ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻣﺰ وای ﻓﺎی را در وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺴﻮرد آن را وارد ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ وای ﻓﺎی در وﯾﻨﺪوز  ۱۰را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
اﮔﺮ ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ راه ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ وای ﻓﺎی در وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ وای ﻓﺎی در وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻨﺪ ﭘﺮاﻣﭙﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻨﺪ ﭘﺮاﻣﭙﺖ ) (Command Promptوﯾﻨﺪوز  ۱۰ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن رﻣﺰ وای ﻓﺎی را در وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﭻ ﻓﺎﯾﻞ ) (Batch Fileﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ از  SSIDﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ
وای ﻓﺎی اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ روی آﯾﮑﻮن آن در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺨﺶ
ﭘﺎﻨﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ Settings > Network & Internet
 > Statusﻫﻢ ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﭻ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻪ رﻣﺰ وای ﻓﺎی را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮتﭘﺪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را درون آن ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺠﺎی ﻋﺒﺎرت

 ،YOUR_SSIDﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ درون “” ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
netsh wlan show profile name=”YOUR_SSID” key=clear
pause

ﺣﺎﻻ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Fileو ﺳﭙﺲ  Save Asﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺨﺶ Save as type

ﯾﮏ ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را از  Text Documentsﺑﻪ  All Filesﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻫﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ را ﺑﺮای آن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
اﻧﺘﻬﺎی آن  .batﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﭻ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را در ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ در زﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ،دوﺑﺎر روی اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﮐﺎﻣﻨﺪ
ﭘﺮاﻣﭙﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺷﺒﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در روﺑﻪروی ﺑﺨﺶ Key
 ،Contentﭘﺴﻮد ﻓﺎی وای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ راه ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ وای ﻓﺎی در وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ وای ﻓﺎی در وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﭻ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﻨﻮی وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ

ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﭻ ﻓﺎﯾﻞ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر روی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  Settings > Network & Internet > Statusﺑﺮوﯾﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ
اﺳﮑﺮول ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Network and Sharing Centerرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺮﺳﯿﺪ .در ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ Network and Sharing Center
ﺑﺮوﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،روﺑﻪروی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Connectionsﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ روی ﻋﺒﺎرت
آﺑﯽ رﻧﮓ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در اداﻣﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Wireless Propertiesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺐ
 Securityﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Network security keyرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  Show charactersرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ رﻣﺰ وای ﻓﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ادﻣﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺒﺎرت روﺑﻪروی  Network security keyرا ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر رﻣﺰ وای ﻓﺎی

ﺷﻤﺎ ﺗﻐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﻮردی ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺗﻐﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎﯾﭙﯽ وﺟﻮد دارد ،آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﺮ ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی،
آن را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ وای ﻓﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﺮ
اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻣﺰ وای ﻓﺎی از
ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی روﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ از زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ روﺗﺮ ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی را ﺗﻐﺮ ﻧﺪادهاﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﻦ آن ،ﭼﻨﯿﻦ رﻣﺰی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

اﮔﺮ ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی روی روﺗﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻋﻮض ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ آن ﺑﺮوﯾﺪ .آدرس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺗﺮ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﻮرد ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی روی ﺑﺪﻧﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آدرس را در ﻧﻮار ﺑﺎﻻی ﻣﺮورﮔﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ .در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﺨﺶ وای ﻓﺎی و رﻣﺰ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻣﺰ وای ﻓﺎی را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺪام از روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ رﻣﺰ وای ﻓﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در
آﯾﻨﺪه دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﻣﺰ وای ﻓﺎی ﺳﺎده
ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آن در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻣﻨﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﺑﺠﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ﯾﮏ ﭘﺴﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آن را درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺴﻮرد ﻣﻨﯿﺠﺮ ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه رﻣﺰ وای ﻓﺎی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺴﻮرد ،ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ وای ﻓﺎی در وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﺷﻮار ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

