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iPad إعداد شبكة
مق بتوصيل جهازك اللويح بشبكة Wi-Fi لالتصال باإلنرتنت وفتح عامل من االحمتاالت!

جيب أن تكون متصًال باإلنرتنت لتصفح صفحات الويب وتثبيت التطبيقات وإرسال الرسائل وأشياء أخرى كثرية. وسوف يعملك 

هذا الدليل كيفية استخدام Wi-Fi لتوصيل جهازك اللويح

ما الذي سوف حتتاجه
قبل البدء، حتقق من أن جهازك اللويح محشون بالاكمل ويعرض الشاشة الرئيسية. وجيب أن يكون امس ولكمة املرور لشبكة 

Wi-Fi املزنلية اخلاصة بك معك وجاهزان لالستخدام وتأكد من حتديث برناجم نظام التشغيل اخلاص بك.

فهم شباكت البيانات

حيصل جهاز iPad اخلاص بك عىل معظم حمتوياته من اإلنرتنت. وقد يكون ذلك صفحة ويب أو حتديثًا للطقس أو تطبيقًا أو 

بريدًا إلكرتونيًا. ولكن لالتصال باإلنرتنت، حيتاج جهازك اللويح إىل االتصال أوًال بشبكة بيانات.

ميكن لبعض موديالت iPad استخدام بطاقة SIM وشبكة البيانات اخللوية 4G  لالتصال باإلنرتنت، متامًا مثل اهلاتف 

احملمول. ومع ذلك، تستخدم مجيع أجهزة iPad نظام شبكة Wi-Fi  لالتصال باإلنرتنت، لذلك سرتكز هذه الدورة عىل كيفية 

.Wi-Fi  االتصال بشبكة

اآلن، رمبا تكون قد مقت بالفعل بتوصيل جهاز iPad اخلاص بك بشبكة Wi-Fi املزنلية عند إعداده. ومع ذلك، ال يزال بإماكنك 

استخدام اخلطوات الواردة يف هذا الدليل لالتصال بشبكة Wi-Fi خمتلفة. قد يكون هذا يف مكتبتك احمللية أو املقهى املفضل 

Wi-Fi إليك. اخلطوات يه نفهسا مجليع شباكت

Wi-Fi التحقق من وجود اتصال

 .Wi-Fi  أوًال، دعنا نرى ما إذا اكن جهازك اللويح متصل بالفعل بشبكة

انظر إىل أعىل ميني الشاشة، عىل يسار رموز البطارية. إذا كنت تستطيع 

رؤية مجموعة من اخلطوط املنحنية اليت تبدو وكأهنا رشحية من فطرية، فإن 
جهازك اللويح متصل بالفعل بشبكة  Wi-Fi. إذا كنت يف املزنل، مفن 

املرحج أن يستخدم جهازك اللويح اتصال اإلنرتنت املزنيل، وهو أمر رائع!

إذا مل تمتكن من رؤية هذه اخلطوط املنحنية، 
Wi-Fi  فستحتاج إىل االتصال بشبكة
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جعل شبكة Wi-Fi مستعدة لالتصال

 ُتعد Wi-Fi جزءًا من إعدادات اتصال المكبيوتر اللويح اخلاص بك. 
للعثور علهيا:

  أنقر عىل رمز اإلعدادات عىل الشاشة الرئيسية، لفتح . 1
تطبيق اإلعدادات.

2 . .Wi-Fi من القامئة املوجودة عىل يسار الشاشة، انقر فوق 
ستكون بالقرب من أعىل القامئة.

3 ..iPad عىل جهاز Wi-Fi يتغري ميني الشاشة إلظهار إعدادات

 إذا اكن رمز املفتاح أبيضًا، فإن شبكة Wi-Fi مغلقة ولن تمتكن . 4
من االتصال بشبكة. انقر عىل املفتاح لتحويله إىل اللون األخرض 

.Wi-Fi وتشغيل

Wi-Fi االتصال بشبكة

للخطوات التالية، ستحتاج إىل أن يكون امس شبكة Wi-Fi املزنلية ولكمة املرور اخلاصة هبا جاهزان لكتابهتام عىل 

.iPad جهاز

إذا مل تقم بتغيريمها، مفن األرحج أن يكون امس شبكة Wi-Fi ولكمة املرور اخلاصة هبا مكتوبان يف اجلزء السفيل 
من جهاز الراوتر (router) اخلاص بك، والذي هو الصندوق الذي قدمه لك مزود خدمة اإلنرتنت عندما مت تركيب 

اإلنرتنت يف مزنلك.

بدًال من ذلك، قد يكون امس الشبكة ولكمة املرور عىل بطاقة معلومات مرفقة بوثائق اإلنرتنت عندما مت تركيب 

اإلنرتنت يف مزنلك.

عندما تكون جاهزًا:

 عند تشغيل Wi-Fi، يبحث جهاز iPad عن شباكت Wi-Fi، مث يرسدها بالرتتيب من أقوى إشارة إىل . 1
أضعف إشارة. ُتظهر اإلشارة القوية ثالثة منحنيات سوداء.

 احبث عن امس شبكة Wi-Fi ملزنلك. إذا اكنت بعض منحنياته رمادية، مق بتحريك اجلهاز اللويح أقرب . 2
إىل جهاز الراوتر يف مزنلك للحصول عىل اتصال أقوى.

  ستظهر شبكة تتطلب منك إدخال لكمة مرور مع رمز قفل. يُعرف هذا النوع من الشباكت بامس . 3
شبكة آمنة. إذا مل يكن هناك رمز قفل مريئ، فهذا يعين أن شبكة Wi-Fi ال حتتاج إىل لكمة مرور 

لالتصال. حنن ندعو ذلك شبكة غري آمنة.

عندما يكون مفتاح Wi-Fi أخرض، 

ستظهر قامئة بشباكت Wi-Fi املتاحة
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التحقق من قوة االتصال

عندما يكون جهازك اللويح متصًال بشبكةWi-Fi ، يف أعىل ميني الشاشة، سرتى رمز Wi-Fi. إذا اكن الرمز 

يعرض منحنيني أسودين صلبني ونقطة سوداء، فهذا يعين أن لديك اتصاًال اكمل القوة.

إذا تالشت بعض املنحنيات إىل اللون الرمادي الفاحت، فهذا يعين أن االتصال أضعف. ميكن أن يعمل 
جهاز iPad اخلاص بك باتصال أضعف، ولكن قد ال يمت تشغيل بعض احملتوى - وخاصة األفالم والرباجم 

التلفزيونية - بشلك سلس.

سيظل رمز Wi-Fi مرئيًا يف أعىل ميني الشاشة، بغض النظر معا تفعله عىل جهاز iPadاخلاص بك

اآلن وبعد أن مقت بنجاح بتوصيل جهازك اللويح باإلنرتنت باستخدام Wi-Fi، ميكنك تصفح اإلنرتنت، 

واستخدام التطبيقات، وإرسال واستقبال رسائل الربيد اإللكرتوين وأكرث من ذلك بكثري.

ال تتطلب بعض شباكت Wi-Fi العامة املجانية لكامت مرور، لذا فهي غري 
آمنة. جيب أال تستخدم أي خدمة Wi-Fi عامة للخدمات املرصفية عرب 

اإلنرتنت وغريها من املهام اليت تنطوي عىل بياناتك الخشصية، حىت لو 

اكنت الشبكة تتطلب لكمة مرور.

 أنقر عىل امس شبكة Wi-Fi املزنلية. ستظهر لك نافذة تطلب منك . 4
.Wi-Fi إدخال لكمة املرور اخلاصة بشبكة

 أدخل لكمة املرور، مع احلرص عىل مطابقة األحرف الكبرية واألحرف . 5
الصغرية يف لكمة املرور متامًا.

 عند إدخال لكمة املرور، انقر فوق ربط.. 6

 عندما تظهر عالمة زرقاء جبوار امس Wi-Fi املزنيل يف القامئة، فقد . 7
انهتى جهاز iPad من االتصال.

عندما تكون مجيع املنحنيات سوداء، 

لديك إشارة Wi-Fi قوية


