خطا های مودم دیال آپ

 . 600اگز سیستن زر حال ضوارُ گیزی تاضس ٍ زٍتارُ ضوارُ گیزی ًواییس ایي ذطا ًوایص زازُ هی ضَز .
 . 601راُ اًساس  Portتی اػتثار هی تاضس .
ّ Port . 602ن اکٌَى تاس هی تاضس تزای تستِ ضسى آى تایس کاهپیَتز را هجسزا راُ اًساسی ًوَز .
 . 603تافز ضوارُ گیزی تیص اس حس کَچک است .
. 604اطالػات ًازرستی هطرع ضسُ است .
ً. 605وی تَاًس اطالػات  Portرا تؼییي کٌس .
 Port . 606ضٌاسایی ًوی ضَز .
 . 607ثثت ٍقایغ هزتَط تِ هَزم تی اػتثار هی تاضس .
 . 608راُ اًساس هَزم ًػة ًطسُ است .
ًَ . 609ع راُ اًساس هَزم ضٌاسایی ًطسُ است .
 . 610تافز ًسارز .
 . 611اطالػات هسیز یاتی غیز قاتل زستزس هی تاضس .
 . 612هسیز زرست را ًوی تَاًس پیسا ًوایس .
 . 613فطززُ ساسی تی اػتثاری اًتراب ضسُ است .

 . 614سزریشی تافز .
 Port .615پیسا ًطسُ است .
 . 616یک زرذَاست ًاّوشهاى زر جزیاى هی تاضس .
Port .617یا زستگاُ ّن اکٌَى قطغ هی تاضس .
 Port .618تاس ًوی ضَزٍ ( .قتی رخ هی زّس کِ یک تزًاهِ اس  Portاستفازُ کٌس ).
 Port .619قطغ هی تاضس (ٍقتی رخ هی زّس کِ یک تزًاهِ اس  Portاستفازُ کٌس ).
ّ .620یچ ًقطِ پایاًی ٍجَز ًسارز .
ً .621وی تَاًس فایل زفتز راٌّوای تلفي را تاس ًوایس .
 . 622فایل زفتز تلفي را ًوی تَاًس تارگذاری ًوایس .
ً . 623وی تَاًس ٍرٍزی زفتز راٌّوای تلفي را تیاتس .
ً . 624وی تَاى رٍی فایل زفتز راٌّوای تلفي ًَضت .
. 625اطالػات تی اساسی زر زفتز راٌّوای تلفي هطاّسُ هی ضَز .
. 626رضتِ را ًوی تَاًس تارگذاری کٌس .
. 627کلیس را ًوی تَاًس تیاتس .
 Port . 628قطغ ضس .

 Port . 629تَسیلِ زستگاُ راُ زٍر قطغ هی ضَز( .زرست ًثَزى راُ اًساس هَزم تا تزًاهِ ارتثاطی ).
 Port . 630تِ زلیل اس کارافتازگی سرت افشار قطغ هی ضَز .
 Port . 631تَسط کارتز قطغ ضس .
 . 632اًساسُ ساذتار زازُ اضتثاُ هی تاضس .
ّ Port . 633ن اکٌَى هَرز استفازُ هی تاضس ٍ تزای  Remote Access Dial-upپیکز تٌسی ًطسُ است .راُ
اًساس زرستی تز رٍی هَزم ضٌاذتِ ًطسُ است.
ً .634وی تَاًس کاهپیَتز ضوا را رٍی ضثکِ راُ زٍر ثثت ًوایس .
 .635ذطا هطرع ًطسُ است .
 .636زستگاُ اضتثاّی تِ  Portتستِ ضسُ است .
 .637رضتِ ) ً ( stringوی تَاًس تغییز یاتس .
 .638سهاى زرذَاست تِ پایاى رسیسُ است .
 .639ضثکِ ًاّوشهاى قاتل زستزس ًیست .
 .640ذطای  NetBIOSرخ زازُ است .
 .641سزٍر ًوی تَاًس هٌاتغ  NetBIOSهَرز ًیاس تزای پطتیثاًی سزٍیس گیزًسُ را تسّس .
 .642یکی اس اساهی  NetBIOSضوا ّن اکٌَى رٍی ضثکِ راُ زٍر ثثت هی گززز  ( ،زٍ کاهپیَتز هی ذَاٌّس تا
یک اسن ٍارز ضًَس(

 Dial-up adaptor .643زر قسوت ٍ networkیٌسٍس ٍجَز ًسارز .
 . 644ضوا  popusپیغام ضثکِ را زریافت ًرَاّیس کزز .
 Authentication .645زاذلی اضکال پیسا کززُ است .
 .646حساب زر ایي هَقغ رٍس اهکاى ٍ log onجَز ًسارز .
 .647حساب قطغ هی تاضس .
 .648اػتثار  passwordتوام ضسُ است .
 .649حساب اجاسُ  Remote Accessرا ( زستیاتی راُ زٍر ) را ًسارز  ( .تِ ًام ٍ کلوِ ػثَر اجاسُ  dial-upزازُ
ًطسُ است ) .
 .650سزٍر  Remote Accessزستیاتی راُ زٍر پاسد ًوی زّس .
 .651هَزم ضوا ( یا سایز زستگاّْای اتػال زٌّسُ ) ذطایی را گشارش کززُ است  ( .ذطا اس طزف هَزم تَزُ
است ) .
 .652پاسد ًا هطرػی اس زستگاُ زریافت هی گززز .
 Macro .653زستَرالؼول کالى .هاکزٍ ذَاستِ ضسُ تَسط راُ اًساس زر لیست فایل  .INFهَجَز ًوی تاضس .
 .654یک فزهاى یا یک پاسد زر قسوت  .INFزستگاُ تِ یک هاکزٍ ًاهطرع اضارُ هی ًوایس .
 .655زستَر الؼول (پیغام) زر قسوت فایل  .INFزستگاُ هطاّسُ ًوی ضَز .
 .656زستَرالؼول (هاکزٍ )) (default offزر فایل  .INFزستگاُ ضاهل یک زستَر الؼول ًاهطرع هی تاضس .

 .657فایل  .INFزستگاُ ًوی تَاًس تاس ضَز .
 .658اسن زستگاُ زر فایل  .INFزستگاُ یا زر فایل  .INIرساًِ تیص اس حس طَالًی هی تاضس .
 .659فایل  .INIرساًِ تِ ًام ًاضٌاذتِ یک زستگاُ اضارُ هی ًوایس .
 .660فایل  .INIرساًِ تزای ایي فزهاى پاسری را ًسارز .
 .661فایل  .INFزستگاُ فزهاى را اس زست زازُ است .
 .662تالش تزای قزار زازى یک هاکزٍ لیست ًطسُ زر قسوت فایل  .INFغَرت ًگزفتِ است .
 .663فایل  .INIرساًِ تِ ًَع ًاضٌاذتِ یک زستگاُ اضارُ هی ًوایس .
ً .664وی تَاًس تِ حافظِ اذتػاظ زّس .
 Port . 665تزای  Remote Accessزستیاتی راُ زٍر پیکز تٌسی ًطسُ است .
 .666هَزم ضوا (یاسایز زستگاّْای اتػال زٌّسُ) زر حال حاضز کار ًوی کٌٌس .
 .667فایل  .INIرساًِ را ًوی تَاًس ترَاًس .
 .668اتػال اس تیي رفتِ است .
. 669پاراهتز تِ کار تززُ ضسُ زر فایل  .INIرساًِ تی اػتثار هی تاضس .
ً .670وی تَاًس ًام ترص را اس رٍی فایل  .INIرساًِ ترَاًس .
ً .671وی تَاًس ًَع زستگاُ را اس رٍی فایل  .INIرساًِ ترَاًس .
ً .672وی تَاًس ًام زستگاُ را اس رٍی فایل  .INIرساًِ ترَاًس .

ً .673وی تَاًس کارتز را اس رٍی فایل  .INIرساًِ ترَاًس .
ً .674وی تَاًس تیطتزیي حس اتػال  BPSرا اس رٍی فایل  .INIرساًِ ترَاًس .
ً .675وی تَاًس تیطتزیي حس  BPSحاهل را اس رٍی فایل  .INIرساًِ ترَاًس .
 .676ذط اضغال هی تاضس .
 .677ضرع تِ جای هَزم پاسد هی زّس .
 .678پاسری ٍجَز ًسارز .
ً .679وی تَاًس ػاهل را پیسا ًوایس .
 .680ذط تلفي ٍغل ًیست .
 .681یک ذطای کلی تَسط زستگاُ گشارش هی ضَز .
 Writing section name .682زچار هطکل هی تاضس .
 Writing device type . 683تا هطکل رٍتزٍ ضسُ است .
 writing device name .684تا هطکل رٍتزٍ هی تاضس .
 Writing maxconnectbps .685هطکل زارز .
 Writing maxcarrierBPS .686زچار هطکل هی تاضس .
 Writing usage . 687تا هطکل هَاجِ است .

 Writing default off .688زچار هطکل هی تاضس .
 Reading default off .689تا هطکل هَاجِ است .
 .690فایل  INIذالی ست .
 .691زستزسی غَرت ًوی پذیزز سیزا ًام ٍ کلوِ ػثَر رٍی زاهیي تی اػتثار هی تاضس
 .692سرت افشار زر زرگاُ یا زستگاُ هتػل ضسُ اس کار افتازُ است .
 Binary macro . 693تا هطکل هَاجِ هی تاضس .
 .694ذطای  DCBیافت ًطس .
 .695هاضیي ّای گفتگَ آهازُ ًیستٌس .
 .696راُ اًساسی هاضیي ّای گفتگَ تا هطکل رٍتزٍ هی تاضس .
 Partial response looping . 697تا هطکل رٍتزٍ هی تاضس .
 .698پاسد ًام کلیسی زر فایل  INF .زستگاُ  ،زر فزهت هَرز ًظز ًوی تاضس .
 .699پاسد زستگاُ تاػث سز ریشی تافز ضسُ است .
 .700فزهاى هتػل تِ فایل  INF .زستگاُ تیص اس حس طَالًی هی تاضس .
 .701زستگاُ تِ یک هیشاى  BPSپطتیثاًی ًطسُ تَسط گززاًٌسُ  comتغییز هی یاتس .
 .702پاسد زستگاُ زریافت هی گززز سهاًی کِ ّیچکس اًتظار ًسارز .
 .703زر فؼالیت کًٌَی هطکلی ایجاز ضسُ است .

 .704ضوارُ اضتثاُ callback .
 .705هطکل invalid auth state .
 Invalid auth state .706زچار هطکل هی تاضس .
 .707ػالهت ذطایاب . x. 25
 .708اػتثار حساب توام ضسُ است .
 .709تغییز پسَرز رٍی زاهیي تا هطکل رٍتزٍ هی تاضس .
 .710زر سهاى ارتثاط تا هَزم ضوا ذطاّای سزی یص اس حس اضثاع ضسُ هطاّسُ هی گززز .
 Rasman initialization .711غَرت ًوی گیزز گشارش ػولکزز را چک کٌیس
 .712زرگاُ  Biplexزر حال اجزا هی تاضس  .چٌس ثاًیِ هٌتظز ضَیس ٍ هجسزا ضوارُ تگیزیس .
 .713هسیزّای  ISDNفؼال زر ذط اغلی قطغ هی تاضس .
 .714کاًال ّای  ISDNکافی تزای ایجاز تواس تلفٌی زر زستزس ًوی تاضٌس .
 .715تِ زلیل کیفیت ضؼیف ذط تلفي ذطاّای فزاٍاًی رخ هی زّس .
 .716پیکز تٌسی  remote access IPغیز قاتل استفازُ هی تاضس .
 .717آزرسْای  IPزر ٍ static pool remote access IPجَز ًسارز .
 .718هْلت تز قزاری تواس  PPPپایاى پذیزفتِ است .

 PPP . 719تَسط زستگاُ راُ زٍر پایاى هی یاتس .
 .720پزٍتکل ّای کٌتزل pppپیکز تٌسی ًطسُ اًس .
ّ .721وتای  PPPپاسد ًوی زّس .
 .722تستِ PPPتی اػتثار هی تاضس .
 .723ضوارُ تلفي اس جولِ پیطًَس ٍ پسًَس تیص اس حس طَال ًی هی تاضس .
 .724پزٍتکلً IPXوی تَاًس تز رٍی زرگاُ ً dial –outوایس سیزا کاهپیَتز یک هسیز گززاى  IPXهی تاضس .
ً IPX . 725وی تَاًس رٍی  portزرگاُ  dial – inضَز سیزا هسیز گززاى ً IPXػة ًطسُ است .
 .726پزٍتکل ً IPXوی تَاًس تزای  ، dial – outرٍی تیص اس یک زرگاُ زر یک سهاى استفازُ ضَز .
ً .727وی تَاى تِ فایل  TCPCFG . DLLزست یافت .
ً .728وی تَاًس آزاپتَر  IPهتػل تِ  remote accessرا پیسا کٌس .
 SLIP .729استفازُ ًوی ضَز هگز ایٌکِ پزٍتکل ً IPػة ضَز .
 .730ثثت کاهپیَتز کاهل ًوی تاضس .
 .731پزٍتکل پیکز تٌسی ًوی ضَز .
 .732تَافق تیي  PPPغَرت ًگزفتِ است .
 .733پزٍتکل کٌتزل  PPPتزای پزٍتکل ایي ضثکِ  ،زر سزٍر هَجَز ًوی تاضس .
 .734پزٍتکل کٌتزل لیٌک  PPPذاتوِ یافتِ است .

 .735آزرس هَرز ًیاس تَسط سزٍر رز هی ضَز .
 .736کاهپیَتز راُ زٍر پزٍتکل کٌتزل را هتَقف هی ًوایس .
ً .737قطِ تزگطت )  ( LOOPBACK DETECTEDضٌاسایی ضس .
 .738سزٍر آزرس را هطرع ًوی کٌس .
 .739سزٍر راُ زٍر ًوی تَاًس اس پسَرز ٍ ENCRYPTEDیٌسٍس  NTاستفازُ ًوایس .
 .740زستگاُ ّای  TAPIکِ تزای  remote accessپیکز تٌسی هی گززًس تِ طَر غحیح ًػة ٍ آهازُ ًطسُ اًس
.
 .741کاهپیَتز هحلی اس  encryptionپطتیثاًی ًوی ًوایس .
 .742سزٍر راُ زٍر اس  encryptionپطتیثاًی ًوی ًوایس .
 .743سزٍر راُ زٍر تِ ً encryptionیاس زارز .
ً .744وی تَاًس ضوارُ ضثکِ  IPXرا استفازُ ًوایس کِ تَسط سزٍر راُ زٍر زر ًظز گزفتِ ضسُ است گشارش ٍقایغ
را تاس تیٌی ًواییس .
 .745یک فایل هْن ٍ ضزٍری آسیة زیسُ است  . Dial – up networkingرا هجسزا ًػة ًواییس .
 .751ضوارُ  callbackضاهل یک کاراکتز تی اػتثار هی تاضس  .کاراکتزّای سیز فقط هجاس زاًستِ هی ضًَس :
Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا. 9
 .752زر سهاى پز زاسش  scriptیک ذطای ًحَی غَرت هی گیزز .
 .753اتػال ًوی تَاًس قطغ ضَز سیزا تَسط هسیز گززاى چٌس پزٍتکلی ایجاز ضسُ است .

 .754سیستن قازر تِ یافتي  bundleچٌس اًػالی ًوی تاضس .
 .755سیستن قازر تِ اجزای ضوارُ گیزی ذَزکار ًوی تاضس سیزا ایي ٍرٍزی یک ضوارُ گیز ػازی را زارز .
 .756ایي اتػال ّن اکٌَى زر ضوارُ گیزی هی تاضس .
 .757ذسهات زستیاتی راُ زٍر ذَز تِ ذَز آغاس ًوی ضًَس اطال ػات تیطتزی زر گشارش ٍقایغ زر اذتیار ضوا قزار
هی گیزز .
 .758اضتزاک اتػال ایٌتزًت ّن اکٌَى رٍی ایي اتػال هیسز هی گززز .
 .760زر سهاى فزاّن آٍری اهکاًات هسیز یاتی  ،ایي ذطا رخ هی زّس .
 .761زر سهاى فزاّن ضسى اضتزاک اتػال ایٌتزًت تزای ایي اتػال ایي ذطا ایجاز هی گززز .
 .763اضتزاک اتػال ایٌتزًت فؼال ًوی تاضس  .زٍ اتػال  ٍ LANیا تیطتز تِ ػالٍُ اتػالی کِ تا ایيّ LANا
هطتزک ضسُ است ٍجَز زارز .

 .764زستگاُ کارت ذَاى ً smartcardػة ًیست .

 .765اضتزاک اتػال ایٌتزًت هیسز ًوی تاضس  .اتػال  LANتا آزرس  IPزر حال حاضز پیکز تٌسی هی ضَز کِ
تزای آزرس گذاری اتَهاتیک  IPهَرز ًیاس هی تاضس.

