وایﻓﺎی

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر وایﻓﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﻮرد وایﻓﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ `ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﺰا را در زﻣﯿﻨﻪ " ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺬرواژه وایﻓﺎی" ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﯾﻢ.
روی ﺗﯿﺘﺮ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد.

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.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی وایﻓﺎی روی وﯾﻨﺪوز و  MacOSرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎنﺗﺎن ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
وﻟﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮔﺬرواژه آن ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻓﻘﻂ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از آن وﺟﻮد دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن را ﺑﻪﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از
ﻫﺮ ﮐﺎری ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﮔﺬرواژه ورود ﺑﻪﺷﺒﮑﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻏﺼﻪ
ﻧﺨﻮرﯾﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSو آﻧﺪروﯾﺪ ﭼﻨﺪ روش ﺳﺎده و آﺳﺎن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ روﺗﺮی ﮐﻪ ﮔﺬرواژه آنرا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

اﮔﺮ ﮔﺬرواژه روﺗﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺗﺮ ﺧﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺎﻧﯽ ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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