نحوه اتصال به سرویس Hotspot
وای فای های زیر مربوط به سرویس  Hotspotاست که در ادامه نحوه اتصال به آن توضیح داده
می شود.
زیرزمین کال از سرویس نصب  vpnپیروی می کند .و بایستی روی گوشی به روش گفته شده در
سایت ساخته شود.
لیست وای فای های سرویس Hotspot

Ltr-WiFi
Ltr-WiFi-talar101
Ltr-WiFi-B01
اتتذا  Wi-Fiگَضی خَد را رٍضي ًواییذ ٍ  Wi-Fiهرتَط تِ ّواى قسوت را اًتخاب ٍ هتصل ضَیذ.
تِ طَر خَدکار صفحِ  loginترایتاى تاز هی ضَد password ٍ user .ایٌترًت خَد را کِ قثال ساختِ ایذ
ٍارد ًواییذ .تا گَضی ّوراُ تِ ایٌترًت ٍصل ضَد.
لطفا ایي صفحِ را در هرٍرگر خَد رخیرُ ًواییذ تا ّویطِ در دسترس تاضذ یعٌی عالهت ستارُ رٍتِ رٍی
ًَار آدرس را اًتخاب ًواییذ تا در لیست  favoritesگَضی ضوا رخیرُ ضَد.

چٌاًچِ تِ طَر خَدکار صفحِ  loginترایتاى تاز ًطذ ٍارد هرٍرگر ایٌترًت گَضی خَد ضَیذ ٍ تِ دٍ رٍش
زیر عول ًواییذ.
 _1در هرٍرگر خَد آدرس سایت داًطگاُ اصفْاى را ٍارد کٌیذ تا تِ طَر خَدکار صفحِ  loginترایتاى تاز
ضَد.
 _2آدرس رٍ تِ رٍ را در هرٍرگر خَد ٍارد ًواییذ تا صفحِ هرتَط تِ  loginترایتاى تاز ضَدlogout.ui.ac.ir .
ًکتِ :حتوا تِ صَرت اصَلی ایٌترًت گَضی خَد را قطع ًواییذ اگر تِ طَر اصَلی قطع ًطَد  5دقیقِ طَل
هی کطذ تا رٍی سیستن دیگری ٍصل ضَد.

روش خارج شدن از سرویس هات اسپات ()Hotspot
صفحِ  loginکِ قثال رٍی هرٍرگر خَد رخیرُ ًوَدُ ایذ را تاز کٌیذ گسیٌِ  logout.uiپاییي ّواى صفحِ
را اًتخاب ًواییذ صفحِ ایی تِ صَرت زیر تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد.
ًکتِ :چٌاًچِ صفحِ الگیي را در هرٍرگر خَد رخیرُ ًکردُ ایذ هی تَاًیذ در ًَار هرٍرگر خَد عثارت زیر را
تایپ کٌیذ تا ٍارد صفحِ زیر ضَدLogout.ui.ac.ir .

کِ در تاال گسارضی از ٍضعیت اکاًت ضوا را گسارش هی دّیذ .تة  logoutرا اًتخاب ًواییذ تا اتصال ضوا از
ایٌترًت قطع ضَد ٍ صفحِ زیر هٌثی تر قطع ایٌترًت رٍی گَضی ضوا هطاّذُ گردد.

حاال هی تَاًیذ تا خیال راحت تِ سیستن دیگری ٍصل ضَد ٍ ایٌکِ زهاى استفادُ از ایٌترًت ترای ضوا تِ
ّذر ًرٍد.
کارضٌاس فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات داًطکذُ ادتیات ٍ علَم اًساًی

