
 کند یا خیر؟پشتیبانی می Hotspot چگونه بفهمیم که گوشی ما از قابلیت

های یا همان هات اسپات روش Hotspot برای فهمیدن پشتیبانی یا عدم پشتیبانی گوشی هوشمندتان از قابلیت

لیست ترین روش موجود به منظور فهمیدن این موضوع مربوط به مشاهده متعددی وجود دارد. از نظر ما ساده

تبدیل شدن به “به معنای  Hotspot های گوشی هوشمند مورد نظر است. اگر گوشی مد نظرتان از قابلیتقابلیت

 .پشتیبانی کند، این قابلیت در لیست مشخصات فنی دستگاه مورد اشاره قرار خواهد گرفت” مودم وای فای

مراجعه کنید و در بخش فوقانی  gsmarena.com کنیم که به سایتتر شدن این موضوع، توصیه میبرای ساده

صفحه مدل گوشی هوشمند مد نظرتان را تایپ کنید. سپس با انتخاب گوشی به صفحه مشخصات فنی آن هدایت 

دقت کنید. اگر گوشی مورد  WLAN و بخش COMMS شوید. در لیست مشخصات فنی دستگاه به شاخهمی

 دن به مودم وای فای پشتیبانی کند، در این بخش عبارتیا تبدیل ش (Hotspot) نظرتان از قابلیت هات اسپات

Hotspot موجود خواهد بود. 

 

کنید که اطالعات نادرستی از قادر به بررسی این موضوع نبودید یا تصور می gsmarena اگر از طریق سایت

ار کنید و در رقرتوانید تماس کوتاهی با کارشناسان بخش پشتیبانی موبایل کمک بسوی این سایت ارائه شده، می

 .تری بخواهیدرابطه با این موضوع از کارشناسان ما توضیحات دقیق

پشتیبانی نکند، قادر به تبدیل آن  Hotspot دقت داشته باشید که اگر بنا به هر دلیلی گوشی هوشمندتان از قابلیت

ت سیم کارت خود از طریق های هوشمند امکان استفاده از اینترنبه مودم بی سیم نخواهید بود. برخی از گوشی

کنند. همچنین دقت کنید که برای استفاده از اینترنت سیم کارت اتصال بلوتوث یا کابل یو اس بی را فراهم می

 .اند را هم خریداری نماییدهای سیم کارتی اختصاصی که برای این منظور طراحی شدهتوانید مودممی

 در اندروید Hotspot آموزش تبدیل گوشی به مودم وای فای از طریق



 :به منظور تبدیل گوشی اندرویدی به مودم وای فای کافیست که مراحل زیر را طی کنید

 به بخش تنظیمات یا همان Settings گوشی اندرویدی خود مراجعه کنید. 

 گزینه More را لمس کنید. 

 گزینه Wireless & Tethering نظیر را لمس کنید. این گزینه ممکن است با عناوین دیگری 

Tethering & Portable Hotspot  هم نمایش داده شود. به صورت کلی در این مرحله به دنبال

 .را به همراه داشته باشد Tethering یا Hotspot هایای باشید که عبارتگزینه

 توانید قابلیتحال می Hotspot گوشی اندرویدی خود را فعال کنید. 

های تکمیلی دیگری نظیر ایجاد رمز عبور برای شبکه هات ها و آپشنهدقت داشته باشید که در این بخش گزین

د. سازی کنیها را بهینهتوانید آنشود که بنا به شرایط مورد نظرتان میارائه می… اسپات یا پنهان کردن آن و

 .شودیهای اندرویدی انجام مدر دستگاه Hotspot بدین صورت فرآیند تبدیل گوشی به مودم وای فای از طریق

 در آی او اس Hotspot آموزش تبدیل گوشی به مودم وای فای از طریق

به یک مودم بی سیم تبدیل کنید، باید مراحل زیر  Hotspot اگر قصد دارید که آیفون خود را به واسطه قابلیت

 :را طی نمایید

 وارد بخش تنظیمات یا همان Settings آیفون خود شوید. 

 گزینه Cellular  کنیدرا انتخاب. 

 حال اسالیدر موجود در کنار گزینه Personal Hotspot را فعال کنید. 

توانید برای شبکه بی سیم ایجاد شده به واسطه قابلیت موجود در این بخش می Wi-Fi Password با لمس گزینه

با  وعتر در رابطه با این موضهات اسپات در آیفونتان رمز عبور تعیین نمایید. برای کسب اطالعات دقیق

 .کارشناسان موبایل کک تماس حاصل نمایید

 در ویندوزفون Hotspot آموزش تبدیل گوشی به مودم وای فای از طریق

 :ها مراحل زیر را طی کنیددر ویندوزفون Hotspot به منظور تبدیل گوشی به مودم وای فای از طریق

 به بخش Settings مراجعه کنید. 

 گزینه Internet Sharing  انتخاب کنیدرا. 

 اسالیدر موجود در کنار گزینه Sharing را در حالت روشن یا On قرار دهید. 

شود. در ویندوزفون شما تکمیل می Hotspot با انجام این مراحل، فرآیند تبدیل گوشی به مودم وای فای از طریق

وه تبدیل گوشی به مودم های سیسم عمل ویندوزموبایل، نحدقت داشته باشید که ممکن است در برخی از نسخه

تر در رابطه با این موضوع از کمی متفاوت باشد. به منظور کسب اطالعات دقیق Hotspot وای فای از طریق

 .تری بخواهیدها راهنمایی دقیقهای موجود با کارشناسان موبایل کمک تماس حاصل کنید و از آنطریق شماره


