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التقوى

كلماo �لسر .. كيف mميها ؟

كلمة �لسر هي 'لك �ملفتا� �لذq من 
�لفكرية  ممتلكاتك  rاية  ميكنك  خالله 
�لعابثني.   qيد� تطا�ا   �� من  �بياناتك 
فهل ُيعقل مثال �� تقفل با> سيا,تك 
بنفس  �لبا>؟!  على  �ملفاتيح   Bتتر�
بياناتك ��نت  �ملقيا² فإ� مفتا� �ما� 
t شبكة �إلنترنت هو كلمة �لسر ��ل~ 
عن  �ألضو�_  �لسطو,  هذ�  ع�  سألقي 
كيفية �نشائها بطريقة صعبة �الختر��. 
ßتا, �ألغلبية كلما` سر شائعة بسيطة 
تتكو� من  يسهل تذكرها، ��ل¸ غالبا 
كاألبنا_  �لعائلة   vفر�� �¶ا_   �� �,قا? 
�لقصيد،  بيت  يكمن  �هنا  �لز�جة.   ��
 ½ �ملبتدئني  من  �لكث�  يسعى  حيث 
عملية �ختر�� كلما` �لسر �{ عملية 
�لتخمني ��ًال �غالبا ينجحو� t �ختر�� 
��لضعيفة.  �لشائعة  �لسر  كلما` 
�سأقتر� عليكم طريقتني لتذكر كلمة 

�لسـر:

تقو?  �نشا_ كلمة سر   :��لطريقة �أل%
�حد،  يعرفها  ال  لديك  مبعلومة  بربطها 
�بب  ملكا�  معينا  ,مز�  تكتب  كأ� 
مبوقف  �لسر  كلمة  تربط   �� لقلبك، 

شخصي ال ميكن نسيانه.
لوحة   aحر� �ستخد�?  �لثانية:  �لطريقة 
�ملفاتيح t ,سم شكل من خطوE متقاطعة 
�� مستقيمة (كلمة �لسر ترسم شكال على 

لوحة �ملفاتيح مثل جنمة �� مربع... 
حسابك   }�  gلدخو� بعد?  �ننصح 
مثل  للعامة  متاحة   Zجهز� من  �لبنكي 
مقاهي �إلنترنت �� ح¸ جها� �لعمل، 
حيث �� هناB تقنيا` يضعها �ملتربصو� 
لتسجيل ضغطا` �أل�,�, �ل~ تقو? ֲדا 
على لوحة �ملفاتيح، بعضها بر�مج على 
 gموصو Áجلها� �بعضها جها� �لكتر��
باحلاسو>. تقو? بتخزين �لضغطا` من 
�النتها_  حلظة   }� �جلها�   iقال� حلظة 
للمتطفلني  يتيح  �هذ�  عليه،  �لعمل  من 
كلما`  على   gحلصو��  Zvالستفا�

�لسـر.

كما ��v لفت �لنظر �نه مبجرv �� تدخل 
�لشخصي  حاسوبك  من  �النترنت   }�
�نترنت  شبكة  من  �لذكي  جو�لك   ��
فمعلوماتك   WiFi تقنية  ع�  عامة 
معرضة لالختر��..!. حيث ميكن ألحد 
�ملتطفلني �ملتو�جدين t نفس �ملكا� �� 
�جها�   Bجها� بني  �لوسيط  يكو� 
 Packet” بـ  يسمى  ما  �هو  �لر��تر 
sniffing“ �بالتا®  Øوg له �ع كل 

�لبيانا` �ل~ تقو? بإ,سا�ا ��ستقبا�ا.
 t �لالسلكي  �ستخد�?  لد�  �ننصح 
�لبيت �� تقو? بتأمني �لشبكة عن طريق 
بكلمة  �لالسلكي   gالتصا� خدمة  غلق 
فقط  بالسما�  �ميكنك  قوية،  سر 
باستخد�?  �لبيت   t  Zvملوجو�  Zلألجهز
�لالسلكي �تضيف عنا�ينها �إللكتر�نية 
 Zخانة �ألجهز }� Mac address لـ� q�
من  �لالسلكي  باستخد�?  �ا  �ملسمو� 
لن  Router. �هكذ�  �لـ  خالg جها� 
نظامك  �ختر��  من  �لعابثو�  يتمكن 

�لالسلكي.
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