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 تشخیص نوع قطعی پی در پی
در استفاده از سرویس اینترنت خود دچار اختالل بوده و در هنگام استفاده از اینترنت با قطعی سرویس مواجه  که در صورتی

 .استشوید، با توجه به متفاوت بودن روشهای رفع این مشکل، ابتدایی ترین مرحله تشخیص نوع قطعی  می
بوده و یا فقط به دلیل مشکالت شبکه داخلی خود برای متوجه شدن این مورد که در هنگام قطعی سرویس، اینترنت شما قطع 

 :باشید دو راه حل وجود دارد میشاهد قطعی 

 . با استفاده از سایت آنالین1
 شوید. My.shatel.irبرای بررسی این مورد وارد سایت 

ها  شناسه کاربری و رمز عبور، وارد صفحه کاربریتان شده و در بخش گزارش کردن، بعد از وارد  My.shatel.irدر سایت 
 .کنیدکانکشن خود را در آن بازه بررسی ، PPPoE، با انتخاب اتصاالت اینترنت پرسرعت،گزارش فنیسپس 

 
 

 1شکل

 

 2شکل

 

https://my.shatel.ir/


 
 

 

 

 
 راهنمای بررسی و برطرف کردن مشکل قطعی پی در پی

 

2 
04GL51/05 (#11690469)  60/60/99  

 

cs@shatel.ir 

های مودم برای شما  تا در قسمت پایین صفحه کانکشن کنیدنمایش کلیک گزینه بر روی  بازه مورد نظر را انتخاب کرده و
 نمایش داده شود.

 

 3شکل

های مربوطه متوجه این مورد شدید که در زمان قطعی به راستی کانکشن شما نیز  که با نشان دادن کانکشن در صورتی .1
بایست مسائل  میتوان نتیجه گرفت که مشکل پیش آمده مربوط به سیستم نبوده و شما  میقطع و وصل شده است 

 .کنیدمربوط به خط و مودم را بررسی 

 قطعی کانکشن به دو حالت تقسیم خواهد شد:

( شما خاموش و DSL CPE( بر روی مودم )Link)یا چراغ  ADSL که در زمان قطعی چراغ  در صورتی .9
را مطالعه و مراحل را تا  مشکل با نویز و سیگنال یا "  Statusقطعی پی در پی شود، قسمت" میروشن 

 برطرف شدن مشکل انجام دهید.

بر روی مودم  PPPمودم به صورت ثابت روشن باشد ولی چراغ )اینترنت( ADSL چراغ  که در صورتی .2
(DSLCPE شما خاموش و روشن )قطعی پی در پی "شود، قسمت  میPPPoE" را مطالعه و مشکل را

 .کنیدبرطرف 

ها متوجه این مورد شدید که در زمانی که شاهد قطعی بوده اید مودم شما به اینترنت  که با مشاهده کانکشن .   در صورتی2
 .استتوان نتیجه گرفت که قطعی شما به دلیل مشکالت سیستمی  میکانکت بوده است، 



 
 

 

 

 
 راهنمای بررسی و برطرف کردن مشکل قطعی پی در پی

 

3 
04GL51/05 (#11690469)  60/60/99  

 

cs@shatel.ir 

قطعی پی در پی شبکه ". برای انجام این کار به قسمت کنیدبایست موارد داخلی را چک  میمشکل  کردنبرای برطرف 
 مراجعه فرمایید. "داخلی

 های روی مودم . با استفاده از چراغ2
 :های مودم خود دقت فرمایید قطعی به چراغدر زمان 

( شما خاموش و DSL CPE( بر روی مودم )Link)یا چراغ  ADSL که درزمان قطعی چراغ  در صورتی .9
مراحل را تا را مطالعه و  مشکل با نویزو سیگنال یا " sStatuقطعی پی در پی شود، قسمت " میروشن 

 برطرف شدن مشکل انجام دهید.

 DSLبر روی مودم )  PPPمودم به صورت ثابت روشن باشد ولی چراغ )اینترنت( ADSLکه چراغ  در صورتی .2

CPE  قطعی پی در پی "شود، قسمت  می( خاموش و روشنPPPoE"  کنیدرا مطالعه و مشکل را برطرف. 

( شما در زمان قطعی روشن باقی بمانند، این DSL CPEبر روی مودم )PPP و  ADSLکه چراغ  در صورتی .9
مشکل  کردن. برای برطرف استبدین معنی ست که مودم شما کانکت بوده و قطعی شما از شبکه داخلی 

مراجعه  "قطعی پی در پی شبکه داخلی". برای انجام این کار به قسمت کنیدبایست موارد داخلی را چک  می
 فرمایید.

 Statusقطعی پی در پی 
 .استدیتا بر روی خط  وجود دادن نشان جهت DSL CPEبر روی  ADSLچراغ

، باعث قطع و وصل شدن اینترنت و خاموش و روشن شدن چراغ خط یز برروینوعوامل مختلف از جمله ممکن است وجود 
ADSL .شود 

 به علت مشکالت شبکه داخلی و یا مشکالت تجهیزات مخابراتی باشد.تواند  یماین عوامل 
 است.ی است که در تصویر زیر مشخص شده چراغ ZyXELهای  بر روی مودم ADSLچراغ 

 
 4شکل
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انجام  Statusمراحل را به ترتیب زیر تا برطرف شدن قطعی پی در پی  ی بایست کلیه این مشکل شما می کردنبرطرف  برای
 دهید.

 بوق خط به صورت دو طرفه  صحتو از  دیکن یکه مودم به آن متصل است( را بررس ی)خط رانژه خط بوق 
 . دییحاصل فرما نانیخط اطم یو عدم داشتن بده (یو خروج ی)داشتن تماس ورود

 تلفن، دوشاخه ضدبرق، کارت خوان، فکس،  تر،یدستگاهها از جمله اسپل یتمامCaller ID گریو د 
و  تریبدون اسپل میبرداشته و مودم را به صورت مستق ADSLخط تلفن  یاز رو بیرا به ترت ها  دستگاه

 .دییبفرما یخط را بررس گنالیو س زیبه خط تلفن متصل کرده و نو یجانب لیوسا

 کنید یبررس یگرید زیپر و باکابل را مودم. 

 دیکن متصل یگرید زیپر به را مودم و ضیتعو را مربوطه زیپر تلفن، زیپر بودن نهیر صورت دوالد. 

 کنید حاصل نانیاطم تلفن زیپر بودن سالم و مودم آداپتور حیصح اتصال از. 

 کنید جدا ستمیس از را مودم. 

 کنید گیکانف سپس و یافزار سخت ستیر را مودم. 

 دیده قرار خط یرو یگرید مودم. 

 نانیاطم مشکل رفع عدم ای و رفع از تا دییفرما توریمان را خط یمدت یبرا ستیبا یم رییتغ هر با که است حیتوض به الزم **
الگ کانکشن  دیتوان یم ریز ریخودتان طبق مس یو ورود به حساب کاربر my.shatel.ir تیمراجعه به سا با.دیکن حاصل

 راتییتغ طبقمشکل را  عامل مناسب نشو در صورت داشتن کانشک دییخط مشاهده فرما یرو رییخود را بعد از هر تغ نترنتیا
 .دییفرما ییشناساانجام شده 

 
 5 شکل
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 مشکل با نویز و سیگنال 
 نامناسب نویز و سیگنالیکی از عواملی که باعث ایجاد اختالل برای سرعت سرویس و قطع و وصلی روی سرویس خواهد شد ، 

این توانید وارد صفحه کنسول مودم خود شده و  می خود ADSLبرای مشاهده مقادیر نویز و سیگنال سرویس . استخط 
 را بررسی بفرمایید. مورد

یا ... ( باز کرده و درقسمت  Mozilla Firefox یا   Internet Explorerبرای ورود به کنسول مودم  یک صفحه مرورگر )
Address Bar ،آنIP   کنیدمودم خود را وارد. 

IP  مودمZyXEL با باز شدن صفحه  است 19291019191فرض  شیبه حالت پ .ZyXEL،  در قسمت پسورد
admin،1234  دیعمل کن ریبه صورت ز مودم کنسول در گنالیس و زینو طیشرا یبررساز  بعد..کنید وارد را 12340 ای : 

 

 :تا برطرف شدن مشکل موارد زیر را به ترتیب بررسی بفرمایید که نویز و سیگنال نامناسب باشد در صورتی
و نویز مناسب در حدود  03خاصی ندارد، اما به صورت نرمال سیگنال مناسب در حدود عدد استاندارد نویز و سیگنال مناسب 

 .است 03عدد 

  به این مورد دقت داشته باشید که این مقدار به صورت میانگین بوده و باال بودن مقدار سیگنال(SNR)  و
 به بهبود وضعیت خط کمک خواهد کرد. (Attenuation)پایین بودن مقدار نویز 

که نویز نشان داده شده بسیار باال تر از عدد مذکور و یا سیگنال پایین تر از این عدد باشد به ترتیب مراحل زیر را تا  ر صورتید
 :تغییر و مناسب شدن نویز و سیگنال انجام دهید

 داشتن)  طرفه دو صورت به خط بوق صحت از و کنید بررسی را(  است متصل آن به مودم که خطی)رانژه خط بوق 
   فرمایید حاصل اطمینان خط بدهی داشتن عدم و ( خروجی و ورودی تماس

 را اسپلیتر اتصاالت لطفا. است ضروری و الزم میشوند متصل رانژه خط به که دستگاهی هر برای اسپلیتر وجود 
 . کنید بررسی را نویز شرایط و کرده تصحیح را اتصاالت ,اشتباه صورت در و کنید بررسی

 تلفن، دوشاخه ضدبرق، کارت خوان، فکس،  تر،یدستگاهها از جمله اسپل ی)تمام کنید ییرا شناسا زینو عاملCaller 

ID خط تلفن  یاز رو بیرا به ترت هادستگاه گریو دADSL و  تریبدون اسپل م،یبرداشته و مودم را به صورت مستق
 (.دییبفرما یخط را بررس گنالیو س زیبه خط تلفن متصل کرده و نو یجانب لیوسا

 کنید ضیتعو و چک را است متصل آن به مودم که یتلفن زیپر و میس. 

 دیکن متصل یگرید زیپر به را مودم و ضیتعو را مربوطه زیپر ، تلفن زیپر بودن نهیر صورت دوالد. 

 دیکن حاصل نانیاطم برق زیپر بودن سالم و مودم آداپتور حیصح اتصاالت از. 

 :که با بررسی تمامی موارد داخلی مشکل نویز و سیگنال شما برطرف نگردید در این مرحله در صورتی
ببرید. مودم را ساختمان قرار دارد  که نزدیک درب ورودی (سرخطمخابراتی ) Boxبه و کابل تلفن ودم را به همراه آداپتور م

)خط رانژه( را شناسایی کنید، روکش یک سر کابل تلفن را جدا نموده و  ADSl، سپس خط کنیدبه پریز برق متصل و روشن 
 .کنیدمودم متصل  DSLبه ترمینال سرخط و قسمت سوکت دار را به قسمت 

https://www.shatel.ir/technical-support/knowledge-base/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://www.shatel.ir/technical-support/knowledge-base/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/
https://www.shatel.ir/technical-support/knowledge-base/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-2/
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توانید با واحد پشتیانی فنی شهر خود در تماس باشید تا نویز و سیگنال خط شما  میبرای اطالع از نویز و سیگنال در سر خط 
 .شودبررسی 

شاتل در مخابرات،  زاتیاز مودم، مشکل در تجه تواند یمورد م نیا استنامناسب  زیدر سرخط ن گنالیو س زینو که یورتص در
 مودم موریفر ای کنید یبررس یگریبستر نامناسب خط شما باشد. درصورت امکان با مودم د ایمخابرات و  زاتیمشکل در تجه

 بودن برقرار صورت در و.دیکن یبررس را گنالیس و زینو زانیم مجدد و کرده گیکانف ستیر سپس و دیاپگر را خود یفعل
 .دیباش تماس در خود شهر یفن یبانیپشت واحد با مشکل

مناسب بودن نویز و سیگنال در سرخط به این معناست که مشکلی بر روی خط شما وجود ندارد و باید سیم کشی داخلی 
 .شودساختمان بررسی 

 
 نانیاطم مشکل رفع عدم ای و رفع از تا دییفرما توریمان را خط یمدت یبرا ستیبا یم رییتغ هر با که است حیتوض به الزم **

 کانکشن الگ دیتوانیم ریز ریمس طبق خودتان یکاربر سابو ورود به ح my.shatel.ir تیبه سا مراجعه با.دیکن حاصل
طبق  عامل مشکل را  مناسب نشو در صورت داشتن کانشک دییفرما مشاهدهخط  یرو رییهر تغ از بعد را خود نترنتیا

 .  دییفرما ییشناساانجام شده  راتییتغ

 
 6شکل 
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 PPPoE یدر پ یپ یقطع
این  ثابت و روشن باشد(،ADSLشود)چراغ  میو روشن  بر روی مودم شما خاموش PPPچراغ در زمان قطعی که  در صورتی

 .است (PPPoE)قطعی از نوع کانکشن   مورد بدین معناست که
 .استی است که در تصویر زیر مشخص چراغ ZyXELهای بر روی مودم PPPچراغ 

 

 7شکل

تواند مشکالت احتمالی بر روی مودم و یا سیستم شما باشد. در این حالت ابتدا باید تشخیص داد  می PPPoEعوامل قطعی 
 .کنیدساعت به سیستم متصل  2بعد از . بدین منظور مودم را از سیستم جدا کرده و استکه مشکل از سیستم و یا از مودم 

 بایست سیستم را  میو  استکه در این بازه قطعی وجود نداشته باشد به این معناست که مشکل از سیستم  در صورتی
 .کنیدویروس یابی و پاک سازی 

  بودن پهنای باند )به دلیل ویروس( باشد. برای خالی کردن ، زیرا ممکن است علت قطعی پر کنیدپهنای باند را چک
 پهنای باند مراحل زیر را انجام دهید:

  با استفاده از دستورNetstat –on هایی که خواسته یا ناخواسته بر روی سیستم شما در  توانید تمامی برنامه می
 .کنیدباشند را شناسایی  میحال اجرا 

  برای اجرای این دستور از منویStart  کامپیوتر خود گزینهRun  توانید با انتخاب  می)این مورد را  کنیدرا انتخاب
 خود نیز انجام دهید.( Keyboardبر روی  Rدکمه "ویندوز" و حرف 
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 .کنید Enter" را وارد کرده و Netstat -onدر صفحه باز شده دستور "

 بر روی سیستم شما به نمایش درخواهد آمد.های در حال اجرا  با اجرای این دستور تمامی برنامه

 

 9شکل

 .کنیدرا بر روی کاغذ یادداشت  است ESTABLISHEDآنها  Stateتمامی خطوطی که  PIDبعد از اجرای این دستور 
 را باز کنید.  Task Managerبه صورت همزمان، صفحه   Ctrl + Alt + Escهای  بعد از آن با انتخاب دکمه
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 11شکل

کلیک کنید و گزینه  Viewبر روی گزینه  PIDشده و در صورت عدم نمایش ستون  Processدر این صفحه وارد قسمت 
Select Columns .را انتخاب کنید 

 کلیک کنید. Okتیک ندارد آن را تیک زده و بر روی  PID(Process Identifierکه گزینه ) در این قسمت در صورتی

 

 11شکل
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های در حال اجرا را  برنامه End Processهای یادداشت شده و انتخاب گزینه  PIDبا انتخاب  Processesمجدد در صفحه 
 شوند.(  Endبایست  میهای مربوط به سیستم نProcessکه به هیچ عنوان  کنیدببندید . )به این مورد دقت 

 مشکل از مودم باشد. جهت برطرف کردن  تواند میکه مودم از سیستم جدا بوده و قطعی ادامه داشته باشد،  در صورتی
مودم    Firmwareداشته باشد آن را با آخرین نسخه  Upgradeکه مودم قابلیت  مشکل مودم، در صورتی

Upgradeنحوه به روزرسانی و کانفیگ )کنیدی مودم دانلود توانید از سایت رسمی سازنده میها را  کنید. این فایل
 ( استموجود  راهنمای نصب و تنظیم مودمقسمت  شاتل سایت های تحت ساپورت شاتل در مودم

،قسمت بسته های به روز رسانی مودم زایکسل  اتلسایت شتوانید از  میکنید،  میاستفاده  ZyXELدرصورتی که از مودم 
،Firmware  کنیدرا دانلود. 

 کانکشن را از مودم به سیستم انتقال دهید )نوع کانکشن را در کنسول مودمBridge  انتخاب نموده ویکBroad 

Band Connection نحوه ساختن تواند مشکل از مودم باشد. ) میکه مشکل قطعی برطرف شد،  بسازید(. در صورتی
Broad Band Connection) 

 
 قطعی پی در پی شبکه داخلی

و قطعی  استبر روی مودم شما روشن است این بدین معنی ست که مودم شما کانکت   PPPو  ADSLکه چراغ  در صورتی
 .استبه علت مشکالت شبکه داخلی 

و بر روی سیستم خود صفحه   کنیدبایست مودم را مستقیم به تک سیستم متصل  میبرای بررسی دقیق مشکل شبکه داخلی 
Command Prompt  را  باز نموده و دستورPing .را اجرا کنید 

نید با انتخاب کلید توا را انتخاب کنید . )این مورد را می  Runکامپیوتر خود گزینه   Start، از منویPingبرای اجرای دستور 
 خود نیز انجام دهید. ( Keyboardبر روی R"ویندوز" و حرف 

 کلیک کنید. OKرا تایپ کرده و بر روی CMDدر داخل آن گزینه  Runبعد از باز شدن قسمت 

 

 4شکل

https://www.shatel.ir/technical-support/knowledge-base/
https://www.shatel.ir/technical-support/download-center/
https://www.shatel.ir/file/2016/02/04GL37.pdf
https://www.shatel.ir/file/2016/02/04GL37.pdf
https://www.shatel.ir/file/2016/02/04GL37.pdf
file:///c:/windows/system32/cmd.exe
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 برای شما باز خواهد شد. Command Promptصفحه  OKبا انتخاب گزینه 

 Ping Modem 

 .کنیدخود، دستور زیر را وارد  Command Promptدر شروع قطعی در ابتدایی ترین مرحله در صفحه 
Ping <Modem IP> 

Modem IP  در اصلIP  استمودم شما. 
 :استها به صورت زیر  پیش فرض مودم IPهای مختلف متفاوت بوده و  مدر مود IPاین 

ZyXEL=192.168.1.1 

Asus=192.168.1.1 

Paradyne=192.168.1.1 

Symphony=192.168.1.1 

Billion=192.168.1.254 
Level One=192.168.1.254 

 

 13لشک

شود که هر کدام از این خطوط  چهار خط مشابه به شما نشان داده می  Enterبعد از وارد کردن این دستور و انتخاب دکمه 
 .استنشان دهنده یک مورد 

 Reply From 
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file:///c:/windows/system32/cmd.exe
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بایست به مرحله  ست که ارتباط با مودم به صورت صحیح برقرار بوده و می از مودم این بدین معنی Replyدر صورت داشتن 
 وجود داشته باشد.( TTLو  Reply  ،Time.) به این مورد دقت فرمایید که در انتهای هر کنیددو مراجعه 

 No Reply 

شوید که دلیل قطعی شما، قطع شدن  میرا نداشتید متوجه این مورد  Ping Modemکه با چک کردن این مرحله  در صورتی
 :. لذا برای حل مشکلاستارتباط سیستم به مودم 

  به مودم متصل است:سیستم از طریق کابل 

 .کنیدگیرد، آن را به صورت مستقیم به تک سیستم متصل  میکه مودم در شبکه داخلی مورد استفاده قرار  در صورتی

 را انجام دهید. Ping و مجددا کنیدکابل شبکه ای که مودم را به سیستم تان متصل کرده چک   .1

 دن کابل ارتباطی بین مودم و سیستم شما باشد.شاید مشکل پیش آمده در زمان قطعی، به دلیل قطع و وصل ش

 . کنیدکارت شبکه سیستم را چک   .2

  تنظیماتIP توانید مجدد وارد صفحه  . برای انجام این کار می را به صورت دستی انجام دهیدRun 
خود  Network Connectionوارد صفحه  OKو انتخاب گزینه  ncpa.cplشده و با وارد کردن دستور 

 شوید.

 

 11شکل

را Propertiesمربوط به مودم را انتخاب نموده و با کلیک راست بر روی آن گزینه   Local Area Connectionدر ابتدا
 .کنیدانتخاب 

 

 11شکل
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 ای به صورت شکل زیر برای شما باز خواهد شد. صفحه  Propertiesبعد از انتخاب گزینه 

 

 17شکل

ای برای شما باز خواهد  و دوبار کلیک بر روی آن صفحه Internet Protocol (TCP/IP)این قسمت با انتخاب گزینه  در
 Internet Protocol Versionبایست گزینه  در این قسمت می است Vistaو یا  Sevenکه ویندوز شما  ) در صورتی شد.

4 (TCP/IPv4)  کنیدرا انتخاب). 

 را انجام دهید. IPبایست تنظیمات  در این صفحه شما می
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 :است در این قسمت تنظیمات را به صورت زیر وارد کنید ZyXELکه مودم شما  در صورتی
IP Address:192.168.1.X (x=2  254 الی ) 

Subnet Mask: 255.255.255.0 

Default Gateway:192.168.1.1 * 
Preferred  DNS Server: 85.15.1.14 
Alternative DNS Server: 85.15.1.15 

 

Default Gateway *  در اصلIP  استمودم شما. 
 به صورت دستی، مجدد پینگ مودم را انجام دهید. IPبعد از ست کردن 
  کارت شبکه راDisable   و مجددEnable کنید. 

راست کلیک      Local area connectionشده، بر روی  Network connectionبرای انجام این کار مجدد وارد صفحه    
 ..کنیدرا کلیک   Enableراانتخاب، سپس گزینه   Disableکرده و گزینه 

  درایور کارت شبکه سیستم راUninstall و مجدد آن را  کنیدInstall .کنید 

 طرف شدن مشکل ، تنظیمات کارت شبکه حتما  به حالت اتوماتیک تغییر داده شد.نکته مهم:در صورت بر
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 ( سیستم از طریق بیسیمWireless:به مودم متصل است ) 

 :کنیدموارد زیر را بررسی  است Wirelessکه ارتباط شما با مودم از طریق  در صورتی

 ( فاصله سیستم از مودمDSL CPE .را کم تر کنید ) 

 Channel توانید از طریق راهنمای کنسول مودم در  میرا در کنسول مودم تغییر دهید. )مسیر این مورد را
 .(کنیدقسمت تنظیمات وایرلس مشاهده 

  نوع Security توانید از طریق راهنمای کنسول مودم  میرا در کنسول مودم تغییر دهید. )مسیر این مورد را
 .(کنیدمشاهده 

  مودم راUpgrade که مودم را از شاتل تهیه فرموده اید برای  )در صورتی. کنیدUpgrade  کردن مودم به
 مراجعه فرمایید.( راهنمای تنظیم مودم در سایت شاتل

های به روزرسانی تجهیزات  بستهدر قسمت ،سایت شاتل توانید در میکنید،  میاستفاده  ZyXELدرصورتی که از مودم 
 .کنیدرا دانلود   Firmware،زایکسل

 هایی که دو آنتن دارند )مانند   از عدم وجود مشکل در مودم و یا آنتن مودم اطمینان حاصل کنید )در مودم
ZyXElآنتن بزرگتر استفاده شود( ( بهتر است 

 .به دلیل وجود احتمال مشکل در کارت شبکه وایرلس، کارت شبکه وایرلس خود را مجدد نصب کنید 

 Ping Valid IP 

رفته و در صفحه  Ping Valid IPشود، به سراغ مرحله بعد یعنی میقطع ن Ping Modemکه در هنگام قطعی  در صورتی
CMD  85.15.1.15دستورPing .را وارد کنید 

 

 19شکل

 

 NO Reply 

 مودم باشد.NAT سیستم ویا تنظیمات ،در این حالت ممکن است مشکل از کارت شبکه

https://www.shatel.ir/technical-support/knowledge-base/
https://www.shatel.ir/technical-support/knowledge-base/
https://www.shatel.ir/technical-support/download-center/
file:///c:/windows/system32/cmd.exe
file:///c:/windows/system32/cmd.exe
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  کنید.بنابراین در ابتدایی ترین مرحله از پر نبودن پهنای باند خود اطمینان حاصل 
 تواند پهنای باند در حال استفاده بر روی سیستم شما را به شما نشان دهد. می ، DU meterهایی مانند  استفاده از برنامه

 .( کنیددانلود  DUMETERتوانید از سایت  می)این برنامه را 
  بعد از اطمینان از خالی بودن پهنای باند بر روی سیستم خودInternet Security  وFirewall  کنیدرا غیرفعال .

 .کنیدمراجعه  Security Internetو  Firewallبررسی  توانید به لینک راهنمای میبرای بررسی این مورد 
 در صورت حل نشدن مشکل، بر روی کارت شبکه خود  ،بعد از انجام این کارIP  کنیدبه صورت دستی ست. 

 های قبل توضیح داده شده است . انجام این کار در فصل
 تیب در صورت عدم حل مشکل ممکن است مورد به مودم شما مربوط باشد. برای حل این مشکل موارد زیر را به تر

 :تا برطرف شدن مشکل ادامه دهید
 .کنید Upgrade، مودم را است Upgradeکه مودم شما دارای فایل  در صورتی .1

 .کنیدآن را ریست سخت افزاری و سپس کانفیگ  ،مودم Upgradeبعد از  .2

 Upgradeهای  فایلو  راهنمای کنسول مودم در قسمت  راهنمای نصب و تنظیم مودم توانید به میمودم  Upgradeبرای 
 .کنیدمراجعه  های به روزرسانی تجهیزات زایکسل بستهدر قسمت  موجود در سایت

تنظیم کنید.در این حالت قطعی را Bridge کانکشن را بر روی سیستم منتقل کرده و مودم را به حالت  .3
توان نتیجه گرفت که تا حدودی ممکن است مشکل از سمت  می. در صورت برطرف شدن مشکل  کنیدبررسی 
NAT .مودم باشد 

 مودم دیگری بر روی خط قرار داده و قطعی را بررسی کنید. .4

 Reply From 

در هنگام قطعی این مورد به این معناست که ارتباط شما با اینترنت برقرار بوده و Valid IPاز  Replyدر صورت داشتن 
وجود داشته  TTLو  Reply، Time.) به این مورد دقت فرمایید که در انتهای هر استکانفیگ مودم شما به صورت صحیح 

 باشد.(
 .کنیم می Pingرا  Yahooرفته و  Ping yahoo.comدر مرحله بعد به سراغ  

http://www.hageltech.com/dumeter/download
http://dl.shatel.ir/StaticContent/uploads/Image/pdf/rtl/04GL38.pdf
https://www.shatel.ir/technical-support/knowledge-base/
https://www.shatel.ir/technical-support/download-center/
https://www.shatel.ir/technical-support/download-center/
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 Ping yahoo.com 
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 NO Reply 

شما به  DNSهای ست شده بر روی سیستم شما به صورت صحیح نبوده و یا سرویس  DNSاین مورد در حالتی ست که 
 Pingرا خواهید داشت و  Ping 85.15.1.14صورت صحیح عمل نکند. ) در صورت داشتن اخطار بدهی نیز شما فقط 

Yahoo  به شماReply ) نشان داده نخواهد شد 
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 .کنیدهای شاتل را ست  DNSتوانید بر روی کارت شبکه خود  میبرای حل این مورد به عنوان ابتدایی ترین مرحله 

 8ویندوز بر روی کارت شبکه: DNSبررسی اتوماتیک بودن 
 .کنیدرا انتخاب  Control Panelسپس   Settingگزینه  Charmin Barشوید و از  Desktopوارد  Startاز صفحه 
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 21شکل 
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 داده خواهد شد : شینما ریبه مانند شکل ز یداده شوند صفحه ا شینما Large Iconsدر حالت  ها تمیاگر آ
 

 
 21شکل

 
 نهیبا انتخاب گز 11در پنجره شکل  ایو  View Network Status and Tasks نهیبا انتخاب گز 16در پنجره شکل 

Network and Sharing Center داده خواهد شد: شینما ریپنجره شکل ز 
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سمت چپ انتخاب  یرا از منو Change adapter Settings نهیگز Network Connectionورود به قسمت  یبرا
 .دیکن

 
 28شکل

 Properties نهیراست نموده و گز کیکل  Local Area Connectionیبر رو Network Connectionدر پنجره 
 . کنیدرا انتخاب 

 
 29شکل
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 داده خواهد شد. شینما 9Local Area Connection Properties پنجره Properties نهیبا انتخاب گز

 
 31شکل

به  یصفحه ا Properties نهی( و سپس انتخاب گزTCP/IPv4) Internet Protocol Version 4 نهیبا انتخاب گز
 .شود یم داده نشان ریشکل ز

 Obtain an IP address نهیانجام داده و گز ریرا  به صورت ز IP ماتیتنظ ریبعد از وارد شدن به صفحه ز

automatically  کنیدرا انتخاب: 
 

 
 31شکل
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 Seven ندوزیو
 .کنیدرا انتخاب  9Control Panel ندوزیو Startیابتدا از  منو

 شود :  یداده م شینما ریبه صورت ز یصفحه ا Control Panelبا انتخاب 

 
 32شکل 

 داده خواهد شد : شینما ریبه مانند شکل ز یداده شوند صفحه ا شینما Large Iconsدر حالت  ها تمیاگر آ
 

 
 33شکل 

 
 نهیبا انتخاب گز 11در پنجره شکل  ایو  View Network Status and Tasks نهیبا انتخاب گز 16در پنجره شکل 

Network and Sharing Center داده خواهد شد: شینما ریپنجره شکل ز 
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 34شکل 

 
سمت چپ انتخاب  یرا از منو Change adapter Settings نهیگز Network Connectionورود به قسمت  یبرا
 .دیکن

 
 31شکل 

 
 Properties نهیراست نموده و گز کیکل  Local Area Connectionیبر رو Network Connectionدر پنجره 
 . کنیدرا انتخاب 
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 داده خواهد شد. شینما 9Local Area Connection Properties پنجره Properties نهیبا انتخاب گز

 
 37شکل

به  یصفحه ا Properties نهی( و سپس انتخاب گزTCP/IPv4) Internet Protocol Version 4 نهیبا انتخاب گز
 .شود یم داده نشان ریشکل ز

 Obtain an IP address نهیانجام داده و گز ریرا  به صورت ز IP ماتیتنظ ریبعد از وارد شدن به صفحه ز

automatically  کنیدرا انتخاب: 
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 XP ندوزیو
 

 . دیرا انتخاب کن Control Panel ندوز،یو Start یابتدا از منو
 .دیرا انتخاب کن Network Connections نهیسپس گز
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 39شکل 

 
 .دیکن راست کیکل Local Area Connection  نهیگز یبر رو

 .دیکن کیکل Propertiesیسپس رو
 

 
 41شکل 

 شود.  یباز م Local Area Connection Properties، صفحه Propertiesبعد از انتخاب 
 .دیکن کیکل Propertiesیرا انتخاب کرده و روInternet Protocol (TCP/IP)  نهیگز
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 41شکل 

 :دیانجام ده ریرا  به صورت ز IP ماتیتنظ ریبعد از وارد شدن به صفحه ز

 
 42شکل 

  ریست کردنDNS Client: 
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را انتخاب   Manage. سپس گزینه کنیدراست کلیک  My Computer شده و بر روی Startبرای انجام این کار وارد منوی
 .کنیدرا انتخاب  Services and Applicationگزینه   Computer Managementکنید. با باز شدن صفحه 

 شود. های سیستم به شما نشان داده می سرویس Servicesبا انتخاب گزینه 
 کنید.  Restartرا انتخاب کرده و آن را  DNS Clientدر این قسمت گزینه 

 

   پاک کردن  کشDNS: 

تا کش  کنید  Enterرا تایپ و  سپس Ipconfig /FlushDNSرا باز نموده و دستور  CMDبرا ی اجرای این دستور صفحه 
DNS .سیستم پاک شود 

 

 43شکل 
 

 باشید.در صورت عدم حل مشکل با پشتیبانی فنی شهر خود در تماس 
 مودم آپگرید شود. در انتها در صورت برطرف نشدن مشکل،

file:///c:/windows/system32/cmd.exe

