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ويام  ) .اهفذحو ةقثوم  ريغ  تامولعم  يأ  لاؤس  نكمي  .ةقوثوم  رداصم  ةفاضإب  ةلاقملا  هذه  ريوطت  يف  مهاسي  امك  .رداصملا  سبتقا  ةلاقملا ال  هذه  تايوتحم  سطسغأ 2017 )  ) .يلاحلا صنلا  يف  ةلصلا  تاذ  داوملا  ىلإ  طباور  ةفاضإب  ةداملا  هذه  نيسحت  يف  دعاس  امك  .ةعوسوم  تالاقملا  قفد  يف  ةدعاسملل  ىرخأ  تالاقم  ىلإ  ةيفاضإ  تاطابترا  ىلإ  ةلاقملا  هذه  جاتحت 
ةسرامم ىلع  جالعلا  اذه  دنتسيو  .ةيداعلا  ةيوافمللا  قفدت  عم  دعاسيو  بعتلاو  تالضعلا  رتوت  نم  ففخي  هنكل  كيلدتلا ، عاونأ  مظعم  يف  لاحلا  وه  امك  ةيلضعلا ، ةجسنألا  ىلع  ةليوط  تارتفل  وأ  قيمعلا  طغضلا  عم  طبترت  ةقيرطلا ال  هذه  نإ  لاقيو  .لصافملا  راتوألا , ةطبرألا , تالضعلا , مسجلا , نم  حطسملا  ءزجلا  ىلع  ةيرئادلا  ةكرحلا  ىلع  دمتعي  نيوب  ةقيرط  ( 2011
كرتشم لكشب  هريرحت  مت  .عيسوت  ىلإ  جاتحت  يتلا  ةيبطلا  مولعلا  لوح  روذبلا  ةدام  وه  بطلا  نم  ةباوبلا  هذه  .نيوب  موت  يلارتسالا  اهتعضو  . Https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title==45654122 ةكبش مادختسا  سانلا  نم  ريثك  .ةيكلسال  ةكبش  طسو  يف  سلاج  ديكأتلاب  تنأف  مويلا ،  قدنف  يف  ميقت  تنك  اذإ  ىتح  وأ  ةبتكم  وأ  ىهقم  وأ  راطم  يف  سلجت  تنك  اذإ 

عتمتت .كالسألا  مادختسا  نود  تقو  يأ  يفو  ناكم  يأ  يف  تنرتنإلا  ىلإ  لوصولا  كنكمي  هنأ  ةجردل  بيرقلا  لبقتسملا  يف  ةيكلساللا  ةكبشلا  رشتنت  نأ  عقوتملا  نمو  .نينطاوملل  ةفلكم  ريغ  وأ  اناجم  تنرتنإلا  ىلإ  لوصولا  ريفوتل  ايجولونكتلا  هذه  مادختسا  لواحت  ندملا  ضعب  مويلاو  لزنملا ، يف  مهب  ةصاخلا  رتويبمكلا  ةزهجأ  طبرل  وأ 802.11  ياف  ياو  ىمست  ةيكلسال 
ةكبش  Wi-Fi ءاشنإل مزلي  ام  اضيأ  رظنن  فوسو  ءاوهلا ، ربع  باهذلا  لالخ  نم  حمست  يتلا  ايجولونكتلا  ىلع  ءوضلا  طلسن  ةلاقملا ، هذه  يف  .لوصو  ةطقن  نم  ًالصتم  نوكت  امدنع  كلذ  ظحالت  دق ال  نيحلا  كلذ  ىتحو  كزاهج ، ىلع  مالفألا  ةدهاشمل  ناكم  نع  ثحبت  تنك  اذإ  الإ  اهزييمت  نكمي  الو  ًادبأ ، ةفلكم  نوكت  الو  دادعإلا ، ةلهس  ةيكلساللا  تاكبشلاف  ايازملا : نم  ديدعلاب 
رشنلاو عبطلا  قوقح  .ادج  ةطيسب  ةيلمع  تنرتنإلا  ىلإ  لوصولا  لعجت  ةيكلساللا  تاكبشلا  .ياف  ياو  تايساسأ  ضعب  يف  رظنن  نأ  انيلع  كلذ  لبق  نكلو  كلزنم ، يف  ةيكلسال  ةكبش   HOWSTUFFWORKS.COM يكلساللا هجوملا  ىقلتي  .ال  ويدارلاو  نويزفلتلاو  ةلومحملا  فتاوهلا  لثم  امامت  ويدارلا  تاجوم  مدختست  ةيكلسال  ةكبش  وه  لب  ياف ؟ ياو  ةكبش  يه  ام 
لاصتا ربع  تنرتنإلا  ىلإ  تامولعملا  لسري  مث  اهريفشت ، كفيو  ةراشإلا ،  Ethernet ليصوتل ةمدختسملا  ةيكلساللا  تاراشإلا  .رتويبمكلا   ىلإ  ًايكلسال  اهلاسرإ  مث  ويدارلا  تاراشإ  ىلإ  اهمجرتو  تنرتنإلا ،  نم  تامولعملا  ىقلتي  هيجوت  زاهج  لبق  نم  سكاعملا  هاجتالا  يف  ةيلمعلا  ذيفنت  متي  امك  .يكلس   Wi-Fi ةزهجأ يف  ةمدختسملا  ةيكلساللا  تاراشإلا  ريبك  دح  ىلإ  هبشت 
تاراشإ نإف  كلذ ، عمو  .بازعو  رافصأ  ىلإ  ويدارلا  تاجوم  ليوحتو  ويدارلا  تاجوم  ىلإ  ( 0-1  ) يدرفلاو رافصألا  ليوحت  مهنكمي  .اهريغو  ةلومحملا  تالاصتالا  ةزهجأ  كلذكو  ويدارلا ،  Wi-Fi ويدارلا تاطحمو  ةلومحملا  فتاوهلا  تاراشإ  نم  ريثكب  ىلعأ  يهو  زترهاجيج ، وأ 5  زترهاجيج  تاددرتب 2.4  لسُرت  يهف  ىرخألا : تاراشإلا  نع  ريبك  لكشب  فلتخت  ةيكلساللا 

رايعم 802.11 لاسرإ  متي  .عاونأ  ةدع  يف  يتأت  يتلاو  ةكبشلا 802.11 ، ريياعم  مدختستو  .تانايبلا  نم  ديزملا  لاسرإب  ةراشإلل  يلاعلا  ددرتلا  حمسي  ثيح  تانويزفلتلاو ، a 54 ىلإ لصي  ام  لسرت  نأ  نكميو  زترهاغيغ  يف 5  MB تاددرتل ةدماعتملا  تاددرتلا  ميسقت  ددعت  نإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  يتلاو  ةدحاولا ، ةيناثلا  يف  تانايبلا  نم   OFDM يلاع ريفشت  بولسأ  وه 
رايعملا 802.11 .ةراشإلا  لخادت  نم  ريبك  لكشب  هرودب  للقي  امم  يقلتملا ، لصي  نأ  لبق  ةددعتم  تاعيقوت  ىلإ  ةيويدارلا  تاراشإلا  مسقي  ةءافكلا  b 2.4 ةيويدارلا تاددرتلا  قاطن  يف  رايعملا  اذه  لقتنيو  .ةفلكت  لقأ  تحبصأ  عرسأ  ريياعملا  نأل  ءارولا  ىلإ  عجارت  وه  نآلا  نكلو  ةضفخنملا ، اهتفلكت  ببسب  ةنيعم  ةرتفل  ةيبعش  تحبصأ  ثيح  ةيسايقلا ، ةفلكت  لقأو  أطبأ  وه 

ةيفاضإ ةرفش  ةرياعم  مدختست  يتلاو  تانايبلا ، نم  ةيناثلا  يف  تباغيم  ىلإ 11  لصي  ام  ةجلاعم  نكميو  زترهاجيج ،  (CCK) 802.11 لاسرإ متي  .ةعرسلا  ةدايزل  g 802.11 ردقب زترهاغيغ  يف 2.4  ةيسايقلا  b، زومر سفن  مدختسي  هنأ  وه  رايعملا  اذه  ةعرس  يف  ببسلاو  .ةيناثلا  يف  تباغيم  تانايبلا 54  عم  لماعتلا  نكمي  اهنأ  امك  ريثكب  عرسأ  نكلو   OFDM رايعم لثم 
802.11a. 802.11n 802.11 رايعم نأ  نم  مغرلا  ىلع  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةقباسلا  ريياعملا  ةيقب  نم  قاطنلاو  ةعرسلا  ثيح  نم  ريثكب  ىلعأ  وه  رايعملا  اذه  ً.اقباس  ةروكذملا  ريياعملا  عم  ةقفاوتمو  ًاعويش  رثكألا  يه  ةيسايقلا  g 802.11 لصت نأ  نكمي  كلذ ، عمو  .ةكبشلا  ةدايز  ببسب  ةيناثلا  يف  تباغيم  ىلإ 24  عقاولا  يف  لصي  هنإف  ةيناثلا ، يف  تباغيم  ايرظن 54  لقني  n
رايعملا 802.11 .طقف -  تاراسم  ةثالث  وأ  نينثا  حمست  هيجوتلا  ةزهجأ  مظعم  نكلو  ىصقأ ، دحك  ةيناثلا  يف  تباغيم  ىلإ 150  لصي  ام  لك  تانايبلا ، تاراسم  ةعبرأ  ىلإ  لصي  ام  لاسرإ  اضيأ  نكميو  ةيناثلا ، يف  تباغيم  ىلإ 140  لصت  ةيلاع  تاعرس  ةيسايقلا  ac يف ةدوسم  لكش  يف  لازي  الو  قاطنلا  عساو  دامتعا  دعب  قلتي  مل  هنكل  ماع 2013 ، ةيادب  ذنم  رايعم  ثدحأ  وه 

تاينورتكلإلاو ءابرهكلا  يسدنهم  دهعم   (IEEE)، 802.11 تقولا. نم  ةرتفل  قاوسألا  ةزهجألا  معد  متي  نكلو  ac 802.11 رايعم يفي  ةيسايقلا  n عم رايعملا  اذه  .ريياعملا  ةيقب  نع  الضف   N ددرت ةمزحو  زترهاغيغ  ةيسايقلا و 2.4   AC نم مغرلا  ىلع  دحاو ، راسم  ىلع  ةيناثلا  يف  تباغيم  ىلإ 450  لصت  ةيلاع  عفد  عم  .اهتاقباس  نم  عرسأو  ةضرع  لقأ  نوكتس  زترهاغيغ  يف 5 
رايعم 802.11 لثم  رايعملا ، اذه  حمسي  .أطبأ  نوكت  دق  ةيلعفلا  ةعرسلا  نأ  n، 5 انايحأ رايعملا  اذه  ىمسيو  .تاراسم  ةينامث  ىلإ  لصت  ةددعتم  ةيناكم  تاراسم  ربع  تانايبلا  لقنب  G قاطنلا ضرع  ىمسي  ثلاث  انايحأو  ةددعتم ، تاراسم  ىلع  ةعرسب  ةيناثلا  يف  دحاو  تباجيج  زواجت  ىلع  اهتردق  ببسب  ياف  ياو  تباجيج  ىرخأ  ريياعم  ىمستو  .ةمزحلا  ددرت  ببسب  ياف  ياو 
ادج يلاعلا  يددرتلا   (VHT ريشن اذامل  ضعبلا  لءاستي  دق  ةكبشلا  ريياعمو  ىرخأ  ءامسأ  .ةلكشملا  هذهل  لحلا  اضيأ  نوكت  نأ  نكمي  يتلا  .ام  دح  ىلإ  هب  قوثومو  يئرم  ريغ  هنأ  نع  الضف  هيلإ ، لوصولا  نكميو  حيرم  لاصتالا  اذهو  تنرتنإلاب ، لاصتالل  دحاو  هيجوت  زاهج  مادختسال  ةددعتم  ةزهجأل  نكمملا  نمف  ةيكلسال ، تالوحم  هيدل  عيمجلا  نأ  املاطو  هالعأ ، ببسلا  سفنل 
ةكبش ىلإ   Wi-Fi تاينورتكلإلاو ءابرهكلا  يسدنهم  دهعم  نم  نييعتلا  اذه  يتأيو  تاكبش 802.11 . عم   (IEEE)، ماظن مدختسيو  ايجولونكتلا  تالوكوتورب  نم  ةعومجمل  ريياعم  عضي  ثيح   achiep ةيكلساللا تنرتنإلا  سكام  ياو  ةينقت  رفوت  فوسو  .ةيكلساللا  ايجولونكتلاو  ضيرعلا  قاطنلا  دئاوف  عمج  يف  ةمتهم  يهو  مساب 802.16 ،  اضيأ  فورعملا  .ريياعملا  هذه  فينصتل 
لاصتا ةطقن  ربع  تنرتنإلاب  لاصتالا  ةيفيك  كيلإ  .ندملا  لثم  ةعساو  قطانم  ىلإ  لوصولا  رفوت  نأ  لمأنو  ادج  ةليوط  تافاسم  ىلعو  ةيلاع  تاعرسب   Wi-Fi.   سكيه فيتس  ةروص  رشنلاو  عبطلا  قوقح  .اهئالمعل  ةيناجم  ةمدخك  ياف  ياولا  ةمدخ  ةيراجتلا  تالحملاو  معاطملا  لثم  ةماعلا  نكامألا  نم  ديدعلا  رفوت   / SomosImages / سيبروك  / Somos روصلا  /

CORBIS) ، لاقتنالاو رفسلا  ءانثأ  كديفت  نأ  تاكبشلا  هذهل  نكمي  نيتلاحلا  اتلك  يف  نكلو  موسرلا ، ضعب  بلطتي  رخآلا  ضعبلاو  ًايناجم ، نوكي  ام  ةداع  اهضعب  يهاقملاو  تاراطملا  لثم  ةماعلا  نكامألا  يف  ةيكلساللا  تاكبشلا  ىلإ  ةراشإلل  ةداع  حلطصملا  اذه  مدختسيو  اهيلإ ،  لوصولا  نكمي  ةيكلسال  ةقطنمك  ةطاسبب  وه  ةنخاسلا  طاقنلا  ةنخاسلا  طاقنلا  ياف  ياو 
ةكبش ءاشنإ  اًمئاد  كنكميو  يولخلا ، كفتاه  ةكبشب  لاصتالا  هنكمي  رخآ  يجراخ  زاهج  وأ  لومحم  فتاه  مادختساب  كفتاهل  لاصتا  ةطقن  ءاشنإ  كنكمي  هنأ  ىلإ  ةفاضإلاب   Wi-Fi لاصتا طاقن  مادختسا  ديرت  تنك  اذإ  .كلزنم  يف   Wi-Fi مت دقو  .ةمزاللا  جماربلاو  ةزهجألاب  زهجم  رتويبمكلا  نأ  نم  دكأتلا  وه  هب  مايقلا  ىلإ  جاتحت  ءيش  لوأ  نإف  ةماعلا ، ةيلزنملا  لاصتالا  تاكبش  وأ 
ذفانم لالخ  نم  رتويبمكلاب  هليصوت  نكمي  يكلسال  لوحم  ءارش  .ةزهجألا  هذهب  ًازهجم  رتويبمكلا  زاهج  نكي  مل  اذإ  .ياف  ياو  عم  لماعتلا  نكمي  ابيرقت  ةلاقنلا  فتاوهلا  عيمجو  ةيكلساللا ، لاسرإلا  ةزهجأ  عم  ةثيدحلا  ةيبتكملا  رتويبمكلا  ةزهجأ  كلذكو  ةثيدحلا  ةلومحملا  رتويبمكلا  ةزهجأ  مظعم  زيهجت   PCI وأ  USB. عون نم  رثكأ  تالوحملا  هذه  نم  ديدعلا  مادختسا  نكمي 

لاصتالاو ةكبشلا  طاقتلال  جمانرب  ىلإ  جاتحت  دقف  ةميدق ، رتويبمكلا  اريماك  تناك  اذإ  .اهب  لاصتالل  ةدحاو  رايتخا  كنم  بلطيو  ةدوجوملا  تاكبشلا  نع  كغلبأ  فوس  هنإف  رتويبمكلا ، ليغشت  درجمب  هنأ  ينعي  اذهو  ةيئرملا ، تاكبشلا  نع  فشكلا  ىلع  ًارداق  رتويبمكلا  نوكي  فوس  هليغشتب ، حمست  يتلا  ليغشتلا  جمارب  تيبثتو  يكلسال  لوحم  تيبثت  درجمب  .ةيسايقلا   802.11



لقنل ةيكلساللا  كالسألاو  ةزهجألا  ىلإ  تاراشإلا  لاسرإل  ًايئاوه  يكلساللا  هيجوتلا  زاهج  مدختسي  .كالسألا  ليصوت  ةداعإ  وأ  لصف  نود  رخآ  ىلإ  ناكم  نم  ةكبشلا  يف  لقنتلاو  ةلوهسب  لاصتالل  ةددعتم  رتويبمك  ةزهجأل  حمسي  امم  ةيلزنملا ، ةيكلساللا  تاكبشلا  نع  الضف  ةطيسبو ، ادج  حيرم  ءيش  وه  ةماعلا  ةنخاسلا  طاقنلا  لالخ  نم  تنرتنإلاب  لاصتالا  ىلع  ةردقلا  .اهب 
ةكبش رييغت  يف  بغرت  تنك  وأ  ةكبشلاب  ةلصتم  هذه  رتويبمكلا  ةزهجأ  نكت  مل  اذإ  نكلو  ةيكلسال ، لاصتا  ةطقن  لالخ  نم  ةيكلسال  ةكبش  ءاشنإ  كنكمي  ةكبشلاب ، ةلصتم  كلزنم  يف  ةددعتم  رتويبمك  ةزهجأ  كيدل  ناك  اذإ  ةيكلسال ، ةكبش  ءاشنإب  كلهتسملا  ليلد  تاجتنم  موقت  ةروصلا : قوقح  .تنرتنإلا  ىلإ  تاراشإلا   Ethernet، هيجوتلا زاهج  ىلع  يوتحي  هجوم  ىلإ  جاتحتسف 
مدوم وأ  لبك  لاصتال  رفوم  يلي : ام  ىلع  زاهجلا  اذه  يوتحي  ثيح   DSL. لصولا ةحول  عزوم  .هيجوتلا  زاهج   Ethernet. تالباك وأ  ةيكلساللا  تاراشإلا  مادختساب  هجوملا  كل  حمسي  .هيكلساللا  .هيامح  رادج   Ethernet عيمج يف  رتم  وأ 30.5  مدق  يلاوح 100  ةيطغت  هيجوتلا  ةزهجأ  مظعم  رفوت  .تنرتنإلاب  وأ  ةعباطلاب  وأ  ضعبلا  اهضعبب  فتاوهلاو  رتويبمكلا  ةزهجأ  ليصوتل 

عم 802.11 هيجوتلا  ةزهجأ  ةيسايقلا ، عون 802.11  نم  رثكأ  هيجوتلا  ةزهجأ  مادختسا  نكمي  ريثكو  ةيكلساللا ،  تالوحملا  عم  لاحلا  وه  امك  .هيجوتلا  زاهج  لوصو  قاطن  عيسوت  ىلع  دعاست  ةفلكم  ريغ  تاراوسسكإ  ءارش  كيلع  بجيف  اًريبك ،  كلزنم  ناك  اذإ  كلذل  ةراشإلا ،  عنمت  نأ  نكمي  باوبألاو  ناردجلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  تاهاجتالا ،  b اهنأل نكلو  صخرأ ، نوكت  ام  ةداع 
ريياعم 802.11 عم  ىرخألا  هيجوتلا  ةزهجأ  نم  أطبأ  تحبصأ  ةميدق  a، 802.11g، 802.11n 802.11 وac، 802.11 عم n ةمدخلا ةعومجم  فرعم  وأ  ةكبشلا  مسا  يلي : ام  رايتخا  كنكمي  ثيح  تادادعإلا  رييغتل  بيو  ةهجاو  هيجوتلا  ةزهجأ  مظعم  حمست  اذكهو ، .ةيضارتفالا  هتادادعإ  عم  نكلو  لمعيس ،  هيجوتلا ،  زاهج  ليصوت  درجمب  .اعويش  رثكألا  يرجي  ةيسايقلا  ةزهجألا 
(SSID)، صخش يأل  نكمي  ةحوتفم ، لاصتا  ةطقن  ءاشنإل  هيجوت  زاهج  تيبثتب  تمق  اذإ  .ةماعلا  لاصتالا  طاقن  نع  الضف  كب ، ةصاخلا  ةيلزنملا  ةيكلساللا  ةكبشلا  نم  مهم  ءزج  وه  نمألا  .رورملا  ةملكو  مدختسملا  مسا  ديدحت  لضفألا  نم  اذل  هيلإ ، لوصولا  عيمجلل  نكمي  اًرايعم  هيجوتلا  ةزهجأ  مظعم  مدختست  .عنصملا  مسا  نوكت  نأ  ىلإ  ليمت  ةيضارتفالا  تادادعإلا  ثيح 

يكلسلا ؤفاكتلا  ناك  .ةلاعف  يه  كب  ةصاخلا  تاطايتحالا  نأ  نم  دكأتلا  اضيأ  مهملا  نم  .تاطايتحالا  ضعب  ذاختا  كنم  بلطتي  امم  مهتكبش ، نع  اديعب  ءابرغلا  ءاقبإ  نولضفي  سانلا  مظعم  نكلو  هب ، ةصاخلا  ةراشإلا  مادختسا  ةيكلسال  ةكبش  ةقاطب  هيدل   (WEP) ضيرعلا قاطنلا  نمأل  رايعملا  وه   WAN. يأ لعجت  نأ  اهنأش  نم  ةيكلسال  نامأ  ةدعاق  ءاشنإ  وه  بيولا  فده 
يمحملا لـ لوصولا  ريفشت  ماظن  نم  ىلوألا  ةخسنلا  ماظنلا  اذه  عبتا  دقو  .نامألا  ماظنب  لمعت  يتلا  ضيرعلا  قاطنلا  تاكبش  تاقيبطتلا  قرتخت  ىلع  روثعلا  لهسلا  نم  هنأ  ثيح  بيولا  ماظن  يف  تارغثلا  ضعب  ىلع  روثعلا  ىلع  نيرداق  ةنصارقلا  ناك  كلذ ،  عمو  .ةيديلقت  ةيكلس  ةكبش  يأ  لثم  ةنمآ  ةيكلسال  ةكبش   WiFi (WPA)، حيتافملا لماكت  لوكوتورب  مدختسي  يذلاو 

ةتقؤملا  (TKIP)، يلاحلا تقولا  يف  ًانمآ  دعي  مل  هنكلو  تنرتنإلا ، نم  ةديدج  ةخسن  وهو  . AES بيولا عم  لاحلا  وه  امك  انامأ ، رثكألا  وه  ، WPA و WPA2، ءانب مت  .رورملا  ةملك  ىلإ  لوصولا  ىلع  يوطني  نمألا  ةيلمع   PIN ليغشت نم  نكمتت  ىتح  نيللستملا ، لبق  نم  اهقارتخا  نكمي  فعض  طاقن  قلخي  امم  صيصختلا ، رسييو  هيجوتلا  زاهجب  صاخلا   OFF WPS ناك اذإ 
طئاسولا ىلإ  لوصولا  ةرادإ  ةقبط  فلتخت  .ةزيملا  هذه  ىلع  يوتحت  يتلا ال  هيجوتلا  ةزهجأ  نع  ثحبلا  وأ  ًانكمم ، كلذ   (MAC) نع ًاليلق   WEP و WPA و WPA2 ، ناونع هيدل  رتويبمك  زاهج  لك  رتويبمكلل ،  ةيداملا  تانوكملا  مدختست  اهنكلو  نيمدختسملا ،  نم  ققحتلل  رورم  ةملك  مدختست  الو   Mac ناونع مساب  فورعم  وه  امك  وأ   Mac. ةكبشلا. مادختسا  كفويض  دارأ 

ناونع ةيصخش  لاحتنا  فرتحم  ركاه  يأل  نكمي  ثيح  امامت ، نومضم  ريغ  ماظنلا  اذه  .حمسي   Mac ناونع خسن  قيرط  نع   Mac تابلط عنمل  اهصيصخت  نم  نكمتت  ىتح  نامألا  ةيلمع  نيسحتل  هيجوتلا  زاهج  تادادعإ  رييغت  اًضيأ  كنكمي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .ةكبشلا  كلت  ىلإ  يمتني  زاهج  مادختساب  ةكبشلا  ىلع  لايتحالاب  فورعملا   WAN تابلطل ةباجتسالا  نم  اهعنمو 
فرعم  IP ةمدخ ةعومجم  فرعم  رييغت  اًضيأ  كيلع  بجي  .ةكبشلا  تادادعإ  رييغت  هجوملاب  ًةرشابم  ةلصتملا  رتويبمكلا  ةزهجأل  طقف  نكمي  ثيحب  دعب ، نع  مكحتلا  زاهج  ليطعت  ىتح  وأ  هجوملاب  لاصتالا  اهنكمي  يتلا  ةزهجألا  ددع  ديدحت  اًضيأ  كنكمي  .اهنم  نيمدختسملا  نم   SSID، زاهج ةيؤر  نم  نوللستملا  نكمتي  ثيحب ال  يضارتفا ، ريغ  مسا  ىلإ  ةكبشلا ، مسا  ينعي  يذلا 

طقف وه  .ةطيسبو و  ةحضاو  بيو  ةهجاو  اهيدل  هيجوتلا  ةزهجأ  مظعمو  تقولا ، سفن  يف  ةفلكم  ريغو  دادعإلا  ةلهس  ةيكلساللا  تاكبشلا  .اهقارتخا  نكمي  ةيوق ال  رورم  ةملك  رايتخا  مث  همدختست  يذلا  هيجوتلا 
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