ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی

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.

ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از اﺗﺎقﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ
راهﺣﻞ اول :روﺗﺮ ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ روﺗﺮﻫﺎ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ وایﻓﺎی را در
ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ روﺗﺮ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی
را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ روﺗﺮ ﺧﻮد را در ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﻣﻮاج روﺗﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﺗﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.

راهﺣﻞ دوم :ﺟﻬﺖ آﻧﺘﻦ روﺗﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﺘﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎده دارد ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ روﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ اﻓﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی SSID
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ روﺗﺮ ﺧﻮد را از دﯾﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ
راهﺣﻞ ﺳﻮم :ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج روﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در آن وﺟﻮد دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ روﺗﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن  NetSpotوﯾﮋه ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﮏ و وﯾﻨﺪوز و  WiFi Analyzerﺑﺮای
اﻧﺪروﯾﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارد ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ روﺗﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
راهﺣﻞ ﭼﻬﺎرم :اﮔﺮ ﻫﯿﭻﯾﮏ از راهﺣﻞﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ وایﻓﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ/واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
راهﺣﻞ اول :اﺑﺘﺪا ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺖ  NetSpotﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ﻣﺸﮑﻞ از روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺠﻬﺰﺳﺎزی  ۱۵۰اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺘﺮوی ﺷﻬﺮ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ
روﺷﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺘﺮو
راهﺣﻞ دوم :اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ از ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎل روﺗﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﯿﺪ .ار ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

راهﺣﻞ ﺳﻮم :اﮔﺮ اﯾﻦ دو راهﺣﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﺗﺮ ﺧﻮد را ﯾﮑﺒﺎر رﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ) .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﺎرت دارﯾﺪ(.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﮐﻤﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  Resetدر ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  30ﺛﺎﻧﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه را رﯾﺴﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺗﺮ را رﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ روﺗﺮ را از ﻧﻮ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
راهﺣﻞ ﭼﻬﺎرم :اﮔﺮ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ روﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻋﻤﺮ
روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎص ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد
راهﺣﻞ اول :ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ .وایﻓﺎی دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ آنرا دو ﻣﺮﺗﺒﻪ روﺷﻦ
ﮐﻨﯿﺪ .روﺗﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و دوﻣﺮﺗﺒﻪ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
راهﺣﻞ دوم :ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﻮﺟﻮد را از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺬف ﮐﺮده و
دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

راهﺣﻞ ﺳﻮم :اﮔﺮ از وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﺒﺎرت  wiﬁ troubleshootingرا در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮ وارد ﮐﺮده و از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Identify and repair network issuesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﮑﺴﺮی از ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر از ﺳﻮی وﯾﻨﺪوز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
وﺻﻞ ﺷﻮد.
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اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮان
 ۷اﺷﺘﺒﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮگﺑﺎر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
راهﺣﻞ ﺳﻮم :اﮔﺮ از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ  Wireless Diagnosticرا اﺟﺮا ﮐﺮده و در اداﻣﻪ  Optionsرا
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ روی آﯾﮑﻮن وایﻓﺎی در ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Open Wireless Diagnosticsرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه روی ﺻﻔﺤﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
راهﺣﻞ ﭼﻬﺎر :اﮔﺮ ﻫﯿﭻﮐﺪام از راهﺣﻞﻫﺎ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﯾﮑﺒﺎر رﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﻮد.

ارﺗﺒﺎط در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد
راهﺣﻞ اول :ﻗﻄﻌﯽ ارﺗﺒﺎط در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ!
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮی از روﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ داﺧﻞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ.
راهﺣﻞ دوم :ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ روﺗﺮ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ روﺗﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
راهﺣﻞ ﺳﻮم :روﺗﺮ را رﯾﺴﺖ ﮐﺮده و دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدش را رﯾﺴﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺪون رﻣﺰ ﺑﺎ
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ روﺗﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ روﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺗﺮ را ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

WiFi Key Recovery
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰﻋﺒﻮر ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه وایﻓﺎی

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ
راهﺣﻞ اول :روﺗﺮ را ﯾﮑﺒﺎر ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
راهﺣﻞ دوم :ﻟﭗﺗﺎپ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ روﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﺸﮑﻞ از روﺗﺮ اﺳﺖ .روﺗﺮ
را ﯾﮑﺒﺎر رﯾﺴﺖ ﮐﺮده و دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ از اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺬرواژه روﺗﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورم
ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﮔﺬرواژه را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﺪ دﮐﻤﻪ رﯾﺴﺖ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻣﺪت
 30ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از اول ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
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