
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه كننده:

 مدیر پشتیبانی مشترکین

 تاییدكننده:

 معاون پشتیبانی مشترکین

 تصویب كننده:

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 یکشماره ویرایش:  20/01/1392تاریخ تهیه اولیه:   SS-GL-39  كد سند:

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSLی عیب یابی راهنما
 

 
 

 

 

 عمومیسطح محرمانگی: 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 2 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 جدول شرح تغییرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ء ویرایشمنشا شرح تغییر تاریخ ویرایش شماره ویرایش  

 توصیه بهبود  بازنگری کل سند براساس جدید ترین روش های عیب یابی 13/11/1397 1

    

    

    

    

    

    

    



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 3 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 ADSLراهنمای عیب یابی 

 
 ؟خط تلفن بوق آزاد نداردچرا -1

گر بوق آزاد ندارد، مودم را از مدار خارج کرده و خط تلفن را چک کنید. در صورتی که بوق آزاد شنیده نشد می باشد ا ADSLخط  تلفنی که داری سرویس 

 با اداره مخابرات  قسمت رفع خرابی تماس بگیرید و خرابی تلفن را ثبت کنید.

)یا شودک زن میچراغ مودم در هنگام صحبت با تلفن ثابت است، ولی به محض قطع شدن تماس، لینک مودم چشمچرا  -2

 ؟بالعکس(

به نویزگیر  دقت داشته باشید به ازای هر گوشی تلفن یک میکروفیلتر یا اسپلیتر سالم حد فاصل پریز و گوشی تلفن نصب باشد. ممکن است پریز تلفن مجهز

با چک نمودن هیچ یک از موارد باال مشکل حل نشد در صورتیکه  .باشد؛ بنابراین ابتدا اطمینان حاصل نمایید که دو شاخه ضد برق در مدار تلفن وجود ندارد

  1با بخش پشتیبانی فنی شرکت آسیاتک تماس حاصل فرمائید

 چرا اینترنت قطع و وصل می شود؟-3

 :شودقطع شدن سرویس به صورت پی در پی از دو عامل اصلی ناشی می

 شرح ذیل  اقدام نمود  :   حالت اول چراغ لینک قطع وصل می گردد که  جهت بررسی این  مورد باید  به

تواند در مخابرات و یا در محل مشترک به وجود بیاورد که علت می ADSL تواند اختالالتی را بر روی اینترنتوجود نویز برروی خط می       

پی را به همراه داشته  این نویزها و اختالالت موقتی ممکن است قطعی پی در .باشد. نسبت سیگنال به نویز باید استاندارد و مناسب باشد

باشند. پیشنهاد می شود برای تک تک تلفن های روی خط و مودم یک اسپیلیتر قرارداده شود. )در ادامه این راهنما بطور جامع اطالعاتی 

 در رابطه با نویز و سیگنال ارائه شده است(.

 شرح ذیل  اقدام نمود  :   حالت دوم چراغ اینترنت قطع وصل می گردد که  جهت بررسی این  مورد باید  به

در  حالت کلی  جهت  بررسی این مورد  الزم می باشد که مودم در حالت بریج بررسی شود و اگر مشکلی نبود یعنی  مورد مربوط به  مودم 

مودم یا با  Frame wareکردن  updateمی باشد و یه سری موارد در مورد مودم قابل بررسی می باشد که میتوانید چک نمایید همچون با 

reset factory .و تنظیم مجدد مودم امکان برطرف شدن دارد، در غیر این صورت تعویض مودم انجام شود 

  توجه در برخی موارد چراغ ابنترنت مودم به صورت مکرر چشمک می زند که این مورد باعث می شود پهنای باند کافی توسط دستگاه شما

 تواند موارد ذیل باشد:دریافت نشود علت ایجاد این مورد می 

                                           
 شماره 1544 پشتیبانی  24 ساعته 7 روز  هفته 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 4 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

همین  طور استفاده نرم افزار های  که نیاز  به  بروز  رسانی دارند در داخل  سیستم و یا نرم افزار های تلفن همراه موجب این  امر می شوند  و   -1

مل مشکالتی همچون ارسال و یا تواند عاتواند موجب به وجود آمدن این مشکل شود. ویروس میوجود ویروس بر روی کامپیوتر و یا شبکه شما می

 قطع و وصل شدن مکرر و مشکالت دیگر شود. دریافت بی دلیل دیتا و در نتیجه اشغال شدن پهنای باند،

می در  برخی موارد که به  این شکل بی  دلیل  چراغ اینترنت چشمک می زند احتمال اتصال افراد ناشناس به  مودم شما می باشد  بدین  منظور  -2

  بروی مودم خود تعداد افراد متصل را مانیتور نمایید و مک آدرس های ناشناس را در  داخل مودم مک فیلتر نمایید. fingنصب نرم افزار  توانید با



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 5 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

چراغ لینک چشمک زن و یا 
خاموش است

نو  مودم چیست 

.تمامی تلفن ها را از خط جدا کنید

Ethernet (LAN)

آیا چراغ ثابت شده است 

.اتصال خط به اسپلیتر را چک کنید

آیا چراغ ثابت شده است 

خیر

پایان

بله

بله

اسپلیتر را از سرخط بردارید و مودم را مست یم 
.روی سایر پریزها تست شود. وصل کنید

خیر

آیا چراغ ثابت شده است 

.دوشاخه تلفن را چک کنید که ضد برق نباشد

خیر

آیا چراغ ثابت شده است 

خط متصل به مودم همان خط ران ه شده باشد 
.و بوق نیز داشته باشد

بلهآیا چراغ ثابت شده است 

بله

بله

در این صورت، با واحد 
پشتیبانی تلفنی شرکت 
آسیاتک تماس بگیرید

خیر

.تنظیمات مودم چک شود
مطاب  تنظیمات راهنماهای ارائه شده توسط (

)شرکت آسیاتک

 Local area connectionاز درست بودن 
اطمینان پیدا کنید USBمودم 

در صورت نیاز درایور مجددا  / درایور چک شود 
.نصب گردد

آیا مشکل از درایور است 

usb

خیر

بله

نچه  نشده  Local area connectionچنا ساخته 
شتباه ایجاد شده است،  و یا احتمال میدهید ا

را  Local area connection راهنمای ساخت
.مطالعه نمایید

احتمال میدهید مشکل از درایور است، نصب  نچه  چنا
CD بوده است اشتباه  ل ا میبایست درایور . درایور 

Uninstall  شده و مجدداInstall گردد

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 6 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 ؟چراغ اینترنت روشن نمی شودچرا چراغ لینک ثابت است اما -4
می باشد و حالت بعدی اتصال  دستی  که تحت  PPPOEالت اتصال خودکار که تحت عنوان اتصال در  حالت کلی  دو شکل اتصال به  مودم داریم یک ح

 را خاموش ویک بار مودم خود چنانچه مودم به صورت اتوماتیک کانکت می شود اما در حال حاضر آفالین است، ابتدا می باشد.  BRIGEعنوان اتصال 

مربوطه   Errorبررسی در صورت امکان کانکشن دستی ایجاد  نموده و به  و مودم را چک نمایید روشن کنید. چنانچه مجددا کانکت نشدید، تنظیمات

 سیاتک تماس حاصل نمایید.آپرداخت  و در صورت  عدم  رفع مشکل با  شماره  پشتیبانی  

 broadband-connectionنحوه ساخت  -5
ید تنظیمات مودم در حالت بریج ست گردد که در فایل مجزا توضیح داده شده است و در ادامه بررسی اتصال بروی حالت بریج دارای دو مرحله می باشد ابتدا با

 باید بروی سیستم کانکشن بریج ساخته شود در ادامه توضیحات نحوه ساخت کانکشن بروی سیستم عامل های مختلف توضیح داده شده است.

 XP در ویندوز Broadband Connection نحوه ساخت-5-1

  یمنو از Start گزینه برروی Control Panel کنید کلیک. 

  صفحه در Control Panel گزینه Network Connection کنید انتخاب را. 

  صفحه چپ سمت Create a new connection نمایید انتخاب را. 

 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 7 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 صفحه Welcome to the new connection wizard روی بر شود، می باز شما برای next کنید کلیلک. 

 

 گزینه کنید دقت Connect to the internet روی بر سپس و باشد خورده تیک Next کنید کلیک. 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 8 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 گزینه Set up my connection manually و زده تیک را Next کنید. 

 

 

 گزینه Connect using broadband connection و بزنید تیک را Next کنید کلیک را 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 9 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 حال Isp name شماست کانکشن اسم همان که کنید وارد نام یک را. 

 

 صفحه این در Username و خطتتان شماره Password کنید وارد را. 

User name  در تهران شماره تلفن بدون کد و در شهرستان ها با کد و بدون صفر می باشد در صورتی که مرکز برگردان داشته است

 باید نام کاربری خود را از پشتیبانی دریافت نمایید.

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 10 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 تیک حال add a shortcut و زده را finish کنید کلیک را.  

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 11 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 Vista در ویندوز Broadband Connection نحوه ساخت -5-2

 ابتدا از منوی Start  ،ویندوزControl Panel  را انتخاب کنید. 

  درControl Panel  گزینهNetwork and Sharing Center .را انتخاب کنید 

 

  حال گزینهSetup a new connection or network .را انتخاب کنید 

 
 گزینه Connect to the internet و کنید انتخاب را Next کنید کلیک را. 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 12 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

 اگراز قبل Broadband connection روی  گزینه  .شودای وجود داشته باشد، صفحه زیر ظاهر میNo, create a new connection  

کلیک و ادامه روند را طی نمایید

 

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب و روی   Broadband که در این مورد گزینه  شوددر غیر این صورت شکل صفحه زیر ظاهر می



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 13 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

  صفحه این در Username و Password نهایت در و کرده وارد را Connect کنید. 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 14 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 7در ویندوز  Broadband Connection نحوه ساخت-5-3

 منوی از Start گزینه Control Panel نمایید انتخاب را. 

 صفحه در Control Panel گزینه Network and sharing center کنید کلیک را. 

 

 گزینه حال Setup a new connection or network کنید انتخاب را. 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 15 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 گزینه Connect to the internet و کنید انتخاب را Next کنید کلیک را. 

 

 گزینه Broadband(PPPOE) کنید تخابان را. 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 16 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 صفحه این در Username و Password نهایت در و کرده وارد را Connect کنید. 

 

 8در ویندوز  Broadband Connection نحوه ساخت-5-4

شوید گزینه  Control Panelرا انتخاب کنید و وارد قسمت  Settingگزینه  Charms barشوید. از قسمت  Desktopو سپس  Startوارد صفحه 

Network and Sharing Center را انتخاب کنید و ازمنوی سمت چپ وارد قسمتNetwork and Sharing Center  شده و گزینهSet up a new 

connection or network .را کلیک کنید 

 

 
 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 17 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

  ابتدا گزینهConnect to the Internet  را انتخاب و سپس رویNext .کلیک کنید 

 

 
 

 در این پنجره روی گزینه Set up a new connection  .کلیک کنید 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 18 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 صفحه این در Username و Password نهایت در و کرده وارد را Connect کلیک نمایید. 

 

 

 10در ویندوز  Broadband Connectionنحوه ساخت -5-5

 Network andگزینه  نل شوید و در ادامهمحیط کنترل پوارد  تایپ نموده و  Control Panelکلمه  searchشوید. از قسمت  Desktopوارد صفحه 

Sharing Center  بروی گزینه  ورا انتخاب نماییدSet up a new connection or network .را کلیک کنید 

 
 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 19 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 در ادامه بروی  گزینه  زیر  کلیک نمایید:

 

 ( در این پنجره ظاهر شده روی گزینهBroadband (PPPoE .کلیک کنید 

 
 صفحه این در Username و Password نهایت در و کرده وارد را Connect کنید. 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 20 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 Mac OS  در Broadband Connectionنحوه ساخت -5-6

 
 روی از Desktop اصلی منوی وارد Apple گزینه و شده System preference کنید انتخاب را. 

 

 منوی در System preference آیکون روی بر Network کنید.  کلیک 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 21 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 منوی در Network شود. باز برایتان کوچکی صفحه تا نمایید کلیک زیر شکل در شده )+( مشخص  عالمت روی بر 

 

 گزینه میشود، باز که ای صفحه در PPPoE تیک و نموده انتخاب را Using Broadband PPPoE بزنید.  را 

 

 درنهایت و نموده وارد را خود عبور رمز و کاربری نام Apply کنید 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 22 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 Broadband Connectionهای مربوط به   Errorبررسی  -6
عددی به شما می دهد که در زیر  Errorبه اینترنت وصل می شوید هنگامی که کانکت نمی شوید یک  Broadband Connectionچنانچه شما بوسیله 

 ها را بررسی می کنیم: Errorتعدادی از این 

 

6-1 Error 651  یاError 678 

را مورد بررسی قرار دهید. چنانچه چراغ لینک ثابت نبود، مواردی که در بخش قبل توضیح داده شد را بررسی کنید و اگر لینک ثابت ابتدا چراغ لینک مودم 

به بعد موارد زیر را می  VISTAدر ویندوزهای  ERROR 651و یا  XPدر ویندوز  ERROR 678بود تنظیمات مودم را چک نمایید. به منظور رفع 

 راردهید :بایست مد نظر ق

 .جابجا شود اگر مشکل حل نشد درایور مودم مجدد نصب شود USBابتدا کابل  USBدر مورد مودم های 

 از نصب صحیح کارت شبکه مربوط به اتصال مودم اطمینان پیدا کنید

 

Error 769 6-2  

 به دو دلیل برای شما ظاهر می شود:  Errorاین 

 است مشترک ویندوز عوض کرده باشد و در ویندوز جدید درایور شناخته نشده باشد. در این حالت  درایور کارت شبکه نصب نیست. که مثال ممکن

 .باید درایور کارت شبکه را نصب نمایید

 .کارت شبکه غیر فعال است: کارت شبکه را فعال کنید 

 را انجام دهید : ذیلبه منظور بررسی فعال بودن کارت شبکه، اقدامات 

  ابتدا واردcontrol panel  و صفحه ای کهconnection  اینترنت در آن قرار دارد شوید. برای سهولت در دستیابی به این صفحه میتوانید کلید

 کنید. Enterرا تایپ کرده و  ncpa.cplرا همزمان زده تا صفحه زیر برایتان باز شود و در صفحه باز شده عبارت  Rهای ویندوز و 

 

 که برای دسترسی به اینترنت ایجاد کرده اید، کلیک چپ کرده و به اولین گزینه دقت کنید. در صورتیکه کارت  در صفحه باز شده، بر روی کانکشنی

باشد، بیانگر این مطلب است که  Enableباشد. درصورتیکه اولین گزینه عبارت  Disableشبکه شما فعال باشد، اولین گزینه میبایست  عبارت 

 ت بر روی این گزینه کلیک نمایید تا کارت شبکه شما فعال شود.کارت شبکه شما فعال نیست و میبایس



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 23 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

 

 

 را مطالعه نمایید. "راهنمای نصب کارت شبکه"درصورتیکه کارت شبکه شما دچار مشکل است، میتوانید 

 

 

 
 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 24 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

Error 691 6-3   

 این مشکل به چند دلیل ممکن است رویداده باشد : 

  پسوردی که برای خطADSL  کرده اید، اشتباه بوده استدر کانکشن وارد. 

  شما از محل دیگر و شماره ران ه دیگری اقدام به کانکت شدن به سرویسADSL خود نمود اید. 

را چک کنید. اگر مشکل حل نشد، یک  Passwordو   Usernameرا مشاهده کردید ابتدا کانکشن را باز کنید و  ERRORدر صورتیکه این 

 کانکشن جدید بسازید.

 

Error 721 6-4  
 ست شود. رستی ست نشده است و بایستی دستیبه د  Vciو  Vpiتنظیمات  می باشد که Usbاین مورد مربوط به مودم های   

 

Error 619.738.718 6-5  
 صبوری نماید. تک می باشد و کاربر الزم می باشداین ارور ها مربوط به  تجهیزات آسیا 

 حاصل نمایید. با بخش پشتیبانی تماسدم رفع مشکل می توانید صورت ع در ادامه در

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 25 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 چرا مودم آنالین است اما صفحه باز نمی شود؟ -7

 هنگامی که مودم کانکت است اما صفحات اینترنت برایتان باز نمیشود، باید موارد زیر را بررسی کنید: 

  Pingتست

 یک سایت :  Domain بررسی برقراری ارتباط با نام 

  pingسایت   Domainنام

Ping  yahoo.com    :مثال 
 را تایپ نمایید: cmdرا گرفته در پنجره ی باز شده   Rکلید ترکیبی ویندوز +

( بگ ارید و سپس آدرس یک سایت مانند Spaceرا تایپ نمایید و بعد از آن یک فاصله) pingباز خواهد شد .دستور  cmdپنجره ی سیاه رنگ  

yahoo.com   را تایپ نماییدو دکمهEnter   .را بزنید 

 
 

http://www.yahoo.com/


 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 26 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

Pinging yahoo.com [206.190.36.45] with 32 bytes of data: 

Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=281ms TTL=47 

Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=281ms TTL=47 

Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=286ms TTL=47 

Reply from 206.190.36.45: bytes=32 time=284ms TTL=47 

 

Ping statistics for 206.190.36.45: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss,) 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

    Minimum = 281ms, Maximum = 286ms, Average = 283ms 
 

Time  می نشان دهنده ی مدت زمان ارسال بسته های اطالعاتی به سمت م صد می باشد.پایین بودن این عدد نشان دهنده ی سرعت باالتر برقراری ارتباط

 باشد.

 

TTL (Time To Liveنشان دهنده ی مدت زمان ب ای بسته ) است ارسالی. 

 

 در هنگام تست پینگ پیغام هایی  به شرح ذیل مشاهده می شود:

 

7-1-Reply from   

هیچ صفحه ای برای شما باز با  فرمت فوق دریافت کردید و ارتباط شما با اینترنت برقرار بود اما همچنان  replyچنانچه در این مرحله نیز پیغام 

 موارد زیر را چک کنید: نشد

  بررسی  پروکسی 

  بررسیcash مرورگر 

 در به باز کردن صفحه اینترنتی نیستید، ممکن است به علت فعال بودن در صورتیکه پس از انجام این تنظیمات همچنان قاFirewall  ویندوز

 سیتم شما قادر به باز بودن صفحه اینترنتی نباشد .  

  چنانچه جواب دریافت شدهReply  بود ابتدا  یکبار مودم را خاموش و روشن کرده در صورت حل نشدن مشکل تنظیمات مودم را مجدد انجام

 شود. 

 

7-2-request could not find host 

 با پیغام زیر مواجه شدید مراحل زیر را انجام دهید: yahoo.com چنانچه پینگ 
C:\>ping yahoo.com 
The pinging request could not find host yahoo.com 

 را تنظیم کنید. DNSگفته میشود  در  قسمت مربوطه و باید به روشی که نگرفته است  DNSسیستم شمااین پیغام نشان میدهد که 

 

7-3- Request time out  

 بود Request time outاگر جواب دریافت شده 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 27 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 
 بودن کارت شبکه اطمینان حاصل شود.  enableمودم ست شود. الزم به ذکر است از   Ipباید تنظیمات کارت شبکه انجام شده،  

 

7-4-Destination Host Unreachable 

 
 مواجه شدید Destination Host Unreachable ز اجرای دستور با پیغام چنانچه بعد ا

 
 

 Destination Hostمودم خود را گرفته و اگر جواب باز  ping  ،IPبرقرار نمی باشد، مجدد  ADSL بدین معناست که ارتباط فیزیکی سیستم و مودم 

Unreachable  بود  می بایست ارتباطات و تنظیمات الزم مانندIP .ست شده روی کارت شبکه بررسی نمایید 

 

7-5-Destination Net Unreachable 

 
در صورتیکه مودم به صورت اتوماتیک تنظیم شده است چنانچه با  مواجه شدیدDestination Net Unreachable چنانچه بعد از اجرای دستور با پیغام  

به اینترنت متصل می  Connection PPPOEتنظیمات مودم بررسی شود و چنانچه با  خاموش و روشن کردن مودم مشکل بر طرف نشد، نیاز می باشد که

 شوید متصل بودن کانکشن را بررسی نمایید. 

 

7-6-Transmit failed general failure 

 
سیستم تا مودم برقرار نمی باشد بدین معناست که ارتباط بین  مواجه شدید Transmit failed general failure چنانچه بعد از اجرای دستور با پیغام  

 و باید ارتباط فیزیکی مثل کابل  چک شود.

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 28 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

 ؟ را بر روی سیستم خود بررسی كنیم proxyچگونه وجود -8

ر ادامه، و تنظیم بودن آن بر روی مرورگر شما باشد. د Proxyیکی از دالیلی که ممکن است در باز نشدن سایتهای اینترنتی دخیل باشد، میتواند استفاده از 

 شرح داده شده است. Internet Explorerو  Firefoxبررسی این موضو  بر روی مرورگرهای 

 

 IEدر مرورگر  Proxyبررسی -8-1

کلیک کرده ، چنانچه به صورت اتوماتیک کانکت می  connectionبر روی را انتخاب نمایید  Internet optionرا باز نموده و گزینه  toolsابتدا منوی 

تیک خورده  use a proxy server for your LANرا انتخاب کنید و اگر با کانکشن کانکت میشوید در این صفحه گزینه  LAN settingگزینه  شوید

 کنید. okبود، تیکش را برداشته و 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 29 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 Firefoxدر مرورگر  Proxyبررسی -8-2

 کلیک نمایید. Settingروی گزینه  Advancedحه باز شده  از سربرگ را انتخاب و در صف Optionگزینه Firefox در مرورگر  Toolsاز منوی 

 

 

 
 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 30 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 کلیک نمایید. OKرا انتخاب نموده و بر روی دکمه  No Proxyدر صفحه باز شده گزینه اول یعنی 
 

 
 

 Chromeدر مرورگر  Proxyبررسی  -8-3

  منویTools  در مرورگر Chrome  گزینهSettings .را انتخاب نمایید 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 31 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

   برویShow advanced settings :کلیک  نمایید 

 

  گزینهChange proxy settings .را انتخاب نمایید 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 32 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

را انتخاب کنید و اگر با کانکشن کانکت میشوید   LAN settingکلیک کرده ، چنانچه به صورت اتوماتیک کانکت می شوید گزینه  connectionبر روی 

 کنید. okتیک خورده بود، تیکش را برداشته و  use a proxy server for your LANدر این صفحه گزینه 

 Operaدر مرورگر  Proxyبررسی -8-4

  برویOpera   و در  ادامه برویSettings  :کلیک  نمایید 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 33 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

   گزینهchange proxy settings .را  انتخاب نمایید 

 

  بر رویconnection یک کانکت می شوید گزینه کلیک کرده ، چنانچه به صورت اتوماتLAN setting  را انتخاب کنید و اگر با کانکشن کانکت

 کنید. okتیک خورده بود، تیکش را برداشته و  use a proxy server for your LANمیشوید  در این صفحه گزینه 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 34 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 Safari در Proxy غیرفعالسازی-8-5

 ید.با توجه به شماره گ اری انجام شده بروی شکل  پیش برو 

 

 

 

 اطمینان توانید می کار این با کنید. ح ف را کنید می مشاهده صفحه در که هایی گزینه ی همه عالمت, پروکسی تنظیمات کردن فعال غیر برای

 .است شده فعال غیر شما Safari مرورگر پروکسی تنظیمات اکنون کنید. کلیک OK روی نیست فعال پروکسی هیچ که کنید حاصل

 

 

 

 

 

https://tarfandha.net/tag/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://tarfandha.net/tag/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87/


 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 35 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 Edgeورگر  بروی   مر proxyغیر فعال سازی  -8-6

  از منویTools  گزینهSetting .را انتخاب نمایید 

 

 

  در صفحه باز شده روی  گزینهSettings Advanced View    و در ادامه روی  گزینهOpen Proxy Setting Setting .کلیک نمایید 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 36 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

   گزینه هایUse Setup Script  وServer Use Proxy    راOff .نمایید 

 

 بروی  سیتم  عامل  اندروید proxyال سازی  غیر فع-8-7

 
 بروی  گوشی های اندروید، مطاب   راهنمای  زیر  اقدام نمایید: Proxyجهت غیر فعال سازی  

   از قسمتSetting   گزینهWifi  .را انتخاب نمایید 

 .انگشت  خود را بروی  اکسس پوینتی که به  آن متصل  هستید  نگه دارید 

   گزینهModify network .را انتخاب نمایید 

   تیک  گزینهAdvanced option .را  بزنید 

   قستProxy   گزینهNone .را انتخاب نمایید 

   در انتها دکمهSave .را بزنید 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 37 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

   غیر فعال سازیproxy   بروی  سیتم  عاملIos 

 اقدام نمایید: ی  گوشی های اپل، مطاب   راهنمای زیربرو Proxyجهت غیر فعال سازی  

 ز قسمت  اSetting گزینه Wifi  .را انتخاب نمایید 

 .انگشت  خود را بروی  اکسس پوینتی که به  آن متصل  هستید  نگه دارید 

  از قسمتHttp Proxy   گزینهOff .را انتخاب نمایید 

 

9- Reset نمودن مرورگر 
 نمایید.   Resetود را چنانچه باز هم قادر به باز کردن صفحه اینترنتی نبودید نیاز می باشد مرورگر خ

 

 IEكردن مرورگر  resetنحوه -9-1

 کلیک نمایید.  Resetرا انتخاب نموده و در صفحه باز شده روی گزینه  Advancedمرورگرگزینه  Toolsاز منوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 38 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 کلیک نمایید .Resetسپس صفحه ای باز خواهد شد مجددا روی 
 

 
 را بسته و مجدد باز نمایید. IE پنجره   را انتخاب وClose پنجره باز شده گزینه  شده و در Resetبعد از مدتی مرورگر شما 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 39 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

9-2 Reset   كردن مرورگرFirefox 

پ نمایید را تای FireFox –safe-modeباز خواهد شد( و عبارت  Windows + R را انتخاب نمایید ) این پنجره با زدن دکمه  Runگزینه   Startاز منوی

. 

 

 را انتخاب نمایید.  Changes and Restartرا تیک زده  و سپس  Reset all user preferences to Firefox defaultsدر پنجره ی باز شده 

 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 40 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

9-3 Reset   نمودن  مرورگرChrome 

 را انتخاب نمایید. Settingمرورگرگزینه  Toolsاز منوی 

 

 

 کلیک نمایید. Show Advance Settingدر صفحه باز شده روی گزینه  

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 41 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 را انتخاب نمایید. Reset Settingsدر ادامه  گزینه  

 

9-4 Reset   نمودن  مرورگرopera 
 

 عبارت %APPDATA% را وارد کرده و برروی OK کلیک کنید. 

 پوشه AppData\Roaming باز می شود. 

 )وارد فولدر )پوشه Opera  و مجددا Opera شوید. 

 فایل operaprefs.ini را ح ف نمایید. 

 توجه داشته باشید در صورتیکه تمایل دارید پروفایل کامال  از نو ساخته شود، باید تمامی فولدرها و فایل های موجود در پوشه  Opera  را ح ف

، پروفایل جدیدی ایجاد می  Opera ها و پسوردهای ذخیره شده هم ح ف خواهند شد. در اینصورت با اجرایBookmark نمایید. با این کار

 .شود

 برای تهیه Backup پشتیبان( از( Bookmarkمی توانید از فایل ، bookmarks.adr بک آپ بگیرید و در پروفایل جدید جایگزین نمایید. 

 برای تهیه  Backup پشتیبان( از( Speed Dialsمی توانید از فایل ، speeddial.ini  جایگزین نماییدبک آپ بگیرید و در پروفایل جدید. 
 
 

 (Safariمرورگر سافاری ) -9-5

کردن این مرورگر تنها تاریخچه مرور شما در اینترنت پاک می  Resetمانند دیگر مرورگر ها ندارد. با  Resetمرورگر اپل یا همان سافاری گزینه ای مبنی بر 

 کلیک کنید. Reset Safariو روی قسمت  Menuشود و باقی تنظیمات سر جای خود می مانند. برای انجام این کار از بخش 

 

 

 Edgeمرورگر   -9-6

بوده و به هیچ وجه  10روش ریست کردن مرورگر مایکروسافت اج مانند سایر مرورگرها نیست. مرورگر اج بخشی جدا نشدنی از سیستم عامل ویندوز 

 .های اساسی و اولیه استفاده کنیداما ابتدا باید از روش های مختلفی برای این کار وجود داردنمیتوان آن را از ویندوز ح ف کرد. روش

 باالیی سمت راست موجود در پنجره اف ی واقع در گوشه برای باز کردن بخش تنظیمات مربوط به مرورگر اج، بایستی پس از کلیک بر روی سه ن طه 

 .را برگزینید Settings مرورگر، گزینه

 کلیک نمایید. Show more و Choose What to Clear های، ابتدا بر روی عبارت Clear Browsing Data بخش در زیر مجموعه



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 42 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 
اندازی کرده و مرورگر مایکروسافت  خود را از نو راه کلیک کنید. حال باید رایانه Clear های قابل انتخاب را تیک بزنید، در نهایت بر رویانوا  داده و سپس همه

 .اج را دوباره اجرا کنید

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 43 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 در مرورگر Cashپاک نمودن  -10

 : IEمرورگر  Cashپاک كردن  -10-1

 کلیک نمایید. Deleteروی گزینه  Generalرا انتخاب نمایید و در قسمت اول یعنی  Internet Optionگزینه Toolsبعد از باز کردن مرورگر، از منوی 

 

 کلیک نمایید. Deleteتیک داشته باشد و سپس روی دکمه  Temporary Internet filesدقت کنید که در پنجره ی بعدی )مطاب  شکل زیر( تنها گزینه 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 44 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 :Fire Foxمرورگر  Cashپاک كردن -10-2

 را انتخاب نمایید.History  Clear Recentگزینه  Toolsپس از باز کردن مرورگر، از منوی 
 

 
 

 کلیک نمایید. Clear Nowا بزنید و سپس روی گزینه ر Cash،تیک گزینه Time Rane To Clear درپنجره باز شده در قسمت
 

 

 

 

 Chrome مرورگر  Cashپاک كردن -10-3

 را انتخاب نمایید.  Historyگزینه  Toolsپس از باز کردن مرورگر، از منوی 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 45 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

 را انتخاب نمایید. Clear Browsing dataو در ادامه  گزینه  

 
 را انتخاب نمایید. clear dataدرج شده  انتخاب نموده و در ادامه  موارد مربوطه  را  با توجه به  توضیحات  



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 46 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 47 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

  Opera مرورگر  Cashپاک كردن  -10-4

باال است کلیک کنید، از منوی ظاهر شده گزینه  –که در سمت چپ  Menuمرورگر خود را باز کنید و روی گزینه  Operaبرای پاک کردن کش 

Settings .را انتخاب کنید 

 
 

 

 را کلیک کنید. Clear browsing dataرا کلیک کنید و در پنل سمت راست دکمه خاکستری  Privacy & securityپنل سمت چپ از 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 48 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

 
 the beginning ofگزینه  Obliterate the following items fromصفحه ای مانند زیر به شما نمایش داده می شود که از منوی کرکره ای قسمت 

time نید و از بین گزینه هایی که به ترتیب در قسمت پایین تر لیست شده اند گزینه را انتخاب کCached images and files  را کلیک کنید و در نهایت

 کلیک کنید. Clear browsing dataروی دکمه خاکستری 

 

 
 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 49 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 Edge  مرورگر  Cashپاک كردن  -10-5

را فشار دهید. همانطور که در دو مرورگر قبلی هم مشاهده کردید،  CTRL + SHIFT + DEL ، کلیدهایEdge برای مدیریت تاریخچه مرورگرتان در

 .این یک میانبر استاندارد است که در همه مرورگرهای اصلی استفاده می شود

، Clear browsing data را انتخاب کنید و در زیر Settings مسیر دیگری نیز وجود دارد سه ن طه عمودی در باال سمت راست را کلیک کنید گزینه

 .را فشار دهید Choose what to clear button گزینه

 

را کلیک کنید. اگر می خواهید با هر بار بستن مرورگرتان این اطالعات پاک شود  clear خواهید پاک کنید را انتخاب کرده و برای اجرای آناطالعاتی را که می

 حفظ را خود شده ذخیره های فایل و ها کوکی خواهید می اگر قرار دهید. on را در حالت Always clear this when I close the browser گزینه

اینکار را انجام دهید. آیکونی را که در باالی تصویر پایین، آبی رنگ  History تب طری  از باید کنید، پاک را تان وبگردی تاریخچه خواهید می ف ط و کنید

 .را مشاهده خواهید کرد Clear history بروید. در اینجا گزینه History لیک کردن روی نماد ساعت، بهمی باشد را فشار دهید، سپس با ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 50 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 Safari  مرورگر  Cashپاک كردن -10-6

 Show ینهرا کلیک کنید. حاال گز Advanced را انتخاب کنید. سربرگ Preferences را باز کنید و گزینه Safari برای ح ف کش سافاری ، منوی

Develop menu in menu bar را انتخاب کنید. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 51 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 .را انتخاب کنید Empty Caches را کلیک کنید و در نهایت گزینه Develop منوی

 

 

 

 مرورگر سافاری Cache پاكسازی حافظه نهان-10-7

را  Preferences را باز کنید و گزینه Safari این است که منوی روش دیگری که برای پاکسازی مرورگر سافاری می توانید استفاده کنید

 .انتخاب کنید

 

 .بروید Privacy به سربرگ



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 52 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

 
 را انتخاب کنید Manage Website Dataدکمه 

 
 را کلیک کنید. Remove Allو 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 53 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 DNS Cache راهنمای خالی كردن-11

 را تایپ  نمایید. Cmdرا  گرفته و درصفحه باز شده عبارت   Rکلید  ویندوز  +  

 

 را وارد نمایید. ipconfig /flushdnsدر ادامه  دستور  

 
 پس از مشاهده  پیغام ذیل  عملیات با  موف یت  انجام می گردد:

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 54 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

  Firewall تنظیمات -11
 : cmdبررسی تنظیمات  فایروال با  کمک  دستورات در  محیط 

 را تایپ  نمایید. Cmdشده عبارت   را  گرفته و درصفحه باز Rکلید  ویندوز  +  

 

 

 در صورت تمایل  به  بررسی در  محیط  گرافیکی  به شرح  ذیل  اقدام می کنیم:  

را  وارد نمایید  در ادامه  طب    firewall.cplباز می شود در این  صفحه  دستور   Runرا  گرفته  و صفحه  Rکلید  ویندوز  و   desktopدر  صفحه  

 ذیل در  سیستم عامل  های  مختلف  موارد را بررسی نماییدمراحل  

 XP ویندوز Firewall تنظیمات -11-1

 می کنیم. okکلیک  نموده  و   Offبروی  گزینه  



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 55 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

 Vista در ویندوز Firewall تنظیمات-11-2

 را انتخاب می کنیم. TurnWindows Firewall on Or Offگزینه  

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 56 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 می کنیم. ok موده وکلیک  ن Offبروی  گزینه  

 

 

  7در ویندوزFirewall غیرفعال كردن-11-3

 را انتخاب می کنیم. TurnWindows Firewall on Or Offگزینه  

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 57 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 را انتخاب نمایید. Turn Off Windows Firewallگزینه  Home or Work Network Location Settingدر پنجره باز شده در قسمت 

 

 باز شود. IEبرای مشترک درمرورگر  Googleتمامی مراحل با موف یت انجام شود در این مرحله می بایست سایت  بارگ اری صفحه : چنانچه

  8در ویندوزFirewall غیرفعال كردن-11-4

 را انتخاب می کنیم. TurnWindows Firewall on Or Offگزینه  

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 58 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 انتخاب نمایید. Turn Off Windows Firewallگزینه  

 

 

  10در ویندوزFirewall عال كردنغیرف-11-5

 را انتخاب می کنیم. TurnWindows Firewall on Or Offگزینه  

 

 

 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 59 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 انتخاب نمایید. Turn Off Windows Firewallگزینه 

 

 ip , dnsنحوه ست نمودن  -12
 و سپس  کلید  اینتر را  وارد نمایید. ncpa.cplرا  گرفته  و در  داخل  کادر مربوطه  تایپ نمایید   R دکمه  ویندوز + desktopدر  صفحه 

 انتخاب  propertiesدر صفحه باز شده  بسته به این که کدام کارت  شبکه را می خواهید  استفاده  نمایید  بروی آن  کیک راست  و  گزینه  

 نمایید  

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 60 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 کلیک نمایید. Propertiesانتخاب نمایید  و در ادامه  گزینه  Internet Protocol Version4بروی  گزینه 

 
 .نمایید وارد  را مربوطه موارد  و  نمایید کلیک Use The Following گزینه  ادامه در

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 61 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 باز نشدن سایت   -13
 

ت ها باز نمیشد در صورتیکه با هیچ کدام از اینترن . ابتدا با اینترنت شرکت دیگر همچون اینترنت همراه اول و اینترنت ایرانسل و... سایت مربوطه بررسی شود

ز نمیشود احتماال راهنمایی شوند مشکل از سایت مربوطه است . )ممکن است در برخی موارد سایت را روی گوشی با ایرانسل باز کنیم ولی با اینترنت اسیاتک با

 د . الزم می باشد موارد  ذیل بررسی شود:روی گوشی فیلتر شکن نصب داریم ( در صورتیکه با ایرانسل و همراه اول مشکلی نداشت ولی با اسیاتک باز نمیش

 
 بررسی با مرورگر های مختلف روی سیستم

 بررسی  ping سایت مربوطه جهت Tshoot   و تهیه ی مستندات برای ایمیل بهAcc@asiatech.ir  دستور(ping  در  سرفصل  مجزا  شرح

 داده شده است(.

  شدن سایت مربوطه با آی پیبررسی باز  

 بررسی nslookup به صورت زیر : 

 

Nslook up 13-1  

Nslookup  سایت مربوطه را با DNS Server  های اصلی که به شرح زیر هستند بررسی میکنم : 
185.98.113.113 

185.98.114.114 

8.8.8.8 

4.2.2.4 

mailto:Acc@asiatech.ir


 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 62 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 که آیا  تحلیل نام به  درستی  صورت میگرد یا  خیر  متوجه این  موضو  می شویم  nslookupما به وسیله  دستور 

مربوطه را وارد میکنیم اسم یا همان  ip مربوطه را به ما اعالم می کند و در مواردی که ip واقع  وقتی  اسم یا  همان دامنه ثبت شده سایت را وارد میکنیمدر 

 طب  دستور  ذیل  اقدام می کینم: د  نظر خود را انتخاب نماید بدین منظورسرور  م dns هما این قابلیت را داریم کگرداند.  ما بر می دامنه مربوطه را به
Server 8.8.8.8 

نیست و اگر جوابی  DNSرا  انتخاب  نموده ایم و در  ادامه  اسم  سایت را  وارد می کنیم اگر جواب برگشت پس مشکل از  8.8.8.8در مورد  فوق  سرور  

 باشد که احتمال رخ دادن این مشکل نزدیک به صفر  است . DNS برنگشت میتواند مشکل از

 
 بررسی خطاهای برگشتی در هنگام باز كردن سایت  -13-2

  403خطای  

 .این خطا مرتبط با سرور سایت مربوطه میباشد. مشترک راهنمایی شوند با ادمین سایت بررسی کنند 

 
  404خطای  

مشترک بایستی با ادمین سایت مربوطه بررسی کنند . همچنین ممکن است ادرس سایت را اشتباه وارد کرده  این خطا نیز مرتبط به سرور سایت است و

 باشند که با این خطا مواجه میشوند . جهت بررسی نام صحیح راهنمایی شوند .

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 63 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

  certificateخطاهای مربوط به -13-3

 موارد ذیل بررسی شود : در مواردی که مشترک با این نو  خطا مواجه شد جهت رفع مشکل

 بررسی تاریخ و ساعت سیستم

 غیر فعال کردن آنتی ویروس و فایروال سیستم

 بروزرسانی مرورگر سیستم

 ه هیچ عنوان به شما  توصیه نمی شود.از سایت های  نامعتبر ب certificate دریافت به این نکته توجه نمایید  که 

  Internet Explorerورگر مر certificateبرطرف نمودن اخطار -13-3-1

 انتخاب نمایید صفحه مورد نظر باز می شود. Continue to this websiteگزینه 

 

 Google Chromeمرورگر  certificateبرطرف نمودن اخطار -13-3-2
 کلیک نمایید. Proceed Anyway بروی گزینه  

 

 Firefoxمرورگر  certificateبرطرف نمودن اخطار -13-3-3

 ت نیاز سایت  به  گواهینامه در صورssl .صفحه ذیل نمایش داده می شود 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: یک 71 از 64 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 
  بروی  گزینهAdvance کیک نمایید 

 
  گزینهAdd Exception .را انتخاب نمایید 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 ADSL راهنمای عیب یابی
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 ویرایش: یک 71 از 65 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 
 کلیک نمایید مشکل رفع می گردد.  Security Exception  Confirmبروی گزینه 

 Operaمرورگر  certificateبرطرف نمودن اخطار  -13-3-4

 کلیک نمایید صفحه مربوطه باز می شود. Approveروی گزینه ب

 

 Edgeمرورگر  certificateبرطرف نمودن اخطار -13-3-5

 کلیک نمایید. Continue to this webpageبروی گزینه 
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 ویرایش: یک 71 از 66 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 
 

 Tracertبررسی -13-4

 cmdابتدا باید وارد محیط  ام گره به بعد تایم اوت می شود دسایت مربوطه را بررسی کنند تا مشخص شود که از ک traceشما می توانید روی سیستم خود 

 : نماییدرا به صورت ذیل بررسی  Tracertشوید و  سپس  میتوایند 

 

 
 گرفتن ضروری است :  traceدقت به چند نکته در زمان 
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 ویرایش: یک 71 از 67 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

کامل نشد ابتدا مودم را  یک بار خاموش و   traceشد و زیر ساخت را رد کرد و در رنج دیگری تایم اوت  10تصویر باال، آی پی های رنج  مانند traceاگر 

آنالینی خود را بررسی نموده و به  پشتیبانی  تماس  حاصل  نمایید  تا این مورد برای شما  ipروشن نمایید  و در صورت تداوم مشکل از طری  سایت گوگل 

 بررسی شود

 وارد نمایید:    آنالینی  دستور ذیل را در  محیط  گوکل ipبرای بدست آوردن  
 What's my ip address 

 داریم(. ipتغییر رنج   فایروال مربوطه  بالک باشد با خاموش و روشن نمودن  مودم سعی در  دریافتی شما در  ip ) در این مورد  احتمال دارد  که  رنج 

نالینی خود را بدست آورید و به  پشتیبانی  اعالم نمایید  یک بار  تایم اوت شد مجدد  آی پی ا 10مانند تصویر زیر در روتر های قبل  رنج   traceاگر  

 شما مفید باشد: ipخاموش و  روشن نمودن  مودم نیز می تواند در  جهت  رفع مشکل و تغییر  رنج  

 
 

دانیم آی پی مربوطه برای کدام شرکت در کدام آی پی و روی کدام گره تایم اوت میشود تعیین کننده ی مشکل است . برای بررسی اینکه ب traceدقت شود 

 است میتوان از سایت زیر متوجه شد :

https://www.iplocation.net 
https://www.ping.eu 

 

به  همراه مستندات اعالمی  ارسال  نمایید. بهتر می باشد در  Acc@asiatech.irمیل  همواره  شما میتوانید موارد و مشکالت خود را در این مورد به  ای

 این  قبیل مشکالت  تک  سیستم  به مودم متصل  شویم و خارج از  شبکه  داخلی باشیم. 

 

https://www.iplocation.net/
https://www.ping.eu/
mailto:Acc@asiatech.ir
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 اید انجام داد؟به چه دلیلی كندی سرعت روی میدهد؟ چه كاری در این مواقع ب -14

این نکته ضروری  کندی سرعت به دالیل گوناکونی میتواند بروز کند که این موارد در ادامه کامال شرح داده خواهند شد. اما پیش از بررسی مشکالت، توجه به

ند، سرعت را بر مبنای کیلوبیت بیان امضاء میکن ADSLاست که قراردادی که مشترکین با شرکت های اینترنتی به منظور دریافت خدمات اینترنت پرسرعت 

به  "کیلوبیت بر ثانیه"میکند، درصورتیکه در سنجش سرعت، سرعت اینترنت شما بر مبنای کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده میشود. به منظور تبدیل سرعت از 

شما بر مبنای کیلوبیت بر ثانیه به دست آید. درصورتیکه با لحاظ ضرب نمایید تا سرعت  8، میبایست سرعت کیلوبایت بر ثانیه را در عدد " کیلوبایت بر ثانیه"

 د تا مشکل کندی سرعت مرتفع گردد.نمودن موارد فوق، همچنان سرعت اینترنت شما دچار مشکل میباشد، لطفا موارد زیر را بررسی نمایی

 مواردی كه میتواند باعث ایجاد كندی سرعت اینترنت شوند :

بیش از یک سیستم از خط اینترنت، این امکان وجود دارد که یک سیستم درحال دریافت یا ارسال اطالعات باشد. ل ا به درصورت استفاده همزمان  (1

منظور تعیین اینکه مشکل کندی سرعت از خط شما بوده و یا مشکل داخلی میباشد، بهتر است هنگام سنجش سرعت اینترنت خود مطمئن باشید 

ده از اینترنت میباشد و این سیستم نیز غیر از مواردی که در سنجش سرعت در حال انجام آنها هستید، در حال که تنها یک سیستم در حال استفا

 .یا ارسال اطالعات دیگری نمیباشد دریافت

د، میزان دریافت ( نمیباشنUpdateدر زمانیکه شما فایلی را از اینترنت دریافت نکرده و هیچ کدام از نرم افزار های سیستم در حال به روز رسانی ) (2

 اطالعات توسط سیستم شما میبایست از میزان ارسال اطالعات توسط سیستم شما بیشتر باشد. درصورتیکه میزان ارسال اطالعات بیشتر از میزان

توجهی سرعت دریافت اطالعات توسط سیستم شما باشد، این امکان وجود دارد که سیتسم شما ویروسی شده و این ویروس میتواند به میزان قابل 

دوبار کلیلک نمایید تا  local area connectionاینترنت شما  را کاهش دهد. ل ا به منظور سنجش میزان دریافت و ارسال اطالعات، بر روی 

 سیستم شما قابل مشاهده میباشد. receiveو  sendباز شود. در صفحه باز شده، م دار ای ظصفحه 

د؛ خصوصا برخی از تلفن های بی سیم تاثیرات شدیدی بر روی مودم شوما موجب ایجاد نویز بر روی خط تلفن منزل شاین امکان وجود دارد که  (3

صل شما میتوانند داشته باشند. ل ا در صورتیکه بر روی خط شما نویز وجود دارد، پیش از اقدام جهت سنجش سرعت، تلفن هایی که به خط تلفن مت

 ت خود را در این وضعیت مورد سنجش قرار دهید. همچنین درصورتیکه از تلفن بی سیم استفاده میهستند را از خط جدا نموده و سرعت اینترن

دقی ه صبر نمایید و سپس مودم  10کنید و بی هیچ دلیلی مشکل در اینترنت شما پیش آمد است، میتوانید مودم خود را خاموش کرده و به مدت 

 . این امکان وجود دارد که تلفن شما بر روی مودم اینترنت شما تاثیر گ اشته باشد.را روشن نموده و سرعت اینترنت خود را چک نمایید

ستم شما فعال برخی از نرم افزارها با اتصال به اینترنت، پهنای باند شما را اشغال میکنند. به منظور مدیریت هرچه بهتر نرم افزارهایی که بر روی سی (4

 هستند، مراحل زیر را پیگیری نمایید :

 ن کلید های ویندوز و همزماR  را فشرده تاRUN .برای شما اجرا شود 

  در قسمتOpen حروف ،CMD  را تایپ کرده وOK .کنید 

  در صفحه باز شده دستورnetstat –on  را وارد کرده وENTER )کنید )مطاب  شکل زیر 
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 ویرایش: یک 71 از 69 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

  

 با توجه به صفحه باز شده، PID  تمامی خطوطی که زیرstate  آنهاESTABLISHED وشته شده است را یادداشت نماییدن.  

  صفحهTASK MANAGER  خود را باز نمایید )به منظور دسترسی به این صفحه میتوانید همزمان کلید هایCtrl + shift + Delete  را

 .(فشاردهید

  درTASKMANAGER  وارد قسمتProcesses  شوید و بر رویPID ک نموده و گزینه هایی که شماره آنها را یادداشت کرده بودید کلیEnd 

process  را انتخاب کنید. الزم به ذکر است کهPID  هایی که در قسمتusername  آنهاSYSTEM  نوشته شده است، هرگز نمیبایست بسته

 شوند.

 شود؟ چگونه میزان نویز خط سنجیده می-15

بایست به منظور سنجش نویز خط مورد  ز خط است. پارامترهایی که میموثر باشد، میزان نوی ADSLیکی از پارامترهایی که میتواند بر روی کیفیت سرویس 

( SNRن م دار سیگنال )دباشد. الزم به ذکر است که م ادیر بیان شده به صورت میانگین بوده و باال بو خط می Attenuationو  SNRارزیابی قرار بگیرند، 

 ADSLتواند کندی سرعت سرویس  یین بودن کیفیت خط ناشی از تغییر در این فاکتور ها می( مناسب تر میباشد. پاAttenuationو پایین بودن م دار نویز )

هستند به شرح  شما را باعث شود. با ورود به کنسول مودم، جدولی به شکل زیر را مشاهده خواهید نمود. مواردی که در این جدول در بحث مورد نظر ما دخیل

 زیر میباشند :

 SNR Margin Upstreamمیزان نسبت سیگنال به نویز، از سمت مودم تا نگر : بیاDSLAM .است 

 SNR Margin Downstream :میزان نسبت سبگنال به نویز، از سمت بیانگرDSLAM .تا مودم است 

 Attenuation Upstreamسمت مودم تا  کننده میزان نویز خط از گر: بیانDSLAM .است 

 Attenuation Downstream : خط از سمت میزان نویز بیانگرDSLAM .تا مودم است 
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 ویرایش: یک 71 از 70 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

 

 

 Attenuationو م دار  15بایست بزرگتر مساوی  می  SNRمیزان مناسب نویز و سیگنال، استاندارد معینی ندارد اما به طور نرمال م دار مناسب  توجه:

 باشد. 30میبایست کوچکتر مساوی 

 د. چندی از این عوامل عبارتند از :تاثیر گ ار باشن Attenuationو  SNRممکن است برخی عوامل بر روی 

 د برق بر روی پریزضوجود دوشاخه تلفن  -

 وجود ن ص در سیم تلفن، اسپلیتر، پریز و یا حتی وجود ن ص در سیم کشی داخلی ساختمان -

 تاثیرات احتمالی ناشی از عبور سیم تلفن از کنار سیم برق -

 بر روی خط تلفنیتر و ... بدون اسپلوجود دستگاه های دیگری همچون تلفن، فکس  -

ور و کابل ت، مودم را به همراه آداپ"راهنمای تست سر خط"در صورتیکه با بررسی موارد فوق مشکل نویز و سیگنال خط شما برطرف نشد، میبایست مطاب  با 

بایست آداپتور مودم را به  مین منظور میتلفن به سرخط برده و از باکس مخابراتی که نزدیک درب ورودی ساختمان قراردارد مودم خود را چک نمایید. به ه

و ا نموده و به ترمینال سر خط متصل نموده برق وصل نموده و روشن نمایید. سپس خط تلفن ران ه شده را شناسایی کرده، روکش یک سر کابل تلفن را جد

میتوانید با واحد پشتیبانی فنی  ،در این وضعیت مودم متصل نمایید. سپس به منظور سنجش میزان نویز و سیگنال DSLقسمت سوکت دار را به قسمت 

 شرکت آسیاتک تماس حاصل فرمایید. مناسب نبودن نویز در سرخط میتواند ناشی از عواملی همچون وجود مشکل در سیم کشی داخلی ساختمان، وجود

، نتایج را خط انجام داده و به منظور مشاورهری تست سر مشکل در مخابرات یا حتی بستر نامناسب خط شما باشد. در این حالت درصورت امکان با مودم دیگ
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 ویرایش: یک 71 از 71 صفحه SS-GL-39كد سند: 

 

از جانب با واحد پشتیبانی فنی شرکت آسیاتک مطرح کنید. اما در صورتیکه نویز و سیگنال در ابتدای خط مناسب باشد، میتوان نتیجه گرفت که مشکلی 

شود. در این صورت بهتر است تا مرتفع شدن مشکل  ی منجر به بروز نویز میتجهیزات مخابراتی و یا مودم وجود ندارد؛ بلکه مشکالت ناشی از سیم کشی داخل

 نویز خط، موارد زیر را مدنظر قراردهید :

را از خط ران ه شده جدا کرده و مودم را بدون  (و دستگاه هایی از این قبیل Caller IDتمامی دستگاه ها )از جمله فکس، تلفن، دوشاخه ضد برق،  -

 موده و میزان نویز و سیگنال را بررسی نمایید.اسپلیتر به خط وصل ن

 .مودم را با کابل و پریز دیگری بررسی کنید -

 .از پریزهای دوالینه برای تلفن استفاده نکنید -

 نمایید Configمودم را ریست سخت افزاری کرده و مجددا  -

 .از مودم دیگری استفاده نمایید -

 

 


