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Хамачи / LogMeIn Hamachi / програм дээр түгээмэл гардаг 
АНХААРУУЛГА / Yellow Triangle Error / алдааг засах

1. Алдааны мэдэгдэл

Компьютерын интернэтийн хурд удаан болох, үйлдлийн системийн бүрэн бус шинэчлэлтээс 
болж дараах алдааны мэдэгдэл хамачи програм дээр гардаг.

1

Зураг 1.1

Тайлбар: Идэвхитэй ажиллаж байгаа хамачи програм дээр анхааруулга шар тэмдэг гарч 
ирэх, энэ үед смарт програм руу нэвтэрч ороход програмын холболт салсан гэж алдаа заана. 
Хамачи програмыг компьютер дээрээс устгаад ахиж суулгасны дараа хамачи програм хэвийн 
ажиллана.

2. Хамачи програмыг хэрхэн устгах тухай.

1. Search хэсгээс control panel гэж хайх
Control Panel app дээр хулганаар нэг тогших

1

2
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Зураг 2.1

1. Program and Features цонхыг нээх

1

Зураг 2.2

1. LogMeIn Hamachi програмыг хулганаар нэг тогшиж сонгоно.
Uninstall товчийг дарж Hamachi програмыг устгана.

1

2
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Зураг 2.3

1. Unistall товчийг дарж програмыг устгана.
Анхааруулга: Remove all user settings энийг чеклэж болохгүй.

1

Зураг 2.4

Програмаа амжилттай устгасан бол шинээр хамачи програмыг суулгах шаардлагатай.

3. Хамачи програм татах

1. Хэрэглэгчийн систем рүү орж хамачи програмаа татна.
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Зураг 3.1

Хэрэглэгчийн системд (http://support.smartlogic.mn/) нэвтрэн орно. 
Хэрэв таньд нэвтрэх нэр болон нууц үг байхгүй бол 7701-9090(1) утсаар холбогдон нэвтрэх 
эрхээ авах боломжтой.

Програм татах, Бусад хэсгээс Хамачи гээд татах хэсэг дээр дарна.
Үйлдлийн системийн хувилбараас хамаарч windows 10 бол Hamachi гэснийг , үйлдлийн 
систем windows 7 бол Hamachi for win7 гэснийг сонгоно.

1

2

Зураг 3.2

4. Хамачи програм суулгах

1. Татсан програмыг нээх
Hamachi.exe програм дээр хулганаар 2 тогших.

1

2
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Зураг 4.1

1. Run товчийг дарж програм суулгаж эхлэх

1

Зураг 4.2

1

1. Хэлний сонголт English байна. Next товч дарж үргэлжүүлнэ.
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Зураг 4.3

1. Програмын хувилбар харагдаж байна. Next товч дээр дарна.

1

Зураг 4.4

1. I Аgree товч дарах

1
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Зураг 4.5

1. Create Shortcut on the Desktop заавал чеклэх. / хулганаар нэг тогших /
Дэлгэцэн дээр програмын айкон үүсгэх.
Install товч дээр дарж програмыг суулгана.

2

1

Зураг 4.6

1. Finish товч дарсанаар програм бүрэн сууж дуусна.

1
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Зураг 4.7

5. Програм хэвийн болсоны дараах зураг

Програм амжилттай суусан бол дараах байдлаар харагдана. Анхааруулга шар тэмдэг алга 
болсоныг анхаарна уу.
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Хамачи /LogMeIn Hamachi/ програмын хамачи сервис зогссоныг 
засах гарын авлага /Hamachi: service stopped/

1. Алдааны мэдэгдэл

Хамачи програм зогсох шалтгаан. Үүнд:

A. Компьютерыг хүчээр унтраах. Тог тасрах , Power асаах товч дарж хүчээр унтраах
B. Үйлдлийн системийн шинэчлэлт /windows update/ хийж байхад компьютерыг унтраах, 

шинэчлэлтийг зогсоох
C. Үйлдлийн систем гэмтэлтэй зэргээс болж хамачи сервис зогсох нь бий.

Хамачи програмаа нээх үед доорх алдааны мэдэгдэл цонх гарч ирсэн бол энэ зааврын дагуу 
засна уу.

Тайлбар

1.1. Сервисийн үзүүлэлт. Info баганыг харна уу.
Service status : Stopped буюу програмыг ажиллуулдаг үндсэн сервис зогссон байна.

Зураг 1.1

1

Доорх байдлаар Зураг 1.2 дээрх алдааг засна. Windows 10 үйлдлийн систем дээр алдааг 
засч байгаа жишээ оруулсан болно.



Хамачи /LogMeIn Hamachi/ програмын хамачи сервис 
зогссоныг засах гарын авлага /Hamachi: service stopped/

info@smartlogic.mn 11

2. Сервис асаах, алдааг засах

Тайлбар

1. Үйлдлийн системийн хайх / Search / хэсэг дээр Services гэж бичнэ.
Services App хулганаар нэг тогшиж ажиллуулна.

Зураг 2.1

1

2

Тайлбар

1. Name баганаас LogMeIn Hamachi Tunneling Engine сервисийг гэж хайж олоод хулганаар 
нэг тогшиж сонгох.

Start the service хэсгээс start товчийг дарна.

Зураг 2.2

1

2

Тайлбар

Start товчийг дарж хамачи сервисийг эхлүүлсэний дараа доох байдлаар харагдана.

1. Status багана дээр байгаа хамачи програмын төлөв Running болсон бол энэ цонхоо хаана.
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Зураг 2.3

1

3. Програм хэвийн болсоны дараах зураг.

Тайлбар

1. Start товчийг дарна.

Start товч дарсаны дараа Info баганын төлөв Service status : Running болсоныг анхаарна уу.
Exit товч дарж цонхыг хаана. Хамачи програмыг дахин ажиллуулна.

Зураг 3.1

2

1 3


