ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ راهﻫﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت

ﻫﺎت اﺳﭙﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی و آﯾﻔﻮن
اﮔﺮ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،راهﺣﻞﻫﺎی زﯾﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

از ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮوﯾﺪ و از روﺷﻦ ﺑﻮدن دﯾﺘﺎی ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻣﯿﺰان دﯾﺘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ وای ﻓﺎی دﺳﺘﮕﺎه دوم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ
اﮔﺮ ﻟﭗﺗﺎپ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ وﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ وای ﻓﺎی آن ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ

ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪارد.
وای ﻓﺎی را روی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﮑﺮد ،آن را رﯾﺴﺘﺎرت ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

از درﺳﺖ ﺑﻮدن ﭘﺴﻮرد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد از ﭘﺴﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آن را روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ وارد دﺳﺘﮕﺎه دوم ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﻮرد درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ

ﺷﻮﯾﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﻮرد را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .از ﭘﺴﻮردی

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﺪ.

ﺣﺎﻟﺖ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻧﺮژی ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری را روی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎرژدﻫﯽ
ﺑﺎﺗﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

ﺣﺎﻟﺖ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی را روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده و دوﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎه دوم را
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

وای ﻓﺎی ﮔﻮﺷﯽ را ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎگﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وای ﻓﺎی
ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ آن را ﺧﺎﻣﻮش و
روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ  USBاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
وای ﻓﺎی ﺗﻨﻬﺎ راه اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﻠﻮﺗﻮث ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ  USBدﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﯾﺘﺎی ﯾﮏ آﯾﻔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﺗﻮث ،آن را روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از

اﯾﻦ ﮐﺎر آن را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دوم وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ  ،USBﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ > Settings
 Network and Internet > Hotspot and tetheringﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ
از اﯾﻦ ﮐﺎر ،دﺳﺘﮕﺎه دوم را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را رﯾﺴﺘﺎرت ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ روﺷﻦ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﺮﻋﺖ آن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎ ﺑﺎگﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﺣﺘﻤﺎل

وﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﻮارد در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﯾﺴﺘﺎرت ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ دارای آﯾﻔﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎگ در ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار
روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﻮﺷﯽ
اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.

رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راهﺣﻞﻫﺎی زﯾﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

از ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺧﻼف آﯾﻔﻮن ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ

ﺑﺮوﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ روی دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،دوﺑﺎره از
ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻓﻊ ﻧﺸﺪ،
دوﺑﺎره ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺎت اﺳﭙﺎت
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮای
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ ،آن را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه دوم ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ »اﺳﻠﯿﭗ« ﺑﺮود ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ

ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دردﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ > Settings > Network and Internet
 Hotspot and tethering > Wi-Fi hotspot > Advancedﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺎت اﺳﭙﺎت« را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺪون ﭘﺴﻮرد ﺑﺴﺎزﯾﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﺑﺎ ﭘﺴﻮرد اﻣﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ رﻣﺰﮔﺬاری آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺮای آن از ﭘﺴﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻮرد ﺑﺮای ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ > Settings > Network and Internet
 Hotspot and tethering > Wi-Fi hotspotﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Noneرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻮرد ﺑﺮای ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن و اﺳﺘﻔﺎده از

دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮان از دﯾﺘﺎی
ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ راهﺣﻞ را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﺎت اﺳﭙﺎت را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ،ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪی

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ > Settings > Network and Internet
 Hotspot and tethering > Wi-Fi hotspotﺑﺮوﯾﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ » «AP Bandرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﺪ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

