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Cinc consells per descobrir si et
roben el wifi

El símbol de wifi, juntament amb el de Bluetooth | Flickr

Si el teu Internet et va més lent del normal i no hi ha molts aparells electrònics connectats a la
xarxa wifi a la teva llar, és molt probable que algun intrús s'estigui aprofitant de la teva senyal.
Això sol passar quan tens la xarxa oberta, és a dir, sense cap contrasenya que eviti que entrin les
persones sense permís a través de dispositius mòbils o ordinadors. També pot passar si poden
endevinar la que tens, especialment si és molt simple.
Per tal de saber si s'estan aprofitant de la teva senyal, aquí tens cinc consells per descobrir-ho:
-Mirar les llums del router: ?Si no tens cap dispositiu connectat i el router parpalleja molt,
t'hauries de preocupar,? assenyala Marcos Gómez, el subdirector d'operacions de INCIBE (Institut
Nacional de Ciberseguretat d'Espanya) al diari El País
(http://economia.elpais.com/economia/2015/05/11/actualidad/1431340516_673205.html) .
-Observar quan la connexió es torna lenta: si t'adones que la teva connexió es torna més lenta a
determinades hores del dia i de forma habitual, podria ser un avís que un estrany s'està aprofitant
de la teva xarxa.
-Utilitzar programes que t'ajudin a trobar els intrusos: si és que les teves sospites són molt altes
pots utilitzar algun software gratuït. Per a Windows existeixen Wireless Network Watcher i
Microsoft Network Monitor, i pels ordinadors d'Apple es pot recórrer al programa Mac OS X Hints.
El desavantatge d'aquestes eines és que identifiquen als equips connectats de la teva xarxa
només en el precís moment en què fas la verificació.
-Comprovar la teva direcció IP: si escrius la teva direcció IP a la barra de direcció del navegador que
utilitzes, iniciaràs sessió al panell d'administració del router. La direcció IP és una sèrie de números
separats de tres en tres per punts que funciona com una ?identificació del teu router?. Aquesta
xifra es pot trobar al manual de l'aparell.
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-Revisa la teva connexió al teu telèfon: Fing és una aplicació bastant útil que està disponible tant per
iOS com per Android. Amb aquesta aplicació pots realitzar una anàlisi de xarxes, un fet que t'ajudarà
a identificar els intrusos. L'avantatge d'aquest programa és que és bastant fàcil de fer servir.
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