أرقـــــــام الأخطــاء في الاتصال بالانترنت ومعانيها 


دائما ما تصادفنا مشاكل في الاتصال بالانترنت وتظهر لنا رسائل تحمل لنا ارقام وفي هذا الموضوع تجدون جميع الاخطاء نعم نحن لا نواجهها كلها ولكن احببت ان انقلها لكم ليستفيد الجميع.

600 تعليق عملية ( تحقق من تكوينات شبكة الإتصال). 
601 تم الكشف عن مؤشر منفذ غير صالح. 
603 المخزن المؤقت للمتصل صغير جداً. 
604 تم تعيين معلومات غير صحيحة. 
605 لا يمكن تعيين معلومات المنفذ. 
606 المنفذ المعين غير متصل. 
607 تم الكشف عن حدث غير صالح. 
608 تم تعيين جهاز غير موجود. 
609 تم تعيين نوع جهاز غير موجود. 
610 تم تعيين مخزن مؤقت غير صالح. 
611 تم تعيين توجيه غير متوفر. 
612 تم تعيين توجيه غير مخصص. 
613 تم تعيين ضغط غير صالح. 
614 عدم توفر مخازن مؤقتة كافية. 
615 لم يتم العثور على المنفذ المعين. 
616 تعليق طلب غير متزامن. 
617 تم مسبقاً قطع اتصال المودم. 
618 المنفذ المعين غير مفتوح. 
619 المنفذ المعين غير متصل. 
620 تعذر تحديد أي نقاط نهاية. 
621 تعذر على النظام فتح دفتر الهاتف. 
622 تعذر على النظام تحميل دفتر الهاتف. 
623 تعذر على النظام إيجاد إدخال دفتر الهاتف لهذا الاتصال. 
624 تعذر على النظام تحديث ملف دفتر الهاتف. 
625 عثر النظام على معلومات غير صالحة في دفتر الهاتف. 
626 تعذر تحميل السلسلة. 
627 تعذر العثور على مفتاح. 
628 تم إغلاق الاتصال. 
629 تم إغلاق الاتصال من قبل الكمبيوتر البعيد. 
630 تم قطع اتصال المودم بسبب فشل في الجهاز. 
631 قطع المستخدم الاتصال بالمودم. 
632 تم الكشف عن حجم بنية غير صحيح. 
633 المودم قيد الاستخدام مسبقاً أو لم يتم تكوينه للطلب الصادر. 
634 تعذر تسجيل الكمبيوتر على شبكة الاتصال البعيدة. 
635 يوجد خطأ غير معروف. 
636 الجهاز المرفق بالمنفذ ليس الجهاز المتوقع. 
637 تم الكشف عن سلسلة لا يمكن تحويلها. 
638 تم انقضاء مهلة الطلب. 
639 عدم توفر شبكة غير متزامنة. 
640 حدث خطأ يشمل NetBIOS. 
641 لا يمكن للملقم تخصيص موارد NetBIOS المطلوبة لدعم العميل. 
642 أحد أسماء NetBIOS للكمبيوتر الخاص بك مسجل مسبقاً على الشبكة البعيدة. 
643 فشل محول شبكة الاتصال لدى الملقم. 
644 لن تتلقى الرسائل المنبثقة لشبكة الاتصال. 
645 حدث خطأ داخلي في المصادقة. 
646 غير مسموح بتسجيل الدخول إلى الحساب في هذا الوقت من اليوم. 
647 الحساب معطل. 
648 انتهت مدة صلاحية كلمة المرور لهذا الحساب. 
649 ليس لدى الحساب إذن لإجراء طلب هاتفي. 
650 عدم استجابة ملقم الوصول البعيد. 
651 أعلم المودم عن خطأً. 
652 وجود استجابة غير معروفة من المودم. 
653 لم يتم العثور على الماكرو المطلوب من قبل المودم في المقطع device من الملف .INF. 
654 يشير أمر أو استجابة في المقطع device من الملف .INF إلى ماكرو غير معرّف. 
655 لم يتم العثور على الماكرو في المقطع device من الملف .INF. 
656 يحتوي الماكرو في المقطع device من الملف .INF على ماكرو غير معرّف. 
657 تعذر فتح الملف .INF الخاص بالجهاز. 
658 اسم الجهاز في ملف .INF الخاص بالجهاز أو في الملف INI الخاص بالوسائط طويل جداً. 
659 يشير الملف .INI الخاص بالوسائط إلى اسم جهاز غير معروف. 
660 لا يحتوي الملف .INF الخاص بالجهاز على أية استجابات للأمر. 
661 يفتقد الملف .INF الخاص بالجهاز إلى أمر. 
662 هناك محاولة لتعيين ماكرو غير موجود في المقطع device من الملف .INF. 
663 يشير الملف .INI الخاص بالوسائط إلى نوع جهاز غير معروف. 
664 نفدت الذاكرة من النظام. 
665 لم يتم تكوين المودم بشكل صحيح. 
666 لا يقوم المودم بوظيفته. 
667 لم يتمكن النظام من قراءة الملف .INI الخاص بالوسائط. 
668 تم إنهاء الاتصال. 
669 معلمة الاستخدام في الملف .INI الخاص بالوسائط غير صالحة. 
670 النظام غير قادر على قراءة اسم المقطع من الملف .INI الخاص بالوسائط. 
671 النظام غير قادر على قراءة نوع الجهاز من الملف .INI الخاص بالوسائط. 
672 النظام غير قادر على قراءة اسم الجهاز من الملف .INI الخاص بالوسائط. 
673 النظام غير قادر على قراءة الاستخدام من الملف .INI الخاص بالوسائط. 
674 النظام غير قادر على قراءة الحد الأقصى لمعدل البايتات بالثانية للاتصال من الملف .INI الخاص بالوسائط. 
675 النظام غير قادر على قراءة السرعة القصوى لاتصال الحامل من الملف .INI الخاص بالوسائط. 
676 خط الهاتف مشغول. 
677 أجاب شخص ما بدلاً عن المودم. 
678 لا توجد أية إجابة. 
679 النظام غير قادر على الكشف عن الحامل. 
680 لا يوجد طنين. 
681 أعلم المودم عن خطأ عام. 
691 تم رفض الوصول لأن اسم المستخدم و/أو كلمة المرور غير صالحة على المجال. 
692 وجود فشل في جهاز المودم. 
695 لم يتم تشغيل آلات الحالة. 
696 تم تشغيل آلات الحالة مسبقاً. 
697 لم يكتمل تنفيذ الحلقات للاستجابة. 
699 تسببت استجابة المودم بتجاوز سعة المخزن المؤقت.
700 الأمر الموسع في الملف .INF الخاص بالجهاز طويل جداً. 
701 انتقل المودم إلى سرعة اتصال غير معتمدة من قبل برنامج تشغيل COM. 
703 يتطلب منك الاتصال إعطاء معلومات، لكن التطبيق لا يسمح بالتبادل مع المستخدم. 
704 رقم رد الاتصال غير صالح. 
705 حالة التخويل غير صالحة. 
707 خطأ يتعلق بالبروتوكول X.25. 
708 انتهاء مدة صلاحية الحساب. 
709 خطأ في تغيير كلمة المرور على المجال. قد تكون كلمة المرور قصيرة جداً أو أنها تطابق كلمة مرور مستخدمة مسبقاً. 
710 تم الكشف عن أخطاء تسلسلية في التجاوز أثناء الاتصال بالمودم. 
711 لا يمكن بدء تشغيل إدارة خدمة الوصول البعيد. تتوفر معلومات إضافية في سجل الأحداث. 
712 تتم تهيئة المنفذ ثنائي الاتجاه. انتظر بضع ثوان ثم أعد الطلب. 
713 لا توجد خطوط ISDN نشطة متوفرة. 
714 لا توجد أقنية ISDN متوفرة لإجراء المكالمة. 
715 حدثت أخطاء كثيرة جداً بسبب نوعية خط الهاتف الرديئة. 
716 تكوين IP لخدمة الوصول البعيد غير قابل للاستعمال. 
717 لا يوجد عناوين IP متوفرة في التجمع الثابت لعناوين IP لخدمة الوصول البعيد. 
718 انقضت مهلة الاتصال في انتظار استجابة صالحة من الكمبيوتر البعيد. 
719 تم إنهاء الاتصال بواسطة الكمبيوتر البعيد. 
720 فشلت محاولة الاتصال بسبب تعذر الاتفاق بين الكمبيوتر الخاص بك والكمبيوتر البعيد حول بروتوكولات التحكمPPP. 
721 الكمبيوتر البعيد لا يستجيب. 
722 تم تلقي بيانات غير صالحة من الكمبيوتر البعيد. تم تجاهل هذه البيانات. 
723 رقم الهاتف متضمناً البادئة واللاحقة طويل جداً. 
726 لا يمكن استخدام البروتوكول IPX للطلب الخارجي على أكثر من مودم واحد في الوقت نفسه. 
728 لا يمكن للنظام العثور على محول IP. 
729 لا يمكن أن يتم استخدام SLIP إلا إذا كان بروتوكول IP مثبتا. 
731 لم يتم تكوين البروتوكول. 
732 تعذر الاتفاق بين الكمبيوتر الخاص بك والكمبيوتر البعيد حول بروتوكولات التحكم PPP. 
733 تعذر الاتفاق بين الكمبيوتر الخاص بك والكمبيوتر البعيد حول بروتوكولات التحكم PPP. 
734 تم إنهاء بروتوكول تحكم ربط PPP. 
735 تم رفض عنوان الطلب من قبل الملقم. 
736 أنهى جهاز الكمبيوتر البعيد بروتوكول التحكم. 
737 تم الكشف عن الاسترجاع. 
738 لم يعين الملقم أي عنوان. 
739 لا يمكن لبروتوكول المصادقة المطلوب من قبل الملقم البعيد استخدام كلمة المرور المخزنة. أعد الطلب، بإدخال كلمة المرور بدقة. 
740 تم الكشف عن قاعدة طلب غير صالحة. 
741 لا يعتمد الكمبيوتر المحلي نوع تشفير البيانات المطلوب. 
742 لا يعتمد الكمبيوتر البعيد نوع تشفير البيانات المطلوب. 
743 يتطلب الملقم البعيد تشفير البيانات. 
751 يحتوي رقم رد الاتصال على حرف غير صالح. والأحرف المسموحة هي الأحرف التالية فقط: من 0 إلى 9، وT، وP، وW، و(، )، و-، و@، والمسافات. 
752 تمت مواجهة خطأ في بناء الجملة أثناء معالجة برنامج نصي. 
753 تعذر قطع الاتصال لأن إنشاؤه قد تم بواسطة جهاز توجيه متعدد البروتوكولات. 
754 تعذر على النظام إيجاد المؤشر متعدد الارتباطات. 
755 لا يمكن للنظام إجراء طلب مؤتمت لأن هذا الإدخال لديه متصل مخصص تم تعيينه. 
756 تم مسبقاً بدء طلب هذا الاتصال. 
757 تعذر بدء خدمات الوصول البعيد تلقائياً. تتوفر معلومات إضافية في سجل الأحداث. 
758 تم تمكين مشاركة اتصال إنترنت مسبقاً على الاتصال. 
760 حدث خطأ أثناء تمكين إمكانيات التوجيه. 
761 حدث خطأ أثناء تمكين مشاركة اتصال إنترنت من أجل الاتصال. 
763 تعذر تمكين مشاركة اتصال إنترنت. يوجد اتصالين أو أكثر لشبكة الاتصال المحلية لتتم مشاركتها بالإضافة إلى هذا الاتصال. 
764 لم يتم تثبيت أي قارئ بطاقة ذكية. 
765 تعذر تمكين مشاركة اتصال إنترنت. تم تكوين اتصال لشبكة الاتصال المحلية مسبقاً مع عنوان IP المطلوب من أجل عنونة IP التلقائية. 
766 النظام غير قادر على إيجاد أي شهادة. 
767 تعذر تمكين مشاركة اتصال إنترنت. يوجد لدى اتصال شبكة الاتصال المحلية المحددة على لشبكة الاتصال الخاصة أكثر من عنوان IP واحد مكوّن. أعد تكوين اتصال شبكة الاتصال المحلية LAN بواسطة عنوان IP مفرد قبل تمكين مشاركة اتصال إنترنت. 
768 فشلت محاولة الاتصال بسبب فشل في تشفير البيانات. 
769 الوجهة المحددة غير قابلة للوصول. 
770 رفض الكمبيوتر البعيد محاولة الاتصال. 
771 فشلت محاولة الاتصال لأن الشبكة مشغولة. 
772 جهاز شبكة الكمبيوتر البعيد غير متوافق مع نوع المكالمة المطلوب. 
773 فشلت محاولة الاتصال لأنه تم تغيير رقم الوجهة. 
774 فشلت محاولة الاتصال بسبب فشل مؤقت. حاول الاتصال مرة أخرى. 
775 تم منع المكالمة من قبل الكمبيوتر البعيد. 
776 تعذر اتصال المكالمة لأن الوجهة استدعت ميزة "عدم الإزعاج". 
777 فشلت محاولة الاتصال لأن المودم على الكمبيوتر البعيد معطّل. 
778 لم يكن بالإمكان التحقق من هوية الملقم. 
779 لإجراء اتصال خارجي باستخدام هذا الاتصال عليك استخدام بطاقة ذكية. 
780 تمت محاولة القيام بوظيفة غير صالحة لهذا الاتصال. 
781 فشلت محاولة التشفير لأنه لم يتم العثور على أية شهادة صالحة
