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 الرجاء المحافظة على البيئة

إحذر من استخدام شبكات الواي فاي (WiFi) المجانية أو المتاحة للعامة، حيث تعرض 
مستخدميها إلى هجمات قرصنة إلكترونية وسرقة بيانات أو أموال من حسابات مصرفية

احذر من استخدام شبكات WiFi العامة
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تتوفر شبكات الواي فاي العامة والمجانية في كل مكان تقريبًا، حيث تستطيع االتصال باإلنترنت من المقاهي والمطاعم 
والفنادق وغيرها. وفي األغلب ال تحتاج حتى إلى كلمة مرور لإلتصال باإلنترنت، ورغم أنه أمر رائع إال أنه لألسف يستغله 

المجرمون اإللكترونيون.
ومع انتشار هذه الشبكات المجانية فإن استخدامها قد يعرضك لإلختراق، حيث يتم استغاللها من قبل المجرمين 

اإللكترونيين لإلستيالء على معلومات عالية الحساسية كاألرقام السرية لحساباتك ورسائل البريد اإللكتروني والتجسس على 
نشاطك اإللكتروني وغير ذلك.

وبسبب ذلك فإن أفضل نصيحة هي تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة مطلقًا. وبينما هذه النصيحة مثالية، فإنها 
غير عملية وقابلة للتطبيق في كل الظروف، لذا جمعنا لكم مجموعة من النصائح للحماية من تهديدات استخدام شبكات 

الواي فاي العامة:

   ال تثق أبدًا بشبكات الواي فاي المفتوحة التي ال تطلب كلمة مرور.
   ال تستخدم شبكات الواي فاي العامة إال عند الضرورة القصوى.

   عند اضطرارك الستخدام شبكة عامة، فاستخدمها فقط إلحتياجاتك األساسية، فال تفتح حسابك المصرفي أو أي خدمة
   أخرى مهمة.

   تأكد من شبكة الواي فاي العامة ليست شبكة وهمية تابعة للمخترقين.
   ضع بعين اإلعتبار استخدام الشبكة الخاصة اإلفتراضية (VPN) لتشفير وحماية بياناتك، واحذر من استخدام هذه التقنية                  

   ألعمال غير مشروعهبب حيث سيعرضك ذلك لعقوبات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
   ثبت برنامج أمنيًا موثوقًا على جهازك حيث يتم تحذيرك عندما تتصل بشبكة غير موثوقة وال يسمح بتسريب معلوماتك

   الحساسة إلى المجرمين اإللكترونيين.
   أغلق خاصية الواي فاي في جهازك عندما ال تستخدمها، حيث سيساعد ذلك في حماية بياناتك كما يوفر من شحن 

   بطارية الجهاز.
   تأكد من استخدام خاصية نسيان الشبكة وبأن جهازك ليس معد لإلتصال تلقائيًا بأي شبكة واي فاي غير معروفة، حيث

   سيحميك هذا اإلجراء من مخاطر عديدة، أيضًا من وسائل التعقب التي تستخدمها منظمات مختلفة.


