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راهکارهاییبرایرفعمشکلاتصالبهشبکهواینترنت

چرادرویندوز10بهاینترنتوصلنمیشویم

دالیــل زیــادی بــرای مشــکالت اتصــال بــه اینترنــت در کامپیوتــری که از 
سیســتم عامل وینــدوز ۱۰ اســتفاده می کنــد، وجــود دارد. ایــن مشــکالت 
ــیله  ــه وس ــدن ب ــدود ش ــودم، مس ــل م ــی کاب ــی از خراب ــد ناش می توان
ــا  ــبکه ی ــور ش ــور آداپت ــروس، درای ــای آنتی وی ــرم افزاره ــا و ن فایروال ه

ــت )ISP( باشــد.  ــات اینترن ــده خدم ــی خــود ارائه کنن حت
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اولیــن کاری کــه شــما بایــد در زمانــی کــه مشــکل اتصــال بــه اینترنت 
ــبکه  ــزارش از ش ــک گ ــه ی ــد؛ تهی ــام دهی ــد، انج ــود می آی ــه وج ب
بی ســیم اســت، چــرا کــه عامــل اصلــی خیلــی از مشــکالت از همیــن 
ــتجوی  ــه کادر جس ــن کار ب ــام ای ــرای انج ــود. ب ــروع می ش ــا ش ج
ــارت Command prompt را  ــه و عب ــه رفت ــوار وظیف ــود در ن موج
تایــپ کنیــد، ســپس روی Command prompt راســت کلیــک کــرده و 
گزینــه Run as administrator را انتخــاب کنیــد، بعــد در خــط فرمــان 
عبــارت netswlan show wlanreport را تایــپ کنیــد. بــا انجــام ایــن 
کار یــک فایــل html ســاخته خواهــد شــد کــه شــما می توانیــد 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.

ــارت  ــر عب ــار دیگ ــک ب ــزار ی ــوار اب ــود در ن ــتجوی موج در کادر جس
ــک  ــت کلی ــپس روی آن راس ــد. س ــپ کنی Command prompt را تای
کــرده و گزینــه Run as administrator را انتخــاب کنیــد. در خــط 
ــار عبــارت  ــی کن فرمــان عبــارت ipconfig را تایــپ کنیــد. آدرس آی پ
ــن آدرس را یادداشــت کنیــد. در  ــدا کــرده و ای Default gateway را پی
خــط فرمــان عبــارت ping را تایــپ کــرده و کلیــد Enter  را فشــار دهید. 

شــما بایــد نتیجــه ای 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

ــه  ــاال را مشــاهده کردیــد امــا همچنــان نمی توانیــد ب اگــر شــما نتیجــه ب
ــده  ــا خدمــات دهن ــت متصــل شــویم احتمــاال مشــکل از مــودم ی اینترن

اینترنــت شــما اســت.

آداپتور شبکه خود را به روز نگه دارید
بعضــی مواقــع مشــکل اتصــال بــه اینترنــت می توانــد ناشــی از ناســازگاری 
درایــور آداپتــور شــبکه شــما باشــد. بــرای اطمینــان از ایــن که درایور شــما 

بــه روز رســانی شــده باشــد مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:

•  در کادر جستجو عبارت Device Manager را تایپ کنید.

•  Network adapters راه انتخاب کنید.

•  روی آداپتور شبکه راست کلیک کرده و سپس
 Update Driver Software>> Search automatically for updated driver  

ــد. ــاب کنی software را انتخ

http://www.shabakeh-mag.com
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•  بعــد از ایــن کــه درایــور بــه روز رســانی شــده شــما نصــب شــد یــک 
بــار کامپیوتــر را ری اســتارت کنیــد.

ــه  ــد ب ــدا کنی ــد را پی ــور جدی ــودکار درای ــور خ ــه ط ــد ب ــر نمی  توانی اگ
وب ســایت 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 قدیمی تــر درایــور نیــز ممکــن اســت 

بــه رفــع مشــکل اتصــال کمــک کنــد.

•  در کادر جســتجو عبــارت Device Manager را تایــپ کــرده و آن را 
انتخــاب کنیــد.

•  Network adapters راه انتخــاب و بعــد نــام آداپتــور شــبکه خــود را 
ــاب کنید. انتخ

•  روی نــام آداپتــور شــبکه راســت کلیــک کــرده و گزینــه Properties را 
انتخــاب کنیــد.
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ــاال  ــد. ح ــاب کنی ــد Roll back driver را انتخ ــپس Driver و بع •  س
مراحــل نمایــش داده شــد را دنبــال کــرده و فرآینــد کار را  تکمیــل کنیــد.

•  بعد از نصب درایور کامپیوتر خود را ریستارت کنید

از network troubleshooter استفاده کنید
یکــی دیگــر از روش هــای برطــرف کــردن مشــکالت عمومــی  اتصــال بــه 

اینترنــت اســتفاده از network troubleshooter خــود وینــدوز اســت.

Network trouble� در کادر جســتجوی موجــود در نوار ابــزار عبــارت  •
repair network prob� و Indentify ــد ــد و بع ــپ کنی shooter را تای

lems را انتخــاب کنیــد.

•  مراحــل توصیــه شــده در troubleshooter را انجــام دهیــد و ببینیــد 
آیــا مشــکل برطــرف می شــود.

اگــر این روش مشــکل شــما را برطــرف نکرد، بخــش TCP/IP را ریســت کنید، 
 DNS client resolver cache ــرانجام ــد و س ــی کنی ــی را بازیاب آدرس ای پ
ــره  ــن را در پنج ــن فرامی ــد ای ــما بای ــد. ش ــت کنی ــه و ریس را تخلی
ــا  command prompt اجــرا کنیــد. بنابرایــن command prompt را ب
ســطح دسترســی admin بــاز کنیــد و فرامیــن زیــر را بــه ترتیب اجــرا کنید:
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•  فرمــان netshwinsock reset را تایــپ کنیــد و کلیــد Enter را فشــار 
. هید د

ــد Enter را فشــار  ــد و کلی ــپ کنی ــان netsh int ip reset را تای •  فرم
دهیــد.

•  فرمــان ipconfig /release  را تایــپ کنیــد و کلیــد Enter را فشــار 
دهیــد.

ــار  ــد Enter را فش ــد و کلی ــپ کنی ــان ipconfig /renew را تای •  فرم
دهیــد.

•  فرمــان ipconfig / flushdns  را تایــپ کنیــد و کلیــد Enter را فشــار 
. هید د

فایروال را غیرفعال کنید
ــری  ــراری اتصــال جلوگی ــا از برق ــن اســت فایروال ه ــع ممک بعضــی مواق
کننــد. آنهــا را غیرفعــال کنیــد و ببینیــد آیــا مشــکل برطــرف می شــود. 
command prompt را بــا ســطح دسترســی admin بــاز کنیــد. در خــط 
فرمــان عبــارت advfirewall set allprofiles state off را تایــپ کنیــد 
و کلیــد Enter را فشــار دهیــد. حــاال مرورگــر وب خــود را بــاز کنیــد 
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و ببینیــد آیــا می توانیــد بــه اینترنــت دسترســی داشــته باشــید. بــرای 
ــارت  ــان عب ــط فرم ــروال در خ ــزار فای ــرم اف ــدد ن ــردن مج ــال ک فع
ــد  ــد و کلی ــپ کنی netsh advfirewall set allprofiles state on را تای

Enter را فشــار دهیــد.

آنتی ویروس را غیرفعال کنید
ــد  ــپ کنی ــارت System and security را تای ــتجو عب ــوار جس •  در ن
را   Review you computer's status and resolve issues بعــد  و 

ــد. انتخــاب کنی

•  فلش کنار Security را انتخاب کنید.

•  مستندات آنتی ویروس را بررسی و آن را خاموش کنید.

درایور آداپتور شبکه را آن ایستال کنید
یکــی دیگــر از روش هــای رفــع مشــکل آن ایســتال کــردن درایــور 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 Manager را تایــپ کــرده و آن 
را انتخــاب کنیــد.
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ــام آداپتــور شــبکه خــود را مشــاهده خواهیــد  ــن پنجــره شــما ن •  در ای
کــرد.

•  روی آداپتور شبکه راست کلیک کرده و
را   Uninstall>> Delete the driver software for this device  
انتخــاب کنیــد. ســپس روی Ok کلیــک کنیــد تــا فرآینــد انجــام کار تایید 
شــود. در انتهــا اگــر خواســته شــد کــه کامپیوتــر را ری اســتارت کنیــد این 

کار را انجــام دهیــد.

از Network reset استفاده کنید
Net�  بــه عنــوان آخریــن تــالش بــرای رفــع مشــکل اتصــال بــه شــبکه از

work reset اســتفاده کنیــد تــا دســتگاه های شــبکه از نــو نصــب شــوند. 
ــد  ــرای اســتفاده از network reset بای ــه ب ــا توجــه داشــته باشــید ک ام

وینــدوز ۱۰ شــما نســخه ۱6۰7 باشــد.

Start>> Settings>> Network & Internet>> Status>> Net�  • 
ــد. ــاب کنی work reset را انتخ

ــد  ــا فرآین ــد ت ــک کنی ــد روی Yes کلی ــاب و بع •  Reset now را انتخ
انجــام کار تاییــد شــود. مدتــی صبــر کنیــد تــا کامپیوتر ری اســتارت شــود.
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قبلازتماسبابخشپشتیبانیشرکتسازندهخودتاندستبهکارشوید

چگونهمشکلاتصالچاپگرهایبیسیمبهشبکهوایفایرا
برطرفکنیم؟

محبوبیــت چاپگرهــای بی ســیم بــه دلیــل ســهولت بیشــتر در اســتفاده روز 
ــد از  ــا می توانن ــرا آنه ــد، زی ــدا می کن ــش پی ــران افزای ــن کارب ــه روز بی ب
طریــق لپ تــاپ 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 دســکتاپ و لپ تــاپ شــما در یک 
مــکان باشــند. شــما می توانیــد چاپگرهــای بی ســیم را بــا چندیــن دســتگاه 
بــه اشــتراک گذاشــته و در هــر محلــی کــه در محــدوده تحــت پوشــش 
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امــواج وای فــای قــرار داشــته باشــد کارهــای مربــوط بــه چــاپ را انجــام 
. هید د

ــه دارد  ــادی ک ــای زی ــود مزای ــا وج ــیم ب ــای بی س ــتفاده از چاپگره اس
ــری  ــاوری دیگ ــر فن ــل ه ــد. مث ــم دارن ــود را ه ــاص خ ــکالت خ مش
کــه ممکــن اســت اشــکاالت مربــوط بــه خــود را ایجــاد کنــد، چاپگرهــا 
)باســیم یــا بــدون ســیم( نیــز بــا یــک ســری خطــا و مشــکل در کارکــرد 
ــر بی ســیم شــما  ــر چاپگ ــن شــرایطی اگ خــود مواجــه می شــوند. در چنی
ــردن تکنســین های  ــر ک ــل از خب ــد قب ــد می توانی ــه ش ــا مشــکلی مواج ب

ــد: ــوارد را بررســی کنی ــن م ــازنده ای شــرکت س
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ری استارت
اگــر دســتگاه شــما کار چــاپ را انجــام نمی دهــد یــا ناگهــان در میانــه کار 
متوقــف می شــود، همــه چیــز را از جملــه دســتگاه متصــل بــه شــبکه، خود 
ــاره روشــن  ــه دوب ــد ثانی ــر را خامــوش کــرده و بعــد از چن چاپگــر و روت
کنیــد. انجــام ایــن کار و راه  انــدازی مجــدد مراحــل اتصــال ممکــن اســت 

مشــکل شــما را برطــرف کنــد.

از برقراری صحیح اتصاالت بی سیم اطمینان حاصل کنید
اگــر مشــکل همچنــان باقــی اســت، وضعیــت اتصــال بی ســیم را بررســی 
کــرده و ببینیــد آیــا چاپگــر شــما بــه شــبکه متصــل شــده اســت یــا خیــر. 

http://www.shabakeh-mag.com
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همچنیــن نحــوه برقــراری اتصــال کامپیوتــر یــا لپ تــاپ خــود بــه شــبکه 
ــه  ــه درســتی ب را نیــز بررســی کنیــد و مطمئــن شــوید کــه آنهــا نیــز ب
شــبکه وصــل باشــند. می توانیــد وارد پنــل مدیریتــی روتــر بی ســیم شــوید 
ــا بــه چاپگــر یــک آدرس آی پــی اختصــاص یافتــه اســت و  و ببینیــد آی
ــر  ــر در روت ــر چاپگ ــد. اگ ــر را مشــاهده کنی ــتگاه چاپگ آدرس MAC دس
بی ســیم شــناخته نشــده باشــد؛ پــس مشــکل از چاپگــر اســت و بایــد بــا 

راه انــدازی مجــدد ســعی کنیــد چاپگــر را بــه وای فــای متصــل کنیــد. 

فایروال و آنتی ویروس خود را بررسی کنید
ــما را  ــر ش ــکل چاپگ ــدید دو روش اول مش ــن ش ــه مطمئ ــن ک ــد از ای بع
ــر  ــور ه ــن ط ــروس خــود و همی ــی وی ــروال و آنت ــد، فای برطــرف نمی کن
نرم افــزاری را کــه اخیــرا نصــب کرده ایــد را بررســی کنیــد، زیــرا بعضــی 
ــه  ــر ب ــد بیــن چاپگــر و کامپیوت از برنامه هــا هســتند کــه اجــازه نمی دهن

درســتی ارتبــاط برقــرار شــود.
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پیکربندی مجدد
اگــر هیــچ کــدام از مــوارد بــاال کمکــی بــه رفــع مشــکل چاپگــر بی ســیم 
شــما نکــرد، پیکربنــدی مجــدد چاپگــر ممکن اســت راه گشــا باشــد. ســعی 

کنیــد چاپگــر را دوبــاره نصــب کنیــد. 

اگــر ایــن کار هــم نتیجــه ای بــه همــراه نداشــت، شــما می توانیــد آدرس 
ای پــی چاپگــر را در کامپیوتــر تغییــر دهیــد زیــرا ممکــن اســت بــه هــر 
ــه همیــن دلیــل  دلیلــی ایــن آدرس ای پــی تغییــر پیــدا کــرده باشــد و ب

چاپگــر نتوانــد بــه درســتی کار خــود را انجــام دهــد.

و در نهایــت ایــن کــه می توانیــد بــا مراجعــه بــه وب ســایت تولیدکننــده 
ــدل  ــا م ــط ب ــای کمکــی مرتب ــور و نرم افزاره ــن درای چاپگــر خــود آخری
چاپگــر را دانلــود کنیــد یــا اســناد و مراحــل عیب یابــی کــه توســط آنهــا 

ارائــه شــده اســت را امتحــان کنیــد. 

        را در تلگرام دنبال کنید
telegram.me/shabakehmag
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کتابالکترونیکی»چندوظیفهگیممنوع«

بســیاریازمدیــران،دربــدوورودواســتخدامنیروهــایانســانی،توجــهمیکننــدنیــروی

ــتری ــرهوریبیش ــهبه ــاب ــدت ــتهباش ــنکارراداش ــانچندی ــامهمزم ــیانج ــدتوانای جدی

برســند.امــاآزمایشهــایعلمــیوتحقیقــاتمیدانــیچیــزدیگــریمیگوینــدوبــهشــدت

ــد؛چــونبرعکــستصــورعمومــی؛کشــندهبهــرهوریاســت. چندوظیفهگــیرانهــیمیکنن

امــاچــرا؟

ــک  ــه ی ــر هفت ــایت           ه ــت در س ــا عضوی ب
ــد.            ــت می کنی ــگان دریاف ــاب، رای کت
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تلفنشماهرچقدرهمکهجدیدباشداحتمالبروزدردسرهمچنانوجوددارد

چگونهمشکالتاتصالبهوایفایگلکسیS7رابرطرفکنیم؟

شــاید گلکســی S7 سامســونگ یکــی از بهتریــن تلفن هــای ســاخته شــده 
ــش  ــده ای در بخ ــکالت آزاردهن ــات مش ــی اوق ــا بعض ــد، ام ــال باش امس
ــد  ــما را از خری ــت ش ــن اس ــه ممک ــد ک ــود می آی ــه وج ــای آن ب وای ف
آن پشــیمان کنــد. اگــر گلکســی S7 شــما هــم بــا ایــن مشــکالت دســت 
و پنجــه نــرم می کنــد، در ادامــه نکاتــی را بررســی خواهیــم کــرد کــه بــه 

رفــع ایــن مشــکالت کمــک می کننــد.
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آیا روشن/خاموش وای فای را امتحان کرده اید؟
بلــه شــاید در ابتــدا عجیــب بــه نظر برســد امــا در واقــع یکــی از روش های 
حــل مشــکل همیــن اســت. ابتــدا وای فــای را خامــوش کنیــد، بعــد خــود 
ــد از آن  ــن و بع ــن را روش ــددا تلف ــپس مج ــد. س ــوش کنی ــن را خام تلف
وای فــای را روشــن کنیــد. بعضــی اوقــات ممکــن اســت عوامــل متعــددی 
وجــود داشــته باشــند کــه باعــث کار نکــردن درســت تلفــن شــوند و بــد 
ــذاری مجــدد سیســتم عامــل و ســایر  ــرای بارگ ــر از گاهــی ب نیســت ه

اپلیکیشــن ها یــک بــار تلفــن خــود را روشــن و خامــوش کنیــد.

روتر خود را ریست کنید
ــه درســتی کار  ــات ب ــه بعضــی اوق ــد ک ــم پیــش می آی ــا ه ــرای روتره ب
خــود را انجــام ندهنــد و بهتریــن کار بــرای رفــع ایــن مشــکل بارگــزاری 
مجــدد آن اســت. روتــر را بــرای حداقــل ۳۰ ثانیــه خامــوش و یــا آن را از 

بــرق جــدا کنیــد، ســپس مجــددا آن را روشــن کنیــد.

حذف شبکه و اتصال مجدد به آن
ــوه  ــه نح ــوط ب ــد مرب ــما می توان ــای ش ــکل وای ف ــات مش ــی اوق بعض
ــا انتخــاب  ــد ب ــه شــبکه شــما باشــد. ســعی کنی اتصــال گلکســی S7 ب
گزینــه Forget نــام 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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1.  از صفحــه اصلــی، نــوار اعالنــات یــا فهرســت اپلیکیشــن ها وارد بخــش 
Settings شــوید.

2.  روی گزینه Wi�Fi تقه بزنید.

3.  روی نام شبکه ای که به آن متصل هستید تقه بزنید.

Forget  .4 را انتخاب کنید.

5.  یــک بــار دیگــر روی نــام شــبکه تقــه بزنیــد تــا مجــددا بــه آن متصل 
. ید شو

6.  اگر شبکه شما با کلمه عبور محافظت شده است آن را وارد کنید
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Connect  .7 را انتخاب کنید

آیا نرم افزار شما به روزرسانی شده است؟
بعضــی اوقــات اگــر شــما بــه آخریــن نســخه از نرم افــزار )هــم گلکســی 
S7 و هــم روتــر( به روزرســانی نکــرده باشــید، ممکــن اســت بــا مشــکالت 
 S7 اتصــال مواجــه شــوید. بــرای ایــن کــه اطمینــان حاصــل کنید گلکســی

شــما به روزرســانی شــده اســت ایــن مراحــل را دنبــال کنیــد:
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1.  از صفحــه اصلــی، نــوار اعالنــات یــا فهرســت اپلیکیشــن ها  وارد بخــش 
Settings شــوید.

2.  روی About device تقه بزنید.

Download updates manually  .3 را انتخــاب کنیــد. بــا انجــام ایــن 
کار تلفــن شــما تمــام بــه روز رســانی های مــورد نیــاز را جســتجو کــرده و 

در صــورت موجــود بــودن آنهــا را دانلــود می کنــد.

 Install now یــا Later, Install overnight 4.  روی یکــی از گزینه هــای
تقــه بزنیــد تــا مشــخص کنیــد چــه زمانــی مایلیــد نســخه بــه روز رســانی 

نصــب شــود.

یک شبکه دیگر را امتحان کنید
ممکــن اســت قــدرت ســیگنال شــبکه ای که شــما  قصــد اتصــال بــه آن را دارید 
ضعیــف بــوده یــا فاصلــه شــما از روتــر بســیار زیــاد باشــد. ســعی کنید بــه یک 
شــبکه وای فــای دیگــر متصــل شــوید و ببینیــد آیا مشــکل برطــرف می شــود یا 
خیــر. بهتریــن راه بــرای آزمایــش ایــن روش اتصــال بــه شــبکه ای خــارج از خانه 

اســت. چــرا کــه ممکــن اســت روتــر شــما دلیــل اصلــی این مشــکل باشــد.
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نزدیک تر شوید
یکــی دیگــر از مشــکالت رایــج کــه قبــال 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 
ــر شــوید. ایــن موضــوع  ــر نزدیک ت ــه خــود روت می شــود؛ ســعی کنیــد ب
زمانــی کــه شــما از فرکانــس ۵ گیگاهرتــز اســتفاده می کنیــد بیشــتر رخ 
ــری را نســبت  ــد فرکانســی مســافت کوتاه ت ــن بان ــه ای ــد، چــرا ک می ده

بــه فرکانــس 2.4 گیگاهرتــزی طــی می کنــد.

تنظیمات روتر خود را بررسی کنید
بعضــی اوقــات در روترهــای دو بانــده جابه جایــی بیــن دو فرکانس مختلف 
ــه  ــود ب ــر خ ــزاری روت ــات نرم اف ــود. در تنظیم ــه می ش ــا مشــکل مواج ب
ــاحت  ــس مس ــن فرکان ــوید. ای ــا ش ــزی جابه ج ــس 2.4 گیگاهرت فرکان
گســترده تری را تحــت پوشــش قــرار می دهنــد و ممکــن اســت بهتــر بــه 

گلکســی S7 متصــل شــود.

اطمینان حاصل کنید که وای فای همیشه روشن باقی می ماند
ــد  ــار داری ــه در اختی ــای گلکســی S7 شــما ســه گزین در تنظیمــات وای ف
کــه کنتــرل می کننــد چــه زمان هایــی وای فــای بایــد روشــن باشــد. اگــر 
اتصــال شــما ناپایــدار بــوده و قطــع و وصــل می شــود، مطمئــن شــوید کــه 
وای فــای حتــی در زمان هایــی 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 می مانــد. بــرای انجــام ایــن کار مراحــل 

زیــر را دنبــال کنیــد:

1.  از صفحــه اصلــی، نــوار اعالنــات یــا فهرســت اپلیکیشــن ها  وارد بخــش 
Settings  شوید.

2.  روی گزینه Wi�Fi تقه بزنید.

3.  در گوشه باالی سمت راست صفحه نمایش More را انتخاب کنید.

4.  روی گزینه Advanced تقه بزنید.
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Keep Wi�Fi on during sleep  .5 را انتخاب کنید.

6.  روی Always  تقه بزنید.

 S7 انجــام ایــن کار باعــث می شــود زمانــی کــه صفحــه نمایــش گلکســی
شــما خامــوش می شــود اتصــال بــه شــبکه وای فــای همچنــان فعــال باقــی 

. ند بما

Power Saving Mode را خاموش کنید
قابلیــت Power Saving Mode بــه منظــور افزایــش طــول عمــر باتــری 
گلکســی S7 شــما عملکــرد آن را کنــد می کنــد. همیــن امــر ممکــن اســت 
باعــث ایجــاد اختــالل در اتصــال وای فــای شــما شــود. شــما می توانیــد این 
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قابلیــت را از نــوار اعالنــات خامــوش کنیــد امــا بایــد ایــن را هــم در نظــر 
داشــته باشــید کــه ایــن کار باعــث مصــرف بیشــتر باتــری می شــود.

تنظیمات کدگذاری روتر خود را تغییر دهید
مــا در ایــن بخــش قصــد داریــم کمــی  بیشــتر وارد حیطــه فنــی شــویم و ایــن 
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 مدل هــای 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 
می شــود، بــه ایــن معنــا کــه شــما بــرای اتصــال نیــازی بــه کلمــه عبــور 
نخواهیــد داشــت. اگــر انجــام ایــن کار باعــث رفــع شــدن مشــکل اتصــال 
وای فــای شــما شــد، ممکــن اســت در نــرم افــزار روتــر شــما مشــکلی بــه 

وجــود آمــده باشــد.

ــرای حفــظ امنیــت از یــک  از آنجــا کــه همیشــه توصیــه شــده اســت ب
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 قبــال از پروتکل AES اســتفاده 
می کردیــد آن را بــه TKIP تغییــر دهیــد. اکیــدا توصیــه می شــود بعــد از 
رفــع مشــکل حتمــا از پروتــکل) WPA2�PSK AES( کــه جدیدتــر و امــکان 

نفــوذ بــه آن کمتــر اســت اســتفاده کنیــد.

از یک روتر جدید استفاده کنید
ــا مشــکل  ــان ب ــاال همچن ــا انجــام تمــام مراحــل ذکــر شــده در ب ــر ب اگ
اتصــال مواجــه هســتید و اطمینــان داریــد که گلکســی S7 شــما عامــل این 
مشــکل نیســت، احتمــاالً بایــد از یــک روتــر جدیــد و مجهــز بــه فنــاوری 
روز اســتفاده کنیــد. مــا بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم یــک دســتگاه دو بانده 

مجهــز بــه فنــاوری  ac 802.11 را خریــداری کنیــد.
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اگر هیچ کدام از این روش ها مثمر ثمر واقع نشد
 S7 اگــر یــک روتــر جدیــد تهیــه کردیــد و مطمئــن هســتید کــه گلکســی
ــات  ــه خدم ــوط ب ــای مرب ــام گزینه ه ــل مشــکل نیســت و تم ــما عام ش
ــه شــما  دهنــده اینترنــت شــما نیــز آزمایــش شــده اســت، احتمــاالً خان
میانــه خوبــی بــا امــواج وای فــای نــدارد. تعجــب نکنیــد، این موردی اســت 

کــه بعضــی از اوقــات رخ می دهــد.

بــه عنــوان آخریــن شــانس بهتــر اســت یــک گســترش دهنــده ســیگنال 
وای فــای را امتحــان کنیــد. ایــن دســتگاه ها معمــوال در مکانــی از خانــه بــه 
ــی  ــیگنال اصل ــت س ــد از دریاف ــوند و بع ــرق متصــل می ش ــز ب ــک پری ی
ــش  ــن کار باعــث افزای ــا ای ــد و ب ــای آن را مجــددا منتشــر می کنن وای ف
ــن  ــه ای ــما ب ــر ش ــوند. اگ ــبکه می ش ــواج ش ــش ام ــت پوش ــدوده تح مح
نتیجــه رســیدید کــه زمان هایــی کــه بــه روتــر نزدیــک هســتید وای فــای 
ــا مشــکل  ــه ب ــای دیگــری از خان ــا در مکان ه ــد ام ــی کار می کن ــه خوب ب
ــن اســت کــه از یــک گســترش دهنــده  ــن کار ای مواجــه هســتید، بهتری
ســیگنال اســتفاده کــرده و مشــکل ســیگنال رســانی بــه برخــی نقــاط خانــه 

را برطــرف کنیــد.
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iOS 10راهکارهایرفعمشکلاتصالبهشبکهوایفایدرسیستمعامل

۴ترفندرفعمشکلوایفایآیفون7

اتصــال بــه اینترنــت در دســتگاه iOS شــما بــه ســه طریــق انجام می شــود. 
شــما می توانیــد از طریــق وای فــای، داده هــای مخابراتــی یــا بــه وســیله یک 
شــبکه هــات اســپات شــخصی بــه اینترنت متصل شــوید. مســلما اســتفاده 
از وای فــای ایده ال تریــن راهــی اســت کــه شــما می توانیــد بــدون وقفــه و 
یــا نگرانــی از مخــارج قبــض تلفــن همــراه خــود از آن بهره منــد شــوید. اما 
اگــر دســتگاه iOS شــما نتوانــد بــه اینترنــت متصــل شــود عمال بالاســتفاده 

ــد. خواهد ش
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شــما نــه می توانیــد از iMessage اســتفاده کنیــد، نــه بــه گشــت و گــذار 
در اینترنــت بپردازیــد و نــه دیگــر خبــری از شــبکه های اجتماعــی هســت. 
ــد در  ــه اینترنــت نیــاز دارن همچنیــن از آنجــا کــه اغلــب اپلیکیشــن ها ب
خیلــی از مواقــع بــه وای فــای نیاز پیــدا خواهیــد کرد. متاســفانه نســخه ۱۰ 
سیســتم عامــل iOS در برخــی شــرایط در اتصــال بــه وای فای مشــکل پیدا 
می کنــد، اگــر شــما هــم بــه ایــن مشــکل برخــورد کرده ایــد، چنــد راه کار 
بــرای رفــع آن وجــود دارد. در ادامــه بــا چنــد روش بــرای رفــع مشــکل 
اتصــال بــه شــبکه وای فــای در سیســتم عامــل iOS 10 نصــب شــده روی 

iPhone 7 plus آشــنا خواهیــم شــد.

 iOS 10 رفــع مشــکل اتصــال بــه شــبکه وای فــای در سیســتم عامل
iPhone 7 plus نصــب شــده روی

ــبکه  ــه ش ــال ب ــکل اتص ــد مش ــد راه کار می توانی ــن چن ــری ای ــا پیگی ب
وای فــای در سیســتم عامل iOS 10 را برطــرف کنیــد.

Wi-Fi شماره 1: خاموش کردن تنظیمات
با پیگیری مراحل زیر تنظیمات Wi�Fi را روی دستگاه خود خاموش کنید:

•  از داخل صفحه اصلی )home( اپلیکیشن Settings را باز کنید.

•  Privacy را انتخاب و روی Location Services تقه بزنید.
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•  بــه ســمت پاییــن اســکرول کنیــد و روی گزینــه System Services تقه 
بزنیــد ســپس در پاییــن آن بــه دنبــال WiFi Networking بگردیــد.

ــوش  ــت خام ــه WiFi Networking را روی حال ــه دو حالت ــاال دکم •  ح
قــرار دهیــد.
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شماره 2: دستگاه خود را ری استارت کنید
تمــام تلفن هــای هوشــمند حتــی بهتریــن آنهــا هرازگاهــی ممکــن اســت 
بــا مشــکالتی مواجــه شــوند. در خیلــی از مــوارد یــک ری اســتارت ســاده 
می توانــد مشــکالتی شــبیه بــه عــدم اتصــال بــه شــبکه وای فــای را برطرف 
کنــد. بــرای ری اســتارت 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.

ــما  ــتگاه ش ــا دس ــید ت ــر بکش ــرف دیگ ــه ط ــده را ب ــوار لغزن ــن ن •  ای
ــود. ــتارت ش ری اس

•  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 وای فــای خــود متصــل شــوید. 
ــورت  ــن ص ــر ای ــد، در غی ــده باش ــرف ش ــکل برط ــد مش ــاال بای احتم

ــد. ــان کنی ــدی را امتح ــای بع روش ه
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شماره 3: آخرین نسخه iOS را دانلود کنید
ــل نســخه ۱۰ سیســتم عامل iOS را روی دســتگاه خــود  ــر از قب ــی اگ حت
نصــب کــرده باشــید، بــاز هــم بایــد گــوش بــه زنــگ نســخه های جدیــد 
ــک  ــای کوچ ــع باگ ه ــور رف ــه منظ ــب ب ــل اغل ــید. اپ ــانی باش به روزرس
ــد.  ــز نســخه های به روزرســانی از سیســتم عامل خــود را منتشــر می کن نی
بــرای ایــن کــه ببینیــد آیــا نســخه به روزرســانی جدیــدی بــرای دســتگاه 

شــما منتشــر شــده اســت ایــن مراحــل را انجــام دهیــد:

•  از داخل صفحه اصلی )home( اپلیکیشن Settings را باز کنید.
 

•  روی گزینه General تقه بزنید.

•  روی Software Update تقــه بزنیــد. اگــر نســخه به روزرســانی وجــود 
داشــت تنها کافــی اســت روی گزینــه Download and Install تقه بزنید. 
بعــد از اتمــام نصــب نســخه جدیــد ســعی کنیــد یــک بــار دیگــر اتصــال 

بــه شــبکه وای فــای را امتحــان کنید.

اگــر هیــچ نســخه به روزرســانی موجــود نبــود و مشــکل اتصــال بــه شــبکه 
وای فــای همچنــان ادامــه داشــت مرحلــه بعــد را امتحــان کنید.
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شماره 4: تنظیمات شبکه را ریست کنید
ایــن راه حــل تمــام تنظیمــات شــبکه شــما و همیــن طــور کلمــات عبــور را 
ــر  ــای دیگ ــایر فایل ه ــما س ــبکه ش ــردن ش ــت ک ــرد. ریس ــده می گی نادی
را پــاک نمی کنــد. بــرای ریســت کــردن تنظیمــات شــبکه روی دســتگاه 

خــود ایــن مراحــل را دنبــال کنیــد:

•  از داخل صفحه اصلی اپلیکیشن Settings را باز کنید.

•  روی گزینــه General تقــه بزنیــد. بــه ســمت پاییــن اســکرول کــرده و 
Reset را انتخــاب کنیــد.

ــد از  ــد. بع ــاب کنی ــه Reset Network Settings را انتخ ــاال گزین •  ح
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 وای فــای خــود را جســتجو کــرده و بــا وارد کــردن دوباره 
ــه  ــن مرحل ــاد در ای ــه احتمــال زی ــه آن متصــل شــوید. ب ــور ب کلمــه عب

دیگــر بایــد مشــکل اتصــال شــما برطــرف شــده باشــد.

اگــر هیــچ کــدام از ایــن روش هــا نتوانســت مشــکل شــما را برطــرف کنــد 
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کتابالکترونیکی»کنترلویندوز10رابهدستبگیرید«

اگــربــهتازهگــیوینــدوز10رانصــبکردیــدوهنــوزبــاتمامــیبخشهــاوتنظیمــاتآنآشــنا

ــدوز ــهگامشــمارادرســاختنوین ــگان،گامب ــیرای ــابالکترونیک ــنکت ــبای نیســتید،مطال

10خودتــانیــاریمیکننــد.اعضــایســایتشــبکهمیتواننــدایــنکتــابالکترونیکــیرابــه

صــورترایــگاندانلــودکننــد.

و در عیــن حــال از ســالم بــودن روتــر خــود نیــز اطمینــان داریــد احتمــال 
ــن  ــه همی ــا مشــکالت ســخت افزاری مواجــه شــده باشــید، ب ــه ب دارد ک

دلیــل بهتــر اســت بــا یــک متخصــص مشــورت کنیــد.

آخرینکتابهایالکترونیکرارایگاندانلودکنید باعضویتدرسایت
www.shabakeh-mag.com
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آخرینسیستمعاملموبایلاپلهمدردسرهایخاصخودرادارد!

iOS 10راهنمایرفععیبوایفایدر

ــود  ــا وج ــان iOS 10 ب ــا هم ــل ی ــل اپ ــد موبای ــل جدی ــتم عام سیس
ــف  ــاط ضع ــیاری از نق ــردن بس ــرف ک ــد و برط ــانی های جدی به روزرس
ــل  ــوارد مث ــن اســت در بعضــی م ــان ممک ــا همچن ــی، ام نســخه های قبل
اتصــال بــه شــبکه وای فــای بــا مشــکالتی مواجــه باشــد. در ادامــه نکاتی را 
بــا هــم بررســی خواهیــم کــرد کــه بــه وســیله آنهــا می تــوان مشــکالت 
عملکــرد وای فــای در iOS 10 روی دســتگاه های آی فــون، آی پــد و آی پــاد 
تــاچ ســازگار بــا ایــن سیســتم عامــل را برطــرف کــرد. اگــر شــما اخیــرا 
iOS 10 را روی آی فــون یــا آی پــد خــود نصــب کــرده باشــید، می تــوان 
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امیــدوار بــود کــه بــدون هیــچ مشــکلی بتوانیــد از مزایــای آن بهره منــد 
شــوید. امــا اگــر شــما هــم یکــی از معــدود افــراد بدشانســی هســتید کــه 
ــا  ــا مشــکل اتصــال ی ــه اســتفاده خــود از ایــن سیســتم عامــل ب در تجرب
عملکــرد ضعیــف وای فــای مواجــه شــده اید نگــران نباشــید. چنــد نکتــه 

ســاده زیــر را بــه کار بگیریــد تــا مشــکل شــما برطــرف شــود.

هــر بــار کــه اپــل اولیــن به روزرســانی بــزرگ خــود را بــرای پلتفــرم موبایــل 
و یــا حتــی دســکتاپ منتشــر می کنــد، بعضــی از کاربــران عمدتــا بــا مســائل 
 iOS 10 .آزار دهنــده در مــورد عملکــرد وای فــای و اینترنــت مواجه می شــوند
نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت، امــا خوشــبختانه برطــرف کــردن چنین 
ــن  ــع ای ــرای رف ــه ب ــی کــه در ادام ــر ممکــن نیســت. نکات مشــکالتی غی
مشــکالت مالحظــه خواهیــد کــرد، قبــال توســط کارشناســان و کاربــران 
عــادی مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و نتیجــه مثبتــی بــه همــراه داشــته 
اســت. اجــازه دهیــد در ادامــه مرحلــه بــه مرحلــه آنهــا را بررســی کنیــم.

روتر یا مودم را ری استارت 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 وای فــای بــه دســتگاه یــا 
نصــب iOS مربــوط نمی شــود. 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 کامــال ری اســتارت و از نــو بارگــذاری شــود و 
بعــد ببینیــد آیــا ایــن کار کمکــی بــه رفــع مشــکل کــرده اســت.

دستگاه خود را هارد ریست کنید

اگــر ری اســتارت کــردن روتــر کمکــی بــه برطــرف شــدن مشــکل نکــرد، 
 iOS ــوت مجــدد تمــام اجــزای دســتگاه ــی بعــدی ب ــا روش منطق مطمئن
بــه وســیله هــارد ریســت کــردن آن اســت. مســلما انجــام چنیــن کاری 
تضمیــن کننــده آن نخواهــد بــود کــه تمــام مشــکالت بالفاصلــه برطــرف 

شــوند، امــا بــرای شــروع روش کارآمــدی اســت.

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  15 | وای فای  2| ترفند های وای فای|  39

یــک بــار شــبکه وای فــای را کامــال از فهرســت حــذف و دوبــاره آن 
ــه کنید را اضاف

اگــر مشــکالت وای فــای همچنــان پابرجــا باقــی مانــد، ممکــن اســت عامل 
آن مربــوط بــه مشــکالت ســخت افزار یــا نرم افــزار نباشــد و خــود روش 
اتصــال بــه شــبکه وای فــای موجــود بــا وقفــه و مشــکل همــراه باشــد. برای 
امتحــان کــردن رفــع ایــن مشــکل، می تــوان بــه ســادگی یــک بــار اتصــال 

ــذف  ــای را ح ــبکه وای ف ــه ش ب
ــه آن متصــل شــد.  و مجــددا ب
بــرای انجام ایــن کار اپلیکیشــن 
Settings را بــاز کنیــد، ســپس 
بــه بخــش Wi�Fi رفتــه و روی 
کنــار   )i( اطالعــات  دکمــه 
نــام شــبکه ای کــه شــما بــا آن 
مشــکل داریــد تقــه بزنیــد. در 
ایــن مرحلــه، روی گزینــه 
تقــه   Forget This Network
ــال  ــبکه کام ــن ش ــا ای ــد ت بزنی
ــده گرفتــه )حــذف( شــود. نادی
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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 Settings را امتحان کنید
یکــی دیگــر از روش هایــی کــه بــرای رفع مشــکل شــبکه وای فــای می توان 
از آن کمــک گرفــت، ریســت کــردن تنظیمــات شــبکه دســتگاه اســت. 
ــد را  ــا آی پ ــن کار داده هــای موجــود در آی فــون ی خوشــبختانه انجــام ای

پــاک نمی کنــد. بــرای انجــام ایــن کار بــه مســیر
 Settings > General > Reset > Reset Network Settings برویــد. 
بــه یــاد داشــته باشــید کــه انجــام ایــن کار تمــام شــبکه های اضافــه شــده 

بــه دســتگاه و اطالعــات مرتبــط بــا آنهــا را پــاک خواهــد کــرد.

Wi-Fi Assist را خاموش و روشن کنید
Wi�Fi Assist یــک قابلیــت نســبتا جدیــد و جالــب توجــه اســت کــه بــه 
iOS بازگشــته اســت. ایــن قابلیــت منحصــر بــه iOS 10 نیســت، امــا بــه 
ــا بــه iOS اجــازه دهــد در  دلیــل ایــن کــه بــه گونــه ای طراحــی شــده ت
ــت  ــه اینترن ــه ارائ ــادر ب ــی کــه شــبکه بی ســیم متصــل شــده ق زمان های
پایــدار نیســت از وای فــای بــه شــبکه مخابراتــی جابجــا شــود، قطعــا روی 
عملکــرد وای فــای تاثیــر گــذار خواهــد بــود. بــرای غیرفعــال کــردن ایــن 
قابلیــت بــه مســیر Settings > Cellular رفتــه و گزینــه Wi�Fi Assist را 

خامــوش کنیــد.
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 Location Services بخــش  در  را   Wi-Fi Networking گزینــه 
ــد ــن کنی ــوش و روش خام
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ایــن گزینــه نیــز یکــی دیگــر از قابلیت هــای گنجانــده شــده در iOS اســت 
کــه ارتبــاط مســتقیمی  بــا اتصــال وای فــای دســتگاه دارد. شــما بــا رفتــن به 
 Settings > Privacy > Location Services > System Services مســیر
می توانیــد بــه ایــن قابلیــت دسترســی داشــته باشــید. حــاال بایــد گزینــه 
ــتارت  ــود را ری اس ــتگاه خ ــرده و دس ــوش ک Wi�Fi Networking را خام

. کنید

iOS 10 را دوباره نصب کنید
ــر باشــد، امــا  ــرای شــما دشــوار و زمان ب انجــام ایــن کار ممکــن اســت ب
ــال  ــت اتص ــود و وضعی ــاز نب ــاال کارس ــای ب ــدام از گزینه ه ــچ ک ــر هی اگ
بــه شــبکه وای فــای همچنــان ناپایــدار و مشــکل آفریــن باقــی مانــد، شــما 
ناچــار خواهیــد بــود کــه از ابتــدا بــه ســراغ نصــب مجــدد iOS 10 روی 

دســتگاه خــود برویــد.

iOS 9 بازگشت به نسخه قبلی
انجــام ایــن کار در حادتریــن شــرایط و زمانــی کــه هیــچ راه حلــی بــرای 
رفــع مشــکالت شــبکه وای فــای وجــود نــدارد توصیــه می شــود. اگــر چــه 
ــه امــروز  ــا ب ــه عنــوان بهتریــن نســخه ایــن سیســتم عامــل ت iOS 10 ب
ــه  ــما ب ــای ش ــرد وای ف ــت عملک ــر وضعی ــا اگ ــت، ام ــده اس ــی ش معرف
ــا iOS 10 ســازگاری نــدارد  گونــه ای اســت کــه تحــت هیــچ شــرایطی ب
و شــما تمــام راه هــای شــناخته شــده را بــرای رفــع مشــکل طــی کــرده و 
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بــه هیــچ نتیجــه ای نرســیده اید، بهتــر اســت تــا زمانــی کــه اپــل راه حلــی 
 iOS 9.3.5 بــرای رفــع ایــن مشــکل ارائــه نکــرده اســت بــه نســخه قبلــی

بازگردیــد. 
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