
 نکاتی در خصوص مشکالت استفاده از اینترنت

 اهیز غفاربیگی: تْیِ ٍ تٌظین

 

 : ًوی شَدconnectسیستن شوا بِ ایٌتزًت  

ٍجَد ضزبذر قزهش رٍی آیکي شبکِ ًشاى دٌّذُ ایي . بزرسی کٌیذ کِ آیا کابل شبکِ درست بِ سیستن ٍصل شذُ است (1

، بایذ بزرسی شَد کِ آیا سیستن شبکِ [wireless]در سیستوْای بیسین ). است کِ سیستن شوا بِ شبکِ هتصل ًیست

 . است800 در ایي حالتْا Errorشوارّی  (. است Connectedی داًشگاُ را پیذا کزدُ ٍ در حالت 

 
 

 

 :اس هسیز.  ًباشذ(disable)بزرسی کٌیذ کِ کارت شبکِ شوا در حالت غیزفعال  (2

Start/connect to/show all connection/ 
فلش ).  را دٍ بار کلیک کزدُ ٍ چٌذ دقیقِ هٌتظز بواًیذlocal area connectionدر ایي حالت کافیست آیکي 

 (Disable= ٍ فلش قزهشEnable=آبی

 
 



 در ایي Errorشوارُ . ًام کاربزی ٍ کلوِ عبَر خَد را هجذدا بزرسی کزدُ ٍ اس درست بَدى آى اطویٌاى حاصل ًواییذ (3

 . است698حالت 

 یا 192.168.0.102 هیبایست عبارت Connect toدر ٍرٍدی .  را بزرسی ًواییذIBSngًزهافشار  (4

www.vru.ac.irدرج شذُ باشذ   . 

 : هَاجِ هیشَیذThe page cannot display هیشَد اها بزای باس شذى صفحات ٍب با  پیغام   connectسیستن 

 . لذا بایذ آى را غیزفعال ًواییذ. یکی اس دالیل بزٍس ایي هشکل، هیتَاًذ استفادُ اس فیلتزشکي باشذ (1

، اس هٌَی باالی هزٍرگز، IEبزای غیزفعال کزدى آى در هزٍرگز .  در هزٍرگزتاى باشذPROXYدلیل دیگز هیتَاًذ تٌظین  (2

در پٌجزُ باس شذُ، سزپزگ .  را اًتخاب کٌیذ Option Internet ٍ اس سیزهٌَّای آى گشیٌِ Toolsگشیٌِ 

Connection ٌِرا اًتخاب کزدُ ٍ گشی LAN settingآًگاُ تیک جلَی عبارت .  را کلیک کٌیذUse a proxy 

server for your LANرا بزداریذ  . 

 
 

 را اًتخاب کزدُ ٍ در پٌجزُ باس شذُ بِ Option گشیٌِ Tools استفادُ هی کٌیذ، اس هٌَی Fire Foxاگز اس هزٍرگز 

 را اًتخاب ًواییذ تا پٌجزُ Setting، گشیٌِ Networkآًگاُ در ایي بخش اس سزبزگ .  بزٍیذAdvancedقسوت 

 . عبارتی است کِ هی بایست اًتخاب شذُ باشذNo proxyعبارت . جذیذی باس شَد

http://www.vru.ac.ir/


 
 

 

 :بِ ًظز هی رسذ کِ سزعت باس کزدى صفحات ٍب پاییي است

 . استفادُ کٌیذFirefox ٍ chromeتزجیحا بزای باس کزدى صفحات ٍب اس هزٍرگزّای  (1

 .  غیزفعال ًواییذControl Panelبخش بزٍسرساًی ٍیٌذٍس را در  (2

 
 .اس آًتی ٍیزٍس هخصَص داًشگاُ استفادُ کٌیذ (3

 . بزرسی شَدProxyقسوت  (4


