 Wi-Fiأثناء التنقل
إليك بعض النصائح الرائعة لالتصال بشبكة  Wi-Fiعندما تكون بعيدا ً عن المنزل.

شبكة  Wi-Fiالمنزلية مقابل شبكة  Wi-Fiالعامة
شبكة  Wi-Fiالمنزلية مخصصة لإلستخدام داخل المنزل وحوله فقط .إذا ذهبت إلى
المتاجر المحلية ،على سبيل المثال ،فلن تكون قادرا ً على البقاء على اتصال بها.
•الخبر السار هو أن هناك عادة شبكة  Wi-Fiعامة مجانية في مراكز التسوق
والمكتبات والمقاهي والمباني الحكومية.
•إبحث عن الالفتات التي تشير إلى شبكة  Wi-Fiمجانية أو خدمة  Wi-Fiعامة.
•معظم شبكات  Wi-Fiالعامة ليست سريعة جداً ،ولكن يجب أن تكون جيدة
لعرض صفحات الويب والخرائط ،ولكن ليس لمشاهدة مقاطع الفيديو.

لماذا أريد شبكة  Wi-Fiأثناء التنقل؟

توفر معظم المكتبات والمقاهي والمباني الحكومية
خدمة  Wi-Fiعامة مجانية

هناك عدة أسباب وراء رغبتك في استخدام شبكة  Wi-Fiالعامة.
•إذا كنت تستخدم هاتفك الموبايل عندما تكون خارج المنزل ،فأنت تستخدم مخصصات بيانات الموبايل الباهظة السعر .ولكن إذا قمت
باالتصال بشبكة  Wi-Fiالمجانية عند التسوق ،يمكنك حفظ مخصصات بيانات الموبايل وتوفير أموالك.
•أو ،إذا كان المقهى المفضل لديك يوفر خدمة  Wi-Fiمجانية ،فيمكنك أن تأخذ
الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي وقراءة األخبار أو بعض مواقع الويب
المفضلة لديك أثناء االستمتاع بفنجان من القهوة.
•ولكن تذكر أن هناك بعض اإلحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام شبكة
 Wi-Fiعامة .انظر كيف يمكنني البقاء آمناً؟ نصائح أدناه للبقاء بأمان عند
إستخدام اإلنترنت.
يمكنك االتصال بشبكة  Wi-Fiمجانية عند التسوق
لتوفير مخصصات بيانات الموبايل الخاصة بك

beconnected.esafety.gov.au

 Wi-Fiأثناء التنقل
كيف أقوم باالتصال بشبكة  Wi-Fiعامة؟
يشبه االتصال بشبكة  Wi-Fiعامة االتصال بشبكة  Wi-Fiالمنزلية الخاصة بك.

1.1ابحث عن الفتة تقول شيئا ً مثل  Wi-Fiمجاني ( )Free Wi-Fiأو
 - Free Hot-Spotغالبا ً ما يتم عرضها على لوحات إعالنية كبيرة في مراكز
التسوق.

2.2إذا كنت غير متأكد ،إسال في المكتب أو مكتب اإلستعالمات.

3.3تتوفر في العديد من األماكن بطاقة كيفية االتصال .ستكون في المكتب أو على
الطاوالت في المقاهي.
4.4ستقدم البطاقة تعليمات خطوة بخطوة للتوصيل .إذا كانت البطاقة مفقودة أو كانت
التعليمات غير واضحة ،إسأل في المكتب.

ابحث عن الفتات  Free Wi-Fiأو
 Free Hot-Spotفي المناطق العامة

5.5مع كون التعليمات معك ،افتح إعدادات  Wi-Fiعلى جهازك.

6.6ابحث عن اسم شبكة  Wi-Fiللمكان وانقر عليه.

7.7أدخل كلمة المرور إذا ُ
طلب منك ذلك.

8.8ستفتح العديد من المواقع صفحة ويب توفر معلومات حول المكان أو القواعد المتعلقة
بإستخدام االتصال .تظهر هذه الصفحة فقط عند االتصال بتلك الشبكة.

9.9تحقق من الشروط واألحكام .وقد تنص على أنك تمنح إذنا ً لتلقي اإلعالنات.

1010في بعض األحيان ،ستطلب هذه الصفحة كلمة مرور إذا ظهرت .أدخلها إذا ُ
طلب منك
ذلك ثم اضغط على زر اتصال ( )Connectالصفحة.
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تذكر أن شبكة  Wi-Fiالعامة المجانية
ليست آمنة مثل شبكة  Wi-Fiالمنزلية
الخاصة بك

 Wi-Fiأثناء التنقل
كيف يمكنني البقاء آمنًا باستخدام شبكة  Wi-Fiعامة؟
من المهم توخي الحذر عند استخدام شبكة  Wi-Fiعامة .هنا بعض النصائح.
•عادة ما تكون شبكات  Wi-Fiالعامة أقل أمانا ً من شبكة  Wi-Fiالمنزلية الخاصة.
•لكن بعضها أكثر أمانا من غيرها .هناك نوعان رئيسيان من شبكات  Wi-Fiالعامة.
•ال تستخدم شبكات  Wi-Fiالمفتوحة كلمة مرور .يتم توفيرها عادة في مراكز التسوق
ومراكز النقل.
•تطلب شبكات  Wi-Fiشبه المفتوحة كلمة مرور عند إختيارها في المرة األولى .تسأل
على الفور ،وليس في وقت الحق على صفحة الويب .يتم توفيرها عادة في أماكن
أصغر ،مثل المقاهي والمكتبات.
•شبكات  Wi-Fiشبه المفتوحة هي أكثر أمانا ً من شبكات  Wi-Fiالمفتوحة .ومع ذلك،
ال توجد شبكة آمنة كشبكة  Wi-Fiالمنزلية.
•الشبكات شبه المفتوحة والمفتوحة آمنة للتحقق من مواقع الويب العادية ،واالستماع إلى
الراديو عبر اإلنترنت ،وقراءة األخبار ،والبحث عن وصفات الطعام وما إلى ذلك.
•ليس هناك شبه مفتوح أو مفتوح آمن لتسجيل الدخول إلى أي حساب شخصي لديك على
اإلنترنت  -وخاصة حسابك المصرفي.
•يجب عليك عدم إدخال أي معلومات من بطاقة ائتمانك عند استخدام شبكة عامة .ال
تمأل أي نموذج يطلب أي معلومات شخصية.

آمن
• التحقق من الطقس
• قراءة األخبار
• اإلستماع إلى الراديو عبر اإلنترنت
• مشاهدة التلفزيون
• البحث عن وصفات الطعام

غير آمن
• تسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي
• دفع فاتورة على اإلنترنت
• طباعة األرقام الثالثة الموجودة خلف
بطاقة اإلئتمان الخاصة بك
• تسجيل الدخول إلى موقع خدمات
حكومية
• تعبئة نموذج يطلب معلوماتك الشخصية

•ليكن تفضيلك لمواقع الويب التي تعرض  https://على شريط العناوين وتعرض
قفالً .هذه المواقع توفر مزيدا من األمن.
•إذا كنت تعتقد أن هناك شيئا ً غير إعتيادي ،قم بإيقاف تشغيل  Wi-Fiفي جهازك ،أو قم
بإيقاف تشغيل الجهاز تماما ً.
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أشياء آمنة وغير آمنة يمكن القيام بها على
شبكة  Wi-Fiالعامة

