اﮔﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی روی ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ

ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻘﺎط ﮐﻮر وایﻓﺎی

اﮔﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد ﺑﻪ وایﻓﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺮده
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ .اﻣﺎ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺮده وایﻓﺎی ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟ در واﻗﻊ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺮده ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺎط ﮐﻮر وایﻓﺎی ﻧﻘﺎﻃﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮده وایﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ "ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮده"
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮده وایﻓﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه وایﻓﺎی
ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮده واﯾﺮﻟﺲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده را ﺑﺮای ﺣﺬف اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻪﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده ﻧﻘﺎط ﮐﻮر وایﻓﺎی را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ

 -1ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﮑﻞدار را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪاز ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮده وایﻓﺎی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﮑﻞدار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺪارﯾﺪ .ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ و اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ راه ﺑﺮوﯾﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﺻﻔﺮ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮده را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Wiﬁ Analyzerروی ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻘﯽ
در ﺧﺼﻮص ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﺮاف را ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ.

 -2روﺗﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ

اﮔﺮ روﺗﺮ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد و ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮی از آن ﻣﮑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪدرﯾﺎﻓﺖ
ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آنرا ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮده اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،روﺗﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن ﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل
دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ روﺗﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻪ ،دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل
وایﻓﺎی روی ﮔﻮﺷﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.

 -3از ﮐﺎﻧﺎل واﯾﺮﻟﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ازدﺣﺎم را دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ در ﺟﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ روی ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺧﯿﻠﯽ از
روﺗﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وایﻓﺎی ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ازدﺣﺎم را دارد ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از روﺗﺮﻫﺎی
ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻘﻂ از ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اپﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی
ﻣﺎﻧﻨﺪ  Wiﬁ Analyzerﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ ﮐﻢ ازدﺣﺎم روی ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
روﺗﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮده را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

 -4ﻣﮑﺎن روﺗﺮ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت روﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ روی ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ
ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ﻣﺤﻞ روﺗﺮ وایﻓﺎی را دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .روﺗﺮﻫﺎی وایﻓﺎی ﺑﺎﯾﺪ
دور از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﻠﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﯾﻮ(.

 -5ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻓﺮموﯾﺮ را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺗﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وایﻓﺎی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﮐﺮد
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ واﯾﺮﻟﺲ ﺷﻮد .ﻫﻢ روﺗﺮ و ﻫﻢ آداﭘﺘﺮ واﯾﺮﻟﺲ را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
روﺗﺮ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.

 -6از وایﻓﺎی اﮐﺴﺘﻨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

وایﻓﺎی اﮐﺴﺘﻨﺪر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺳﻂ ﺑﯿﻦ روﺗﺮ
وایﻓﺎی و دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮده ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
وایﻓﺎی اﮐﺴﺘﻨﺪر ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

 -7از آداﭘﺘﺮ  USBاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﯾﺎ روﺗﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ،وایﻓﺎی روی ﻣﺎدرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه،
اﻣﺎ اﯾﻦ وایﻓﺎی ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﭗﺗﺎپ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی ﺿﻌﯿﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از
آداﭘﺘﺮ  USBاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻢ ﮐﺎرت آداﭘﺘﺮ  PCI-Eرا دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرت USB
وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

 -8وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺘﻦ روﺗﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ

اﮔﺮ روﺗﺮی ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﻧﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ دارد ،آن را در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﺮای
ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای آﻧﺘﻦ روﺗﺮ ،ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن اﻣﻮاج
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﺗﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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