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Thủ thuật để hết rớt mạng ?
Nhiều người xài VNPT đã gặp nhiều lần cứ 5' là rớt. Đây là một số nguyên nhân và cách
khắc phục sự cố rớt mạng do PC :
+Đổi thông số DNS: Lúc trước mình xài Open DNS,Google DNS sau đó bị đứt giờ đổi thành
DNS MegaVNN:
QUOTE 203 162 4 190
203 162 4 191
Hoặc không để DNS nào hết tức là:
QUOTE 192.168.1.1
+ Xóa Port: Lúc trước mình mở port để chơi game và download, vừa mở port là tình trạng rớt
mạng thấy rất rõ.Cách khắc phục là xóa port trong http://192.168.1.1 vừa mới mở rồi điện lên
tổng đài kêu họ check port lại là xong.Lúc trước mình hết rồi thử mở port lại lần nữa là hiện
tượng rớt mạng lại xuất hiện. Mình ở Biên Hòa, ai muốn gọi tổng đài 119 thì đừng gọi chi cho
mệt , tụi KTV làm ăn kém lắm, mình có số này nè 3822096 gọi tới rồi nói số điện thoại kết nối
với modem mình rồi kêu họ check port là xong, nhớ cảm ơn họ nhá, họ giúp đỡ tận tình lắm. Cái
này dành cho VNPT
+Nguyên nhân thứ 3: Hầu hết hình như hiện tượg rớt mạng xuất hiện đều là những người
thường xuyên chơi game nhiều, chơi game >5h sẽ làm modem nóng rồi treo modem rồi rớt
mạng, hiện tượng treo này modem 3 hoặc 4 đền vẫn sáng làm mọi người nghi lầm là modem bị
hư.Thực sự không có hư ,bạn chỉ cần để chỗ thoáng hoặc gắn cái quạt tản nhiệt vào(
25k/1c).Nếu thấy nóng quá thì tắt modem rút dây ra rồi đem modem để ngay cái quạt cho mát
rồi để khoảng 10' sau đó gắn vào.
+Lấy lại địa chỉ IP
Nếu thuê bao DSL hay cáp, bạn có thể đang dùng địa chỉ IP động - có nghĩa là địa chỉ kết
nối PC với Internet sẽ thay đổi mỗi lần đăng nhập. Địa chỉ này được chỉ định nhờ giao thức
DHCP. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, DHPC có thể không cấp địa chỉ mới khi máy khởi
động và bạn sẽ &quot;kẹt&quot; với địa chỉ IP cũ và không kết nối được Internet.
Dù hệ thống kết nối trực tiếp qua modem hay router, bước đầu tiên bạn phải làm là lấy một
địa chỉ IP được chỉ định bằng cách nhấn chuột phải vào biểu tượng kết nối mạng trên khay
hệ thống, chọn Repair. Windows sẽ tự động loại bỏ địa chỉ cũ và yêu cầu địa chỉ mới từ
router hoặc nhà cung cấp dịch vụ (phụ thuộc vào cách PC được kết nối). Phần lớn các trường
hợp, cách này khá hiệu quả. Nhưng nếu không khắc phục được, bạn phải giải quyết bằng tay.
Nhấn vào menu Start > Run > gõ cmd. (Trong Windows Vista, chỉ cần gõ cmd vào hộp thoại
Start Search). Ở dấu nhắc đợi lệnh trên màn hình DOS, gõ ipconfig để xem địa chỉ IP hiện tại,
subnet mask và gateway mặc định cho tất cả các adapter. Các adapter khác có thể bao gồm
card Wi-Fi và Bluetooth, mặc dù chúng sẽ xuất hiện trong trạng thái không kết nối.
Bản thân câu lệnh này chỉ hiển thị thông tin chứ không làm được gì. Muốn lấy một địa chỉ
IP khác, hãy gõ thêm tham số /release và /renew sau chữ ipconfig và một dấu cách. ipconfig
/release sẽ điều khiển máy chủ DHCP xóa địa chỉ IP hiện có của tất cả các adapter, dù là
mạng Ethernet hay không dây. Sau đó, lệnh ipconfig /renew nếu thành công thì một địa chỉ IP
mới, một subnet mask mới và một gateway mặc định mới sẽ xuất hiện.
+ Kiểm tra phần cứng: cổng Ethernet không hư nhưng không kết nối được ?
Nếu máy tính nối trực tiếp với modem DSL, hãy kiểm tra các dây nối được gắn chặt với các
điểm nối, đèn modem phải sáng. Kiểm tra lại cổng Ethernet trên PC xem đèn có sáng không.
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Nếu đèn tắt trong khi cáp được nối vào máy tính (bật điện) thì có nghĩa là phải thay cổng
Ethernet.
Nếu đèn sáng mà vẫn không có kết nối, hãy tắt các thiết bị mạng của bạn và đợi một lát rồi
bật lại. Cần làm theo các trình tự sau đây.
- Tắt PC, rút dây điện của modem. Nếu đang dùng router thì tháo dây điện củarouter.
- Sau đó khởi động lại modem. Sau khi nó đã khởi động xong và có đèn báo kết nối, hãy bật
router và đợi router khởi động lại.
- Khi hoàn thành việc này, bật PC, mở trình duyệt để kiểm tra kết nối.
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