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Tiga Cara Dapatkan Wi-Fi Cuma-cuma Dikala Liburan Ke Luar Negeri
Penerapan internet dan WiFi di era komputerisasi kini seolah tak dapat dilepaskan. Bak menjadi kebutuhan
utama yang harus senantiasa ada di mana pun serta kapan pun. Cek juga info mengenai mengetahui
password wifi.
Saking pentingnya, punya benda elektronik namun tak ada internet seolah percuma saja, demikian itu pula
sebaliknya. Nah, apa jadinya seandainya sedang traveling di luar negeri, tetapi butuh jaringan internet yang
cepat? Tentu mencari Wi-Fi adalah jalan yang paling pas.
Misalnya ketika berada di hotel, Anda bisa memanfaatkan Wi-Fi yang disediakan pihak penginapan. Atau
metode lain, kamu bisa pergi ke beberapa tempat yang menyediakan jaringan internet. Berikut 3 kiat agar
kamu dapat menerima internet yang kencang walau berada di luar negeri.
1. Pergi ke McDonalds atau Starbucks
Kiat pertama supaya kamu mendapatkan jaringan dunia online adalah dengan mengunjungi McDonalds atau
Starbucks. Pasalnya, cafe cepat saji dan kedai kopi ini sama-sama mempunyai gerai yang sudah tersebar di
pelbagai negara, dan pastinya kamu tidak akan kesulitan ketika mencarinya.
Keduanya sama-sama menawarkan Wi-Fi yang dapat diakses cuma-cuma oleh siapa bahkan. Kalau
memerlukan jaringan yang cepat, Anda bisa membeli makanan atau segelas kopi, kemudian tanyakan
password Wi-Fi terhadap pelayan.
Melainkan, sayangnya, beberapa toko kadang memberikan tambahan biaya untuk pengunaan dunia online.
Maka dari itu, sebaiknya kamu cari tahu kabar secara khusus dulu gerai mana saja yang memberikan
layanan dunia online secara cuma-hanya.
2. Gunakan Aplikasi Pencari Wi-Fi
Di era yang serba komputerisasi sekarang banyak bermunculan bermacam-macam aplikasi yang
membantumu melakukan seluruh sesuatu, termasuk mencari Wi-Fi. kau bisa mendownload aplikasi tersebut,
seumpama Wi-Fi Finder, OpenSignal, dan Wefi.
Tempat perlu dilihat, Anda harus mencari tahu apakah aplikasi yang diunduh bisa melacak jaringan dunia
maya di negara yang Anda kunjungi. Pasalnya, ada sebagian aplikasi yang dapat membantumu mencari WiFi
cuma di beberapa negara saja. Sementara untuk mencari jaringan dunia maya di negara lain butuh sebagian
syarat.
3. Pergi ke Lazim kau
Di sebagian negara maju memang mencari WiFi cuma-cuma bukan perkara sulit. Mereka menyediakan
jaringan dunia maya yang tersebar di ruang publik, seperti bandara, stasiun kereta api, dan hotel.
kamu dapat mengaplikasikan kesempatan ini untuk menemukan WiFi. Pergilah ke stasiun terdekat kemudian
pakai dunia online layak kebutuhanmu.

