ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر وایﻓﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ

ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎیﻣﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﯾﺎ در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻣﺰ وایﻓﺎی را ﻣﺠﺪدا ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ راهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آوردن و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﺒﮑﻪ
وایﻓﺎی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰﻋﺒﻮر وایﻓﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روﺗﺮ
روﺗﺮﻫﺎی وایﻓﺎی ﻣﺪرن و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮدم و روﺗﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی و ﯾﮏ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﻣﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ روﺗﺮ رﻣﺰﻋﺒﻮر
ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد را دارد .اﮔﺮ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن رﻣﺰ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ روﺗﺮﺗﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ) SSIDﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﯽﺳﯿﻢ( و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮ روی آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ رﻣﺰ ﺑﺮ روی ﺧﻮد روﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی روﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﮕﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ دﻓﺘﺮﭼﻪ در دﺳﺘﺮسﺗﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر در وﯾﻨﺪوز
اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻟﭗﺗﺎپ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﮑﺘﺎپ وﯾﻨﺪوزی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﯾﻨﺪوز اﯾﻦ رﻣﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽﺳﭙﺎرد و از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎدرﯾﺪ ﺑﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺮوﯾﺪ و در ذﯾﻞ
 Network and Internetﺑﺮ روی  View network status and tasksﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
) Connectionsاﺗﺼﺎﻻت( روی ﻧﺎم اﺗﺼﺎل ﻓﻌﻠﯽ وایﻓﺎی ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدهاﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮ روی
 Change adapter settingsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و  Statusرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭘﻨﺠﺮه  Wi-Fi Statusﺑﺮ روی  Wireless Propertiesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺮ روی ﺳﺮﺑﺮگ  Securityﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎدر  Show charactersرا ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ روﺗﺮی ﮐﻪ ﮔﺬرواژه آنرا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰﻋﺒﻮر وایﻓﺎی روی ﻣﮏ
اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮏ دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ اﺟﺎزه ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﺪروﯾﺪی و آیﻓﻮن و آیﭘﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﺰ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺑﺮ روی ﻣﮏ ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Command+Spaceرا ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﺎدر
ﺟﺴﺘﺠﻮی  Spotlightﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ .ﻋﺒﺎرت  Keychain Accessرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و  Enterﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ اپ Keychain Access
اﺟﺮا ﺷﻮد.

ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را از ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺪا و ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ "اﻃﻼﻋﺎت" )دﮐﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف i
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮐﺎدر ) Show Passwordﻧﻤﺎﯾﺶ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر( ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ) administratorﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن در ﻣﮏ ،رﻣﺰ وایﻓﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

روشﻫﺎی ﺳﺎده و آﺳﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺬرواژه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی روی وﯾﻨﺪوز و  MacOSرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر وایﻓﺎی در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺤﺖ وب روﺗﺮ
اﮔﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ روﺗﺮ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وب روﺗﺮ ﺑﻪ رﻣﺰ وایﻓﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ .اول وارد ﺗﻨﻈﺒﻤﺎت روﺗﺮ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻮار آدرس ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮِ وب ﻋﺒﺎرت " "191.168.1.1را
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﭘﺲ از زدن دﮐﻤﻪ  ،Enterدر ﮐﺎدری ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ روﺗﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ در
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل " "Wi-Fiﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﮕﺮدﯾﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎدرﯾﺪ رﻣﺰ وایﻓﺎی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ رﻣﺰ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از  WPSو ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﻢ؟

رﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن روﺗﺮ ﺑﻪ رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض وایﻓﺎی

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ رﻣﺰ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی روﺗﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روﺗﺮ را رﯾﺴﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﻣﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ روﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎز ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺸﺖ روﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  resetﺑﮕﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ دﮐﻤﻪ را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﻨﺠﺎق ﻓﺸﺎر داده
و ﺣﺪود ده ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎک ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ وایﻓﺎی در اﻧﺪروﯾﺪ

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﺬرواژه وایﻓﺎی در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭘﻮﺷﻪ آن در داﯾﺮﮐﺘﻮری روت
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪآن ﻧﺪارد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪآن ﭘﻮﺷﻪ و دﯾﺪن
ﮔﺬرواژه ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد را روت ﮐﻨﯿﺪ.
روی دﺳﺘﮕﺎه روت ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Solid Explorerاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
دﺳﺘﯽ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اپ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻤﺎم
ﮔﺬرواژهﻫﺎ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل روﺷﯽ آﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ از
اپﻫﺎی ﻃﺮف ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  Wiﬁ Password Showاﺳﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آﺳﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ اپ را روی
ﮔﻮﺷﯽ روت ﺷﺪه ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺬرواژهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه وایﻓﺎی را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  SSIDﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه وایﻓﺎی را از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ دارﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
روت دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺳﺮورﻫﺎیاش
ﺑﮑﺎپ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺬرواژهﻫﺎ در اﮐﺎﻧﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی دﯾﮕﺮ وارد اﮐﺎﻧﺖ ﮔﻮﮔﻞﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﯿﻨﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ وایﻓﺎی در iOS
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSﻫﻢ ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت ،ﻋﺒﺎرت " "see WiFi passwordsرا در  Cydiaﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ اپ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮد.
ﮐﯽﭼﯿﻦ"
اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن ﺟﯿﻞﺑﺮﯾﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  MacOSروی آن ﻧﺼﺐ اﺳﺖ" .آیﮐﻼود
ِ
) (iCloud Keychainﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺳﯿﻨﮏ ﺗﻤﺎم ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﭘﻞ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آنرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺬرواژهﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه  iOSﺷﻤﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﮏ ﺳﯿﻨﮏ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ
اﺟﺮای ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی را ﺑﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه  iOSدﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه وایﻓﺎی روی ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ آﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ
راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ وایﻓﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﭘﻨﺞ ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
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