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تشخیص ًَع قطعی پی در پی

در صَرتی وِ در استفادُ از سرٍیس ایٌترًت خَد دچار اختالل تَدُ ٍ در ٌّگام استفادُ از ایٌترًت تا لطؼی

سرٍیس هَاجِ هیطَیذ تا تَجِ تِ هتفاٍت تَدى رٍش ّای رفغ ایي هطىل اتتذایی تریي هرحلِ تطخیص
ًَع لطؼی هیثاضذ .ترای هتَجِ ضذى ایي هَرد وِ در ٌّگام لطؼی سرٍیس ایٌترًت ضوا لطغ تَدُ ٍ یا
فمط تِ دلیل هطىالت ضثىِ داخلی خَد ضاّذ لطؼی تاضیذ دٍ راُ حل ٍجَد دارد:

اتتذا ٍارد پٌل وارتری خَد ضذُ ٍ سپس رٍی گسیٌِ ریس هصرف ولیه وٌیذ.

سپس هیتَاًیذ ًسثت تِ هذیریت هصرف خَد الذام فرهاییذ.
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 .1در صَرتی وِ تا ًطاى دادى واًىطي ّای هرتَطِ هتَجغ ایي هَرد ضذیذ وِ در زهاى لطؼی تا راستی
واًىطي ضوا ًیس لطغ ٍ ٍصل ضذُ است هیتَاى ًتیجِ گرفت وِ هطىل پیص آهذُ هرتَط تِ سیستن
ًثَدُ ٍ ضوا هیثایست هسایل هرتَط تِ ( لیٌه ضَد ) را تررسی ًواییذ.
قطعی کاًکشي بِ دٍ حالت تقسین خَاّذ شذ:

 .1در صَرتی وِ در زهاى لطؼی چراؽ  ( ADSLیا چراؽ  )Linkتر رٍی هَدم ضوا خاهَش ٍ
رٍضي هیطَد لسوت لطؼی پی در پی  ADSLرا هطالؼِ ٍ هراحل را تا ترطرف ضذى هطىل
اًجام دّیذ.
 .2در صَرتی وِ چراؽ  ADSLهَدم تِ صَرت ثاتت رٍضي تاضذ ٍلی چراؽ ایٌترًت تر رٍی هَدم
ضوا خاهَش ٍ رٍضي هیطَد لسوت لطؼی پی در پی  INTERNETرا هطالؼِ ٍ هطىل را
ترطرف ًواییذ.

 .2در صَرتی وِ تا هطاّذُ واًىطي ّا هتَجِ ایي هَرد ضذیذ وِ در زهاًی وِ ضاّذ لطؼی تَدُ ایذ
هَدم ضوا تِ ایٌترًت واًىت تَدُ است هیتَاى ًتیجِ گرفت وِ لطؼی ضوا تِ دلیل هطىالت
سیستوی هیثاضذ.
ترای ترطرف ًوَدى هطىل هیثایست هَارد داخلی را چه ًواییذ.ترای اًجام ایي وار تِ لسوت لطؼی ضثىِ
داخلی هراجؼِ فرهاییذ.
.
در سهاى قطعی بِ چزاغ ّای هَدم خَد دقت فزهاییذ:

 .1در صَرتی وِ در زهاى لطؼی چراؽ  ADSLتر رٍی هَدم ضوا خاهَش ٍ رٍضي هیطَد لسوت لطؼی
پی در پی  ADSLرا هطالؼِ ٍ هراحل را تا ترطرف ضذى هطىل اًجام دّیذ.
 .2در صَرتی وِ چراؽ  ADSLهَدم تِ صَرت ثاتت رٍضي تاضذ ٍلی چراؽ ایٌترًت رٍی هَدم خاهَش ٍ
رٍضي هیطَد لسوت لطؼی پی در پی  INTERNETرا هطالؼِ ٍ هطىل را ترطرف ًواییذ.
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 .3در صَرتی وِ چساؽ  INTERNET ٍ ADSLتر رٍی هَدم ضوا در زهاى لطؼی رٍضي تواًٌذ ایي
تذیي هؼٌی است وِ هَدم ضوا واًىت تَدُ ٍ ضوا از ضثىِ داخلی هیثاضذ ترای ترطرف ًوَدى هطىل
هیثایست هَارد داخلی را چه ًواییذ ترای ایٌجام ایي وار تِ لسوت لطؼی ضثىِ داخلی هراجؼِ
فرهاییذ.

قعطی پی در پی ADSL

چراؽ  ADSLتر رٍی هَدم جْت ًطاى دادى ٍجَد دیتا تر رٍی خط هیثاضذ.
هوىي است ٍجَد ػَاهل هختلف از جولِ ًَیس تر رٍی خط تاػث لطغ ٍ ٍصل ضذى ایٌترًت ٍ خاهَش ٍ رٍضي
ضذى چراؽ  ADSLضَد.
ایي ػَاهل هیتَاًذ تغ ػلت هطىالت ضثىِ داخلی ٍ یا هطىالت تجْیسات هخاتراتی تاضذ.
ترای هثال چراؽ  ADSLتر رٍی هَدم ّای  TP-Linkچراؽ  ۲از سوت چپ هیثاضذ.

ترای ترطرف ًوَدى ایي هطىل ضوا هیثایست ولیِ ی هراحل را تِ ترتیة زیر تا ترطرف ضذى لطؼی پی در پی
 ADSLاًجام دّیذ.
ایتذایی تریي هرحلِ در تررسی لطؼی پی در پی  ADSLتررسی ًَیس ٍ سیگٌال خط هیثاضذ.تذیي هٌظَر
هیتَاًیذ ٍارد صفحِ وٌسَل هَدم خَد ضذُ ٍ ًَیس ٍ سیگٌال خط را تررسی فرهاییذ.
ترای ٍرٍد تِ وٌسَل هَدم یه صفحِ هرٍرگر ( Internet Explorerیا  ) Mozilla Firefoxتاز
وردُ ٍ در لسوت  Address barآى  IPهَدم خَد را ٍارد ًواییذ.

تْیِ شذُ تَسط  :شزکت فَرس پیشگام

تْیِ کٌٌذگاى  :هحوذ علی ٍردیاًی ٍ هحوذ اسواعیلی

راهنمای بررسی و برطرف کردن مشکل قطعی پی در پی
 IPهَدم  TP-Linkتِ حالت پیطفرض  1.191619191هیثاضذ .تا تاز ضذى صفحِ  TP-Linkدر
لسوت یَزر ٍ پسَرد  adminرا تایپ ًوَدُ ٍ پس از ٍارد ضذى تِ تٌظیوات هَدم هطاتك ضىل زیر از
ویفیت خط خَد هطلغ ضَیذ

در صَرتی کِ ًَیش ٍ سیگٌال ًاهٌاسب باشذ تا بزطزف شذى هشکل هَارد سیز را بِ تزتیب بزرسی بفزهاییذ:

ًَیس ٍ سیگٌال هٌاسة استاًذارد خاصی ًذارد اها تِ صَرت ًرهال سیگٌال هٌاسة در حذٍد ػذد ًَ ٍ ۰۳یس
هٌاسة در حذٍد ػذد  ۲۳هیثاضذ.
 تِ ایي هَرد دلت داضتِ تاضیذ وِ ایي همذار تِ صَرت هیاًگیي تَدُ ٍ تاال تَدى سیگٌال ) ٍ ) SNR
پاییي تَدى همذار ًَیس تِ تْثَد ٍظؼیت خط ووه خَاّذ ورد.
در صَرتی کِ ًَیش ًشاى دادُ شذُ بسیار باالتز اس عذد هذکَر ٍ یا پاییي اس ایي عذد باشذ بِ تزتیب
هزاحل سیز را تا تغییز ٍ هٌاسب شذى ًَیش ٍ سیگٌال اًجام دّیذ:

تْیِ شذُ تَسط  :شزکت فَرس پیشگام

تْیِ کٌٌذگاى  :هحوذ علی ٍردیاًی ٍ هحوذ اسواعیلی

راهنمای بررسی و برطرف کردن مشکل قطعی پی در پی
ػاهل ًَیس را ضٌاسایی ًواییذ ( تواهی دستگاّْا از جولِ اسپلیتر – تلفي – دٍضاخِ ظذترق – وارتخَاى –
فىس –  ٍ Caller IDدیگر دستگاُ ّا را تِ ترتیة از رٍی خط تلفي  ADSLترداضتِ ٍ هَدم را تِ صَرت
هستمین تذٍى اسپلیتر ٍ ٍسایل جاًثی تِ خط تلفي هتصل وردُ ٍ ًَیس ٍ سیگٌال را تررسی تفرهاییذ).
سین ٍ پریس تلفٌی وِ هَدم تِ آى هتصل است را چه ٍ تؼَیط ًواییذ.
در صَرت دٍالیٌِ تَدى پریس تلفي – پریس هرتَطِ را تؼَیط ٍ هَدم را تِ پریس دیگری هتصل وٌیذ.
از اتصاالت صحیح آداپتَر هَدم ٍ سالن تَدى پریس ترق اطویٌاى حاصل ًواییذ.

در صَرتی کِ با بزرسی تواهی هَارد داخلی هشکل ًَیش ٍ سیگٌال شوا بزطزف ًگزدیذ در ایي
هزحلِ :
هَدم را تِ ّوراُ آداپتَر ٍ واتل تلفي تِ  Boxهخاتراطی ( سرخط ) وِ ًسدیه درب ٍرٍدی ساختواى لرار
دارد تثریذ.هَدم را تِ پریس ترق هتصل ٍ رٍضي ًواییذ سپس خط ( ADSLخط راًژُ ) را ضٌاسایی وٌیذ رٍوص
یه سر واتل تلفي را جذا ًوَدُ ٍ تِ ترهیٌال سرخط ٍ لسوت سَوت دار را تِ لسوت  Lineهَدم هتصل
ًواییذ.
ترای اطالع از ًَیس ٍ سیگٌال در سر خط هیتَاًیذ تا ٍاحذ پطتیثاًی فٌی در تواس تاضیذ تا ًَیس ٍ سیگٌال خط
ضوا تررسی گردد.
در صَرتی وِ ًَیس ٍ سیگٌال در سرخط ًیس ًاهٌاسة هیثاضذ ایي هَرد هیتَاًذ از هَدم – هطىل در تجْیسات
هخاترات یا تستر ًاهٌاسة خط ضوا تاضذ .در صَرت اهىاى تا هَدم دیگری تررسی ًواییذ ٍ در صَرت ترلرار
تَدى هطىل تا ٍاحذ پطتیثاًی فٌی خَد در تواس تاضیذ.
هٌاسة تَدى ًَیس ٍ سیگٌال در سرخط تِ ایي هؼٌاست وِ هطىلی تر رٍی خط ضوا ٍجَد ًذارد ٍ تایذ
سیوىطی داخلی ساختواى تررسی گردد.
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در صَرتی کِ ًَیش ٍ سیگٌال هٌاسب باشذ تا بزطزف شذى هشکل هَارد سیز را بِ تزتیب بزرسی
بفزهاییذ
الزم تِ تَظیح است وِ تا ّر تغییر هیثایست ترای هذتی خط را چه فرهاییذ تا از رفغ یا ػذم رفغ هطىل
اطویٌاى حاصل فرهاییذ
تواهی دستگاّْا از جولِ اسپلیتر – تلفي – دٍضاخِ ظذترق – وارتخَاى – فىس – Caller ID
ٍ دیگر دستگاُ ّا را تِ ترتیة از رٍی خط تلفي  ADSLترداضتِ ٍ هَدم را تِ صَرت هستمین تذٍى
اسپلیتر ٍ ٍسایل جاًثی تِ خط تلفي هتصل وردُ ٍ ًَیس ٍ سیگٌال را تررسی تفرهاییذ
هَدم را تا هاتل ٍ پریس دیگر تررسی ًواییذ.
در صَرت دٍالیٌِ تَدى پریس تلفي – پریس هرتَطِ را تؼَیط ٍ هَدم را تِ پریس دیگری هتصل وٌیذ.
از اتصال صحیح آداپتَر هَدم ٍ سالن تَدى پریس تلفي اطویٌاى حاصل ًواییذ.
هَدم را از سیستن جذا ًواییذ.
هَدم را ریسیت سخت افساری ٍ سپس واًفیگ ًواییذ.
هَدم دیگری رٍی خط لرار دّیذ.

قطعی پی در پی INTERNET

در صَرتی وِ در زهاى لطؼی چراؽ  Internetتر رٍی هَدم ضوا خاهَش ٍ رٍضي ضَد (چراؽ ADSL
ثاتت ٍ رٍضي تاضذ ) ایي هَرد تذیي هؼٌاست وِ لطؼی از ًَع واًىطي )  ) PPPoEهیثاضذ.
چراؽ  Internetتر رٍی هَدم ّای  Tp-Linkچراؽ  ۰از سوت چپ هیثاضذ.
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ػَاهل لطؼی چراؽ  INTERNETهیتَاًذ هطىالت احتوالی تر رٍی هَدم ٍ یا سیستن ضوا تاضذ .در ایي
حالت اتتذا تایذ تطخیص داد وِ هطىل از سیستن ٍ یا از هَدم هیثاضذ .تذیي هٌظَر هَدم را از سیستن جذا
وردُ ٍ تؼذ از  ۲ساػت تِ سیستن هتصل ًواییذ.
 در صَرتی وِ در ایي تازُ لطؼی ٍجَد ًذاضتِ تاضذ تِ ایي هؼٌاست وِ هطىل از سیستن هیثاضذ ٍ
هیثایست سیستن خَد را ٍیرٍس یاتی ٍ پان سازی ًواییذ.
 پٌْای تاًذ را چه ًواییذ زیرا هوىي است ػلت لطؼی پر تَدى پٌْای تاًذ ( تِ دلیل ٍیرٍس) تاضذ.
 در صَرتی وِ هَدم از سیستن جذا تَدُ ٍ لطؼی اداهِ داضتِ تاضذ هیتَاًذ هطىل از هَدم تاضذ .جْت
ترطرف وردى هطىل هَدم در صَرتی وِ هَدم لاتلیت  Upgradeداضتِ تاضذ آًرا تا آخریي ًسخِ
 Firmwareهَدم  Upgradeوٌیذ .ایي فایل ّا را هیتَاًیذ از سایت رسوی سازًذُ ی هَدم
داًلَد ًواییذ.
 واًىطي را از هَدم تِ سیستن اًتمال دّیذ ( ًَع واًىطي را در وٌسَل هَدم  Bridgeاًتخاب ًوَدُ
ٍ یه  Broad band Connectionتسازیذ ) در صَرتی وِ هطىل لطؼی ترطرف ضذ
هیتَاًذ هطىل از هَدم تاضذ.

قطعی پی در پی شبکِ داخلی

.1دستَرات پیٌگ ( لیٌک شَد)
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