه نشــان
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میدهنــد بهتــر اســت در مواقعــی کــه نیــازی بــه وایفــای نداریــد یــا
اینکــه آخرشــب مــودم یــا روتــر را خامــوش کنیــد.

 -۱امواج رادیویی برای انسان بهخصوص کودکان خطرناک هستند

درســت اســت کــه هنــوز ایــن موضــوع بــه طــور کامــل و علمــی ثابــت
نشــده اســت امــا تقریبــا تمــام کارشناســان محیطزیســت و پزشــکی
موافــق ایــن موضــوع هســتند کــه امــواج مایکروویــو تاثیراتــی روی بــدن و
ذهــن انســان میگذارنــد .هــر ســاله تحقیقــات زیــادی صــورت میگیــرد
کــه نتایجشــان نشــان میدهــد افــرادی کــه کمتــر در معــرض امــواج
رادیویــی حتــا موبایــل و نوتبــوک و تلویزیــون هســتند؛ ســامت جســمی
و روانــی بهتــر دارنــد .ایــن موضــوع بهخصــوص بــرای نــوزادان و کــودکان
تشــدید میشــود؛ چــون ســاختار بدنــی و مغــزی آنهــا آســیبپذیرتر
اســت و دارد تکامــل پیــدا میکنــد.
شــاید ســوال کنیــد پــس بهتــر اســت از موبایــل هــم اســتفاده نکنیــم؟
جــواب ایــن اســت کــه بلــه؛ گوشـیهای تلفــن همــراه را هــم بهتــر اســت
در آخــر شــب و مواقعــی کــه نیــاز نداریــد تــوی بغــل خودتــان نگذاریــد
و کمــی دور نگهداریــد .در ایــن مــورد تحقیقــات زیــادی صــورت گرفتــه
و ثابــت شــده افــرادی کــه در آخــر شــب مــدت زمــان نســبتا طوالنــی بــا
گوش ـیهای موبایــل کار میکننــد؛ مشــکالت بیخوابــی بیشــتری دارنــد.
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 -2نزدیک بودن به امواج رادیویی بیخوابی میآورد

کارشناســان توصیــه میکننــد بهتــر اســت در اتاقــی بخوابیــد کــه
هیچگونــه دســتگاه بیســیم یــا وایفــای وجــود نداشــته باشــد .بــه معنــی
دیگــر ،بهتــر اســت روتــر یــا مــودم در اتــاق خــواب نباشــد .خطــرات
امــواج رادیویــی و وایفــای در فاصلــه نزدیــک زیــر  ۵متــر و  ۱۰متــر
بســیار بیشــتر اســت و در فاصلههــای باالتــر از  ۵۰متــر کــم میشــود.
بهتــر اســت بــا یــک روتــر روشــن  ۱۰۰متــر فاصلــه داشــته باشــید .در
خانههــای آپارتمانــی جدیــد کــه بســیار کوچــک هســتند؛ معمــوال فاصلــه
 ۱۰۰متــری غیرممکــن اســت؛ پــس بهتــر اســت کــه روتــر را خامــوش
کنیــد .اگــر دوســت داریــد بــا خیــال آســوده بخوابیــد ،بهتــر اســت مــودم
یــا روتــر را خامــوش کنیــد تــا بــه ایــن صــورت ذهــن شــما هــم خامــوش
شــود و کمکــم بــرای رفتــن بــه ضمیــر ناخــودآگاه آمــاده شــوید .ذهــن
انســان در شــب و هنــگام خــواب فرآیندهــا و واکنشهــای بیولوژیکــی دارد
کــه امــواج وایفــای مزاح ـماش هســتند.

 -3مصرف انرژی در دنیایی که مشکل کمبود انرژی دارد

مــودم و روتــر مودهایــی بــرای کاهش مصــرف انــرژی دارنــد و در مواقعی
کــه هیــچ دســتگاهی بدانهــا وصــل نباشــد ،بــه طــور محسوســی مصــرف
انــرژی را کاهــش میدهنــد امــا بــاز چندیــن چــراغ  LEDروشــن اســت
و دســتگاه دارد بــرق مصــرف میکنــد .چــرا بایــد اینطــور باشــد؟ هــم
هزینههــای قبــض بــرق شــما افزایــش پیــدا میکنــد و هــم بــه یــک
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دشــمن محیطزیســت و انــرژی تبدیــل میشــوید .روشــن بــودن مــودم و
روتــر هیــچ فایــدهای بــرای شــما جــز افزایــش هزینــه نــدارد.

 -4احتمال خرابی دستگاه افزایش پیدا میکند

اجــازه بدهیــد یــک راز دربــاره مودمهــا و روترهــا برایتــان فــاش کنــم .این
دســتگاهها طــوری ســاخته شــدهاند کــه تــا دو الــی ســه ســال بــه طــور
همیشــه روشــن باشــند و کار کننــد امــا بعــد از ایــن مــدت اســتاندارد کــه
معمــوال در دفترچــه راهنمــا و مســتندات دســتگاه از طــرف کارخانــه اعالم
میشــود ،مادربــورد ،خازنهــا و چیپســتها شــروع بــه اصطهــاک و
فرســایش میکننــد و عمــر مفیــد خــود را از دســت میدهنــد .بنابرایــن،
هرچــه بیشــتر روشــن باشــند ،زودتــر خــراب میشــوند و احتمــال از کار
افتادهگــی یــا ســوختهگی باالتــر م ـیرود .همینطــور ممکــن اســت روی
کیفیــت و کارایــی دســتگاه تاثیــر بگــذارد و وایفــای بــا ســرعت پایینتری
داشــته باشــید .اگــر یــک دســتگاه روتــر بــا قدمــت بــاال داریــد ،بهتــر
اســت ماننــد انســانهای ســن بــاال کمــی بــه او اســتراحت بدهیــد تــا
بیشــتر عمــر کند.

 -5هکرها و دزدان وایفای شبها بیداراند

دوســتی برایــم تعریــف میکــرد روتــر بیســیم خــود را شـبها خامــوش
نکــرده و روشــن میگذاشــت .یــک مدتــی بــه مصــرف اینترنــت شــک
میکنــد و بــا نصــب چنــد ابــزار مشــاهده ترافیــک و تحلیــل وایفــای،
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ســعی میکنــد بفهمــد چــرا ایــن قــدر زود بــه زود حجــم اینترنــتاش
تمــام میشــود .بــا ایــن ابزارهــا میفهمــد کــه هــر شــب نزدیــک بــه
یــک گیگابایــت اینترنــت مصــرف میشــود .ندانســته پیــش خــودش
تصــور میکنــد موبایــل یــا تلویزیــون بهروزرســانی میشــوند .چنــد شــبی
مســافرت م ـیرود و برمیگــردد میبینــد بــاز هــم هــر شــب اینترنــت
مصــرف شــده اســت .خالصــه بــا کلــی کارآگاهبــازی متوجــه میشــود
یکــی از همســایههای بلــوک کنــاری شــببیداری دارد و از اینترنــت او
اســتفاده میکنــد .هکرهــا هــم از ســکوت و خلــوت ش ـبها بــرای حملــه
بــه دســتگاهها و سیســتمها و هــک وایفــای کاربــران اســتفاده میکننــد.
خامــوش کــردن دســتگاه روتــر در آخــر شــب یــا مواقعــی کــه بــرای چند
روز خانــه نیســتید از ایــن جهــت هــم فوایــدی دارد.

باور عمومی اشتباه

یــک بــاور اشــتباه وجــود دارد کــه روشــن/خاموش کــردن زیــاد یــک
روتــر باعــث خرابــی آن میشــود! اگــر اینطــور بــود ســازنده روتــر
کلیــد خاموش/روشــن را بــرای راحتــی شــما نصــب نمیکــرد .مــا هــم
ق ایــن نظــر هســتیم کــه نبایــد در یــک شــبانهروز چندیــن بــار روتر
موافـ 
را خاموش/روشــن کــرد ولــی وقتــی طوالنــی مــدت کاری بــه اینترنــت و
وایفــای نداریــد؛ بهتــر اســت بــا کلیــد خاموش/روشــن ایــن دســتگاهها را
خامــوش کنیــد یــا بــرق سراســری دســتگاه را قطــع کنیــد.
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راهحل رفع مشکل روترهای وایفای از برق کشیدن آنها نیست!

قبل از دور انداختن روتر؛
این ترفندها را برای بهبود وایفای امتحان کنید!

معمــوال کمتــر اتفــاق میافتــد که کســی کامــا از وضعیــت شــبکه وایفای
خــود رضایــت داشــته باشــد .ممکــن اســت مشــکالت متعــددی بــرای
شــبکههای بیســیم وایفــای رخ دهــد ،امــا شــایعترین آن نرســیدن
ســیگنال بــه برخــی از نقــاط خانــه و یــا کــم شــدن ســطح قــدرت آن در
هنــگام فاصلــه گرفتــن از روتــر اســت .بــا افزایــش تعــداد دســتگاههای
متصــل بــه یــک شــبکه نیــز عــاوه بــر حادتــر شــدن ایــن مشــکل ،کــم
شــدن پهنــای بانــد و کاهــش ســرعت اینترنــت هــم بــه مشــکالت اضافــه
خواهــد شــد .یکــی از عــادات بــد اســتفاده از یــک شــبکه وایفــای ایــن
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اســت مــا تصــور میکنیــم تــا زمانــی کــه مشــکلی پیــش نیامــده نبایــد
ی
کاری بــه روتــر و تنظیمــات آن داشــته باشــیم و اگــر بخواهیــم کمــ 
صــادق باشــیم مهمتریــن راه حلــی کــه در زمــان بــروز یــک مشــکل بــه
ذهــن اکثــر کاربــران میرســد ایــن اســت کــه دســتگاه را از بــرق بکشــند،
بــه ایــن امیــد کــه شــاید بــا یــک بــار روشــن و خامــوش شــدن دســتگاه
مشــکل برطــرف شــود .در ادامــه بــه برخــی از نــکات پــر اهمیتــی کــه
ممکــن اســت وضعیــت شــبکه شــما را بهبــود بخشــد اشــاره خواهیــم کرد.

روش صحیح استفاده از دستگاه

اولیــن ســوالی کــه بایــد بــه آن پاســخ دهیــد ایــن اســت کــه چنــد ســال
از کار مــودم یــا روتــر شــما میگــذرد؟ اگــر چنــد ســال اســت کــه از آن
ی اســت کــه شــرکت خدمــات دهنــده
اســتفاده میکنیــد و همــان مودم ـ 
اینترنــت بــه شــما داده اســت بایــد بــه فکــر تهیــه یــک دســتگاه جدیــد
باشــید .امــا اگــر روتــر شــما هنــوز نســبتا جدیــد اســت و از لحــاظ فنــی
اصطالحــا هنــوز منســوخ نشــده اســت ،چنــد گزینــه پیــش روی شــما
اســت.
یکــی از مــواردی کــه میتوانــد بــه افزایــش کیفیــت دســتگاه شــما کمــک
کنــد بهروزرســانی میــان افــزار ( )firmwareآن اســت .روش بعــدی
تغییــر فرکانــس یــا کانــال ســیگنال ارســالی از روتــر اســت .یکــی از مــوارد
ناخوشــايندی کــه کاربــران اصــا تمایلــی بــه درگیــر شــدن بــا آن را
ندارنــد اســتفاده از نــرم افــزار تنظیمــات روتر اســت ،هــر چنــد در خیلی از
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مــوارد آشــنایی بــا ایــن تنظیمــات میتوانــد بــه رفــع مشــکالت احتمالــی
کمــک کنــد.
یکــی دیگــر از روشهــای حــل مشــکالت بــه وجــود آمــده ،کمــک گرفتن
از بخــش فنــی شــرکت خدمــات دهنــده اینترنــت شــما اســت .در برخــی
مــوارد مشــکالت ناشــی از عــدم امــکان دسترســی بــه اینترنــت ممکــن
اســت از طــرف خدمــات دهنــده باشــد و یــا بــا مطــرح کــردن آن
متخصصــان شــرکت آنهــا بتواننــد شــما را راهنمايــی کننــد.

دستگاه در کجا قرار گرفته است؟

بعضــی اوقــات اندکــی جابهجایــی در موقعیــت مکانــی روتــر میتوانــد
افزایــش چشــمگيری در ســطح گیرندگــی آن ایجــاد کنــد .خیلــی از مــا
بــه ایــن دلیــل کــه روترهــا ظاهــر زیبایــی ندارنــد یــا باعــث شــلوغی میــز
مــا میشــوند آنهــا را در کشــوی میــز و یــا یــک گوشــه از خانــه پنهــان
میکنیــم کــه باعــث افــت شــدید در قدرت ســیگنال رســانی آن میشــود.
از آنجــا کــه ایــن روزهــا معمــوال در همــه جــای خانــه از اینترنت و شــبکه
اســتفاده میشــود؛ بهتریــن مــکان بــرای قــرار دادن روتــر در مرکــز خانــه
اســت تــا شــعاع تحــت پوشــش ســیگنال تمــام محیــط خانــه را در بــر
بگیــرد .خوشــبختانه ایــن روزهــا روترهــا ظاهــر زیباتــری پیــدا کردهانــد
و حتــی در برخــی مــوارد میتــوان از آنهــا بــه عنــوان وســایل تزئینــی
اســتفاده کــرد.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه بــه افزایــش ســطح سیگنالرســانی روتــر
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کمــک میکنــد قــرار دادن آن در ارتفــاع اســت .بنابرایــن بــه جــای
متصــل کــردن مــودم بــه ســیم ســیار و قــرار دادن آن روی زمیــن بهتــر
اســت آن را مســتقیما بــه دیــوار متصــل کنیــد.

از فناوری برای رفع مشکل کمک بگیرید

یــک روش ســریع و مطمئــن بــرای افزایــش محــدوده تحــت پوشــش
ســیگنال یــک شــبکه وایفــای خریــد یــک دســتگاه گســترش دهنــده
وایفــای ( )Wi-Fi extenderیــا ســاخت یــک اکســس پوینــت جدیــد
اســت .وظیفــه گســترش دهندههــا تقویــت و افزایــش محیــط تحــت
پوشــش امــواج بیســیم اســت .هــر چنــد ممکــن اســت در برخــی از
مــوارد ایــن افزایــش محــدوده بــه قیمــت کاهــش ســرعت ارتبــاط تمــام
شــود .محــدوده قیمــت خریــد یکــی از ایــن دســتگاهها بیــن  120تــا 400
هــزار تومــان اســت و خوشــبختانه طریقــه اســتفاده از اغلــب آنهــا بســیار
ســاده اســت .یــک روش ارزانتــر بــرای تقویــت محــدوده تحــت پوشــش
ی و تنظیــم آن بــه عنــوان یــک
ســیگنال اســتفاده از یــک روتــر قدیمــ 
اکســس پوینــت بــرای تقویــت سیگنالرســانی اســت.
چنــد محصــول جدیــد دیگــر نیــز وجــود دارنــد کــه میتواننــد بــه رفــع
برخــی از مشــکالت شــما کمــک کننــد .روتــر  OnHubگــوگل محصولــی
اســت کــه در ســال  2014توســط ایــن شــرکت ارائــه شــد و از زمــان
عرضــه تــا بــه حــال پیشــرفتهای زیــادی داشــته اســت .ایــن دســتگاه
بــا طراحــی زیبــای خــود ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه بتــوان آن را
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بــه جــان پنهــان کــردن زیــر میــز در اتــاق نشــیمن قــرار داد .بــه لطــف
فناوریهــای پیشــرفته بــه کار گرفتــه شــده در این محصول ،سیگنالرســانی
توســط آن نیــز بهتــر انجــام میشــود .یکــی از بهتریــن مزایــای اســتفاده از
 OnHubداشــتن یــک اپلیکیشــن کارآمــد برای انجــام تنظیمات آن اســت
کــه بــه تشــخیص ایــرادات احتمالــی نیــز کمــک میکنــد.

راهحل نهایی

اگــر واقعــا از شــبکه وایفــای فعلــی خــود بــه ســتوه آمدهایــد ،ســبک
جدیــدی از محصــوالت بیســیم بــه بــازار عرضــه شــده اســت کــه البتــه
قیمتهــای باالیــی هــم دارنــد امــا نتایــج مثبــت و قابــل قبولــی را به شــما
ارائــه میکننــد Eero .و  Lumaسیســتمهای جديــد و یکپارچــه وایفــای
خانگــی هســتند کــه ممکــن اســت بــرای بهرمنــدی از حداکثــر قابلیــت
آنهــا مجبــور باشــید چندیــن دســتگاه دیگــر را خریــداری کنیــد ،امــا آنهــا
منحصــرا بــه گونـهای طراحــی شــدهاند تــا محــدوده تحــت پوشــش امواج
بیســیم را گســترش دهنــد ،بــه ایــن شــكل کــه شــما به جــای خریــد یک
روتــر تــک ،چنــد دســتگاه از آن را خریــداری میکنیــد و آنهــا بــه راحتــی
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یــک دیگــر را شناســایی کــرده و قــدرت ســیگنال را تقویــت میکننــد.
دســتگاههای  Eeroکــه هــر کــدام شــبیه بــه یــک جعبــه کوچــک بــا
لبههــای منحنــی هســتند در بســته بندیهــای ســه تایــی و بــه قیمــت
 499دالر در ایــاالت متحــده بــه فــروش میرســند و شــما بــا چیــدن آنهــا
در اطــراف خانــه یــک شــبکه منســجم را تشــکیل میدهیــد Luma .نیــز
ی ارزانتــر اســت ،امــا متاســفانه
از شــیوه مشــابهای اســتفاده میکنــد و کمـ 
عرضــه جهانــی هیــچ کــدام از آنهــا هنــوز شــروع نشــده اســت.
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