Vertaling Nederlands-Farsi. Dit is de vertaling Farsi van “Handleiding hotspot” en bevat identiek dezelfde informatie als
de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele tekst “Handleiding hotspot”.

تلفنتان را تبدیل به شبکه وای-فای کنید
اگر در خانه ر
اینتنت ثابت یا وای-فای ندارید ،یمتوانید تلفنتان را تبدیل به شبکه وای-فای کنید .به آن هاتاسپات گفته یمشود.
آنگاه شما یمتوانید با یک کامپیوتر یا تابلت وارد این شبکه شوید .بدین ترتیب شما یمتوانید با کامپیوتر یا تابلت به ر
اینتنت متصل شوید .در این حالت
کامپیوتر یا تابلت شما از داده ) (Dataآبونمان تلفن شما استفاده یمکنند.

قبل از این که رش وع کنید  :اپلیکیشن شویس دهنده تان را دانلود کنید
اول شما باید بدانید که آبونمان شما چه مقدار داده دارد.
برای این منظور اپلیکیشن شویسدهندهتان را دانلود کنید ،برای مثال....، Proximus، Scarlet،Telenet .
این کار را این گونه یمتوانید انجام دهید:
.١

در اپلیکیشنهایتان  Google Playstoreرا جستجو کنید .عالمت آن به این شکل یمباشد:

.٢

در قسمت جستجو نام شویسدهندهتان را وارد کنید برای مثال Proximus، Base،Telenet

ً
ر
حتما شماره ر
ی
.٣
اشتاکتان را پر کنید .آن بر روی هر فاکتوری
اپلیکیشن فرق یمکند .شما باید
اطالعات که اپلیکیشن یمخواهد را وارد کنید .این در هر
ی
که شما از شویسدهندهتان دریافت یمکنید قید شده است .آن همچنی در قرارداد شما هم آورده شده است.
شما در اپلیکیشن یمتوانید ر
کنتل کنید که چه مقدار داده استفاده کردهاید .اگر دستگاه دیگری هم از داده شما استفاده کند ،مقدار مرصف شی عتر باال
ٌ
یمرود .در اپلیکیشن شما یمتوانید بخواهید که اگر دادههای شما تقریبا رو به اتمام باشند ،یک هشدار دریافت کنید.
ی
در یط بحران کرونا بسیاری از رسویسدهندهها داده اضاف یمدهند .در وبسایت شویسدهندهتان ببینید که چه مزایای اضافهای یمدهند .شما آن را در
اپلیکیشن شویسدهندهتان هم پیدا یمکنید.
مراقب مرصف تان باشید ! اگر شما بیش از حد تع ی
یی شده استفاده کنید  ،باید اضافه پرداخت کنید .
اهنمات مفید:
مراقب باشید که دادهتان بعد از  ١هفته تمام نشود .از دادهتان در تمام مدت  ۱ماه استفاده کنید .چند ر
ی
•
•
•
•

ً
هات بروید که واقعا برای تکلیف مدرسه ،پرداختها ،سفارشات ...،به آنها نیاز دارید.
فقط به وبسایت ی
ویدئوها و بازیهای آنالین داده زیادی مرصف یمکنند.
فیسبوک و اینستاگرام هم داده زیادی مرصف یمکنند.
تماس ویدئوت با واتساپ یا فیستایم داده ر
کمتی در مقایسه با اسکایپ یا فیسبوک مسنجر مرصف یمکند.
ی

مرحله  : ١تنظیمات تلفن تان را باز کنید

این در ر
اکت تلفنها شبیه یک چرخدنده یمباشد.
این چرخدنده را در ی
بی اپلیکیشنهایتان پیدا یمکنید.
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مرحله  : ٢برنامه هات اسپات را پیدا کنید
ر
کنتل کنید آیا در تنظیمات شما یک محل جستجو وجود دارد.
ر ً
محل جستجو در کنار ذره ی
اکتا در باالی صفحه نمایش قرار دارد.
بی قرار دارد .محل جستجو

در محل جستجو ’ ‘Hotspotرا وارد کنید.

ر
بیشت کلیک کنید.
اگر محل جستجو ندارید باید چند بار
ییک از این کلمات را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید :
(شبکه) Netwerk
(تسیم) Draadloos
(اتصاالت) Verbindingen
ر
(اینتنت) Internet
(اتصال) Connectiviteit

•
•
•
•
•

حاال شما یمتوانید روی ییک از کلمات زیر کلیک کنید یا روی ی
چتی که شبیه آنها است:
( اتصال یک کامپیوتر یا یک دستگاه دیگر به تلفن همراه برای اتصال به ر
اینتنت) Tethering
(هاتاسپات) Hotspot
(وای فای -هاتاسپات) Wifi-hotspot
(وای فای -هاتاسپات همراه) همراه Draagbare wifi-hotspot
(هاتاسپات) شخیص) Persoonlijke hotspot

•
•
•
•
•

چند بار دیگر کلیک کنید تا به صفحه یات برسید که در آن بتوانید ’ ‘wifi-hotspotیا ’ ‘tetheringرا فعال کنید .این معموال از طریق یک نوار پیمایش
انجام یمشود.
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مرحله  : ٣هات اسپات تان را فعال کنید
شما باید  ٣ی
چت را نصب کنید .ترتیب آنها در هر تلفن متفاوت است.
ایمن کردن
شما باید هاتاسپاتتان را ایمن کنید در غت این صورت هر کیس یمتواند از داده شما استفاده کند.
ً
معموال از قبل تنظیم شده است.
برای ’ ‘beveiligingمقدار ’ ‘WPA2 PSKرا انتخاب کنید .این
رمز عبور
ً
ی
تعیی کنید .شما باید این رمز عبور را بعدا در کامپیوتر یا تابلتتان وارد کنید.
برای هاتاسپاتتان یک رمز عبور
یک رمز عبور مناسب انتخاب کنید .برای مثال جملهای را انتخاب کنید که بتوانید خوب به خاطر بسپارید.
نام هات اسپات شما
شما یمتوانید خودتان یک نام برای هاتاسپاتتان انتخاب کنید .بدین ترتیب شما آن را به ر ر
احن در کامپیوتر یا تابلتتان پیدا یمکنید.
ً
ی
معموال مدل تلفنتان یمباشد.
همچنی نایم که از قبل وجود دارد را انتخاب کنید .آن
شما یمتوانید

مرحله  : ٤با کامپیوتر یا تابلت تان آنالین شوید
در کامپیوتر یا تابلتتان ’ ‘beschikbare wifi-netwerkenرا جستجو کنید.
روش کار در یک کامپیوتر با  Windows 10به رشح زیر یمباشد:

بر روی مستطیل واقع در ی
پایی صفحه نمایش
سمت راست کلیک کنید.
سپس روی ’ ‘netwerkکلیک کنید.
→ شما حاال این را یمبینید

نام هاتاسپاتتان را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید.
انتخاب ’ ‘Automatisch verbinding makenرا غت فعال کنید( .بر روی آن کلیک کنید)
ً
رمز عبور را که قبال انتخاب کردهاید ،وارد کنید.
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مرحله  : ۵یک محدودیت برای مقدار داده ایی که مصرف می کنید تعیین کنید
روش کار در کامپیوترتان به رشح زیر یمباشد:

مرحله ۱

مرحله ٢
روی ’ ‘Netwerk- en internetinstellingenکلیک کنید

 .۱بر روی مستطیل واقع در ی
پایی
صفحه نمایش سمت راست کلیک کنید .
سپس روی ’ ‘netwerkکلیک کنید.

.٢

مرحله ٤
در صحفه بعد شما باید ی
پایی بروید تا این را ببینید:

مرحله ٣
اکنون شما این را یم بینید .اینجا کلیک کنید:

روی ’ ‘aanکلیک کنید.

سپس اینجا کلیک کنید.

مرحله ۵

مرحله ٦
ر
ی
تعیی یمکنید به مقدارحجم دادهای که
محدودین که شما
ی
شما دارید بستیک دارد .نییم از دادههای خود را در اینجا وارد
کنید:
ابتدا روی ’ ‘altijdکلیک کنید

سپس روی ’ ‘Limiet instellenکلیک کنید
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