مقدمه

بسیاری از همکاران در
زمان ورود به یک شبکه
یــا اتــصــال بــه اینترنت
بــا مشکالت عــدیــدهای
روبـــــرو م ــی ش ــون ــد .در
چنین شرایطی کاربران
سعی می کنند از هرگونه
ابزار خطایابی به منظور
شــنــاســایــی مــشــکــات و
حل آن ها استفاده کنند.
بهکارگیری ابزارهای از
پیش ساخته شده ویندوز
س ــاده ب ــوده و در اغلب
مـــــوارد ب ــه شــمــا کمک
می کنند تــا علت بــروز
مشکل را تشخیص داده
و همچنین راهکارهایی
برای حل مشکالت ارایه
می کنند.

رفعمشکالت
ارتباطی
اینترنتیاشبکه
مهندس سیدکاظم بحرینی
رئیس اداره فناوریاطالعات وارتباطات
معاونت بهداشتدانشگاهعلومپزشکیمشهد

مـهنـدس حامد حاج محمدی
کارشناسفناوریاطالعات وارتباطات
معاونت بهداشتدانشگاهعلومپزشکیمشهد

اهداف آموزشی

امید است خوانندگان محترم پس از
مطالعه این مقاله:

تعاریف واصطـالحات مربـوط با شبکه
و اینترنت راتعریفکنند.

ایـرادات نـرم افـزاری مـخـتـلکـننـده

ارتباطات شبکه راشناسایی وحلکنند.
مشکالت سخت افزاری مختلکننده

ارتباطاتشبکه راشناسایی ورفعکنند.
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تعاریف

 :Cacheحافظه پنهان
ویزارد :برنامه هایی کاربردی و سلسله مراتبی هستند
که کاربران را در انجام دستورات یاری می دهند.
آداپتور :آداپتور یک نوع مبدل الکتریکی است ،این
وسیله جریان متناوب برق با ولتاژ باال را به جریان مستقیم
با ولتاژ پایین تبدیل می کند.
سوییچ فیزیکی :در اینجا منظور کلید یا دکمه قطع و
وصل است.
ما در این مقاله طی چند گام به شما نشان میدهیم ،چگونه
میتوانید از ابزارهای خطایابی ویندوز به منظور شناسایی
مشکالت استفاده کنید .نکتهای که الزم است در این
بخش به آن اشاره داشته باشیم این است که این راهنما
ل ویندوز  10آماده شده است.
برای کاربران سیستمعام 
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گام اول :پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که مشکل از
جانب شماست
گاهی اوقــات ممکن است برخالف تصورتان مشکل از
سایت خاصی ناشی شود .به عنوان مثال اگر نمی توانید
وارد سایتی شوید ،سایتهای دیگر را نیز چک کنید تا
ببینید مشکل وجود دارد یا فقط به سرویس دهندهای
خاص مربوط می شود.
گام دوم :خاموش و روشن کردن دستگاههای مرتبط و
چک کردن تمام قطعات سخت افزاری موجود
نگران نباشید .خاموش و روشنکردن تجهیزات موجود
می تواند اولین راه حل ساده شما برای حل مشکل باشد.
به عبارت دیگر راه اندازی دوباره تجهیزات (کارت شبکه،
مودم یا ) ...می تواند بسیاری از مشکالت را حل کند .به
سراغ رایانه و مودم خود رفته و آن ها را راه اندازی دوباره
کنید .برای پاک شدن کامل  Cacheمودم 60،ثانیه صبر
کرده و سپس اقدام به روشن کردن آن ها بکنید.
گام سوم :اتصاالت فیزیکی را بررسی کنید.
آیاهنوز مشکل پا بر جاست؟ پیش از آن که بخواهید از
طریق تنظیمات و انجام تستهای گوناگون وارد عمل
شوید ،نیاز است تا اتصاالت خود را از نظر فیزیکی هم
بسنجید .اگر از یک کابل شبکه برای اتصال دستگاه خود
به مودم استفاده می کنید ،در صورت محرزشدن ایراد آن
را با کابل سالم جایگزین کنید.
همچنین اگر لپ تاپ شما دارای یک سوییچ فیزیکی
 wireless 1است ،مطمین شوید که در حالت خاموش

نباشد .پس از چک کردن این موارد ،تجهیزات شبکه
خود را چک کنید .ببینید که آیا چراغ مودم شما روشن
است و وضعیت چراغهای دیگر روی مودم یا روتر مورد
استفاده شما طبیعی عمل می کنند یا خیر.
تذکر :اگر از مودم  ADSLاستفاده میکنید موارد زیر را
چک کنید :به مودم خود نگاهی بیندازید ،چند چراغ

بدون سیم Wireless :

ثابت و چند چراغ چشمک زن جلب توجه می کنند.
چراغ  :powerنشاندهنده روشن بودن مودم به شکل
صحیح است .این چراغ باید به شکل ثابت روشن بماند.
طبیعت ًا روشن نبودن این چراغ به معنی نبود جریان برق
در آن است و در صورتی که با وجود اتصال صحیح سیم ها
و نبود مشکل در پریز برق مورد استفاده این چراغ روشن
نمی شود ،احتما ًال آداپتور دستگاه دچار مشکل بوده یا
مودم سوخته است.
در بیشتر مودمها یک چــراغ به نام  link،STATUSیا
 ADSLوجود دارد که وضعیت ارتباط با مرکز مخابراتی
را نشان می دهد .پس از اتصال مودم به برق روشن بودن
چراغ  Linkنشاندهنده این است که اتصاالت فیزیکی
مودم مشکلی ندارد و ارتباط با مرکز مخابراتی برقرار است
و خاموش بودن یا قرمز بودن این چراغ یعنی کابلها یا
پورتها بدرستی متصل نشده اند یا دچار خرابی هستند.
چراغ  :internetنشاندهنده اتصال مودم به اینترنت
است و چشمکزدن این چراغ به معنی انتقال داده در
مــودم اســت .در بعضی از مواقع چــراغ  ADSLروشــن و
ثابت است ،اما چراغ اینترنت خاموش است .این بدان
معناست که قطعی اینترنت از مرکز مخابراتی بوده و برای
رفع این مشکل باید با این مرکز تماس گرفته و مشکل را
از طریق مرکز حل کرد.
چراغ  :LANبسته به نوع مودم تعداد متفاوت بوده و
نشان دهنده ارتباط فیزیکی مودم با رایانه یا تلویزیون
هوشمند و ...است .درصورت اتصال صحیح این کابـل با
سایردستگاههامیتواناینترنتراباآنهابهاشتراک گذاشت.
در مــودمهــای دارای فــنــاوری وای فــای چــراغــی با
نام  wirelessبرای نشان دادن وضعیت روشن بودن
وای فای وجــود دارد .در صــورت اتصال دستگاهی از
طریق وای فای به مودم و استفاده از اینترنت این چراغ به
صورت چشمک زدن در می آید.

تصویرشماره  1نمایش چراغهای جلو مودم
سال بیستوهشتم  /زمستان 1397
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بسیاری از کاربران با مفهوم این چراغها و این نکته که هر
یک از آنها نشان دهنده چه اتفاقی در ارتباط با اینترنت
هستند بخوبی آشنایی دارند ،اما یادآوری این نکته برای
بسیاری از کاربرانی که با قطعی یا کندی اینترنت خود
مواجهند بسیار ضروری است تا به این ترتیب از اتالف وقت
برای پیگیری وضعیت ارتباط اینترنتی جلوگیری شده و
مستقیما به دنبال روش صحیح رفع مشکل باشند.

در صورتی که کابل ارتباطی مشکل نداشته باشد گزارش
( The wi-Fi adapter is disabledتصویر شماره ) 5
نمایش می شود.
نکته :بنا بــه شــرایــط خطای رخ داده شــده در کــادر
 problems foundبه نمایش در می آید.
که با توجه به ایــراد نمایش داده شــده آن را برطرف
میکنیم.

گام چهارم :رفع ایراد پای رایانه
در صورتی که عالمت ضربدر قرمز روی عالمت کانکشن
)
اینترنت است (مشابه تصویر شماره2

تصویرشماره2
روی عــامــت مــوردنــظــر راســـت کلیک کـــرده گزینه
 Trubleshoot problemsرا انتخاب کنید.
تصویرشماره5

تصویرشماره 3
در صفحه باز شده (تصویر شماره  )4گزینه Check to
 see if the problem is fixedرا انتخاب کنید.

به عنوان نمونه در شکل باال با توجه به اینکه مشکل
غیرفعال بودن کارت شبکه است ،برای اتصال مودم روی
عالمت کانکشن اینترنت در گوشه سمت راست مانیتور
(تصویرشماره )2کلیک راســت کــرده و گزینه open
 network and sharing centerرا انتخاب می کنیم
(تصویرشماره .)3
در صــفــحــه بــاز شــده (تــصــویــر شــمــاره  )6گـــزیـنـــه
 change adapter setingرا انتخاب میکینم.

تصویرشماره 4
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تصویرشماره6
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حال برای رفع مشکل قطعی اینترنت روی آیکون wi-fi
(تصویر شماره )7یا در صورتی که از کابل شبکه استفاده
می کنید آیکون  Ethernetکلیک راست کرده و گزینه
 Enableرا انتخاب کنیم.

شایا ذکر اســت ،پس از اجــرای ویــزارد trubleshoot
فرآیند شناسایی مشکالت آغاز شده و روند پیشرفت کار
را نشان می دهد .اگر مشکل شناسایی شد ،این ابزار
سعی می کند مشکل را با تعامل کاربر گزارش و برطرف
کرده و پارامترهایی که باید تغییر پیدا کنند را اصالح
می کند .برای اصالح یکسری از مشکالت ممکن است از
شما درخواست کند تا کار خاصی را انجام دهید.
گام پنجم :تماس با پشتیبان

تا اینجا بیشتر مشکالت مشخص و رفع می شود و تنها در
صورتی که مشکل همچنان باقی مانده می توان ضمن تماس
با پشتیبان ارایهکننده سرویس ،مشکل را مطرح و از آن برای
برقراری دوباره سرویس شبکه  /اینترنت کمک بگیریم.

تصویرشماره7
آیکون مربوط به شکل زیر تغییر می کند.

تصویرشماره 8

منابع :سایتهای آموزشی سخت افزار و شبکه  sakhtafzarmagو shabakeh-mag
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