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Dosya indirirken başarısız ağ hatası

İndirme başarısız oldu: Kullanıcılar Google Chrome tarayıcısını kullanarak bir şey indirmeye çalıştıklarında bir ağ hatası belirir. Büyük dosyaları karşıdan yüklemeye çalışırken genellikle bir hata görüntülenir, ancak bu genel bir kural değildir. Hata bir süre için ortaya çıkmıştır ve normal tarayıcı kullanmak isteyen kullanıcıları rahatsız ediyor.
Başarısız İndir: Google Chrome'un Ağ Hatası genellikle bu senaryolardan suçlanan kişi değildir, ancak genellikle aynı dosya başka bir web tarayıcısı kullanılarak aynı siteden indirilebilir. Ancak, bu sorunu çözmenize yardımcı olmak için çeşitli eğitim yöntemleri hazırladık. Download Failed: Ağ Hatası Nedir? Hemen hemen tüm Chrome
indirmelerinin başarısız olmasının nedeni, özellikle ücretsiz sürümü kullanıyorsanız, genellikle değiştirilmesi gereken virüsten koruma yazılımıdır. Ayrıca, indirme devam etmek için virüsten koruma yazılımının http veya bağlantı noktası denetimini devre dışı kılabilir. Bazen varsayılan karşıdan yükleme klasörüne erişimi engelleyen başka bir
program veya hizmet vardır ve bunu başka bir şeyle değiştirmeniz gerekir. Buna ek olarak, eski ağ sürücüleri her zaman sorunlara neden olabilir. Çözüm: Virüsten koruma alanında HTTP/Port Control'ü kapatın Sorunun yaygın nedeni virüsten koruma yazılımınızın gereksiz yere site belgelerini taramasıdır; Bu, sunuculardan dosya isteme
işlemini yavaşlatıyor. bu, aslında, Download Failed: Google Chrome'da görünen bir Ağ Hatasına yol açabilir. Hata farklı virüsten koruma araçları kullanan kullanıcılar için göründüğünden, en popüler üçüncü taraf AV araçlarından bazılarında http veya bağlantı noktası tarama seçeneklerini nasıl bulabileceğinizi açıklar. Sistem tepsisindeki
simgeyi iki kez tıklatarak (pencerenin altındaki görev çubuğunun sağ tarafında) veya Başlat menüsünü arayarak virüsten koruma kullanıcı arabirimini açın. HTTPS taramayı ayarlama, farklı virüsten koruma araçlarından farklı noktalarda bulunur. Genellikle kolayca bir kuru üzüm olmadan bulunabilir, ama burada en popüler antivirüs araçları
bulmak için nasıl hızlı kılavuzları vardır: Kaspersky Internet Security : Ev ve Ayarlar (utanç verici değil) )Avast : Ev Ayarları Bileşenleri Web Shield HTTPS Görünümü (undelete)ESET: Ev Araçlar Genişletilmiş Ayarlar Web ve e-posta dahil Ağ hatası ! Hata devam ederse, özellikle size sorun çıkarmak ücretsizse, başka bir virüsten koruma
veya güvenlik duvarı aracı kullanmayı düşünebilirsiniz!2. Çözüm: Varsayılan hedefinizi değiştirmek Yüklenen Konum Sorunu bazen Chrome'un hatası değildir. Dosya yükü neredeyse tamamlandığında bir hata belirirse, farklı bir senaryo olabilir. Bir dosya Chrome tarayıcısı üzerinden indirildiğinde, bir arabellekte depolanır ve sonra
varsayılan karşıdan yükleme klasörüne kopyalanır. Ancak, Karşıdan Yükleme klasörünü engelleyen bir şey olabilir ve varsayılan karşıdan yükleme konumunu değiştirmeniz gerekebilir. Google Chrome tarayıcısını açın ve tarayıcının sağ üst yönündeki üç yatay noktayı tıklatın. Ne zaman olsun, diyor: Kurmak ve Google Chrome kontrol. Bu,
açılan menüyü açar. Açılır menü menüsünün alt kısmında Ayarlar'ı tıklatın. Google Chrome ayarları bu sayfanın altına gidin ve Gelişmiş'i tıklatın. İndir bölümüne görene kadar aşağı kaydırın. Konum altında Değiştir'i tıklatın ve Chrome'u indirmek için başka bir klasör seçin. Değişiklikleri onaylayın, tarayıcıyı yeniden başlatın ve bir hata olup
olmadığına bakın.3 Çözüm: En son ağ sürücülerini yükleyin Bilgisayarınızın genel ağ hızında genel bir düşüş fark ederseniz, indirme başarısız oldu: Ağ hatası sorunundan sorumlu tutulacak gizli bir suçlu olabilir. Ağ sürücüleriniz, çok sorunlu görünebilir. Her zaman bilgisayarınızda ağ sürücüsünün en son sürümünü sahip çalışmalısınız.
Her şeyden önce, bilgisayarınızda yüklü ağ sürücüsükaldırmak gerekir. Aygıt Yöneticisi'ni açmak için Başlat menüsü düğmesinin yanındaki arama alanına Aygıt Yöneticisi girin. Ayrıca, Çalıştır iletişim kutusunu çalıştırmak için Windows Tuşu ve R'nin birleşimini de kullanabilirsiniz. Kutuya devmgmt.msc girin ve sonra Tamam veya Enter'u
tıklatın. Ağ Bağdaştırıcıları bölümünü genişletmek için Aygıt Yöneticisi'ni çalıştırın. Bu, bilgisayarın şu anda çalıştığı tüm ağ bağdaştırıcılarını gösterir. Kaldırmak istediğiniz ağ bağdaştırıcısının sağ düğmesine dokunun ve aygıtı sil'i seçin. Bu, onu listeden kaldırır ve aygıtı kaldırır. Sürücüyü tamamen kaldırmanız istendiğinde İyi düğmesini
tıklatın. Bilgisayarınızdan kullandığınız ağ bağdaştırıcısını kaldırın ve işletim sisteminin sürücülerinin listesini görmek için üreticinin sayfasına gidin. Sonuncusunu seçin, kaydedin ve İndir klasöründen çalıştırın. Sürücüyü ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Adaptör masaüstü bilgisayarlar için Wi-Fi Kilit gibi hariciyse, ana bilgisayara
bağlanmanızı isteyene kadar bağlantının kesildiğinden emin olun. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve dosyayı indirmeye çalıştıktan sonra, bir indirme sorunu olup olmadığını kontrol edin: bir ağ hatası. Google Chrome başarısız oldu - Ağ hatasına çözüm nedir?Internet kullanırken sık sık devre dışı bırakılırız. Ama bunu anlamıyoruz. Çok
boyutlu dosyaları indirene kadar. Download manager'ın 1-2Gb bigi yazılımını kullanmazsanız büyük dosyalara çarparak - bir ağ hatası alabilirsiniz. Bu hata nın bir sonucu olarak, karşıdan yükleme iptal edilemez ve iptal edilir. Google Chrome Failed - bir ağ hatası iletisinin noktası, ağ bağlantınızın, yani Internet bağlantınızın, indirme
sırasında kaybolmasıdır. Aynı zamanda, Internet'e de bağlanabilirsiniz. İşletim sisteminin bunu algılaması biraz zaman alabilir. Chrome Failed - Ağ hatası almak istemiyorsanız indirme yöneticisinin yazılımını kullanın. Örneğin, IDM, Ninja Internet Download Manager, Download Accelerator Plus, JDownloader 2 gibi programları
kullanıyorsanız, bu hatayı yaşamazsınız. Google Chrome başarısız bir ağ hatası dır. İndirme Google Chrome üzerinden sağlandığında, indiremeyen bir ağ hatası alırsanız nasıl düzeltilenleri açıkladık. Bugünün çağında, biz internet üzerinden çok fazla bilgi veya indirme dosyaları sağlar. Dosyalara çok sayıda bağlantı ekleyebilirsiniz. Hız
sorunu olmayan kullanıcılar için bu indirme hızlı bir şekilde sağlanabilir. Bazı noktalarda, virüsten koruma programları bu indirmelere izin vermez. Dosyadaki bilgilere güveniyorsanız ve virüs olmadığını düşünüyorsanız, bilgisayarınızdaki virüsten koruma yı devre dışı kullanabilirsiniz. Bu artık dosyaları indirmeksizi durdurmaz. Ancak bazen
ağ hatalarıyla ilgili sorun, dosya karşıdan yüklendiğinde oluşur. Ekranda gösterildiği gibi sorunun temel nedeni zaten ortaya çıkmaktadır. Ağ hatası Internet bağlantısıyla ilgilidir. Biz bu sorunlar için internet bağlantısı kontrol edecektir. Chrome'un indirimi gerçekleşmez, chrome indirme hatası verir, chrome indirme hatası, Chrome indirme ağ
hatası, Chrome indirme hatası, Google Chrome başarısız bir ağ hatası olur, Google Chrome ağ hatası düzeltme, Google Chrome ağ hatası. Bir dosyayı veya önemli bir uygulamayı indirirken indirme aşamasında sorunlarla karşılaştıysanız, denetimler aşağıdaki kadar düşük olmalıdır. Chrome indirme indirilir dosya boyutu olarak oluşmaz
Bu hatayı alman gayet normal. İnternet'e bağlı olsanız bile, bu gibi hatalar la karşınıza çıkar, bu internet molaları ile ilgilidir. Kullanırken göremeyebilirsiniz, ancak bu gibi dosyalara bağlantılar indirdiğinizde devreye giren budur. Buna ek olarak, Internet bağlantısıyla ilişkili bir kesinti olmadığını düşünüyorsanız, Internet bağlantınızda
yavaşlama vardır. Bu yavaşlıktan sonra, belirli bir yükleme alanına da gelecek ve bu indirme sırasında ağ kuramayan bir hata yla sonuçlanır. Modem içindeki kanal ayarlarını değiştirebiliyorsanız, bu sorun giderilebilir. Ancak bu indirme ay sonunda yapılırsa, ACCC yani adil kullanım kotası sağlanamadığı için indirme gerçekleşmez. Ayın
başında tekrar denediğinizde, iyi olacak. Tüm bu bilgisayarınıza indirme yol açar, böylece bilgisayarınıza dns verebilir. Ama nasıl DNS yapacağım düşünüyorsanız, işlemleri sağlamak ve dns vermek için buraya tıkladıktan sonra tekrar indirmeyi deneyebilirsiniz. Chrome'dan indirirken, bazen başlıkta bahsettiğim bir Failed - Network Error
uyarısı alıyorum. Her yeri aradım. Benim bilgisayarda bir viral program yok, Windows Protector devre dışı bırakılır, Ben Chrome (indirme, tarih, çerezleri, eklentileri) her şeyi temizledim. Ama hala aynı sorun var. Bir internet indirme yöneticisi ile deneyebilir miyim? Son edit: Moderatör: Mayıs 2, 2020 Asper reklam astra Chrome sorunu için
bazen ben de düşünüyorum. Ve bu gibi durumlarda, dosya kaldığı yerde yenilenemez. Yani IDM ile dosya indirin, arkadaşınızın dediği gibi, en azından bir sorun olsa bile durup devam edebilirsiniz. Xiaomi Hybrid Pro HD İnceleme Bir internet indirme yöneticisi ile deneyebilirsiniz? Ben Chrome ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum,
bazen ben de yaşıyor. Ve bu gibi durumlarda, dosya kaldığı yerde yenilenemez. Yani IDM ile dosya indirin, arkadaşınızın dediği gibi, en azından bir sorun olsa bile durup devam edebilirsiniz. Sorunu hallettim, bir Google destek çalışanıyla iletişime geçtim ve yardım aldım. Ben de öyle anladım. 1- Gizli krom sayfa modundan indirdim. 2-
Ben teker teker indirdim, aynı anda değil, çünkü dosyaları parça parça indireceğim. Sorunu hallettim, bir Google destek çalışanıyla iletişime geçtim ve yardım aldım. Ben de öyle anladım. 1- Gizli krom sayfa modundan indirdim. 2- Ben teker teker indirdim, aynı anda değil, çünkü dosyaları parça parça indireceğim. İşe yaramadı. dosya
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