
 ]رايج خطاي ٧[+  كنيم متصل اينترنت به را خود تاپ لپ چگونه

اي شايد حتي غيرممكن در دنياي امروزه سپري كردن اوقات به دور از اينترنت كاري نشدني و براي عده

كند كه افراد در هركجا و در هر زمان دسترسي نيز باشد. دنياي مدرن و وابسته به تكنولوژي ايجاب مي

؛ به همين خاطر يكي از سئواالت اصلي كاربراني كه به تازگي لپ تاپ تهيه اينترنت داشته باشندآساني به 

به طور كلي دو راه براي اتصال لپ تاپ به  گونه به لپ تاپ اينترنت وصل كنيم؟اند اين است كه: چكرده

صل كنيد و راه دوم اين راه اول اين است كه آن را از طريق واي فاي به اينترنت واينترنت پيش رو داريد؛ 

در اين مقاله قصد داريم راهنماي جامعي از است كه لپ تاپ را به اينترنت گوشي خود متصل نماييد. 

اتصال اينترنت به لپ تاپ داشته باشيم و جواب سئواالتي نظير چرا لپ تاپ به اينترنت وصل نميشه را 

كنيم تا انتهاي اين مقاله همراه ما عوت ميد مجله بروز كاالبيان كنيم. پس از شما همراهان هميشگي 

 باشيد. 

  هاي مقالهسرفصل

 مودم؟ فاي واي به تاپ لپ نشدن متصل علت 

 بودن خاموش دليل به فاي واي به تاپ لپ نشدن وصل WIFI 

 اينترنت آيكون مشكالت دليل به فاي واي به تاپ لپ اتصال عدم 

 منزل فاي واي به تاپ لپ اتصال عدم 

 اتصاالت WIFI فاي واي به تاپ لپ اتصال عدم ديگر علت 

 كنيم؟ وصل فاي واي به را تاپ لپ چطور 

 از فاي واي به تاپ لپ اتصال Taskbar 

 تنظيمات از فاي واي به تاپ لپ اتصال 

 اينترنت به لپتاپ اتصال نحوه Wi-Fi از استفاده با Command Prompt 

 ١٠ ويندوز در فاي واي به تاپ لپ اتصال نحوه 

 ٨ و ٧ ويندوز در فاي واي به تاپ لپ اتصال 

 ؟ كنيم وصل گوشي فاي واي به را تاپ لپ چطور 



 ؟ كنيم متصل تاپ لپ به گوشي طريق از اينترنت چگونه  

  
  مودم؟ فاي واي به تاپ لپ نشدن متصل علت

به طور معمول عدم اتصال لپ تاپ به واي فاي مودم، نميشه چاره كار چيست؟  وصل تاپ لپ به مودم

در حالت كلي وقتي لپ تاپ به اينترنت افزاري دارد. و يا اختالل سيستم نرم دستگاه در تنظيمات ريشه

تواند خرابي يا قطع شدن مودم باشد و اگر از سالم بودن مودم شود، اولين دليل ميواي فاي متصل نمي

تصال لپتاپ به واي فاي تواند موجب عدم امينيز اطمينان داريد، فعال بودن فايروال يا آنتي ويروس خود 

 شود. 

  WIFI بودن خاموش دليل به فاي واي به تاپ لپ نشدن وصل

ها يك دكمه واي فاي دارند كه روي ابتدا از روشن بودن واي فاي اطمينان حاصل نماييد. اكثر لپ تاپ

اما چنانچه توانيد واي فاي را روشن كنيد. صفحه كليد يا در كنار آن قرار گرفته است و با فشردن آن مي

 F3يا  F12را فشار دهيد و سپس بر روي  Fnكند، شما بايد كليد لپ تاپ شما از كليد تابع استفاده مي

كليك كنيد. دقت كنيد اگر حالت پرواز لپتاپ شما روشن باشد، ارتباطات دستگاه از جمله واي فاي 

  شود. خاموش مي



  اينترنت آيكون مشكالت دليل به فاي واي به تاپ لپ اتصال عدم

چرا لپ تاپ به واي فاي وصل نميشه؟ يكي ديگر از داليل براي پاسخ به اين سئوال مشكالت آيكون 

ندازيد. اگر آيكون براي بررسي آيكون اينترنت به پايين و سمت راست صفحه نگاه بياينترنت است. 

بررسي كنيد كه آيكون ود نياز است تا ابتدا آن را قابل مشاهده كنيد. پس از اين كار قابل مشاهده نب

شود اما اينترنت كه آيكون واي فاي نشان داده ميواي فاي يا اتصال به اينترنت داريد يا خير. در صورتي

و  سرويس اينترنت است، قطع شده كه همان مركز ارائه دهنده ISPنداريد، احتمال دارد اينترنت شما از 

  دچار مشكل شده باشد. يا حتي ممكن است اتصال به كارت شبكه لپ تاپ شما 

  منزل فاي واي به تاپ لپ اتصال عدم

هاي بايست تمامي كابلشود، ميكند اما اتصال شما در خانه برقرار نمياگر واي فاي لپ تاپ كار مي

ها را وصل كنيد. با اين كار واي دقيقه، مجدد آن ١متصل به اينترنت خود را جدا سازيد و پس از حداقل 

- شود و به احتمال زياد مشكل شما حل خواهدشد. چانچه اين مشكل تداوم داشت ميفاي ريست مي

 توانيد با شركت ارائه دهنده خدمات اينترنت خود تماس گرفته و راهنمايي بخواهيد.  

  فاي واي به تاپ لپ اتصال عدم ديگر علت WIFI اتصاالت

يا خير. براي اين كار وارد كنترل پنل شويد، بررسي كنيد كه آيا امكان تنظيم اتصال واي فاي خود را داريد 

 Network and Sharingرا انتخاب كنيد و پس از آن برروي  Network and Internetگزينه 

Center  كليك نماييد. اكنون بايد روي گزينه اول كهSetup a new connection or network مي -

را  Nextرا انتخاب نموده و  Connect to the Internetباشد كليك كرده و در صفحه بعدي گزينه 

كليك و در صورتيكه اتصال  Setting up a Wireless Connectionبزنيد. چنانچه وايرلس داريد روي 

  است روي كنسل كليك كنيد و پنجره را ببنديد.  Dial-upشما داراي پهناي باند يا 

  كنيم؟ وصل فاي واي به را تاپ لپ چطور

پيش از هر چيز بايد از اين نكته آگاهي داشته باشيد كه آيا درايور اي وصل كنيم؟ چگونه به لپ تاپ واي ف

وايرلس بر روي لپ تاپ شما نصب است يا خير؟ براي اطمينان از اين مورد نياز است تا از طريق كنترل 

را بيابيد. اگر در كنار اين نام يك  Network Controllerبرويد و نام  Device Managerپنل به بخش 



عالمت زرد رنگ مشاهده كرديد، به اين معناست كه درايور وايرلس بر روي لپ تاپ شما نصب نيست و 

اكنون نوبت روشن كردن واي فاي خواهد بود كه در برخي  ،شما احتياج به نصب آن داريد. پس از نصب

ردن واي فاي در نظر گرفته شده و در برخي ديگر، افزاري براي روشن كيك كليد سختها، از لپ تاپ

  د. روشن نمودن واي فاي استفاده كنيبراي  F3يا  F5با  Fnتوانيد از كليدهاي تركيبي مي

در مرحله بعدي احتياج داريد تا مودم و لپ تاپ خود را تنظيم كنيد تا اتصال به اينترنت برقرار شود. 

را وارد كنيد  ١٩٢. ١٦٨. ١. ١از كرده و در آدرس بار آن عبارت براي انجام اين كار بايد يك مرورگر ب

شود كه خواسته مي Passwordو  Usernameرا بزنيد. در صفحه باز شده پيش رو از شما  Enterو 

را وارد كنيد تا صفحه تنظيمات مودم برايتان باز شود. از  adminتوانيد براي هر دو، كلمه كه شما مي

شود با شركتي كه از آن اينترنت هر مودم با مودم ديگر متفاوت است، پيشنهاد مي كه تنظيماتجاييآن

هاي كارشناس مربوطه تا تنظيمات اين بخش را همراه با راهنماييايد تماس بگيريد را خريداري كرده

فاي توانيد در لپ تاپ خود شبكه واي انجام دهيد. پس از انجام دادن تنظيمات مودم اكنون به راحتي مي

ن پسورد، از اينترنت استفاده كنيد. پس اكنون متوجه شديم كه ا مشاهده نموده و پس از وارد كردر

  كنيم. وصل فاي واي به را تاپ لپ چگونه

  Taskbar از فاي واي به تاپ لپ اتصال

در ويندوز است كه ابتدا  Taskbarترين روش براي اتصال لپ تاپ به واي فاي، استفاده از اولين و ساده

  بايد مودم را روشن نماييد و پس از آن مراحل زير را طي كنيد:

 از بخش تسك بار در قسمت زيرين صفحه دسكتاپ، آيكون شبكه را انتخاب كنيد.  - ١

 گزينه واي فاي را انتخاب نموده و چند ثانيه صبركنيد تا فعال شود. - ٢

هاي واي واي نمايش داده شده، شبكه واي فاي موردنظر خود را انتخاب كنيد و بر از بين شبكه - 3

را فعال كنيد،  Connect automaticallyكليك نماييد. چنانچه گزينه  Connectروي گزينه 

 هنگامي كه واي فاي روشن شود، به صورت اتوماتيك به شبكه مشخص شده متصل خواهيد شد.

  رد را وارد كنيد تا اينترنت شما متصل شود. پس از اتصال، حال بايد پسو - 4



  تنظيمات از فاي واي به تاپ لپ اتصال

ر وارد عال نمودن واي فاي كنيد. براي اين كايق تنظيمات لپ تاپ نيز اقدام به فشما قادر هستيد از طر

برويد و در سمت چپ، بر روي آيكن واي  Network and Internetبه قسمت تنظيمات لپ تاپ شويد؛ 

قرار  onتوانيد سويچ واي فاي را فعال و آن را در حالت فاي كليك كنيد. در صفحه باز شده پيش رو مي

  توانيد به شبكه مورد نظر خود متصل شويد. دهيد. اكنون به راحتي مي

  
 Command Prompt از استفاده با Wi-Fi اينترنت به لپتاپ اتصال نحوه

نموده و روي آن راست كليك  را سرچ Command Promptدر قسمت جستجوي لپ تاپ خود عبارت 

 netshرا انتخاب و پس از آن دستور  Run as administratorكنيد. اكنون نياز است تا گزينه 

interface show interface  را وارد و اينتر را بزنيد. پس از آن دستورnetsh interface set 

interface “YOUR-ADAPTER-NAME”enable  .را براي فعال نمودن آداپتور مورد نظر وارد كنيد  



  ١٠ ويندوز در فاي واي به تاپ لپ اتصال نحوه

دارند، به راحتي امكان فعال نمودن واي فاي  ١٠هايي كه ويندوز خوشبختانه از داخل تنظيمات لپ تاپ

 Network andوارد تنظيمات ويندوز شويد و گزينه براي اين كار نياز است تا در دسترس است. 

Security  گزينه  اي فاي را انتخاب كرده و سپسگزينه وپس از آن را انتخاب كنيد؛Manage 

Known networks  را انتخاب كنيد؛ بر روي گزينهAdd a new network  كليك نماييد؛ اطالعات

 Connectم شبكه، نوع امنيت شبكه و گذرواژه است را تكميل نموده و گزينه خواسته شده كه شامل نا

automatically  را انتخاب و پس از آن گزينهsave اي با مشخصات وارد را بزنيد. اكنون اگر شبكه

هاي موجود قابل مشاهده خواهدبود و در صورت عدم شده شما وجود داشته باشد، در ليست شبكه

  تا اطالعات وارد شده را مجددا بررسي نماييد. نمايش، نياز است 

  ٨ و ٧ ويندوز در فاي واي به تاپ لپ اتصال

 را انتخاب كنيد. network and internetاز منو استارت وارد كنترل پنل شويد و گزينه  - ١

 را انتخاب نماييد. Network and sharing centerگزينه  - ٢

 كليك كنيد. Change adapter settingsدر پنجره باز شده جديد بر روي گزينه  - 3

- ها را شناسايي كرده قابل مشاهده است و ميهايي كه كامپيوتر شما آندر اين بخش تمام شبكه - 4

 را انتخاب كنيد. شبكه مورد نظر توانيد 

  ؟ كنيم وصل گوشي فاي واي به را تاپ لپ چطور

 Connectionتوانيد همانند باال به بخش رنت گوشي از طريق واي فاي نيز ميبراي اتصال لپ تاپ به اينت

د. اكنون نياز را انتخاب كني Mobile Hotspot and Tetheringتنظيمات گوشي خود برويد و گزينه 

را انتخاب كرده و پس از آن واي فاي لپ تاپ خود را  Mobile Hotspotاست تا اولين گزينه يعني 

ابيد؛ پس از انتخاب نام دستگاه، پسورد را وارد نموده روشن كنيد تا نام اينترنت گوشي خود را در آن بي

گاهي ممكن است به داليلي لپ تاپ به واي فاي گوشي متصل تا اتصال لپ تاپ به اينترنت برقرار شود. 

؟ براي حل  نميشه وصل گوشي اسپات هات به تاپ لپ نشود و براي شما اين سئوال پيش بيايد كه چرا

  :زير را بررسي كنيدتوانيد موارد اين مشكل مي



  واي فاي دستگاه را چك كنيد. براي اينكه متوجه شويد مشكل از واي فاي گوشي است يا واي فاي

توانيد با استفاده از يك لپ تاپ ديگر، هات اسپات گوشي خود را بررسي نماييد. لپ تاپ، مي

ه اين معناست كه واي چنانچه توانستيد اينترنت را از گوشي خود به لپ تاپ ديگر انتقال دهيد، ب

توانيد پيش از آن لپ تاپ و گوشي خود را يك فاي لپ تاپ شما با مشكل مواجه است. البته مي

 بار ريستارت كرده و مجدد اتصال را بررسي نماييد.

 .دقت كنيد رمز عبور به درستي وارد شده باشد 

  قابليت خاموش شدن خودكار هات اسپات را غيرفعال كنيد. براي غيرفعال كردن اين حالت به

 Network and Internet ،Hotspotبخش تنظيمات گوشي خود برويد، سپس به ترتيب گزينه 

and tethering  وWi-Fi hotspot و Advanced  .در صفحه پيش رو گزينه را انتخاب كنيد

Turn off hotspot automatically د. را خاموش نمايي  

  ؟ كنيم متصل تاپ لپ به گوشي طريق از اينترنت چگونه

 USBتوانيد از كابل راه پيش رو خواهيد داشت؛ هم مي 3براي اتصال لپ تاپ به اينترنت گوشي شما 

د. را از گوشي به لپ تاپ متصل كني توانيد اينترنتهم از طريق بلوتوث و واي فاي مي استفاده كنيد و

شويد، گزينه  Connectionنياز است تا از تنظيمات گوشي، وارد بخش  USBبراي اتصال از طريق كابل 

Mobile Hotspot and Tethering  را انتخاب كنيد و پس از آن از طريق كابل، گوشي را به لپ تاپ

اگر  متصل شود.اينترنت گوشي شما به لپ تاپ  را انتخاب كنيد تا USB Tetheringمتصل كرده و گزينه 

لپ تاپ شما از طريق كابل به اينترنت متصل نشد ممكن است نياز به بروزرساني درايو تترينگ داشته 

 Networkبرويد و  Device Managerبراي بروز رساني آن از طريق لپ تاپ به بخش باشيد. 

Adapter  روي را انتخاب كنيد. برRemote NDIS based Internet Sharing Device  راست كليك

و پس از آن  Update driverگزينه  Driverرا انتخاب كنيد. اكنون در  Propertiesكرده و گزينه 

Search automatically for updated driver software  را انتخاب كنيد تا درايو تترينگ

  بروزرساني شود.

شويد، گزينه  Connectionبلوتوث نياز است تا از بخش تنظيمات گوشي وارد  براي اتصال از طريق

Mobile Hotspot and Tethering  را انتخاب كنيد، پس از آن گزينهBluetooth Tethering  را



در  .خواهدشدبا فعال نمودن بلوتوث لپ تاپ، اينترنت گوشي به لپ تاپ منتقل سپس انتخاب كنيد و 

نهايت نحوه اتصال اينترنت گوشي به لپ تاپ از طريق واي فاي را داريم كه آن را در هدينگ قبل به طور 

  كامل بررسي نموديم. 

  گيرينتيجه

در اين مقاله سعي نموديم پاسخ جامعي به سئواالتي نظير چگونه لپ تاپ را به اينترنت گوشي وصل كنيم 

صل نميشه داشته باشيم و تا به اينجا متوجه شديم كه به طور و يا چرا لپ تاپ به هات اسپات گوشي و

راه براي اتصال اينترنت به لپ تاپ وجود دارد؛ اولين روش از طريق اتصال مودم و روش دوم از  ٢كلي 

شما ها، خود شامل چندين زيرمجموعه ديگر خواهدبود. طريق اتصال گوشي است كه هر يك از اين روش

استفاده  خود هاي گفته شده براي اتصال اينترنت گوشي به لپ تاپم يك از روشدهيد از كداترجيح مي

 كنيد؟

 سئواالت متداول

براي اتصال لپ تاپ به اينترنت گوشي توانيم لپ تاپ را به اينترنت گوشي وصل كنيم؟ چگونه مي - ١

استفاده كنيد و هم از طريق بلوتوث  USBتوانيد از كابل راه پيش رو خواهيد داشت؛ هم مي 3شما 

 و واي فاي يا همان هات اسپات مي توانيد اينترنت را از گوشي به لپ تاپ متصل نماييد.

علت وصل نشدن لپ تاپ به هات اسپات گوشي چيست؟ عدم اتصال لپ تاپ به هات اسپات  - ٢

را يكبار ريستارت كرده؛ ها تواند داليل متفاوتي داشته باشد. بهتر است پيش از هر چيز دستگاهمي

در صورت درست نشدن چك كنيد تا رمز عبور را به درستي وارد كرده باشيد. اگر مشكل حل 

شود يا خير؛ در نشد امتحان كنيد كه آيا لپ تاپ ديگري به هات اسپات گوشي ما متصل مي

 مثبت باشد در اين صورت مشكل از لپ تاپ شما خواهدبود. صورتيكه پاسخ 

هايي بين اتصال از طريق كابل و واي فاي وجود دارد؟ هنگام اتصال با كابل، سرعت شما چه تفاوت - 3

بيشتر و ميزان مصرف باتري گوشي كمتر است. در حاليكه اتصال با واي فاي سرعت كمتري از 

البته مزيت اتصال به واي فاي  باتري گوشي نيز بسيار بيشتر است و اتصال كابلي دارد و مصرف

 شما ديگر نيازي به استفاده از كابل نداريد. اين است كه 


