اﮔﺮ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ  10ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت آنﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وایﻓﺎی
ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ دارد! اﮔﺮ وایﻓﺎﯾﺘﺎن ﮐﻨﺪ اﺳﺖ و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪه ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ 10
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی را ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت وایﻓﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راهﺣﻞ آنﻫﺎ

اﯾﻦ روزﻫﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر آن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط وایﻓﺎی ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺲ! روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ

ﯾﮑﺴﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۶راﻫﮑﺎر ﺳﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی

ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه از روﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮاج ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﻘﺎﻃﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﻮاج وایﻓﺎی در آن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط واﻗﻌﺎ ﻋﺬابآور ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ  6راﻫﮑﺎر ﺳﺎده ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﻮاج
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺪ  QRروﺗﺮ در  iOS 11ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ

اﭘﻞ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ
 iOS 11اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ  iOSﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ و
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺪ  QRروی روﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

 ۱۲ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻀﻌﯿﻒ وایﻓﺎی در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر

اﯾﻦ روزﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ دوره اﺗﺼﺎل
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ در دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
و ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن وایﻓﺎی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وارد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ در راه رﺳﯿﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی را ﺑﻪ ﻣﺮز  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ

در ﺣﺎﻟﯽ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺧﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از وایﻓﺎی اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه روی ﯾﮏ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ وایﻓﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ۵روش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺑﻬﺘﺮ از اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺗﺎ ﺳﻔﺮ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ از راه ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﯿﭻ
ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه از ﮔﺠﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻮزﯾﮏ ،ﺑﺎزی ،وﯾﺪﯾﻮ ،ایﻣﯿﻞ و آﺧﺮﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﻣﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﯿﺎط ﯾﺎ ﭘﯿﮏﻧﯿﮏ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﯾﮏ وایﻓﺎی ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺑﺮد ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻮاج وایﻓﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﻨﯿﻢ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد را وادار ﺑﻪ اﺗﺼﺎل
ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم  Captive Portalاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﻞ و ﮐﻠﯿﮏ روی  Connectﺑﻪ وایﻓﺎی راﯾﮕﺎن آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آدرس دﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ اﯾﻦ captive
portalﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ وایﻓﺎی

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽروﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی در آن ﻧﻘﻄﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ) (Zone deadﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی وارد ﺷﺪهاﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﺮﯾﺪ روﺗﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ راهﮐﺎر ﺳﺎده ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.
ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶدﻫﻨﺪه ﺑﺮد وایﻓﺎی ) (Wi-Fi Range Extenderﻗﺎدر اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.

 ۶ﮔﺎم ﺳﺎده ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺑﻬﺘﺮ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎ را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﻮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاردی را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری در ﻣﻮرد راهاﻧﺪازی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

روﺗﺮ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آن را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺒﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی در ﻣﻮرد روﺗﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺠﺎری در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .اول ،ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﺖﮔﯿﺮ و ﺣﺎﻻ ﺑﺪاﻓﺰاری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از  166ﻣﺪل از روﺗﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺎم ﻫﻤﻪ روﺗﺮﻫﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺎﻟﮑﺎن روﺗﺮﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض
آﺳﯿﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯿﺎناﻓﺰار آن را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
و اﻣﻨﯿﺖ آنﻻﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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