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ػذم اتصال تَ ایٌتشًت یکی اص ؽایغ تشیي هؾکالتی اعت کَ کاستشاى تَ ٌُگام کاس تا کاهپیْتش هْاخَ هی ؽًْذ. تَ احتوال 

چیغت؟چشا ّای فای کاهپیْتش  دلیل وصل نشدن کامپیوتر بو وای فای صیاد ؽوا ًیض تاسُا تا ایي هؾکل سّتشّ ؽذٍ ایذ، اها

ّصل ًویؾَ؟ دالیل صیادی تشای ّصل ًؾذى کاهپیْتش تَ ّای فای ّخْد داسًذ کَ ؽوا تا تشسعی آى ُا هی تْاًیذ ایي هؾکل 

 .سا سفغ کٌیذ

ات دس اکثش هْاقغ تا اًدام چٌذ حشکت عادٍ هی تْاًیذ هؾکل ّصل ًؾذى ّای فای تَ کاهپیْتش سا تشطشف کٌیذ، اها گاُی اّق

تَ هتخصصیي ایي حْصٍ ًیاص داسیذ؛ تٌاتشایي تِتش اعت اتتذا هؾکل ػذم اتصال تَ ایٌتشًت خْد سا ؽٌاعایی ّ ساٍ حل ُای 

 .عادٍ آى سا اهتحاى کٌیذ

 عدم اتصال بو اینترنت بو دلیل وجود مشکالت سطحی در کامپیوتر

اگش ّای فای ؽوا تَ ّیٌذّص ّصل تاؽذ ػالهت آى سا دس تغکثاس خْاُیذ دیذ. دس صْستی کَ ػالهت آى سا دس تغکثاس 

هؾاُذٍ کشدیذ، ّلی تَ ایٌتشًت ّصل ًؾذیذ تایذ تَ دًثال ػلت آى تاؽیذ. ُواى گًَْ کَ تیاى کشدین دلیل ّصل ًؾذى کاهپیْتش 

 .تَ ّای فای تغیاس صیاد اعت

اّلیي گام کاهپیْتش خْد سا سیغتاست ّ دّتاسٍ آى سا تَ ّای فای ّصل کٌیذ؛ صیشا دس اکثش هْاقغ ّخْد   تِتش اعت دس

هؾکالت عطحی دس کاهپیْتش تاػث ّصل ًؾذى آى تَ ّای فای هی ؽْد، تٌاتشایي ؽوا تا خاهْػ/سّؽي کشدى کاهپیْتش هی 

تش هؾکالت عطحی عخت افضاسی ّ ًشم افضاسی اکثش تْاًیذ ایي هؾکل سا حل کٌیذ. سیغتاست کشدى تَ غیش اص کاهپیْ

ُای دیدیتال  ُای اهٌیتی خاًگی، دّستیي ، عیغتن ُا، هْدم DVRفای،  ُای الکتشًّیکی هاًٌذ تلفي ُوشاٍ، سّتش ّای دعتگاٍ

 .غیشٍ سا ًیض حل هی کٌذ  ّ

 .کلیک کٌیذ ؽاسژ عشیغ ایٌتشًت هخاتشات ًحٍْ خِت کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد

پیدا کردن دلیل وصل نشدن کامپیوتر بو وای فای بو صورت خودکار با کمک ابسار 

Troubleshooter 

دس تشخی هْاقغ ؽوا تشای حل هؾکل ّصل ًؾذى ایٌتشًت تَ ّیٌذّص خْد هی تْاًیذ تَ صْست خْدکاس ػلت آى سا پیذا 

اعتفادٍ کٌیذ. تشای پیذا کشدى ػلت ّصل ًؾذى کاهپیْتش تَ ّای  Troubleshooter هی تْاًیذ اص اتضاس  کٌیذ. تشای ایي کاس

سا اًتخاب ًواییذ. حاال ّیٌذّص  Troubleshooter کلیک ساعت کٌیذ ّ گضیٌَ فای سّی آیکْى ّای فای دس تغکثاس ّیٌذّص

تَ صْست خْدکاس دلیل ّصل ًؾذى کاهپیْتش تَ ّای فای سا تشسعی هی کٌذ ّ دس صْست پیذا کشدى هؾکل آى سا تشطشف 

 Troubleshooter تضاسخْاُذ کشد، یکی اص ساحت تشیي ساٍ حل ُای هؾکل ّصل ًؾذى ایٌتشًت تَ کاهپیْتش اعتفادٍ اص ا

 .اعت
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 ISPوصل نشدن اینترنت بو وای فای بو دلیل مشکالت 

ISP هخفف ػثاست Internet Service Provider تَ هؼٌای اسائَ دٌُذٍ خذهات ایٌتشًت اعت. ّخْد هؾکل دس ISP  هی

تْاًذ تاػث ػذم اتصال ؽوا تَ ّای فای ؽْد. ؽوا تشای اطویٌاى اص ایي هؾکل تِتش اعت ایٌتشًت ّای فای خْد سا تا عیغتن 

ُای دیگشی اهتحاى کٌیذ. دس صْستی کَ هْفق ؽذیذ تا دعتگاٍ ُای دیگش تَ ایٌتشًت ّای فای ّصل ؽْیذ؛ آًگاٍ هؾکل ؽوا 

تواط  ISP خْاُذ تْد. دس ایي صْست تا ؽشکت اسائَ دٌُذٍ خذهات ایٌتشًت خْد یا اص ؽشکت اسائَ دٌُذٍ خذهات ایٌتشًت

 .تگیشیذ ّ هؾکل خْد سا تا آى ُا دس هیاى تگزاسیذ

 ىای امنیتی عدم دسترسی بو اینترنت بو دلیل استفاده از برنامو

ات هشّسگش دعتشعی داؽت. ؽوا دس تشخی هْاقغ هؾاُذٍ ؽذٍ اعت تا ّخْد اتصال ایٌتشًت تَ ّیٌذّص ًوی تْاى تَ صفح

 .تشای حل ایي هؾکل ُوَ ساٍ حل ُای تاال سا تغت کشدٍ ایذ ّلی تَ خْاتی ًشعیذیذ

ُای اهٌیتی هاًٌذ آًتی ّیشّط هی تْاًٌذ تاػث ػذم دعتشعی ؽوا تَ ایٌتشًت  خالة اعت تذاًیذ کَ ّخْد تشخی اص تشًاهَ

ػ کٌیذ ّ دّتاسٍ اتصال خْد سا تغت کٌیذ. دس صْستی کَ هؾکل ؽًْذ. لزا آًتی ّیشّط خْد سا تَ صْست هْقتی خاهْ

 .ؽوا تشطشف ؽذ تایذ تٌظیوات آًتی ّیشّط خْد سا تشسعی کٌیذ، دس غیش ایي صْست تَ دًثال ساٍ حل ُای دیگشی تاؽیذ

اؽذ، الصم تَ رکش اعت سّؽي کشدى فیلتشؽکي ًیض هی تْاًذ هْخة ػذم دعتشعی ؽوا تَ تشخی اص عایت ُای داخلی ت

 .تٌاتشایي ّقتی هی خْاُیذ اص عایت ُای داخلی اعتفادٍ کٌیذ تِتش اعت فیلتشؽکي خْد سا خاهْػ کٌیذ

 .ّ ساٌُوای تصْیشی آى کلیک کٌیذ ًصة ایٌغتاگشام تشای کاهپیْتش تشای اطالع اص

 DNS  عدم اتصال کامپیوتر بو اینترنت بو دلیل پر بودن حافظو
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ت الصم اعت آى سا کاهپیْتش ؽوا پش هی ؽْد. دس ایي صْس DNS ّقتی تَ هذت طْالًی اص ایٌتشًت اعتفادٍ هی کٌیذ، حافظَ

سا تیاى هی  Command Prompt فالػ کٌیذ. تشای ایي کاس اص سّػ ُای هختلفی هی تْاًیذ اعتفادٍ کٌیذ کَ دس اداهَ سّػ

 .کٌین

 Command Prompt سا تا دعتشعی ادهیي تاص ّ دعتْس ipconfig /flushdns سا دس آى دسج کٌیذ. 

 َدکو Enter سا کلیک ًواییذ. 

 ْد سا ؽشّع هی کٌذ ّ دس اًتِا پیامعیغتن پشداصػ خ «Successfully flushed the DNS Resolver 

Cache.» سا تشای ؽوا ًوایؼ هی دُذ. 

 

هی تْاًیذ اص دعتْسات صیش ًیض تشای حل هؾکل ػذم دعتشعی خْد تَ  ipconfig /flushdns الثتَ ؽوا تَ خای دعتْس

 :ایٌتشًت اعتفادٍ کٌیذ

 خِت دعتشعی تَ ایٌتشًت تا سیغت کشدى فایل ُای رخیشٍ ؽذٍ دس ّیٌذّص: 

netsh winsock reset 

netsh int ip reset 

 تشای تٌظین خذیذ آدسط IP: 

ipconfig /release 

ipconfig /renew 

  دس صْستی کَ ؽوا تا اخشای دعتْسات تاال هؾکل ّصل ؽذى ایٌتشًت تَ کاهپیْتش سا ًتْاًغتیذ حل کٌیذ هی تْاًیذ

 :دعتْسات صیش سا تَ تشتیة ّاسد کٌیذ



ipconfig/flushdns 

nbtstat -R 

nbtstat -RR 

netsh int ip reset c:\resetlog.txt 

netsh winsock reset 

 Wireless Modeقطعی اینترنت بو دلیل 

هی تْاًیذ هؾکل ّصل ًؾذى ّای فای کاهپیْتش سا حل کٌیذ. هؼوْال  Wireless Mode دس تشخی هْاقغ ؽوا تا تغییش حالت

ایي هؾکل دس هْدم ُای قذیوی تیؾتش سخ هی دُذ؛ صیشا ایي هْدم ُا اص طشیق کاتل تَ ایٌتشًت ّصل هی ؽًْذ ّ هی تْاًٌذ 

 .سا تغییش دُیذ Wireless Mode یي ؽوا تشای حل ایي هؾکل تایذ حالتهؾکالتی سا ایداد کٌٌذ؛ تٌاتشا

اعت کَ ایي حالت ًیض تَ دسعتی کاس هی کٌذ؛ اها  b/g/n ۲۰۲٫۱۱دس اکثش هْاقغ حالت ّای فای تَ صْست پیؼ فشض 

 .ؽایغ اعت Wireless Mode ًیض دس b/g/n ۲۰۲٫۱۱یا  b/g ۲۰۲٫۱۱یا  b ۲۰۲٫۱۱اعتفادٍ اص حالت ُای 

 .کلیک ًواییذ سّػ داًلْد ػکظ اص ایٌغتاگشام ت کغة اطالػات دس هْسدخِ

 Wireless Mode تایذ تَ تخؼ تٌظیوات هْدم تشّیذ ّ دس آى خا سّی گضیٌَ Wireless Mode تشای تغییش حالتؽوا 

سا اًتخاب کٌیذ. حاال آى سا رخیشٍ کشدٍ ّ هْدم سا سیغتاست کٌیذ تا  b ۲۰۲٫۱۱کلیک کٌیذ. اص هٌْی کؾْیی تاص ؽذٍ حالت 

قشاس دُیذ ّ هدذد هؾکل سا  g ۲۰۲٫۱۱ایي تاس سّی حالت  ایٌتشًت ؽوا ّصل ؽْد. دس صْستی کَ هؾکل ؽوا سفغ ًؾذ

 .تشسعی کٌیذ تا هؾکل ؽوا حل ؽْد

 

 DNS  و IP عدم اتصال وای فای بو کامپیوتر بو دلیل تنظیمات
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اعت کَ تا تغییش آى ُا هی تْاًیذ ایي هؾکل سا  IP ّ DNS ش تَ ّای فای تٌظیواتهؼوْال یکی اص دالیل ّصل ًؾذى کاهپیْت

تاثیش صیادی دس عشػت ایٌتشًت داسد. لزا اگش ؽوا عشّس خْد سا تَ دسعتی   DNS حل کٌیذ. ُواى گًَْ کَ هی داًیذ عشّس

 ّ  DNS ایي گًَْ هْاقغ الصم اعت عشّساًتخاب ًکٌیذ هوکي اعت ایٌتشًت ؽوا کٌذ تاؽذ یا تَ کلی قطغ ؽْد، تٌاتشایي دس 

IP عیغتن خْد سا تغییش دُیذ. تشای تغییش IP ّ DNS هی تْاًیذ طثق هشاحل صیش اقذام کٌیذ: 

 َتشًاه Command Prompt سا تا دعتشعی ادهیي تاص ّ دعتْس ping 192.168.1.1 سا دس آى ّاسد کٌیذ. 

 

 تشای ایي کَ تٌظیوات IP ّ DNS سا دس حالت خْدکاس قشاس دُیذ سّی اعتاست کلیک کٌیذ ّ ّاسد Network 

and Sharing Center ؽْیذ. 



 

 سّی Change Adapter Options کلیک ًواییذ. 

 .کلیک کٌیذ ًصة ایٌغتاگشام تذّى ایویل تشای اطالع اص
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 ٌَسّی آداپتْسی کَ اعتفادٍ هی کٌیذ ساعت کلیک کشدٍ ّ گضی Properties سا تضًیذ. 

 



 ٌَدس لیغت هؾخص ؽذٍ گضی Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) سا تیک تضًیذ ّ سّی 

Properties کلیک کٌیذ. 

 

 حاال گضیٌَ ُای Obtain an IP address automatically ّ Obtain DNS Server address ّ سا اًتخاب 

OK سا تضًیذ تا تٌظیوات خْدکاس IP ّ DNS رخیشٍ ؽًْذ. 

 .کلیک کٌیذ چگًَْ ّای فای سا هخفی کٌین؟ تشای اطالع اص
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 بررسی دلیل وصل نشدن اینترنت بو وای فای با کمک چراغ ىای مودم

چشاؽ ُای ّای فای هی تْاًٌذ دس ؽٌاعایی ػلت ّصل ًؾذى آى تَ ایٌتشًت کوک کٌٌذ. صهاًی کَ ایٌتشًت دس ّای فای ؽوا 

سّؽي ّ عثض ُغتٌذ ّ دس حالت چؾوک صى قشاس داسًذ. اگش چٌیي چیضی سا دس  Wi-Fi ّ DSL تشقشاس تاؽذ چشاؽ ُای

خاهْػ یا قشهض تاؽٌذ( هْدم ؽوا دچاس هؾکل ؽذٍ  Wi-Fi ّ DSL چشاؽ ُای ّای فای هؾاُذٍ ًوی کٌیذ )چشاؽ ُای

اعت. ایي هؾکل هی تْاًذ تَ خاطش توام ؽذى تغتَ ایٌتشًت یا خطایی اص طشف عشّیظ اسائَ دٌُذٍ خذهات ایٌتشًت ؽوا 

 .تاؽذ. لزا دس ایي گًَْ هْاقغ تا عشّیظ اسائَ دٌُذٍ خذهات ایٌتشًت خْد صحثت کٌیذ تا هؾکل ؽوا سا حل کٌٌذ

 قطعی وای فای بو دلیل درایورىای کامپیوتر

یکی اص ػلل ایي کَ چشا ّای فای کاهپیْتش ّصل ًویؾَ؟ ّخْد هؾکالتی دس دسایْس کاهپیْتش اعت، صیشا دس تشخی هْاقغ 

داسیْسُای عیغتن ؽوا قذیوی ُغتٌذ ّ تَ ُویي دلیل تَ ایٌتشًت ّصل ًوی ؽًْذ. ؽوا تشای حل کشدى ایي هؾکل تایذ 

ای خْد سا تَ آخشیي ًغخَ تشّص سعاًی کٌیذ. تشای ایي کاس هی تْاًیذ طثق هشاحل صیش اقذام کٌیذ. الثتَ اگش دس ُش دسایْسُ

 .کذام اص هشاحل تشّصسعاًی دسایْس تَ هؾکلی تشخْسد کشدیذ هی تْاًیذ اص کاسؽٌاعاى هؾْست کوک تگیشیذ

 یْسُای آى سا تَ کوک عیغتن دیگشی اص ایٌتشًت چْى عیغتن ؽوا تَ ایٌتشًت ّصل ًوی ؽْد تایذ آخشیي ًغخَ دسا

 .داًلْد کٌیذ ّ دس یک فالػ قشاس دُیذ. حاال فالػ سا تَ عیغتن ّصل کٌیذ

 دس هٌْی اعتاست کاهپیْتش یا لپ تاپ ػثاست Device Manager سا تایپ کٌیذ. 

 دس ًتایح هؾخص ؽذٍ کاهپیْتش، سّی Device Manager کلیک کٌیذ. 

 ُای هؾخص ؽذٍ سّی عخت افضاس هذًظش خْد ساعت کلیک کشدٍ ّ گضیٌَاص هیاى عخت افضاس Update 

Driver ( ۱۰ّ  ۲دس ّیٌذّص ) یا ّیغتا تایذ اتتذا سّی ۷سا اًتخاب ًواییذ. دس صْستی کَ ّیٌذّص ؽوا 

Propertiesَعپظ دکو ، Update Drive دس عشتشگ Driver سا کلیک کٌیذ. 



 .ّ ساٍ حل آى کلیک کٌیذ ایٌغتاگشام  couldn refresh feedهؾکل خِت کغة اطالػات تشّص دس هْسد

 
 .کلیک ًواییذ Search automatically for updated driver software تؼذ اص اًدام هشاحل تاال سّی لیٌک
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 ْسُای ؽوا سا ؽٌاعایی کٌذ آى سا تَ صْست خْدکاس دس عیغتن ساٍ دس صْستی کَ عیغتن تتْاًذ آپذیت خذیذ دسای

 .اًذاصی هی کٌذ. ؽوا تَ کوک ایي سّػ هی تْاًیذ آپذیت دسایْس یْ اط تی، کاست گشافیک ّ غیشٍ سا ًصة کٌیذ

 عدم اتصال کامپیوتر بو وای فای بو دلیل مشکالت سحطی مودم

اال تَ کاهپیْتش ّصل ًؾذ هی تْاًیذ ایي تاس تشای حل کشدى هؾکل، خْد ّای اگش ّای فای ؽوا تا ُیچ کذام اص ساٍ حل ُای ت

فای سا سیغت کٌیذ. تشای ایي کاس الصم اعت دکوَ سیغت سا دس پؾت هْدم فؾاس دُیذ ّ تشای چٌذ ثاًیَ آى سا ًگَ داسیذ تا 

سّؽي ؽذٍ ّ کاس هی کٌٌذ. حال اگش هْدم ؽوا دّتاسٍ ساٍ اًذاصی ؽْد. تؼذ اص سیغت کشدى هْدم، چشاؽ ُای ّای فای ؽوا 

تا سیغت کشدى ّای فای ًتْاًغتیذ هؾکل اتصال تَ ایٌتشًت سا حل کٌیذ هی تْاًیذ تا کاسؽٌاعاى هؾْست تواط حاصل ًواییذ 

 .تا ساٌُوایی ُای الصم سا دس ایي هْسد تَ ؽوا اسائَ دٌُذ

 .کلیک کٌیذ حزف اکاًت ّاتغاپ گْؽی گن ؽذٍ تشای اطالع اص

https://mashwerat.com/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%be-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%da%af%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%87/


 

 عدم دسترسی کامپیوتر بو وای فای بو دلیل شبکو ویندوز

یکی اص دلیل ّصل ًؾذى کاهپیْتش تَ ّای فای، تٌظیوات ؽثکَ ّیٌذّص اعت. ؽوا تشای حل کشدى ایي هؾکل هی تْاًیذ 

ؽثکَ ّیٌذّص خْد سا سیغت کٌیذ. دقت داؽتَ تاؽیذ کَ سیغت کشدى ؽثکَ ّیٌذّص آخشیي گضیٌَ ؽوا تشای ػذم دعتشعی ّای 

ُای خْد  VPN ٌذّص توام کاست ُای ؽثکَ حزف ؽذٍ ّ ؽوا تایذ دّتاسٍفای تَ کاهپیْتش تاؽذ، صیشا تؼذ اص سیغت کشدى ّی

 .سا تشای ؽوا تیاى هی کٌین 10سا ًصة کٌیذ. دس اداهَ هشاحل سیغت کشدى ّیٌذّص 

 ّاسد هٌْ اعتاست (start)  ؽْیذ ّ کلوَ 10دس ّیٌذّص NETWORK سا تایپ کٌیذ. 

 دس تخؼ NETWORK ٌَگضی Network and Sharing Center ا اًتخاب ًواییذس. 



 

 ٌَگضی Network and Internet سا دس Windows Setting اًتخاب کٌیذ. 

 



 ٌَاص هٌْی عوت چپ، گضی Status ٌَسا اًتخاب کٌیذ. حاال تَ پاییي صفحَ تشّیذ گضی Network Reset  سا

 .اًتخاب ًواییذ

 .سّی لیٌک کلیک کٌیذ تشگشداًذى پیح ایٌغتاگشام کغة اطالػات تیؾتش دس هْسدخِت 

 

 ٌَتا اًتخاب گضی Network Reset  صفحَ ای تَ ؽوا ًوایؼ دادٍ هی ؽْد کَ تشای ؽشّع سیغت کشدى سّی

 .کلیک کٌیذ Reset Now گضیٌَ

https://mashwerat.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/


 

 ٌَحاال گضی YES  سا اًتخاب کٌیذ تا ؽثکَ ؽوا سیغت ؽْد. الثتَ ُوضهاى تا سیغت کشدى ؽثکَ ّیٌذّص، کاهپیْتش

 .ؽوا ًیض سیغت خْاُذ ؽذ کَ قثل اص آى اخطاس سیغت ؽذى کاهپیْتش سا تَ ؽوا ًوایؼ هی دٌُذ

 .سّی لیٌک کلیک کٌیذ دیلیت اکاًت ایٌغتاگشام سّػ تشای 7تشای اطالع اص 

https://mashwerat.com/%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/


 

  تؼذ اص آى کَ کاهپیْتش ؽوا سّؽي ؽذ هتْخَ هی ؽْیذ کَ تَ ُیچ ؽثکَ ای ّصل ًیغت دس آى خا هی تْاًیذ ّای

ؽوا دس حالت خْدکاس تاؽذ تَ  TCP / IP فای خْد سا تَ کاهپیْتش ّصل کٌیذ؛ اها دس صْستی کَ تٌظیوات

 .صْست اتْهاتیک تَ ؽثکَ ّای فای ّصل هی ؽْد

  

 خالصَ هطلة

صحثت کشدین. ُواى گًَْ کَ اؽاسٍ ؽذ دالیل  دلیل وصل نشدن کامپیوتر بو وای فای لَ اص هؾْست دس هْسددس ایي هقا

هْسد آى تَ ُوشاٍ ساٍ حل ُا اؽاسٍ کشدین. دس صْستی کَ ؽوا تشای  11هتؼذدی تشای ایي هؾکل ّخْد داسًذ کَ دس تاال تَ 

تٌظیوات ؽثکَ ّیٌذّص داؽتَ تاؽیذ هی تْاًیذ اص آهْصػ اتصال تَ ّای فای ًیاص تَ آپذیت دسایْسُا ّ سیغت کشدى 

 .تصْیشی آى طثق هشاحل رکش ؽذٍ دس هقالَ اعتفادٍ کٌیذ

دلیل ّصل ًؾذى کاهپیْتش تَ ّای فای هی تْاًیذ هؾکل خْد سا حل کٌیذ، ّلی اگش تاص ُن  11ُن اکٌْى ؽوا تَ کوک 

اًیذ تشای کغة ساٌُوای ُای تیؾتش تا هؾاّساى هؾْست صحثت ًتْاًغتیذ ّای فای خْد سا تَ کاهپیْتش ّصل کٌیذ هی تْ

 .کٌیذ تا هؾکل ؽوا سا دس اعشع ّقت حل کٌٌذ

 


