اﻣﻮاج وایﻓﺎی ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻗﻮی و ﺑﺎﺛﺒﺎت اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮارﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت
ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی روی دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺎز ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎی ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺷﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﻣﻮاﻗﻌﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻗﻮی و ﺑﺎﺛﺒﺎت و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮارﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی
روی دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم
ﺧﻄﺎی ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

روﺗﺮ و ﻣﻮدم ﺧﻮد را رﯾﺒﻮت ﮐﻨﯿﺪ
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ رﯾﺒﻮت و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﺠﺪد روﺗﺮ ،ﻣﻮدم و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺎﻓﻈﻪ روﺗﺮ و ﻣﻮدم را ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﻮ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ درﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﻏﯿﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮاج وایﻓﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﺼﺎل وایﻓﺎی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وایﻓﺎی را روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن
را دارﯾﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪهﻫﺎی وایﻓﺎی از ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم روﺗﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق رخ داده اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه وایﻓﺎی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﺑﺮق ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻣﻮاج وایﻓﺎی دﺳﺘﮕﺎه دارای
ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روﺗﺮ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (ISPﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد دادهﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع:
 .1ﺑﻪ راﺑﻂ ﺗﺤﺖ وب ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ ﺧﻮد وارد ﺷﻮﯾﺪ .در اﻏﻠﺐ روﺗﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن آدرس
 http://192.168.1.1ﯾﺎ  https://192.168.2.1در ﻧﻮار آدرس ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 .2ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Statusﯾﺎ  Network Statusرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
 .3ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻋﺪدی را ﺑﺮای آدرس
آیﭘﯽ در ﺑﺨﺶ  Statusﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﺪاد ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ
آدرﺳﯽ از ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ از وایﻓﺎی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎت اﺳﭙﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻫﺘﻞ ﯾﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻗﻮی و ﺑﺎﺛﺒﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻏﻠﺐ ﻫﺎت اﺳﭙﺎتﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻜﻞ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .1ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎت اﺳﭙﺎت و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در ﺧﻮد دارد.
 .2اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﻣﺜﻞ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ
از ﻫﺘﻞﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .3ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه را وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺑﻪ وب دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﯾﮏ ﺳﺮور  DNSدﯾﮕﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور  DNSﮐﻪ دادهﻫﺎی آن دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮور ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج
ﺷﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی ﻫﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺎره ﮐﺎر
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آدرس ﯾﮏ ﺳﺮور  DNSدﯾﮕﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮورﻫﺎی  DNSﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ آدرس ﻣﮏ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮاج وایﻓﺎی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ آدرس ﻣﮏ در روﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آدرس ﻣﮏ آﻧﻬﺎ در روﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آدرس ﻣﮏ در روﺗﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آدرس ﻣﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ آن را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﻼ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ آدرس ﻣﮏ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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