مقدمه:

با تشکر از انتخاب سرویس اینترنت شرکت مخابرات ایران ،این بروشور

بهمنظور آشنایی مشترکان با راهاندازی و نحوه استفاده از تجهیزات

اینترنتی تهیه شده است و میکوشد با زبانی ساده راهکارهای کاربردی

الزم را برای رفع برخی مشکالت رایج در اتصال به اینترنت توضیح دهد.

آشنایی با مودم ADSL
فناوری ADSL

خط دیجیتال نامتقارن یا  Asymmetric-DSLیکی از فناوریهای رده

 xDSLاست که در آن سرعت دریافت بیشتر از سرعت ارسال میباشد.

خطوط اشتراک دیجیتالی یا  DSLبا استفاده از کابلهای تلفن معمولی
امکان بهرهگیری از سرعت باال را برای اتصال به اینترنت فراهم میکنند.

در نتیجه ،به این ترتیب به سیمکشی و نصب تجهیزات جدید مخابراتی

نیازی نیست .ضمنا ،یکی از مزیتهای استفاده از این فناوری ،اشغال
نشدن خط تلفن در هنگام اتصال به اینترنت میباشد.

معرفی چراغ های موجود بر روی مودم ADSL
چراغ :POWER

این چراغ نشاندهنده روشن بودن مودم است و باید به صورت ثابت

روشن باقی بماند .در صورت خاموش بودن این چراغ ،اتصال مودم به برق
قطع است یا مودم دچار نقص فنی گردیده است .
چراغ : DSL

در برخی از انواع مودمها ،این چراغ با نام های دیگری مانند ADSL/

 WAN/ LINK / DSLLINK / STATUSنیز مشخص شده است .روشن

بودن این چراغ نشاندهنده ارتباط صحیح مودم شما با مرکز مخابراتی

ارایهدهنده سرویس  ADSLمی باشد .توجه داشته باشید این چراغ باید به
صورت ثابت روشن باقی بماند.
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در صورت خاموش یا چشمک زدن این چراغ ،پس از اطمینان از رانژه شدن

خط( آمادگی خط برای اتصال به  ADSLتوسط مخابرات) از سالم بودن خط

تلفن و کابل های مورد استفاده مطمئن شوید .در صورت سالم بودن خط،
از همان خط تلفنی که سرویس  ADSLبر روی آن تقاضا شده با مرکز تماس
 2020تماس بگیرید.

چراغ LANیا عالمت دو رایانه متصل به هم :

روشن بودن این چراغ نشاندهنده اتصال صحیح کابل شبکه ()UTP

شما با کارت شبکه رایانه است .در صورت خاموش بودن چراغ از اتصال

صحیح کابل شبکه و همچنین نصب بودن کارت شبکه رایانه اطمینان

بیابید  .در صورتی که از صحت موارد ذکر شده اطمینان حاصل کردید ،با

استفاده از اطالعات زیر نسبت به پیکربندی ( )CONFIGمودم اقدام و در

کارت شبکه رایانه آدرس  IPمناسب را وارد کنید .پس از انجام این موارد،

آماده برقراری اتصال به اینترنت با استفاده از مودم  ADSLمیباشید.
چراغ  Internetیا ( DATAعالمت کوچک کره زمین) :

اگر با وجود روش��ن بودن چ��راغ  ، DSLچراغ اینترنت خاموش باش��د ،بدین

معناس��ت که با وجود درس��ت بودن ارتباط مودم با خط رانژه ،تنظیمهای
الزم ب��ر روی مودم ش��ما ب��رای ارتباط با اینترنت درس��ت نیس��ت .برای رفع
این مش��کل میبایس��ت با دریافت راهنمای مودم و ورود به کنسول آن،
تنظیمهای آن را بررسی کرده و یا دوباره انجام دهید .این کار را میتوانید

با دریافت راهنمای مودم و ورود به قسمت تنظیم آن انجام دهید.
چراغ  WLANیا ( WIRELESSعالمت وایرلس)

ای��ن چ��راغ وضعی��ت ارتباط م��ودم و رایانه را از طریق بی س��یم نش��ان
میدهد.

چراغ ( USBعالمت نشاندهنده یو.اس.بی)

این چراغ نشاندهنده وجود مشکل و یا عدم مشکل در ارتباط  USBاست.

زمانی که کابل  USBهم به مودم و هم به رایانه متصل باشد ،این چراغ

روشن خواهد بود.
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اسپلیتر ()Splitter
به ابزار جداکننده  Voiceو  Dataاز یکدیگر

اسپیلتر گویند .اسپلیتر از لحاظ فیزیکی قطعه کوچکی

است که سه پورت به نامهای  Line ، Modemو  Phoneدارد .پورت  Lineبرای

خط تلفن و دو خروجی اسپلیتر ،یکی برای اتصال به گوشی تلفن ()Phone

یا ورودی سانترال و یکی برای اتصال به مودم ( )Modemاستفاده می شود.
اسپلیتر میتواند از اختالالت جانبی مانند نویز بر روی صدای تلفن و قطع و
وصلی تلفن و اینترنت جلوگیری کند.

نکته مهم  :تمام گوشی های تلفن یا دستگاه های ؟ متصل به

خط دارای  ADSLباید با اسپلیتر مجزا به خط تلفن وصل شوند.

کابل تلفن

پریز تلفن

اسپلیتر
کابل تلفن

مشکالت مرتبط با اسپلیتر

 .1اسپلیتر میتواند از اختالالت جانبی مانند نویز بر روی صدای تلفن

و قطع و وصلی تلفن یا اینترنت جلوگیری کند .اگر با وجود اسپلیتر

مشکالت عنوان شده برطرف نشد احتمال خراب بودن و یا عدم نصب

صحیح اسپلیتر وجود دارد.

 .2همچنین ،در برخی مواقع به واسطه مکالمه تلفنی ممکن است

ارتباط اینترنت قطع شده و یا حالت عکس آن اتفاق بیفتد .دراین حالت

نیز احتمال خرابی و یا عدم استفاده صحیح از اسپلیتر وجود دارد.
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راهاندازی اولیه مودم ADSL
 -1اتص��ال مودم به برق :ابت��دا مودم و اتصاالت آن را بر اس��اس کاتولوگ

داخل جعبه مودم به رایانه خود متصل و بعد از وصل مودم به برق ،دکمه
 Powerرا بزنید.

 -2اتصال مودم به خط تلفن :جهت اتصال به خط تلفن به کابل تلفن و

اسپلیتر (جداکننده دیتا و صوت) نیاز است.

در شکل زیر نحوه اتصاالت تجهزات مختلف نشان داده شده است.
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عیبیابی برخی مشکالت رایج مودم های ADSL
وضعیت NO Connection
عالئم

ارتباط بین مودم و رایانه و سایر تجهیزات الکترونیکی از طریق Wi-Fi

برق��رار بوده ،اما امکان اینکه بتوانید صفح��های را باز یا ایمیلی را دریافت
کنید میسر نیست.

ممکن اس��ت آیکن مربوط ب��ه  Wi-Fiرایانه وضعیت اتصال اینترنت را

«آفالین»« ،بدون اتصال» یا «قطع» نشان بدهد.

ممکن اس��ت م��ودم  ،DSLوضعیت چراغ  DSL/ADSLرا چش��مکزن یا

خاموش نشان دهد.

ت بالقوه برخی از مش��کالت و مراحلی که بایس��تی در نخستین گام
عل 
عیبیابی بررسی شوند به شرح جدول ذیل است.

علت بالقوه
نداشتن بوق یا وجود نویز و
خشخش روی خط تلفن

همیشه قبل از تمرکز روی مسائل مربوط به
اینترنت خط تلفن را بررسی و عیبیابی کنید.

قطعی شبکه

از قطع یا وصل بودن شبکه مطمئن شوید.

منصوبات فیزیکی

اطمینان بیابید که تمام کابلهای متصل به مودم
صحیح و سالم باشند.

مسائل مرتبط با Wi-Fi

مسائل مرتبط با مرورگر

بررسی اسپلیتر مرکزی
در ورودی ساختمان یا
اسپلیترهای مورد استفاده
در مسیر بین تلفن و مودم
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توصیههای پشتیبانی

بررسی نمایید که آیا ارتباط بین مودم و رایانه از
طریق کابل شبکه برقرار است یا خیر.
اگر چراغهای مودم وضعیت نامنظم و غیرعادی
نداشت ،وبسایتها را با تجهیزات یا رایانههای
دیگر امتحان کنید .چنانچه فقط یکی از دستگاهها
(رایانه ،تبلت /گوشی هوشمند و )...نمیتواند
وبسایتی را باز کند بهاحتمالقوی مشکل از
مرورگر رایانه است.
اگر روی خط چند دستگاه تلفن ،دورنگار یا
سیستمهای هشداردهنده دارید ممکن است
نیاز به نصب اسپلیتر مرکزی داشته باشید.

مراحل عیبیابی
 )1مودم را خاموش و بعد از چند دقیقه مجدداً روشن کنید .پس از این که
عملیات بوت مودم به پایان رسید ،با یکی از دستگاه هایی که از طریق
کابل یا  Wi-Fiبه اینترنت متصل است ،وبسایتی را مرور کنید .اگر این
کار موفقیتآمیز نبود گام بعدی را دنبال نمایید.
 )2کلی��ه ل��وازم و تجهیزات از (قبیل مودم ،اس��پلیتر ،تلف��ن و فکس و)...

را از پریزه��ای تلفن قطع کنید .مجدداً دوش��اخه یا س��وکت تلفن را بدون
اس��پلیتر به پریز متصل کنید؛ چنانچه بوق خط تلفن برقرار بود ،اطمینان
پیدا کنید که روی خط هیچگونه نویز یا صدای خشخش وجود ندارد ،اگر
چنانچه بوق نداش��تید یا بر روی خط نویز بود نس��بت ب��ه عیبیابی و رفع
نویز یا برقراری بوق خط اقدام کنید (تماس با پشتیبانی .)20117
 )3اگ��ر از باب��ت خ��ط تلف��ن هیچگونه مش��کلی نداش��تید س��وکت یا

دوشاخه تلفن را از پریز بیرون بکشید و مودم را بهطور مستقیم و بدون
اس��تفاده از اس��پلیتر ب��ه پریز تلفن متص��ل کنید .به ای��ن روش به دلیل

اینک��ه در آن فقط یک مودم به پریز تلفن وصل میش��ود ،روش ایزوله
کردن میگویند .رایانه خود را با استفاده از یک کابل شبکه USB ،یا با

اس��تفاده از  Wi-Fiبه مودم وصل و وبسایتی را مرور کنید .اگر امکان
مرور وبس��ایت مقدور نبود به گام بعدی بروید.

 )4از کابل متفاوتی برای ارتباط مودم با س��وکت تلفن اس��تفاده کنید.

کابلهای قدیمی یا معیوب ممکن است مانع اتصال موفق باشند.

 )5در صورت امکان از کابل دیگری برای اتصال رایانه به مودم استفاده کنید.
 )6اگ��ر بی��ش از یک س��وکت تلفن داری��د ،مودم را بهطور مس��تقیم به
یکی دیگر از س��وکتهای تلفن وصل کنید ت��ا ببینید میتوانید آنالین

شوید .اگر مودم در این حالت کار کرد ،ممکن است ایراد از سیمکشی
داخلیباش��د.

 )7در ص��ورت ام��کان ،م��ودم دیگ��ری را بیازمایی��د یا مودم موج��ود را در

محلهای دیگ��ر امتحان کنید و ببینید آیا اتصال اینترنت فعال میش��ود
ی��ا نه .اگر مودم دوم در محل جواب مثبت بدهد یا مودم ش��ما در هر دو

محل کار نکند بهاحتمالقوی مودم اولیه معیوب است.

 )8چنانچه با بررس��یهای فوق نتوانس��تید آنالین شوید با تماس از طریق

شماره تلفن از کارشناسان ما کمک بگیرید.
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اگر مودم در وضعیتی که ایزوله ش��ده به حالت آنالین
بازگشت:
اگر مودم در حالت اتصال مستقیم به سوکت تلفن آنالین شد یعنی

ک��ه یکی دیگر از تجهیزات نظیر (نمابر ،گوش��ی تلفن ،اس��پلیتر و )...در

اتصال شبکه خانگی یا شبکه محل ،تداخل ایجاد میکرده است.

ه��ر ی��ک از تجهی��زات را به ترتیب از انتها وصل و این کار را از اس��پلیتری

شروع کنید که در سمت سوکت تلفن به فکس یا گوشی تلفن وصل

بوده است.

چن��د دقیقه بع��د از اینکه همه تجهیزات را از نقط��ه انتهایی متصل

کردید ببینید مودم به اینترنت متصل شده است یا نه.

اگر مودم بهطور ناگهانی ارتباط یا اتصال خود را از دس��ت میدهد
احتماالً اس��پلیتر ،کاب��ل یا دیگر تجهیزات موجود در مس��یر اتصال بهطور
اشتباهی وصل شده است و یا در اتصال شما نوعی تداخل داشته است.
اگ��ر اش��تباهی رخداده ،اس��پلیتر ،کاب��ل و دس��تگاه خ��ود را جابهجا و

در صورت نداش��تن یکی از آنها ،اس��پلیتری را به گوش��ی تلفن یا فکس

اضافه کنید.
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عیبیابی شبکه  WI-FIدر وضعیت NO Connection
برای اتصال رایانهها و تبلتها به شبکه  Wi-Fiبه یک آداپتور (کارت شبکه)

بی س��یم( )Wirelessنیاز اس��ت .اغلب لپتاپها ،تبلتها و گوش��یهای

هوشمند این آداپتور را دارند.

عالئم:

رایانه ،تابلت ،لپتاپ و یا گوش��ی هوش��مند ش��ما قادر نیس��ت از طریق

ش��بکه  Wi-Fiبه مودم  Wirelessمتصل ش��ود .علته��ای بالقوه برخی
ایرادها و مراحلی که بایستی در نخستین گام عیبیابی بررسی شود به

شرح جدول ذیل است.

علت بالقوه

توصیههای پشتیبانی

ارتباط اینترنتی برقرار
نیست

برای صرف نظر از مسائل ارتباط بیسیم ،بهطور
موقت از طریق کابل  LANیا  USBبین رایانه و
مودم خودیک ارتباط آنالین برقرار کنید.

گذرواژه  Wi-Fiاشتباه
است

مطمئن شوید که گذرواژهای که از طریق آن وارد
شبکه  Wi-Fiمیشوید ،صحیح است.

 Wi-Fiغیرفعال است

رایانه و دیگر وسایلی را که میخواهید به اینترنت
وصل کنید خاموش و دوباره روشن کنید .مجدداً،
 Wi-Fiرا فعال کنید ،برخی لپتاپها سوئیچ یا
دکمهای دارند که  Wi-Fiرا روشن و خاموش
میکند ،این سوئیچ درگوشیهای هوشمند و
تبلتها در بخش تنظیمات  Wi-Fiیا کانکشن
گنجاندهشده است.

قرار گرفتن در خارج از
محدوده دسترسی Wi-Fi

اطمینان بیابید که در محدوده دسترسی سیگنال
 Wi-Fiقراردارید ،این محدوده معمو ً
ال به شعاع
 30متری تعریف میشود اما این فاصله بهوسیله
موانعی نظیر دیوار و سایر محدودیتهای بین شما
و مودم کاهش مییابد.
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عیبیابی مشکالت مربوط بهسرعت
عالئم:
پهنای باند اتصال به اینترنت بسیار پائینتر از پهنای باند خریداری شده
است.
فایله��ا را باوج��ود کمحج��م ب��ودن برای م��دت طوالن��ی روی دانلود

بگذارید.

وبسایت ها بهدرستی بارگذاری نمیشوند یا این کار را با تأخیر انجام

می شود.

علته��ای بالقوه برخی ایرادها و مراحلی که بایس��تی در نخس��تین گام
عیبیابی بررسی شود به شرح جدول ذیل است.

علت بالقوه

توصیههای پشتیبانی

وجود نویز ،خط روی خط و...
روی خط تلفن

همیشه مشکالت تلفن را قبل از تمرکز روی
مشکالت اینترنت عیبیابی کنید ،کیفیت
پائین سرعت ممکن است ناشی از مشکالت
خط تلفن باشد.

ضعیف بودن سیگنال Wi-Fi

سرعت اینترنت خود را با رایانهای که از
طریق کابل شبکه به مودم وصل کردهاید
امتحان کنید.

نفوذ بدافزار یا ویروس

با استفاده از نرمافزار آنتیویروس ،پایش
( )Scanبدافزار و ویروس را اجرا نمایید.

تأثیر منفی فایروال یا
سایر نرمافزارها مانند
آنتیویروسها روی عملکرد
اینترنت

فایروال ،آنتیویروس و ...را بهطور موقتی
غیرفعال و سرعت را بیازمایید.

تراکم داده

قطع و جداسازی دستگاههای اضافی از شبکه
مورداستفاده

تراکم شبکه

در طول روز در چند نوبت وضعیت سرعت
را امتحان کنید بخصوص اگر سرعت تنها در
فواصل زمانی اوج مصرف کند میشود.

عیبیابی
 )1هم��ه دس��تگاههای متصل به س��وکت ی��ا پریز (نظیر تلف��ن ،فکس یا

مودم) را قطع کنید.

 )2گوش��ی تلفن را بدون اس��تفاده از اس��پلیتر در س��وکت ی��ا پریز تلفن
وصل کنید .مطمئن شوید که بدون هیچگونه نویز و اختاللی میتوانید
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شمارهگیری و تماس داشته باشید ،اگر روی خط نویزی شنیدید عیبیابی

نویز خط تلفن را دنبال کنید.

 )3اگر روی خط تلفن هیچ مش��کلی نمیبینید ،گوش��ی تلفن را از محل
مربوطه جدا و بهجای آن مودم را بدون اس��تفاده از اسپلیتر به سوکت یا

پریز تلفن وصل کنید.

 )4با استفاده از یک کابل شبکه ،مودم را به رایانه متصل کنید .چنانچه با

استفاده از کابل شبکه رایانه دیگری به مودم وصل شده آن را جدا سازید.
 )5تم��ام دس��تگاهها و رایانهه��ای متص��ل ب��ه ش��بکه  Wi-Fiرا قطع یا
خاموش کنید .در روش��ی دیگر ممکن است برخی مودم/روترها ،سوئیچ

روش��ن/خاموش داشته باشند و ش��ما بهراحتی میتوانید بهطور موقت

برای غیرفعال کردن شبکه  Wi-Fiاز آن استفاده کنید.

 )6یکبار سرعت را بسنجید ،اگر همچنان پائین است ،از کابل دیگری برای
ارتباط مودم با س��وکت تلفن یا پریز و همچنین از کابل متفاوت دیگری

برای ارتباط رایانه با مودم اس��تفاده کنی��د .همچنین ،در صورت امکان از
مودم دیگری برای اتصال اس��تفاده کنید (بدون استفاده از اسپلیتر) و بار
دیگر س��رعت را بسنجید ،اگر مودم جدید س��رعت را بهبود بخشید مودم

اولیه معیوب بوده و به تعویض یا تعمیر نیاز دارد.

 )7اگر در وضعیتی که رایانه به مودم متصل است سرعت اینترنت شما

ب��ه وضعیت نرمال برگش��ت میتوانید بعد از چند دقیق��ه انتظار ،وصل

کردن س��ایر دس��تگاهها مانند تلفن و دورنگار به ش��بکه را شروع کنید و
مجدداً سرعت را بسنجید.
 )8اگر س��رعت بهیکباره و بهطور ناگهانی افت کرد ،احتماالً دس��تگاه

یا کابل مورد اس��تفاده بر س��رعت تاثیرگذار باشد و ممکن است معیوب
باشد یا ممکن است نیاز به نصب یک اسپلیتر قبل از اینکه آن را در دیوار

نصب کنید باش��د .ممکن اس��ت اسپلیتر دستگاه شما معیوب شده و یا
به تعویض نیازمند باش��د .در صورت امکان سرعت را با یک اسپلیتر دیگر

اندازه بگیرید.

 )9اگر با وجود تعویض مودم سرعت همچنان پائین بود با گروه پشتیبانی

 2020تماس بگیرید.

11

2020

بـا

مشترک اینترنت شرکت مخابرات ایران شوید

متن کامل این کتابچه را در سایت شرکت
مخابرات ایران دانلود کنید.

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

www.tci.ir

