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امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری نیاز به استفاده از اینترنت بیشتر از گذشته حس می شود؛ تا آن جایی که بدون دسترسی به 

بسیاری از کارها مختل می گردند. گاهی اوقات نیز اتفاق می افتد مودم وای فای کار نمی کند و انجام کارها را با مشکل مواجه آن 

 .سوالی است که ذهن افراد زیادی را به خود درگیر کرده است چرا وای فای کار نمی کند؟ می سازد. اما اینکه

 مطالعه انتها تا دقت با را مقاله این کنیممی پیشنهاد علت همین به فای زیاد هستند. وای نکردن کار دالیل در حقیقت باید بگوییم

 به نیاز یا سوال گونه هر داشتن صورت در همچنین. شوید متوجه را کند؟ نمی کار فای وای مودم چرا که سوال این پاسخ تا کنید

 .ر نماییدبرقرا ارتباط مشورت در ما مشاوران با بیشتر های راهنمایی دریافت

 چرا وای فای کار نمی کند؟

 اید که چرا وای فای کار نمی کند؟ آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده

در جواب این سوال باید بگوییم دالیل کار نکردن وای فای مختلف هستند. بنابراین در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم چرا 

 .دن وای فای را نیز بیان نماییممودم وای فای کار نمی کند؟ و دالیل کار نکر

 

 .کلیک کنید دلیل وصل نشدن کامپیوتر به وای فای برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد
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 روشن نبودن دستگاه مودم

این است که دستگاه مودم روشن نیست بنابراین در اولین  مهمترین اتفاقی که در هنگام وصل نشدن وای فای مودم اتفاق می افتد

 .مرحله شما باید از روشن بودن مودم خود اطمینان پیدا کنید

 روشن بودن حالت هواپیما

گاهی ممکن است با وجود روشن بودن مودم هم اتصال برقرار نشود. در این حالت باید دستگاهی که می خواهیم به اینترنت وصل 

نماییم. یعنی در حقیقت باید چک کنیم تلفن همراه، لپ تاپ، تبلت، تلویزیون هوشمند و یا هر دستگاه دیگری که  کنیم را بررسی

برای اتصال وای فای در نظر داریم در حالت هواپیما قرار نداشته باشد زیرا در هنگام قرار گرفتن دستگاه ها در حالت هواپیما، اتصال 

 .وای فای آن ها قطع می گردد

 ی دستگاه مودمخراب

 برای اینکه بدانیم چرا مودم وای فای کار نمی کند؟ و اینکه آیا اشکال از وای فای مودم است یا نه، بهتر است برای اتصال از کابل

LAN  ایراد اتصالاستفاده کنیم و اگر دستگاه بدون مشکل به اینترنت متصل شد؛ به دنبال برطرف کردن wi-fi  باشیم. در غیر این

 .ممکن است دالیل کار نکردن وای فای مربوط به خرابی دستگاه مودم باشند صورت

 که صورت این به کنیم آزمایش دیگری محیط در را آن توانیم می چنانچه بخواهیم از سالم بودن دستگاه مودم خود مطمئن شویم

ل کنیم و اگر اتصال اینترنت برقرار شد متوجه به پریز تلفن محل دیگری وص LAN کابل از استفاده با یا فای وای صورت به را مودم

 .شویم که مودم سالم است



 

 مشکل در اتصاالت داخلی

را بررسی  Lan یکی دیگر از دالیل کار نکردن وای فای مربوط به مشکل در اتصاالت داخلی است. در این صورت باید کابل های اتصال

 .کرد. گاهی حتی ممکن است این کابل از پشت مودم جدا شده و یا دچار آسیب شده باشد

نویزگیر وصل نشده اند. بنابراین الزم است حتما اتصاالت  همچنین در بعضی از مواقع کابل های مودم به درستی به پریز تلفن یا

 .داخلی را چک کنید

 power saving mode روشن بودن حالت

روشن می باشد که این حالت  power saving mode گاهی در تلفن های همراه، لپ تاپ ها، تبلت و ... حالت ذخیره انرژی یا

. با خاموش کردن این حالت در دستگاه مورد استفاده پس از روشن کردن وای فای مانع از اتصال آن دستگاه به وای فای می گردد

 .در آن، اتصال بیسیم برقرار می گردد

 .کلیک کنید حذف اکانت واتساپ گوشی گم شده برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد
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  فاصله زیاد دستگاه با مودم

گاهی یکی از دالیل کار نکردن وای فای به خاطر فاصله زیاد مودم با دستگاهی است که می خواهد به اینترنت وصل شود. در حقیقت 

بگوییم اگر فاصله مودم تا دستگاه طوالنی باشد امواج وای فای به خوبی به دستگاه نمی رسند و اتصال به اینترنت با مشکل باید 

 .مواجه شده یا سرعت اتصال بسیار کاهش می یابد. برای حل این مشکل دستگاه مودم باید در محل مناسب قرار داشته باشد

 

 پیکربندی نادرست آنتی ویروس

تنظیمات و پیکربندی نادرست آنتی ویروس ها نیز گاهی یکی از دالیل کار نکردن وای فای هستند. بنابراین اگر اطمینان دارید که 

 .بد افزاری وارد کامپیوتر شما نشده است آنتی ویروس یا فایروال خود را خاموش کنید

 .شبکه اینترنت تداخل ایجاد کرده باشدعالوه بر این شاید سیستم ویروسی شده باشد و این ویروس در اتصال 

 .کلیک کنید حذف اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 تداخل امواج وای فای مودم های مختلف

های شلوغ مثل ادارات یا مجتمع ها که از چندین مودم وای فای استفاده می کنند، برقراری اتصال با مشکل مواجه  گاهی در محیط

گردد. بررسی ها نشان می دهند یکی از دالیل کار نکردن وای فای در محیط های شلوغ به دلیل تداخل امواج مودم های مختلف می 

 .با یکدیگر است
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افزارهای مخصوص پیشنهاد می شود که از طریق آن می توان تراکم کانال های وای فای را  برای حل این مشکل، استفاده از نرم

 .ورت قرار گرفتن در کانال پر تراکم به کانال های خلوت سوییچ کرد تا مشکل اتصال برطرف شودمشاهده کرد و در ص

بنابراین هنگامی که افراد ساکن در محیط های شلوغ این سوال را از شما می پرسند که چرا وای فای کار نمی کند؟ باید بگویید در 

 .ودم های مختلف باید از کانال های خلوت استفاده کنندمحیط های شلوغ برای جلوگیری از تداخل امواج وای فایِ م

 

 قطع اینترنت سراسری یا اختالل در مرکز سرویس دهنده

در صورتی که هیچ مشکلی برای اتصال وجود ندارد و تمامی موارد  چرا وای فای کار نمی کند؟ بعضی اوقات افراد کالفه می شوند که

 .ذکر شده در مقاله به صورت کامل چک شده اند

 

در این صورت باید بگوییم چنانچه اطمینان دارید که مشکلی برای اتصال از سمت شما وجود ندارد حتماً با ارائه دهنده خدمات 

ا شوید. زیرا گاهی ممکن است اینترنت به صورت سراسری در منطقه شما قطع تماس بگیرید و علت را جوی (ISP) اینترنت خود

 .شده باشد و یا مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت شما دچار مشکل شده باشد

 

همچنین گاهی نیز ممکن است ترافیک اینترنت تمام شده یا در صورتی که از سرویس های پس پرداخت استفاده می کنید موعد 

ینترنت شما گذشته باشد. در این حالت پس از پرداخت هزینه اینترنت یا خرید ترافیک اضافه اتصال اینترنت وصل پرداخت قبض ا

 .خواهد شد



 پیدا نشدن نام مودم برای اتصال دستگاه ها به آن

ارند حاال این کاربران بسیاری مشکل پیدا نشدن شبکه وای فای مودم منزل یا محل کار خود را در دستگاه مورد استفاده شان د

دستگاه ممکن است تلویزیون هوشمند، تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و یا هر وسیله دیگری باشد که با استفاده از شبکه وای فای کار 

 .می کند

 

اگر مطمئن باشید که دستگاه مورد استفاده شما مشکل سخت افزاری ندارد باید به بررسی یکی دیگر از دالیل کار نکردن وای فای 

اال بردن امنیت مودم وای فای خود نام آن را است زیرا بسیاری از افراد برای ب مخفی بودن نام وای فای ردازید. این دلیل مربوط بهبپ

  .مخفی می کنند

 .کلیک کنید چگونه وای فای را مخفی کنیم؟ برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد اینکه

 وای فای اتصال سه روش سریع

برای اتصال سریع به اینترنت وای فای می توان از روش های متفاوتی استفاده کرد. یکی از این روش ها استفاده از فیبر نوری است 

 .که بسیار مقرون به صرفه می باشد

 

تصال باید به نحوه ارائه خدمات سرویس اینترنت در منطقه خود هم توجه داشته باشید. عالوه بر این سرعت، البته در مورد روش های ا

 .پهنای باند، هزینه و در دسترس بودن روش اتصال عوامل دیگری هستند که باید به آن ها دقت کنید

 .شود روش دیگر نیز استفاده از وایمکس است که از طریق امواج مایکروویو انجام می

انجام می شود. در این روش از امواج  (WLAN) همچنین روش هات اسپات هم بسیار سریع است و به صورت شبکه محلی بی سیم

 .تواند از طریق تلفن همراه و یا به صورت مستقل تجاری یا رایگان عرضه شود رادیویی استفاده می گردد و هات اسپات می

 اخبار پیرامون مودم وای فای

 ۸۰۲.۱۱axیا  wi-fi 6 ی ازرونمای

wi-fi 6  یکی از نسخه های جدید استاندارد انتقال بی سیم داده است و یک شیوه تازه اتصال به اینترنت مثل فیبر نوری به حساب

نمی آید بلکه یک استاندارد به روز رسانی شده است که با دستگاه های مودم و روتر سازگاری بیشتری دارد. سرعت آن نیز حدودا 

 .افزایش یافته است ۳۰٪

این استاندارد جدید به زودی در تمام دستگاه های بدون سیم و تازه ساخت روانه بازار می شود. البته در حال حاضر روترهای آن در 

برندهای مختلفی مثل سیسکو، نت گیر، ایسوس و تی پی لینک در بازار موجود هستند اما هنوز دستگاه های زیادی که بتوانند به 

 .ور کامل از این استاندارد پشتیبانی کنند عرضه نشده اندط
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از این استاندارد پشتیبانی می کند. همچنین گوشی های آیفون نیز از آیفون  ۱۰اما باید بگوییم تلفن همراه هوشمند گلکسی اس 

 .به بعد قابلیت استفاده از این استاندارد را دارند ۱۱

 اطالعیه

 .دستگاه مودم و دستگاه استفاده کننده هر دو از این استاندارد پشتیبانی کنند باید wi-fi6 برای استفاده از

 خالصه مطلب

 .و دالیل کار نکردن وای فای را معرفی کردیم چرا وای فای کار نمی کند؟ در این مقاله به بررسی این سوال مهم پرداختیم که

ند به دالیل مختلفی مثل روشن بودن دستگاه مودم، روشن بودن همانطور که در مقاله فوق گفته شد؛ عدم اتصال وای فای می توا

حالت هواپیما، خرابی دستگاه مودم، مشکل در اتصاالت داخلی، روشن بودن حالت ذخیره انرژی، فاصله زیاد دستگاه با مودم، قطع 

وای فای مودم های مختلف و یا  اینترنت سراسری یا اختالل در مرکز سرویس دهنده، پیکربندی نادرست آنتی ویروس، تداخل امواج

 .پیدا نشدن نام مودم برای اتصال دستگاه ها به آن باشد

 .افزون بر موارد فوق، در این مقاله سه روش سریع اتصال وای فای را نیز مورد بررسی قرار دادیم

ردن وای فای سوالی دارید یا نیازمند امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد اما چنانچه در خصوص دالیل کار نک

دریافت اطالعات بیشتری می باشید می توانید با مشاوران ما در مشورت ارتباط برقرار کنید یا سوال خود را به صورت کامنت برای 

 .ما در انتهای همین مقاله بنویسید تا مشاوران کار آزموده مشورت در اسرع وقت به شما پاسخ دهند
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