از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻣﻮاج ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻛﻨﻴﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺷﺨﺼﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻢ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺎت دارﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺷﺒﻜﻪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
روﺗﺮ وایﻓﺎی ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وایﻓﺎی اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ روشﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
در اداﻣﻪ روشﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده
و از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی وایﻓﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی وایﻓﺎی

اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن
اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﻮد
را ﺑﻪروز ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ روﺗﺮ ﺧﻮد را رﯾﺒﻮت ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻢ روﺗﺮ ﺧﻮد را رﯾﺒﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺪه و ﭘﮑﺖﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در روﺗﺮ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻃﺮف
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﺗﺮ ﺧﻮد را روزی ﯾﮏ ﺑﺎر رﯾﺒﻮت ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺪﯾﺪ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای رﯾﺒﻮت ﺧﻮدﮐﺎر آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

روﺗﺮ را در ﻣﺮﮐﺰ و ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ روﺗﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺷﻤﺎ روﺗﺮ ﺧﻮد را در ﮔﻮﺷﻪای از
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﻼ ﻗﻄﻊ
ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﯾﮏ روﺗﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺰاﺣﻢ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ارﺗﻔﺎع
ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ روﺗﺮ را از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﺑﺮد وایﻓﺎی را ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪرت اﻣﻮاج وایﻓﺎی را ﺗﺎ ﺣﺪود  1.5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ )ﺑﺮد( ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
آن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻠﺰی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را از ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدی آن ﺑﺮش ﺑﺰﻧﯿﺪ و آن را روی آﻧﺘﻦ
روﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﻮاج وایﻓﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

از ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺪون اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
وایﻓﺎی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﮏ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺘﻦﻫﺎ

اﮔﺮ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ از ﭼﻨﺪ آﻧﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﻬﻨﺪس وایﻓﺎی
ﺳﺎﺑﻖ اﭘﻞ ،اﻟﻒ وات ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ روﺗﺮ و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه و
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در اﻣﺘﺪاد ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻛﻨﻴﺪ

ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﯾﻮ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ روﺗﺮ ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﯾﺎ از روﺗﺮﻫﺎی دو ﺑﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻔﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﯿﻠﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از ﭼﻨﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ
ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را از روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از وایﻓﺎی روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ در زﻣﺎن ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده وایﻓﺎی ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ آداﭘﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آداﭘﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  Windows + Rﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن

 Runرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎن  ncpa.cplرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ آداﭘﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آداﭘﺘﻮرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ آﻧﻬﺎ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

ﮐﺎﻧﺎل وایﻓﺎی درﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺧﻞ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای روﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ Wi-Fi Analyzer
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

روﺗﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ  repeaterدﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن اﻣﻮاج ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﺑﺮد آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از روﺗﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﻮاج ﺷﺒﮑﻪ
وایﻓﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دورﺗﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺗﻤﺎم اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ.
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