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 کنیدفای  -تان را تبدیل به شبکه وایتلفن

نت ثابت یا وایا   شود. گفته یم  اسپاتهاتفای کنید. به آن -تان را تبدیل به شبکه وایتوانید تلفنفای ندارید، یم-گر در خانه اینتر

نت متصل شوید. در این حالت  یمتوانید با یک کامپیوتر یا تابلت وارد این شبکه شوید. بدین ترتیب شما آنگاه شما یم توانید با کامپیوتر یا تابلت به اینتر

 کنند. آبونمان تلفن شما استفاده یم (Data) کامپیوتر یا تابلت شما از داده

وع کنید: اپلیکیشن شویس  را دانلود کنید تاندهندهقبل از این که شر

 دارد. اول شما باید بدانید که آبونمان شما چه مقدار داده 

 ،....Telenet، Scarlet، Proximusتان را دانلود کنید، برای مثال. دهندهبرای این منظور اپلیکیشن شویس

 : توانید انجام دهید کار را این گونه یم  این

 باشد: را جستجو کنید. عالمت آن به این شکل یم Google Playstore تانایهندر اپلیکیش.     ١

 

 Telenet، Base، Proximusرا وارد کنید برای مثال  تاندهندهشویس.     در قسمت جستجو نام ٢

 

اکخواهد را وارد کنید. این در هر اپلیکیشنی فرق یم.     اطالعاتر که اپلیکیشن یم٣  شماره اشتر
ً
کنید. آن بر روی هر فاکتوری    تان را پر کند. شما باید حتما

ی در قرارداد شما هم آورده شده است.  کنید قید شدهدریافت یم تاندهندهشویس که شما از   است. آن همچنی 

ل کنید که چه مقدار داده استفاده کردهدر اپلیکیشن یمشما  تر باال مقدار مرصف شی    ع، شما استفاده کند  اگر دستگاه دیگری هم از دادهاید. توانید کنتر

 رو به اتمام باشند توانید بخواهید که اگر داده در اپلیکیشن شما یم . رود یم
ٌ
 یک هشدار دریافت کنید.  ،های شما تقریبا

 یم داده ها دهندهسیط بحران کرونا بسیاری از رسویدر 
ی
دهند. شما آن را در یم ایهببینید که چه مزایای اضاف تاندهندهشویسدر وبسایت  دهند. اضاف

 کنید.  هم پیدا یم تاندهندهشویساپلیکیشن 

ی تان باشید! اگر شما بیش از حد تعمراقب مرصف  باید اضافه پرداخت کنید.  ،استفاده کنید شدهیی 

 . چند راهنماتی مفید: کنید   استفادهماه  ۱مدت تان در تمام دادهاز هفته تمام نشود.  ١بعد از تان مراقب باشید که داده

 برای تکلیف فقط به وبسایت •
ً
 نیاز دارید.  ها به آن ها، سفارشات،... ، پرداختمدرسههاتی بروید که واقعا

 کنند. های آنالین داده زیادی مرصف یمها و بازیویدئو  •

 کنند. فیسبوک و اینستاگرام هم داده زیادی مرصف یم •

ی در مقایسه با اسکایپ یا فیسبوک مسنجر مرصف یمپ یا فیس اتماس ویدئوتی با واتس •  کند. تایم داده کمتر

 تان را باز کنید : تنظیمات تلفن ١ مرحله

 

 باشد. یم دندهها شبیه یک چرخدر اکتر تلفن این

ی اپلیکیشن دندهچرخاین     کنید. هایتان پیدا یمرا در بی 
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  اسپات را پیدا کنید برنامه هات: ٢ مرحله

 

ل کنید آیا در تنظیمات شما یک   جستجو وجود دارد.  محلکنتر

ی قرار دارد محل جستجو در کنار ذره  در محل. بی 
ً
ا  قرار دارد.  نمایش باالی صفحه جستجو اکتر

 

’Hotspot‘  . را وارد کنید  جستجو  محلدر   

 

 باید چند بار بیشتر کلیک کنید. جستجو ندارید  محلگر ا

 ییک از این کلمات را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید: 

• Netwerk )شبکه( 

• Draadloos ( سیمت  )  

• Verbindingen )اتصاالت( 

• Internet )نت  )اینتر

• Connectiviteit )اتصال( 

ی که حاال شما یم ی  است: ها شبیه آنتوانید روی ییک از کلمات زیر کلیک کنید یا روی چت 

• Tethering )نت  ) اتصال یک کامپیوتر یا یک دستگاه دیگر به تلفن همراه برای اتصال به اینتر

• Hotspot (اسپات)هات  

• Wifi-hotspot   (اسپاتهات -)وای فای

• Draagbare wifi-hotspot ( همراه همراه اسپاتهات -)وای فای  

• Persoonlijke hotspot شخیص(  (اسپاتهات)  

 

 نوار پیمایشرا فعال کنید. این معموال از طریق یک  ’tethering‘یا  ’wifi-hotspot‘اتی برسید که در آن بتوانید تا به صفحهچند بار دیگر کلیک کنید 

 شود. انجام یم
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 تان را فعال کنید : هات اسپات٣مرحله 

ی را نصب کنید. ترتیب آن ٣شما باید   ها در هر تلفن متفاوت است. چت 

 ایمن کردن 

 شما استفاده کند.  تواند از دادهاین صورت هر کیس یم را ایمن کنید در غت   تاناسپاتهاتشما باید 

 از قبل تنظیم شده است.  ’WPA2 PSK‘مقدار  ’beveiliging‘برای 
ً
 را انتخاب کنید. این معموال

 رمز عبور 

 در کامپیوتر یا تابلت تاناسپاتهاتبرای 
ً
ی کنید. شما باید این رمز عبور را بعدا  تان وارد کنید. یک رمز عبور تعیی 

 ای را انتخاب کنید که بتوانید خوب به خاطر بسپارید. یک رمز عبور مناسب انتخاب کنید. برای مثال جمله

  شما اسپاتنام هات

 کنید. تان پیدا یمانتخاب کنید. بدین ترتیب شما آن را به راحنر در کامپیوتر یا تابلت تاناسپاتهاتتوانید خودتان یک نام برای شما یم

 مدل تلفنشما یم
ً
ی نایم که از قبل وجود دارد را انتخاب کنید. آن معموال  باشد. تان یمتوانید همچنی 

 تان آنالین شوید : با کامپیوتر یا تابلت٤ مرحله

 را جستجو کنید.  ’beschikbare wifi-netwerken‘تان کامپیوتر یا تابلت  در 

ح زیر یم Windows 10روش کار در یک کامپیوتر با   باشد: به شر

 

ی صفحه نمایش  بر روی مستطیل واقع در پایی 

                                . مت راست کلیک کنید س

 کلیک کنید.   ’netwerk‘سپس روی        

         بینید                شما حاال این را یم → 

 

 

 

 

را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید.  تاناسپاتهاتنام   

 کنید(   را غت  فعال کنید. )بر روی آن کلیک ’Automatisch verbinding maken‘انتخاب                                                                                      

 انتخاب کرده 
ً
اید، وارد کنید. رمز عبور را که قبال  
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 کنید تعیین کنیدایی که مصرف میمقدار داده: یک محدودیت برای ۵ مرحله

ح زیر یم  باشد: روش کار در کامپیوترتان به شر

۱  مرحله    ٢ مرحله                                      

کلیک کنید            ‘Netwerk- en internetinstellingen’  روی 

 

ی ۱                                    .   بر روی مستطیل واقع در پایی 

   . صفحه نمایش سمت راست کلیک کنید 

 کلیک کنید.   ’netwerk‘.     سپس روی ٢               

 

 

 

 

٣ مرحله  ٤ مرحله                                                                                                                                                                                  

ی بروید تا این را ببینید                                          اکنون شما این را یم بینید. اینجا کلیک کنید:  :در صحفه بعد شما باید پایی   

 

 

 روی ’aan‘ کلیک کنید. 

 

  سپس اینجا کلیک کنید. 

 

   

                                                                                                                                                      

                                                                           

۵ مرحله  ٦ مرحله                                                                                                                                                       

ی یم      ای که داده حجمکنید به مقدار محدودینر که شما تعیی 

 دارد. نییم از داده
ی

های خود را در اینجا وارد  شما دارید بستیک

 کنید: 

           ابتدا روی ’altijd‘ کلیک کنید                                                                           

 

کلیک کنید          ‘Limiet instellen’ سپس روی 

 

http://www.digitaaltalent.be/

