اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ

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

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺑﻪ ﮔﺬرواژه و ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﻣﺎ روش دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوری  WPSﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ  WPSﮐﻪ روی روﺗﺮ ﻗﺮار دارد
را ﻓﺸﺎر داده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﭘﯿﻦﮐﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ روش در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  WPA2ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﺪود و
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﭼﺎپ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬرواژه روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺘﯽ آنرا اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺣﺎﻟﺖ WPA2
 PSKاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای وایﻓﺎی ﮔﺬرواژهای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺬرواژه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در آن وارد ﮐﻨﯿﺪ.

 WPSﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ؟
 WPSﻣﺨﻔﻒ واژه  Wi-Fi Protected Setupﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺗﺼﺎل وایﻓﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ روی ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ  WPSﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﯾﺎ ﭘﯿﻦﮐﺪ
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺬرواژه از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهای
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل ﭘﯿﻦﮐﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن دﮐﻤﻪ  WPSﻓﺸﺎر داده
ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ  WPSﻓﺸﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺬرواژه ﺑﺮای اﺑﺰاری ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد،
ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ارﺗﺒﺎط وایﻓﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﯿﻦﮐﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻋﺪد  8رﻗﻤﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﻫﮑﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ و ﺑﻪ روش ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺗﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻦﮐﺪ درﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم دوم ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  WPSدﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ  WPSﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺎده ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ دارای ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺰء ﮔﺮوه از
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ وایﻓﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪای ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ
ارﺳﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی وایﻓﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،روش  WPSاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬرواژه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﻢ؟
در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ وایﻓﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ روش  WPSﻓﻌﺎل

ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ روی آﯾﮑﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ وﯾﻨﺪور در ﺑﺨﺶ
ﺗﺴﮏﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ آﯾﮑﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﮕﻞ وایﻓﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ دراﯾﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻟﭗﺗﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺳﻮﯾﯿﭻ وایﻓﺎی را در وﺿﻌﯿﺖ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ روی ﻧﺎم آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن روی دﮐﻤﻪ
 Connectﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﻨﺪوز ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ Connect
 automaticallyرا ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﻨﺪوز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﻮد.

اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی روﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
وﯾﻨﺪوز از ﺷﻤﺎ ﮔﺬرواژه را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺬرواژه را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﺎر دﮐﻤﻪ
 WPSﮐﻪ روی ﻣﻮدم وﺟﻮد دارد را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺗﺮﻫﺎ ﭼﺮاﻏﯽ در ﺟﻠﻮ ﯾﺎ روی روﺗﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ  WPSرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
روی ﺑﺮﺧﯽ از روﺗﺮﻫﺎ دﮐﻤﻪای ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن  WPSوﺟﻮد ﻧﺪارد .روی اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎ ﺣﻔﺮهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل
ﮐﺮدن  WPSﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮزﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در اﮐﺜﺮ روﺗﺮ  WPSدر ﭘﺸﺖ روﺗﺮ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﯽﭘﯽﻟﯿﻨﮏ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ در ﮐﻨﺎر روﺗﺮ
ﻗﺮار دارد .دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی روﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺮح داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ  WPSاﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ دﮐﻤﻪ  WPSرا ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﯾﻨﺪوز  10ﭘﯿﻐﺎم Getting
 Settings from the routerرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی و روﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد.

اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ و اﺗﺼﺎل
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 16ﻣﺮداد 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/tricks/network-tricks/13594/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86
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