سال سعيد پيشقدم شد.
سعيد ،ناهيد را دوست داشت ،ناهيد ديگر يك دختربچه نبود .او مسئوليت
توانست از روي احساس تصميم بگيرد .سعيد
ماهان را به عهده داشت .نمي
دانست.
از زندگي ناهيد چيزي نمي
ناهيد نميخواست دوباره خودش را درگير ماجراي تازهاي كند كه هيچ
عاقبتي ندارد .سعيد پسر جواني بود كه هنوز مسئوليت هيچ زندگي
مشتركي را بهعهده نگرفته بود ،كار پردرآمدي داشت و از چند سال قبل
كرد.
طور مستقل در خانه خودش زندگي مي
به
طور عمد منتظر ماند تا
وقتي سعيد يك روز صبح بر خالف هميشه به
اي را اجازه خواست تا در
ناهيد از خانه خارج شود و بعد از آن چند دقيقه
مورد خودش صحبت كند ،ناهيد در همان ابتدا جواب منفياش را اعالم
كرد.
ناهيد شرايط مناسبي براي ازدواج با يك جوان مجرد كه از دنياي تأهل
چيزي نميدانست را نداشت اما وقتي پافشاريهاي سعيد زياد شد،
اي برايش نماند غير از اينكه زندگياش را براي سعيد شرح دهد.
چاره
جايي انجام نداد.
اما بر خالف تصور ناهيد ،سعيد هيچ عكسالعمل نابه
برايش مهم نبود كه ناهيد درگذشته ازدواج كرده و حاال يك پسربچه
شش ساله دارد.
سعيد آنقدر عاشق ناهيد شده بود كه حتي با وجود پسرش هيچ مشكلي
اش حذف كند و
تواند پسرش را از زندگي
نداشت .ناهيد گفته بود كه نمي
سعيد قول داده بود بتواند جاي خالي پدر را براي ماهان پر كند.
ناهيد دلواپسيهايش را با سعيد در ميان گذاشته و گفته بود پسرش بايد
در كنار او زندگي كند و سعيد قول داده بود زندگي خوبي را سه نفري
كنند.
آغاز مي
ناهيد گفته بود قصد ندارد با صيغه فقط وسيله تفريح مردي براي مدتي
باشد و سعيد مطمئنش كرده بود كه ناهيد همسر دائمياش ميشود.
طور
باالخره بعد از گذشت پنج ،شش ماه از اولين پيشنهاد ازدواج سعيد ،به
رسمي به عقد يكديگر درآمدند و به خواست ناهيد زندگي مشترك هر سه
نفرشان در خانه ناهيد شروع شد .يكي ،دو ماه اول همه چيز خوب پيش
تواند
رفت .ناهيد از همه چيز راضي بود .كم كم باور كرده بود كه مي
مي
خوشبخت شود .حاال هر روز شور و شوق بيشتري براي برگشتن به خانه
داشت ،سعيد هم مانند او زندگياش پر از هيجان شده بود.
هاي ماهان كه تازه براي اولين سال بود كه به
سعيد مانند يك پدر در درس
كرد .زندگيشان مانند يك خانواده واقعي بود.
رفت كمك مي
مدرسه مي
اما مدتي كه گذشت كم كم همه چيز شكل ديگري گرفت .سعيد ديگر
مانند گذشته نبود تغيير كرده بود .زمانهايي كه ماهان در جمعشان بود
سعيد تبديل ميشد به مرد ساكت و كم حرفي كه ديگر مانند گذشته با
مورد سعيد در خانه براي
كرد .تعداد تذكرهاي بي
ماهان ارتباط برقرار نمي
ماهان زياد شده بود .حاال ديگر سعيد كمتر به خانه ميآمد ،به ناهيد گفته
دانست چيزي
بود بايد گاهي روزها به خانه خودش سر بزند .اما ناهيد مي
ميانشان عوض شده است.
سعيد بعد از مدتي به زبان آمده و به ناهيد گفته بود بهتر است روزهايي
آيد ماهان به خانه مادربزرگش برود .ناهيد براي آنكه
كه به خانه ناهيد مي
سعيد خوشحال شود برخالف خواستة خودش مدتي ماهان را به خانة
دانست حاال از
مادرش فرستاد ،اما با اين كار احساس بدي پيدا كرد .مي
تب عشق سعيد كم شده و تحمل حضور ماهان را در زندگيشان ندارد.
اين چيزي نبود كه مطابق ميل او باشد .او به سعيد گفته بود نميتواند
براي هميشه ماهان را به خانة مادرش بفرستد .ماهان بايد با مادر خودش
زندگي كند .باالخره سعيد هم به زبان آمده بود .سعيد گفته بود دلش
ميخواهد با همسرش راحت باشد .و نميتواند با وجود ماهان در خانه و
زندگيشان احساس راحتي كند .سعيد گفته بود خانوادهاش از موضوع
اش را در جريان بگذارد.
ازدواجشان خبر ندارند و حاال ميخواست خانواده
شود،
گفت دلش نميخواهد وقتي مادرش از موضوع ازدواج باخبر مي
مي
بداند كه او با يك زن كه بچهاي شش ساله دارد ازدواج كرده است.
ناهيد ميدانست دوباره شكست خورده و عمر اين زندگي هم خيلي بلند
نخواهد بود و باالخره بعد از پنج ،شش ماه تا قبل از اينكه اتفاق ديگري
ميانشان بيفتد به توافق رسيدند كه از يكديگر جدا شوند .و حاال بعد از
چند بار مراجعه به دادگاه توانسته بودند مجوز طالق را بگيرند .ناهيد
ديگر فهميده بود بايد به عنوان مادر هيچ وقت پسرش را تنها نگذارد.
فهميده بود كه زندگي خودش و خوشبختياش حاال در زندگي ماهان و
خوشبختي او گره خورده.
او تصميم گرفته بود با عشق به پسرش زندگي را بگذراند و تنهايياش را
با او پر كند.

دنياي ديجيتال

**چگونه از هك شدن واي فاي جلوگيري كنيم؟
از آنجایی که امروزه هک شدن مودمهای اینترنت بی سیم وای
فای همواره جزء اخبار داغ در گوشه و کنار جهان محسوب
میشود ،الزم است برای افزایش ضریب امنیت اینترنت خانه
خود ،اطالعات خود را در این زمینه افزایش دهیم.
در صورتی که اینترنت بی سیم خانه یا محل کار شما هک
شده باشد ۳ ،نشانه واضح خواهد داشت تا از طریق آن به هک
شدن اینترنت خود پی ببرید:
 .۱هزینه اینترنت شما بسیار بیشتر از حد استفاده واقعی شما میشود و یا حجم اینترنت خریداری شده شما
خیلی زودتر از موعد مقرر خود به اتمام میرسد.
 .۲سرعت اینترنت شما در قبال آن سرعتی که بابت آن پول پرداخت می کنید ،بسیار کمتر است.
 .۳پیامها ،ایمیلها و برداشتهای بانکیغیر موجه و نامربوط دریافت کرده و به طور کلی ،اطالعات شخصی ،محرمانه
و مالی شما در معرض خطر قرار گرفته است.
در این گزارش به بررسی مختصری بر راههای جلوگیری از هک شدن شبکه اینترنت بی سیم وای فای خواهیم پرداخت:
* به تنظیمات مودم وای فای خود دسترسی پیدا کنید
با توجه به مارک و برند مودم شبکه بی سیم اینترنت وای فای خود ،در اینترنت سرچ کنید و معموال با تایپ
" ”۱۹۲،۱۶۸،۱،۱در یکی از مرورگرهای خود و با وارد کردن نام کاربری و پسورد مودم می توانید به صفحه
تنظیمات مودم وای فای خود دسترسی پیدا کنید و بدین ترتیب قادر خواهید بود وارد صفحه تنظیمات مودم
وای فای خود شوید.
*یکرمزعبوراختصاصیبرایمودموایفایخودانتخابکنید
هنگامی که شما وارد صفحه تنظیمات مودم خود میشوید نخستین کاری که باید انجام دهید تغییر رمز عبور
و گذرواژه مودم وای فای است .بعد از ورود به صفحه تنظیمات ،یک گذرواژه یا رمزعبور اختصاصی برای مودم
خود قرار دهید
* نام اتصال به شبکه مودم وای فای خود را تغییر دهید
شبکه  SSIDیا همان  Wireless Network Nameکه نام شبکه اینترنت شما بوده ،معموال به صورت
پیش فرض بر روی کلمه " ”defaultیا به نام برند مودم شما نامگذاری شده است .در صورتی که می خواهید
امنیت شبکه وای فای خود را ایمن تر کنید ،باید حتما نام آن را تغییر دهید .برای تغییر نام وای فای می توانید
از صفحه تنظیمات مودم و بخش  wireless settingsیا هنگام راه اندازی از قسمت  Setupاقدام به عوض
کردن نام شبکه اینترنت خانگی خود کنید .برای تعویض یا تغییر نام شبکه ،هرگز از نام و نام خانوادگی و یا سایر
اطالعات شخصی خود استفاده نکنید .این کار نه تنها امنیت شبکه اینترنت شما را افزایش نمی دهد ،بلکه تاثیری
برعکس بر حفاظت اطالعات شما خواهد گذاشت.
* در صورت غیرفعال بودن رمز عبور ،آن را فعال کنید
به منظور جلوگیری از هک شدن مودم وای فای باید همواره از رمز عبور های مطمئن و غیر قابل حدس استفاده
کرد .با ورود به صفحه تنظیمات مودم خود ،می توانید در صورت باز بودن شبکه و غیر فعال بودن رمز عبور ،آن
را فعالسازی کرده و رمز عبور مطمئنی برای آن بگذارید.
* آدرس فیزیکی دستگاههای قابل اتصال به مودم وای فای را فیلتر کنید
شوند نظیر لپ تاپ ،رایانه ،گوشی و تبلت برای اتصال به
تمامی دستگاه هایی که به مودم وای فای متصل می
وای فای از یک آدرس منحصر به فرد استفاده میکنند و شما در صورتی که می خواهید امنیت اتصال به مودم
خود را افزایش دهید ،می توانید آدرس فیزیکی منحصر بفرد  IPدستگاههایی که به وای فای شما متصل می
شوند را به مودم معرفی کرده و به عبارتی دیگر ،تنها به تعداد محدودی از دستگاههای الکترونیکی اجازه اتصال
به وای فای خود تان را بدهید.
* طیف سیگنالهای منتشر شده از مودم خود راکم کنید.
در صورتی که منزل یا محل کارتان کوچک است و از مودمی با طیف گسترده ای از امواج و سیگنال های وای
فای استفاده می کنید ،سعی کنید طیف امواج مودم خود را کاهش دهید تا همسایگان و افراد خارج از خانه
کمترین احتمال دسترسی را به اینترنت شما داشته باشند .بدین منظور می توانید با قراردادن مودم زیر تخت و
در درون یک جعبه کفش و یا بسته بندی فویلی ،سیگنال دهی مودم خود را محدود کنید.
* فِرم ِویر مودم وای فای خود را بروزرسانی کنید
برای این کار ،باید وب سایت سازنده مودم وای فای خود را چک کرده و از بروز بودن فرم ویر روتر مودم خود
اطمینان حاصل کنید .برای مشاهده نسخه سیستم عامل کنونی مودم خود می توانید وارد صفحه تنظیمات
مودم شده و در قسمت باالی آن نسخه فرم ویر روتر خود را مشاهده کنید.
* افراد متصل به مودم وای فای را چک کنید
شما در صورتی که به استفاده سایرین از اینترنت وای فای شما شک دارید ،می توانید با استفاده از ابزار ها و نرم
افزارهای موجود در فروشگاههای اینترنتی و انالین ،از این موضوع اطمینان حاصل کنید.
*  WPSرا غیر فعال کنید
 WPSکه واژه اختصاری  Wi-Fi Protected Setupاست ،به عنوان استاندارد غیرمطمئنی در مودم های
اینترنت وای فای شناخته شده است که به کاربران اجازه می دهد بدون استفاده از رمزعبور از پین  ۸رقمی مودم یا
فعال کردن دکمه  WPSبه شبکه وایفای متصل شوند.
* وای فای و بلوتوث را در صورت عدم نیاز ،خاموش کنید
در صورتی که از اینترنت وای فای خانه یا محل کار خود استفاده نمی کنید یا می خواهید از آنجا خارج شوید،
سعی کنید حتما مودم وای فای و بلوتوث را خاموش کنید تا بدین وسیله از هک شدن و استفاده سایرین از
اینترنت شما جلوگیری به عمل آورید.
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