
 מה זה Wi-Fi, איך להתחבר לוויפי ומתי
 משתמשים בזה

SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 הווי פי היא טכנולוגיה המאפשרת לסמארטפון להתחבר לרשת אלחוטית מקומית כדי
 להעביר נתונים (למשל – לגלוש באינטרנט). החיבור דרך ווי פי, מאפשר לרוב גלישה
 ברשת ללא הגבלה ומאפשר גם במקומות בהן הקליטה הסלולרית לא קיימת (למשל

 בחו"ל), לגלוש באינטרנט.

 המטרה

  רכישת מיומנות בהתחברות לווי פי והבנה מתי להשתמש בה.

 סדר הפעולות
 ככלל, רצוי שתמיד הווי פי יהיה דלוק ואין צורך לכבות אותו.

 מכשיר הסמארטפון "יודע" לבחור בעצמו מתי כדאי להתחבר לווי פי. לרוב זה יקרה
  כאשר תגיעו לביתכם, בהנחה שיש לכם בבית וי פי.

 אחת הסיבות הנדירות לכבות את הוי פי היא כאשר אנו רואים שהוי פי דלוק, אך
 האינטרנט לא עובד טוב. מצב כזה יכול לקרות כאשר נמצאים למשל במקום בו הרבה

 אנשים מחוברים לאותה הרשת ונוצר עומס.  במקרה כזה, נסו לכבות את הוי פי
 ולגלוש דרך הרשת הסלולרית. רק זכרו להדליק את הוי פי לאחר מכן בחזרה.

 התחברות לוויפי

 פתחו את אפליקציית הגדרות המכשיר1.

 לחצו על "חיבורים" \ "וויפי" \ "אינטרנט אלחוטי" (לרוב אחת האפשרויות2.
 הראשונות)

 לחצו על וויפי (יתכן שכבר תראו את הגדרות וויפי מיד)3.

 מצאו את הרשת אליה תרצו להתחבר ולחצו עליה4.

 אם יש לרשת סיסמה, תצטרכו לדעת אותה ולהקליד אותה5.

https://smartphonelessons.net/


 לחצו על "התחבר" או "הבא"6.

 אתם מחוברים!7.

 תוכלו לוודא שאתם אכן מחוברים כאשר יופיע הסמל של הוויפי –  בחלק8.
 העליון של המסך

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 הסמארטפון לעתים "מחכה" שתתחברו לוויפי לעדכונים וגיבויים. הוא עושה●

 זאת משום שזה נחשב פעולה "כבדה" ומעדיף שלא לעשות זאת דרך חבילת
 הגלישה הסלולרית שלכם. לכן חשוב להתחבר לוויפי על מנת שהמכשיר שלכם

  ישאר מעודכן ומגובה.
 מרבית רשתות הווי פי, מוגנות בסיסמא, בקשו מבתי עסק ומסעדות את הססמא●

  לוויפי שלהם, אם ברצונכם להתחבר לרשת המקומית.

 שיעורי בית
 חפשו חיבור וויפי חדש והתחברו אליו!●

 קבלו עזרה אישית בנוגע לשיעור
 יש לכם שאלות הקשורות לשיעור? מתנדבי "פסגה לגיל הזהב" מסייעים בחינם בכל

  הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה.

https://pisgacyber.co.il/gold :ניתן לפנות באמצעות הטופס באתר 

https://wa.me/972584858600 :או בווטסאפ 058-4858600 - אפשר גם מהקישור 

 או בטלפון (השארת הודעה אוטומטית מהמספר המתקשר): 072-3910440
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