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راهکارهایی برای رفع مشکل اتصال به شبکه و اینترنت

چرا در ویندوز  10به اینترنت وصل نمیشویم

دالیــل زیــادی بــرای مشــکالت اتصــال بــه اینترنــت در کامپیوتــری که از
سیســتمعامل وینــدوز  ۱۰اســتفاده میکنــد ،وجــود دارد .ایــن مشــکالت
میتوانــد ناشــی از خرابــی کابــل مــودم ،مســدود شــدن بــه وســیله
فایروالهــا و نــرم افزارهــای آنتیویــروس ،درایــور آداپتــور شــبکه یــا
حتــی خــود ارائهکننــده خدمــات اینترنــت ( )ISPباشــد.
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اولیــن کاری کــه شــما بایــد در زمانــی کــه مشــکل اتصــال بــه اینترنت
بــه وجــود میآیــد ،انجــام دهیــد؛ تهیــه یــک گــزارش از شــبکه
بیســیم اســت ،چــرا کــه عامــل اصلــی خیلــی از مشــکالت از همیــن
جــا شــروع میشــود .بــرای انجــام ایــن کار بــه کادر جســتجوی
موجــود در نــوار وظیفــه رفتــه و عبــارت  Command promptرا
تایــپ کنیــد ،ســپس روی  Command promptراســت کلیــک کــرده و
گزینــه  Run as administratorرا انتخــاب کنیــد ،بعــد در خــط فرمــان
عبــارت  netswlan show wlanreportرا تایــپ کنیــد .بــا انجــام ایــن
کار یــک فایــل  htmlســاخته خواهــد شــد کــه شــما میتوانیــد آن را در
مرورگــر خــود بــاز کنیــد .همچنیــن اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مشــکل
اتصــال مربــوط بــه مــودم یــا خدمــات دهنــده اینترنــت شــما نباشــد .اگــر
هیــچ کــدام از ایــن عوامــل بــه مشــکل اتصــال مربــوط نبودنــد مراحــل
بعــد را انجــام دهیــد.
در کادر جســتجوی موجــود در نــوار ابــزار یــک بــار دیگــر عبــارت
 Command promptرا تایــپ کنیــد .ســپس روی آن راســت کلیــک
کــرده و گزینــه  Run as administratorرا انتخــاب کنیــد .در خــط
فرمــان عبــارت  ipconfigرا تایــپ کنیــد .آدرس آیپــی کنــار عبــارت
 Default gatewayرا پیــدا کــرده و ایــن آدرس را یادداشــت کنیــد .در
خــط فرمــان عبــارت  pingرا تایــپ کــرده و کلیــد  Enterرا فشــار دهید.
شــما بایــد نتیج ـهای شــبیه بــه خروجــی زیــر را مشــاهده کنیــد:
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Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

اگــر شــما نتیجــه بــاال را مشــاهده کردیــد امــا همچنــان نمیتوانیــد بــه
اینترنــت متصــل شــویم احتمــاال مشــکل از مــودم یــا خدمــات دهنــده
اینترنــت شــما اســت.

آداپتور شبکه خود را بهروز نگه دارید

بعضــی مواقــع مشــکل اتصــال بــه اینترنــت میتوانــد ناشــی از ناســازگاری
درایــور آداپتــور شــبکه شــما باشــد .بــرای اطمینــان از ایــن که درایور شــما
بـهروز رســانی شــده باشــد مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:

• در کادر جستجو عبارت  Device Managerرا تایپ کنید.
•  Network adaptersراه انتخاب کنید.
• روی آداپتور شبکه راست کلیک کرده و سپس

Update Driver Software>> Search automatically for updated driver

 softwareرا انتخــاب کنیــد.
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• بعــد از ایــن کــه درایــور بـهروز رســانی شــده شــما نصــب شــد یــک
بــار کامپیوتــر را ریاســتارت کنیــد.
اگــر نمیتوانیــد بــه طــور خــودکار درایــور جدیــد را پیــدا کنیــد بــه
وبســایت ســازنده آداپتــور شــبکه خــود مراجعــه کــرده و آخریــن درایور
موجــود را دانلــود کنیــد.

به نسخه قبلی آداپتور شبکه خود بازگردید

گاهــی اوقــات نصــب کــردن نســخه قدیمیتــر درایــور نیــز ممکــن اســت
بــه رفــع مشــکل اتصــال کمــک کنــد.
• در کادر جســتجو عبــارت  Device Managerرا تایــپ کــرده و آن را
انتخــاب کنیــد.
•  Network adaptersراه انتخــاب و بعــد نــام آداپتــور شــبکه خــود را
انتخــاب کنید.
• روی نــام آداپتــور شــبکه راســت کلیــک کــرده و گزینــه  Propertiesرا
انتخــاب کنیــد.
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• ســپس  Driverو بعــد  Roll back driverرا انتخــاب کنیــد .حــاال
مراحــل نمایــش داده شــد را دنبــال کــرده و فرآینــد کار را تکمیــل کنیــد.
• بعد از نصب درایور کامپیوتر خود را ریستارت کنید

از  network troubleshooterاستفاده کنید

ی اتصــال بــه
یکــی دیگــر از روشهــای برطــرف کــردن مشــکالت عمومـ 
اینترنــت اســتفاده از  network troubleshooterخــود وینــدوز اســت.

• در کادر جســتجوی موجــود در نوار ابــزار عبــارت �Network trouble

 shooterrرا تایــپ کنیــد و بعــد  Indentifyو �repair network prob

 lemsرا انتخــاب کنیــد.

• مراحــل توصیــه شــده در  troubleshooterرا انجــام دهیــد و ببینیــد
آیــا مشــکل برطــرف میشــود.
اگــر این روش مشــکل شــما را برطــرف نکرد ،بخــش  TCP/IPرا ریســت کنید،
آدرس ایپــی را بازیابــی کنیــد و ســرانجام DNS client resolver cache
را تخلیــه و ریســت کنیــد .شــما بایــد ایــن فرامیــن را در پنجــره
 command promptاجــرا کنیــد .بنابرایــن  command promptرا بــا
ســطح دسترســی  adminبــاز کنیــد و فرامیــن زیــر را بــه ترتیب اجــرا کنید:
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• فرمــان  netshwinsock resetرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار
د هید .
• فرمــان  netsh int ip resetرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار
دهیــد.
• فرمــان  ipconfig /releaseرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار
دهیــد.
• فرمــان  ipconfig /renewرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار
دهیــد.
• فرمــان  ipconfig / flushdnsرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار
د هید .

فایروال را غیرفعال کنید

بعضــی مواقــع ممکــن اســت فایروالهــا از برقــراری اتصــال جلوگیــری
کننــد .آنهــا را غیرفعــال کنیــد و ببینیــد آیــا مشــکل برطــرف میشــود.
 command promptرا بــا ســطح دسترســی  adminبــاز کنیــد .در خــط
فرمــان عبــارت  advfirewall set allprofiles state offرا تایــپ کنیــد
و کلیــد  Enterرا فشــار دهیــد .حــاال مرورگــر وب خــود را بــاز کنیــد
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و ببینیــد آیــا میتوانیــد بــه اینترنــت دسترســی داشــته باشــید .بــرای
فعــال کــردن مجــدد نــرم افــزار فایــروال در خــط فرمــان عبــارت
 netsh advfirewall set allprofiles state onرا تایــپ کنیــد و کلیــد
 Enterرا فشــار دهیــد.

آنتیویروس را غیرفعال کنید

• در نــوار جســتجو عبــارت  System and securityرا تایــپ کنیــد
و بعــد  Review you computer's status and resolve issuesرا
انتخــاب کنیــد.
• فلش کنار  Securityرا انتخاب کنید.
• مستندات آنتی ویروس را بررسی و آن را خاموش كنيد.

درايور آداپتور شبکه را آنایستال کنید

یکــی دیگــر از روشهــای رفــع مشــکل آنایســتال کــردن درايــور آداپتــور
شــبکه اســت ،امــا فرامــوش نکنیــد کــه حتمــا قبــل از انجــام ایــن کار یک
نســخه پشــتیبان از آن تهیــه کنید.

• در نــوار جســتجو عبــارت  Device Managerرا تایــپ کــرده و آن
را انتخــاب کنیــد.
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• در ایــن پنجــره شــما نــام آداپتــور شــبکه خــود را مشــاهده خواهیــد
کــرد.
• روی آداپتور شبکه راست کلیک کرده و

 Uninstall>> Delete the driver software for this deviceرا
انتخــاب کنیــد .ســپس روی  Okکلیــک کنیــد تــا فرآينــد انجــام کار تایید
شــود .در انتهــا اگــر خواســته شــد کــه کامپیوتــر را ریاســتارت کنیــد این
کار را انجــام دهیــد.

از  Network resetاستفاده کنید

بـ�ه عنـ�وان آخریـ�ن تـلاش بـ�رای رفـ�ع مشـ�کل اتصـ�ال بـ�ه شـ�بکه ا ز �Net

 work resetاســتفاده کنیــد تــا دســتگاههای شــبکه از نــو نصــب شــوند.
امــا توجــه داشــته باشــید کــه بــرای اســتفاده از  network resetبایــد
وینــدوز  10شــما نســخه  1607باشــد.
•   �Start>> Settings>> Network & Internet>> Status>> Net

 work resetرا انتخــاب کنیــد.
•  Reset nowرا انتخــاب و بعــد روی  Yesکلیــک کنیــد تــا فرآينــد
انجــام کار تاییــد شــود .مدتــی صبــر کنیــد تــا کامپیوتر ریاســتارت شــود.
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قبل از تماس با بخش پشتیبانی شرکت سازنده خودتان دست به کار شوید

چگونه مشکل اتصال چاپگرهای بیسیم به شبکه وایفای را
برطرف کنیم؟

محبوبیــت چاپگرهــای بیســیم بــه دلیــل ســهولت بیشــتر در اســتفاده روز
بــه روز بیــن کاربــران افزایــش پیــدا میکنــد ،زیــرا آنهــا میتواننــد از
طریــق لپتــاپ یــا موبایــل خــود در حالــی کــه در یــک اتــاق دیگــر از
خانــه و یــا بخــش دیگــری از محــل کار خــود هســتند ،کار چــاپ را نیــز
انجــام دهنــد .در ایــن روش بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه ســیم و دردســرهای
اتصــال آن دیگــر نیــاز نیســت کامپیوتــر دســكتاپ و لپتــاپ شــما در یک
مــکان باشــند .شــما میتوانیــد چاپگرهــای بیســیم را بــا چندیــن دســتگاه
بــه اشــتراک گذاشــته و در هــر محلــی کــه در محــدوده تحــت پوشــش
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امــواج وایفــای قــرار داشــته باشــد کارهــای مربــوط بــه چــاپ را انجــام
د هید .
اســتفاده از چاپگرهــای بیســیم بــا وجــود مزایــای زیــادی کــه دارد
مشــکالت خــاص خــود را هــم دارنــد .مثــل هــر فنــاوری دیگــری
کــه ممکــن اســت اشــکاالت مربــوط بــه خــود را ایجــاد کنــد ،چاپگرهــا
(باســیم یــا بــدون ســیم) نیــز بــا یــک ســری خطــا و مشــکل در کارکــرد
خــود مواجــه میشــوند .در چنیــن شــرایطی اگــر چاپگــر بیســیم شــما
بــا مشــکلی مواجــه شــد میتوانیــد قبــل از خبــر کــردن تکنســینهای
شــرکت ســازنده ایــن مــوارد را بررســی کنیــد:
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ریاستارت

اگــر دســتگاه شــما کار چــاپ را انجــام نمیدهــد یــا ناگهــان در میانــه کار
متوقــف میشــود ،همــه چیــز را از جملــه دســتگاه متصــل بــه شــبکه ،خود
چاپگــر و روتــر را خامــوش کــرده و بعــد از چنــد ثانیــه دوبــاره روشــن
کنیــد .انجــام ایــن کار و راهانــدازی مجــدد مراحــل اتصــال ممکــن اســت
مشــکل شــما را برطــرف کنــد.

از برقراری صحیح اتصاالت بیسیم اطمینان حاصل کنید

اگــر مشــکل همچنــان باقــی اســت ،وضعیــت اتصــال بیســیم را بررســی
کــرده و ببینیــد آیــا چاپگــر شــما بــه شــبکه متصــل شــده اســت یــا خیــر.

www.shabakeh-mag.com

کتاب شبکه  | 15وای فای  |2ترفند های وایفای| 15

همچنیــن نحــوه برقــراری اتصــال کامپیوتــر یــا لپتــاپ خــود بــه شــبکه
را نیــز بررســی کنیــد و مطمئــن شــوید كــه آنهــا نیــز بــه درســتی بــه
شــبکه وصــل باشــند .میتوانیــد وارد پنــل مدیریتــی روتــر بیســیم شــوید
و ببینیــد آیــا بــه چاپگــر یــک آدرس آیپــی اختصــاص یافتــه اســت و
آدرس  MACدســتگاه چاپگــر را مشــاهده کنیــد .اگــر چاپگــر در روتــر
بیســیم شــناخته نشــده باشــد؛ پــس مشــکل از چاپگــر اســت و بایــد بــا
راهانــدازی مجــدد ســعی کنیــد چاپگــر را بــه وایفــای متصــل کنیــد.
فایروال و آنتیویروس خود را بررسی کنید
بعــد از ایــن کــه مطمئــن شــدید دو روش اول مشــکل چاپگــر شــما را
برطــرف نمیکنــد ،فایــروال و آنتــی ویــروس خــود و همیــن طــور هــر
نرمافــزاری را کــه اخیــرا نصــب کردهایــد را بررســی کنیــد ،زیــرا بعضــی
از برنامههــا هســتند کــه اجــازه نمیدهنــد بیــن چاپگــر و کامپیوتــر بــه
درســتی ارتبــاط برقــرار شــود.
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پیکربندی مجدد
اگــر هیــچ کــدام از مــوارد بــاال کمکــی بــه رفــع مشــکل چاپگــر بیســیم
شــما نکــرد ،پیکربنــدی مجــدد چاپگــر ممکن اســت راهگشــا باشــد .ســعی
کنیــد چاپگــر را دوبــاره نصــب کنیــد.
اگــر ایــن کار هــم نتیج ـهای بــه همــراه نداشــت ،شــما میتوانیــد آدرس
ایپــی چاپگــر را در کامپیوتــر تغییــر دهیــد زیــرا ممکــن اســت بــه هــر
دلیلــی ایــن آدرس ایپــی تغییــر پیــدا کــرده باشــد و بــه همیــن دلیــل
چاپگــر نتوانــد بــه درســتی کار خــود را انجــام دهــد.
و در نهایــت ایــن کــه میتوانیــد بــا مراجعــه بــه وبســایت تولیدکننــده
چاپگــر خــود آخریــن درایــور و نرمافزارهــای کمکــی مرتبــط بــا مــدل
چاپگــر را دانلــود کنیــد یــا اســناد و مراحــل عیبیابــی کــه توســط آنهــا
ارائــه شــده اســت را امتحــان کنیــد.

را در تلگرام دنبال کنید

telegram.me/shabakehmag
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هــر هفتــه یــک
بــا عضویــت در ســایت
کتــاب ،رایــگان دریافــت میکنیــد.
www.shabakeh-mag.com

کتاب الکترونیکی «چند وظیفهگی ممنوع»
بســیاری از مدیــران ،در بــدو ورود و اســتخدام نیروهــای انســانی ،توجــه میکننــد نیــروی
جدیــد توانایــی انجــام همزمــان چندیــن کار را داشــته باشــد تــا بــه بهــرهوری بیشــتری
برســند .امــا آزمایشهــای علمــی و تحقیقــات میدانــی چیــز دیگــری میگوینــد و بــه شــدت
چندوظیفهگــی را نهــی میکننــد؛ چــون برعکــس تصــور عمومــی؛ کشــنده بهــرهوری اســت.
امــا چــرا؟
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تلفن شما هر چقدر هم که جدید باشد احتمال بروز دردسر همچنان وجود دارد

چگونهمشکالتاتصالبهوایفایگلکسی S7رابرطرفکنیم؟

شــاید گلکســی  S7سامســونگ یکــی از بهتریــن تلفنهــای ســاخته شــده
امســال باشــد ،امــا بعضــی اوقــات مشــکالت آزاردهنــدهای در بخــش
وایفــای آن بــه وجــود میآیــد کــه ممکــن اســت شــما را از خریــد
آن پشــیمان کنــد .اگــر گلکســی  S7شــما هــم بــا ایــن مشــکالت دســت
و پنجــه نــرم میکنــد ،در ادامــه نکاتــی را بررســی خواهیــم کــرد کــه بــه
رفــع ایــن مشــکالت کمــک میکننــد.
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آیا روشن/خاموش وایفای را امتحان کردهاید؟

بلــه شــاید در ابتــدا عجیــب بــه نظر برســد امــا در واقــع یکــی از روشهای
حــل مشــکل همیــن اســت .ابتــدا وایفــای را خامــوش کنیــد ،بعــد خــود
تلفــن را خامــوش کنیــد .ســپس مجــددا تلفــن را روشــن و بعــد از آن
وایفــای را روشــن کنیــد .بعضــی اوقــات ممکــن اســت عوامــل متعــددی
وجــود داشــته باشــند کــه باعــث کار نکــردن درســت تلفــن شــوند و بــد
نیســت هــر از گاهــی بــرای بارگــذاری مجــدد سیســتم عامــل و ســایر
اپلیکیش ـنها یــک بــار تلفــن خــود را روشــن و خامــوش کنیــد.

روتر خود را ریست کنید

بــرای روترهــا هــم پیــش میآیــد کــه بعضــی اوقــات بــه درســتی کار
خــود را انجــام ندهنــد و بهتریــن کار بــرای رفــع ایــن مشــکل بارگــزاری
مجــدد آن اســت .روتــر را بــرای حداقــل  ۳۰ثانیــه خامــوش و یــا آن را از
بــرق جــدا کنیــد ،ســپس مجــددا آن را روشــن کنیــد.

حذف شبکه و اتصال مجدد به آن

بعضــی اوقــات مشــکل وایفــای شــما میتوانــد مربــوط بــه نحــوه
اتصــال گلکســی  S7بــه شــبکه شــما باشــد .ســعی کنیــد بــا انتخــاب
گزینــه  Forgetنــام شــبکه را از فهرســت اتصــاالت تلفــن حــذف کــرده و
یــک بــار دیگــر بــه آن متصــل شــوید .مراحــل انجــام کار بــه ایــن صورت
اســت:
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 .1از صفحــه اصلــی ،نــوار اعالنــات یــا فهرســت اپلیکیشـنها وارد بخــش
 Settingsشــوید.
 .2روی گزینه  Wi-Fiتقه بزنید.
 .3روی نام شبکهای که به آن متصل هستید تقه بزنید.
 Forget .4را انتخاب کنید.
 .5یــک بــار دیگــر روی نــام شــبکه تقــه بزنیــد تــا مجــددا بــه آن متصل
شو ید .
 .6اگر شبکه شما با کلمه عبور محافظت شده است آن را وارد کنید
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 Connect .7را انتخاب کنید

آیا نرمافزار شما بهروزرسانی شده است؟

بعضــی اوقــات اگــر شــما بــه آخریــن نســخه از نرمافــزار (هــم گلکســی
 S7و هــم روتــر) بهروزرســانی نکــرده باشــید ،ممکــن اســت بــا مشــکالت
اتصــال مواجــه شــوید .بــرای ایــن کــه اطمینــان حاصــل کنید گلکســی S7
شــما بهروزرســانی شــده اســت ایــن مراحــل را دنبــال کنیــد:
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 .1از صفحــه اصلــی ،نــوار اعالنــات یــا فهرســت اپلیکیشـنها وارد بخــش
 Settingsشــوید.
 .2روی  About deviceتقه بزنید.
 Download updates manually .3را انتخــاب کنیــد .بــا انجــام ایــن
کار تلفــن شــما تمــام بـهروز رســانیهای مــورد نیــاز را جســتجو کــرده و
در صــورت موجــود بــودن آنهــا را دانلــود میکنــد.
 .4روی یکــی از گزینههــای  Later, Install overnightیــا Install now

تقــه بزنیــد تــا مشــخص کنیــد چــه زمانــی مایلیــد نســخه بـهروز رســانی
نصــب شــود.

یک شبکه دیگر را امتحان کنید

ممکــن اســت قــدرت ســیگنال شــبکهای که شــما قصــد اتصــال بــه آن را دارید
ضعیــف بــوده یــا فاصلــه شــما از روتــر بســیار زیــاد باشــد .ســعی کنید بــه یک
شــبکه وایفــای دیگــر متصــل شــوید و ببینیــد آیا مشــکل برطــرف میشــود یا
خیــر .بهتریــن راه بــرای آزمایــش ایــن روش اتصــال بــه شــبکهای خــارج از خانه
اســت .چــرا کــه ممکــن اســت روتــر شــما دلیــل اصلــی این مشــکل باشــد.
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نزدیکتر شوید

یکــی دیگــر از مشــکالت رایــج کــه قبــا نیــز بــه آن اشــاره شــد ،ارســال
ســیگنال ضعیــف بــه دلیــل فاصلــه زیــاد فیزیکــی از روتر اســت .اگر شــما
بــا مشــکل اتصــال مواجــه هســتید یــا شــبکه شــما دائمــا قطــع و وصــل
میشــود؛ ســعی کنیــد بــه خــود روتــر نزدیکتــر شــوید .ایــن موضــوع
زمانــی کــه شــما از فرکانــس  ۵گیگاهرتــز اســتفاده میکنیــد بیشــتر رخ
میدهــد ،چــرا کــه ایــن بانــد فرکانســی مســافت کوتاهتــری را نســبت
بــه فرکانــس  2.4گیگاهرتــزی طــی میکنــد.

تنظیمات روتر خود را بررسی کنید

بعضــی اوقــات در روترهــای دو بانــده جابهجایــی بیــن دو فرکانس مختلف
بــا مشــکل مواجــه میشــود .در تنظیمــات نرمافــزاری روتــر خــود بــه
فرکانــس  2.4گیگاهرتــزی جابهجــا شــوید .ایــن فرکانــس مســاحت
گســتردهتری را تحــت پوشــش قــرار میدهنــد و ممکــن اســت بهتــر بــه
گلکســی  S7متصــل شــود.

اطمینان حاصل کنید که وایفای همیشه روشن باقی میماند

در تنظیمــات وایفــای گلکســی  S7شــما ســه گزینــه در اختیــار داریــد
کــه کنتــرل میکننــد چــه زمانهایــی وایفــای بایــد روشــن باشــد .اگــر
اتصــال شــما ناپایــدار بــوده و قطــع و وصــل میشــود ،مطمئــن شــوید کــه
وایفــای حتــی در زمانهایــی کــه تلفــن شــما در حالــت غیرفعــال قــرار
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دارنــد (بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه صفحــه نمایــش آن خامــوش اســت)
همیشــه روشــن و متصــل باقــی میمانــد .بــرای انجــام ایــن کار مراحــل
زیــر را دنبــال کنیــد:

 .1از صفحــه اصلــی ،نــوار اعالنــات یــا فهرســت اپلیکیشـنها وارد بخــش
 Settingsشوید.
 .2روی گزینه  Wi-Fiتقه بزنید.
 .3در گوشه باالی سمت راست صفحه نمایش Moreرا انتخاب کنید.
 .4روی گزینه  Advancedتقه بزنید.
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 Keep Wi-Fi on during sleep .5را انتخاب کنید.
 .6روی  Alwaysتقه بزنید.
انجــام ایــن کار باعــث میشــود زمانــی کــه صفحــه نمایــش گلکســی S7

شــما خامــوش میشــود اتصــال بــه شــبکه وایفــای همچنــان فعــال باقــی
بما ند .

 Power Saving Modeرا خاموش کنید

قابلیــت  Power Saving Modeبــه منظــور افزایــش طــول عمــر باتــری
گلکســی  S7شــما عملکــرد آن را کنــد میکنــد .همیــن امــر ممکــن اســت
باعــث ایجــاد اختــال در اتصــال وایفــای شــما شــود .شــما میتوانیــد این

www.shabakeh-mag.com

کتاب شبکه  | 15وای فای  |2ترفند های وایفای| 26

قابلیــت را از نــوار اعالنــات خامــوش کنیــد امــا بایــد ایــن را هــم در نظــر
داشــته باشــید کــه ایــن کار باعــث مصــرف بیشــتر باتــری میشــود.

تنظیمات کدگذاری روتر خود را تغییر دهید

ی بیشــتر وارد حیطــه فنــی شــویم و ایــن
مــا در ایــن بخــش قصــد داریــم کمـ 
یکــی از آخریــن کارهایــی اســت کــه شــما بــرای رفــع مشــکل اتصــال بــه
شــبکه بایــد انجــام دهیــد .سیســتم کدگــذاری را از داخــل روتــر خــود حذف
کنیــد( .از آنجــا کــه انجــام ایــن کار در مدلهــای مختلــف روتــر متفــاوت
اســت نحــوه انجــام آن را از داخــل دســتورالعمل روتــر خــود پیــدا کنیــد)
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توجــه داشــته باشــید کــه انجــام ایــن کار باعــث ایجــاد یــک شــبکه بــاز
میشــود ،بــه ایــن معنــا کــه شــما بــرای اتصــال نیــازی بــه کلمــه عبــور
نخواهیــد داشــت .اگــر انجــام ایــن کار باعــث رفــع شــدن مشــکل اتصــال
وایفــای شــما شــد ،ممکــن اســت در نــرم افــزار روتــر شــما مشــکلی بــه
وجــود آمــده باشــد.
از آنجــا کــه همیشــه توصیــه شــده اســت بــرای حفــظ امنیــت از یــک
سیســتم کدگــذاری قــوی بیــن تلفــن و روتــر خــود اســتفاده کنیــد ،ســعی
کنیــد در زمــان فعــال کــردن مجــدد سیســتم کدگــذاری از یــک پروتــکل
متفــاوت اســتفاده کنیــد .به عنــوان مثــال اگر قبــا از پروتکل  AESاســتفاده
میکردیــد آن را بــه  TKIPتغییــر دهیــد .اکیــدا توصیــه میشــود بعــد از
رفــع مشــکل حتمــا از پروتــکل(  )WPA2-PSK AESکــه جدیدتــر و امــکان
نفــوذ بــه آن کمتــر اســت اســتفاده کنیــد.

از یک روتر جدید استفاده کنید

اگــر بــا انجــام تمــام مراحــل ذکــر شــده در بــاال همچنــان بــا مشــکل
اتصــال مواجــه هســتید و اطمینــان داریــد که گلکســی  S7شــما عامــل این
مشــکل نیســت ،احتمــاالً بایــد از یــک روتــر جدیــد و مجهــز بــه فنــاوری
روز اســتفاده کنیــد .مــا بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم یــک دســتگاه دو بانده
مجهــز بــه فنــاوری  ac 802.11را خریــداری کنیــد.
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اگر هیچ کدام از این روشها مثمر ثمر واقع نشد

اگــر یــک روتــر جدیــد تهیــه کردیــد و مطمئــن هســتید کــه گلکســی S7

شــما عامــل مشــکل نیســت و تمــام گزینههــای مربــوط بــه خدمــات
دهنــده اینترنــت شــما نیــز آزمایــش شــده اســت ،احتمــاالً خانــه شــما
میانــه خوبــی بــا امــواج وایفــای نــدارد .تعجــب نکنیــد ،این موردی اســت
کــه بعضــی از اوقــات رخ میدهــد.
بــه عنــوان آخریــن شــانس بهتــر اســت یــک گســترش دهنــده ســیگنال
وایفــای را امتحــان کنیــد .ایــن دســتگاهها معمــوال در مکانــی از خانــه بــه
یــک پریــز بــرق متصــل میشــوند و بعــد از دریافــت ســیگنال اصلــی
وایفــای آن را مجــددا منتشــر میکننــد و بــا ایــن کار باعــث افزایــش
محــدوده تحــت پوشــش امــواج شــبکه میشــوند .اگــر شــما بــه ایــن
نتیجــه رســیدید کــه زمانهایــی کــه بــه روتــر نزدیــک هســتید وایفــای
بــه خوبــی کار میکنــد امــا در مکانهــای دیگــری از خانــه بــا مشــکل
مواجــه هســتید ،بهتریــن کار ایــن اســت کــه از یــک گســترش دهنــده
ســیگنال اســتفاده کــرده و مشــکل ســیگنال رســانی بــه برخــی نقــاط خانــه
را برطــرف کنیــد.
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راهکارهای رفع مشکل اتصال به شبکه وایفای در سیستمعامل iOS 10

 ۴ترفند رفع مشکل وایفای آیفون 7

اتصــال بــه اینترنــت در دســتگاه  iOSشــما بــه ســه طریــق انجام میشــود.
شــما میتوانیــد از طریــق وایفــای ،دادههــای مخابراتــی یــا بــه وســیله یک
شــبکه هــات اســپات شــخصی بــه اینترنت متصل شــويد .مســلما اســتفاده
از وایفــای ایدهالتریــن راهــی اســت کــه شــما میتوانیــد بــدون وقفــه و
یــا نگرانــی از مخــارج قبــض تلفــن همــراه خــود از آن بهرهمنــد شــوید .اما
اگــر دســتگاه  iOSشــما نتوانــد بــه اینترنــت متصــل شــود عمال بالاســتفاده
خواهد شــد.
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شــما نــه میتوانیــد از  iMessageاســتفاده کنیــد ،نــه بــه گشــت و گــذار
در اینترنــت بپردازیــد و نــه دیگــر خبــری از شــبکههای اجتماعــی هســت.
همچنیــن از آنجــا کــه اغلــب اپلیکیش ـنها بــه اینترنــت نیــاز دارنــد در
خیلــی از مواقــع بــه وایفــای نیاز پیــدا خواهیــد کرد .متاســفانه نســخه 10
سیســتم عامــل  iOSدر برخــی شــرایط در اتصــال بــه وایفای مشــکل پیدا
میکنــد ،اگــر شــما هــم بــه ایــن مشــکل برخــورد کردهایــد ،چنــد راه کار
بــرای رفــع آن وجــود دارد .در ادامــه بــا چنــد روش بــرای رفــع مشــکل
اتصــال بــه شــبکه وایفــای در سیســتم عامــل  iOS 10نصــب شــده روی
 iPhone 7 plusآشــنا خواهیــم شــد.

رفــع مشــکل اتصــال بــه شــبکه وایفــای در سیســتمعامل iOS 10
نصــب شــده روی iPhone 7 plus

بــا پیگیــری ایــن چنــد راه کار میتوانیــد مشــکل اتصــال بــه شــبکه
وایفــای در سیســتمعامل  iOS 10را برطــرف کنیــد.

شماره  :1خاموش كردن تنظیمات Wi-Fi

با پیگیری مراحل زیر تنظیمات Wi-Fiرا روی دستگاه خود خاموش كنيد:

• از داخل صفحه اصلی ( )homeاپلیکیشن  Settingsرا باز کنید.
•  Privacyرا انتخاب و روی  Location Servicesتقه بزنید.
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• بــه ســمت پاییــن اســکرول کنیــد و روی گزينــه  System Servicesتقه
بزنیــد ســپس در پاییــن آن بــه دنبــال  WiFi Networkingبگردیــد.
• حــاال دکمــه دو حالتــه  WiFi Networkingرا روی حالــت خامــوش
قــرار دهیــد.

www.shabakeh-mag.com

کتاب شبکه  | 15وای فای  |2ترفند های وایفای| 32

شماره  :2دستگاه خود را ریاستارت کنید
تمــام تلفنهــای هوشــمند حتــی بهتریــن آنهــا هرازگاهــی ممکــن اســت
بــا مشــکالتی مواجــه شــوند .در خیلــی از مــوارد یــک ریاســتارت ســاده
میتوانــد مشــکالتی شــبیه بــه عــدم اتصــال بــه شــبکه وایفــای را برطرف
کنــد .بــرای ریاســتارت کــردن دســتگاه خــود ایــن مراحــل را طــی کنیــد:
• دکمــه روشــن و خامــوش را فشــرده و بــرای حداقــل ســه ثانیــه نگــه
داریــد تــا نــوار لغزنــده قرمــز رنــگ را مشــاهده کنیــد.
• ایــن نــوار لغزنــده را بــه طــرف دیگــر بکشــید تــا دســتگاه شــما
ریاســتارت شــود.
• بعــد از ایــن کــه دســتگاه شــما خامــوش شــد چنــد ثانیــه صبــر کنیــد
ســپس دکمــه روشــن و خامــوش را یــک بــار دیگــر فشــار دهیــد و نگــه
داریــد تــا لگــوی اپــل را روی صفحــه نمایــش مشــاهده کنیــد.
• ســعی کنیــد یــک بــار دیگــر بــه شــبکه وایفــای خــود متصــل شــوید.
احتمــاال بایــد مشــکل برطــرف شــده باشــد ،در غیــر ایــن صــورت
روشهــای بعــدی را امتحــان کنیــد.
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شماره  :3آخرین نسخه  iOSرا دانلود كنيد
حتــی اگــر از قبــل نســخه  10سیســتمعامل  iOSرا روی دســتگاه خــود
نصــب کــرده باشــید ،بــاز هــم بایــد گــوش بــه زنــگ نســخههای جدیــد
بهروزرســانی باشــید .اپــل اغلــب بــه منظــور رفــع باگهــای کوچــک
نیــز نســخههای بهروزرســانی از سیســتمعامل خــود را منتشــر میکنــد.
بــرای ایــن کــه ببینیــد آیــا نســخه بهروزرســانی جدیــدی بــرای دســتگاه
شــما منتشــر شــده اســت ایــن مراحــل را انجــام دهیــد:
• از داخل صفحه اصلی ( )homeاپلیکیشن  Settingsرا باز کنید.
• روی گزينه  Generalتقه بزنید.
• روی  Software Updateتقــه بزنیــد .اگــر نســخه بهروزرســانی وجــود
داشــت تنها کافــی اســت روی گزينــه  Download and Installتقه بزنید.
بعــد از اتمــام نصــب نســخه جدیــد ســعی کنیــد یــک بــار دیگــر اتصــال
بــه شــبکه وایفــای را امتحــان کنید.
اگــر هیــچ نســخه بهروزرســانی موجــود نبــود و مشــکل اتصــال بــه شــبکه
وایفــای همچنــان ادامــه داشــت مرحلــه بعــد را امتحــان کنید.
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شماره  :4تنظیمات شبکه را ریست کنید
ایــن راه حــل تمــام تنظیمــات شــبکه شــما و همیــن طــور کلمــات عبــور را
نادیــده میگیــرد .ریســت کــردن شــبکه شــما ســایر فایلهــای دیگــر
را پــاک نمیکنــد .بــرای ریســت کــردن تنظیمــات شــبکه روی دســتگاه
خــود ایــن مراحــل را دنبــال كنيــد:
• از داخل صفحه اصلی اپلیکیشن  Settingsرا باز کنید.
• روی گزينــه  Generalتقــه بزنیــد .بــه ســمت پاییــن اســکرول کــرده و
 Resetرا انتخــاب کنیــد.
• حــاال گزینــه  Reset Network Settingsرا انتخــاب کنیــد .بعــد از
نمایــش پیغــام ،گــذر واژه خــود را وارد کنیــد و بــرای تاییــد یــک بــار دیگر
روی آن تقــه بزنیــد.
حــاال تمــام تنظیمــات شــبکه شــما نوســازی شــده اســت .شــما بایــد یــک
بــار دیگــر شــبکه وایفــای خــود را جســتجو کــرده و بــا وارد کــردن دوباره
کلمــه عبــور بــه آن متصــل شــويد .بــه احتمــال زیــاد در ایــن مرحلــه
دیگــر بایــد مشــکل اتصــال شــما برطــرف شــده باشــد.
اگــر هیــچ کــدام از ایــن روشهــا نتوانســت مشــکل شــما را برطــرف کنــد
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و در عيــن حــال از ســالم بــودن روتــر خــود نیــز اطمینــان داریــد احتمــال
دارد کــه بــا مشــکالت ســختافزاری مواجــه شــده باشــید ،بــه همیــن
دلیــل بهتــر اســت بــا یــک متخصــص مشــورت کنیــد.
  آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید

با عضویت در سایت  
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کتاب الکترونیکی «کنترل ویندوز  ۱۰را به دست بگیرید»
اگــر بــه تازهگــی وینــدوز  ۱۰را نصــب کردیــد و هنــوز بــا تمامــی بخشهــا و تنظیمــات آن آشــنا
نیســتید ،مطالــب ایــن کتــاب الکترونیکــی رایــگان ،گام بــه گام شــما را در ســاختن وینــدوز
 ۱۰خودتــان یــاری میکننــد .اعضــای ســایت شــبکه میتواننــد ایــن کتــاب الکترونیکــی را بــه
صــورت رایــگان دانلــود کننــد.
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آخرین سیستم عامل موبایل اپل هم دردسرهای خاص خود را دارد!

راهنمای رفع عیب وایفای در iOS 10

سیســتم عامــل جدیــد موبایــل اپــل یــا همــان  iOS 10بــا وجــود
بهروزرســانیهای جدیــد و برطــرف کــردن بســیاری از نقــاط ضعــف
نســخههای قبلــی ،امــا همچنــان ممکــن اســت در بعضــی مــوارد مثــل
اتصــال بــه شــبکه وایفــای بــا مشــکالتی مواجــه باشــد .در ادامــه نکاتی را
بــا هــم بررســی خواهیــم کــرد کــه بــه وســیله آنهــا میتــوان مشــکالت
عملکــرد وایفــای در  iOS 10روی دســتگاههای آیفــون ،آیپــد و آیپــاد
تــاچ ســازگار بــا ایــن سیســتم عامــل را برطــرف کــرد .اگــر شــما اخیــرا
 iOS 10را روی آیفــون یــا آیپــد خــود نصــب کــرده باشــید ،میتــوان
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امیــدوار بــود کــه بــدون هیــچ مشــکلی بتوانيــد از مزایــای آن بهرهمنــد
شــوید .امــا اگــر شــما هــم یکــی از معــدود افــراد بدشانســی هســتید کــه
در تجربــه اســتفاده خــود از ایــن سیســتم عامــل بــا مشــکل اتصــال یــا
عملکــرد ضعیــف وایفــای مواجــه شــدهاید نگــران نباشــید .چنــد نکتــه
ســاده زیــر را بــه کار بگیریــد تــا مشــكل شــما برطــرف شــود.
هــر بــار کــه اپــل اولیــن بهروزرســانی بــزرگ خــود را بــرای پلتفــرم موبایــل
و یــا حتــی دســکتاپ منتشــر میکنــد ،بعضــی از کاربــران عمدتــا بــا مســائل
آزار دهنــده در مــورد عملکــرد وایفــای و اینترنــت مواجه میشــوندiOS 10 .
نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت ،امــا خوشــبختانه برطــرف کــردن چنین
مشــکالتی غیــر ممکــن نیســت .نکاتــی کــه در ادامــه بــرای رفــع ایــن
مشــکالت مالحظــه خواهیــد کــرد ،قبــا توســط کارشناســان و کاربــران
عــادی مــورد آزمايــش قــرار گرفتــه و نتیجــه مثبتــی بــه همــراه داشــته
اســت .اجــازه دهیــد در ادامــه مرحلــه بــه مرحلــه آنهــا را بررســی کنیــم.

روتر یا مودم را ریاستارت کنید

انجــام چنیــن کاری اگــر چــه در ظاهــر ممکــن اســت بســیار ســاده و پیش
پــا افتــاده بــه نظــر برســد ،امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه بعضــی اوقــات
مشــکل دسترســی بــه شــبکه و عملکــرد ضعیــف وایفــای بــه دســتگاه یــا
نصــب  iOSمربــوط نمیشــود .اولیــن مــوردی کــه شــما بایــد بــرای رفــع
مشــکل بــه آن بپردازیــد ایــن اســت کــه مطمئــن شــوید یــک بــار مــودم
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یــا روتــر متصــل بــه شــبکه کامــا ریاســتارت و از نــو بارگــذاری شــود و
بعــد ببینیــد آیــا ایــن کار کمکــی بــه رفــع مشــکل کــرده اســت.

دستگاه خود را هارد ریست کنید

اگــر ریاســتارت کــردن روتــر کمکــی بــه برطــرف شــدن مشــکل نکــرد،
مطمئنــا روش منطقــی بعــدی بــوت مجــدد تمــام اجــزای دســتگاه iOS
بــه وســیله هــارد ریســت کــردن آن اســت .مســلما انجــام چنیــن کاری
تضميــن کننــده آن نخواهــد بــود کــه تمــام مشــکالت بالفاصلــه برطــرف
شــوند ،امــا بــرای شــروع روش کارآمــدی اســت.
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یــک بــار شــبکه وایفــای را کامــا از فهرســت حــذف و دوبــاره آن
را اضافــه کنید

اگــر مشــکالت وایفــای همچنــان پابرجــا باقــی مانــد ،ممکــن اســت عامل
آن مربــوط بــه مشــکالت ســختافزار یــا نرمافــزار نباشــد و خــود روش
اتصــال بــه شــبکه وایفــای موجــود بــا وقفــه و مشــکل همــراه باشــد .برای
امتحــان کــردن رفــع ایــن مشــکل ،میتــوان بــه ســادگی یــک بــار اتصــال
بــه شــبکه وایفــای را حــذف
و مجــددا بــه آن متصــل شــد.
بــرای انجام ایــن کار اپلیکیشــن
 Settingsرا بــاز کنیــد ،ســپس
بــه بخــش  Wi-Fiرفتــه و روی
دکمــه اطالعــات ( )iکنــار
نــام شــبکهای کــه شــما بــا آن
مشــكل داریــد تقــه بزنیــد .در
ایــن مرحلــه ،روی گزينــه
 Forget This Networkتقــه
بزنیــد تــا ایــن شــبکه کامــا
نادیــده گرفتــه (حــذف) شــود.
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حــاال دوبــاره ســعی کنیــد یــک بــار دیگــر بــه ایــن شــبکه متصــل شــده و
امیــدوار باشــید کــه مشــکل برطــرف شــده باشــد.

 Reset Network Settingsرا امتحان کنید

یکــی دیگــر از روشهایــی کــه بــرای رفع مشــکل شــبکه وایفــای میتوان
از آن کمــک گرفــت ،ریســت کــردن تنظیمــات شــبکه دســتگاه اســت.
خوشــبختانه انجــام ایــن کار دادههــای موجــود در آیفــون یــا آیپــد را
پــاک نمیکنــد .بــرای انجــام ایــن کار بــه مســیر
 Settings > General > Reset > Reset Network Settingsبرویــد.
بــه یــاد داشــته باشــید کــه انجــام ایــن کار تمــام شــبکههای اضافــه شــده
بــه دســتگاه و اطالعــات مرتبــط بــا آنهــا را پــاک خواهــد کــرد.

 Wi-Fi Assistرا خاموش و روشن كنيد

 Wi-Fi Assistیــک قابلیــت نســبتا جدیــد و جالــب توجــه اســت کــه بــه
 iOSبازگشــته اســت .ایــن قابلیــت منحصــر بــه  iOS 10نیســت ،امــا بــه
دلیــل ایــن کــه بــه گون ـهای طراحــی شــده تــا بــه  iOSاجــازه دهــد در
زمانهایــی کــه شــبکه بیســیم متصــل شــده قــادر بــه ارائــه اینترنــت
پایــدار نیســت از وایفــای بــه شــبکه مخابراتــی جابجــا شــود ،قطعــا روی
عملکــرد وایفــای تاثیــر گــذار خواهــد بــود .بــرای غیرفعــال کــردن ایــن
قابلیــت بــه مســیر  Settings > Cellularرفتــه و گزینــه  Wi-Fi Assistرا
خامــوش كنيــد.
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گزینــه  Wi-Fi Networkingرا در بخــش Location Services
خامــوش و روشــن کنیــد
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ایــن گزینــه نیــز یکــی دیگــر از قابلیتهــای گنجانــده شــده در  iOSاســت
ی بــا اتصــال وایفــای دســتگاه دارد .شــما بــا رفتــن به
کــه ارتبــاط مســتقیم 
مســیر Settings > Privacy > Location Services > System Services
میتوانیــد بــه ایــن قابلیــت دسترســی داشــته باشــید .حــاال بایــد گزینــه
 Wi-Fi Networkingرا خامــوش کــرده و دســتگاه خــود را ریاســتارت
کنید .

 iOS 10را دوباره نصب کنید

انجــام ایــن کار ممکــن اســت بــرای شــما دشــوار و زمانبــر باشــد ،امــا
اگــر هیــچ کــدام از گزينههــای بــاال کارســاز نبــود و وضعیــت اتصــال
بــه شــبکه وایفــای همچنــان ناپایــدار و مشــکل آفریــن باقــی مانــد ،شــما
ناچــار خواهیــد بــود کــه از ابتــدا بــه ســراغ نصــب مجــدد  iOS 10روی
دســتگاه خــود برويــد.

بازگشت به نسخه قبلی iOS 9

انجــام ایــن کار در حادتریــن شــرایط و زمانــی کــه هیــچ راه حلــی بــرای
رفــع مشــکالت شــبکه وایفــای وجــود نــدارد توصیــه میشــود .اگــر چــه
 iOS 10بــه عنــوان بهتریــن نســخه ایــن سیســتم عامــل تــا بــه امــروز
معرفــی شــده اســت ،امــا اگــر وضعیــت عملکــرد وایفــای شــما بــه
گون ـهای اســت کــه تحــت هیــچ شــرایطی بــا  iOS 10ســازگاری نــدارد
و شــما تمــام راههــای شــناخته شــده را بــرای رفــع مشــکل طــی کــرده و
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بــه هیــچ نتیجـهای نرســیدهاید ،بهتــر اســت تــا زمانــی کــه اپــل راه حلــی
بــرای رفــع ایــن مشــکل ارائــه نکــرده اســت بــه نســخه قبلــی iOS 9.3.5
بازگرديــد.
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کتاب الکترنیکی ۹ :مرد موفق ۹۰ ،رمز موفقیت
ایــن کتــاب مجموعــهای از آموزههــای  ۹نفــر از بزرگتریــن و موفقتریــن

کارآفرینــان جهــان اســت .مجموعــه ایــن  ۹نفــر
توانســتهاند بــا کارهایــی کــه در حــوز ه فنــاوری

مجموعهمقاالت|3
کارآفرینی|1

9مرد موفق  90 ،رمز موفقیت
برترینکارآفرینانجهانچگونهمیاندیشند؟

انجــام دادهانــد ،چهــره دنیای مــا را در قرن بیســتم
و ابتــدای قــرن بیســت ویکــم تغییــر دهنــد.
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