راهنمای بررسی و برطرف کردن
مشکل قطعی پی در پی

راهنمای بررسی و برطرف کردن مشکل قطعی پی در پی
تاریخ تنظیم :مرداد ماه 9911
گروه شرکتهای شاتل– واحد پشتیبانی فنی شاتل

فهرست مطالب
تشخیص نوع قطعی پی در پی
با استفاده از سایت آنالین
با استفاده از چراغهای روی مودم
قطعی پی در پیStatus
مشکل با نویز و سیگنال
قطعی پی درپی PPPoE
قطعی پی در پی شبکه داخلی

راهنمای بررسی و برطرف کردن مشکل قطعی پی در پی
تشخیص نوع قطعی پی در پی
در صورتیکه در استفاده از سرویس اینترنت خود دچار اختالل بوده و در هنگام استفاده از اینترنت با قطعی سرویس مواجه
میشوید ،با توجه به متفاوت بودن روشهای رفع این مشکل ،ابتدایی ترین مرحله تشخیص نوع قطعی است.
برای متوجه شدن این مورد که در هنگام قطعی سرویس ،اینترنت شما قطع بوده و یا فقط به دلیل مشکالت شبکه داخلی خود
شاهد قطعی میباشید دو راه حل وجود دارد:

 .1با استفاده از سایت آنالین
برای بررسی این مورد وارد سایت  My.shatel.irشوید.
در سایت  ، My.shatel.irبعد از وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور ،وارد صفحه کاربریتان شده و در بخش گزارشها
سپس اینترنت پرسرعت،گزارش فنی ،با انتخاب اتصاالت  ،PPPoEکانکشن خود را در آن بازه بررسی کنید.

شکل1

شکل2
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بازه مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی گزینه نمایش کلیک کنید تا در قسمت پایین صفحه کانکشنهای مودم برای شما
نمایش داده شود.

شکل3

 .1در صورتیکه با نشان دادن کانکشنهای مربوطه متوجه این مورد شدید که در زمان قطعی به راستی کانکشن شما نیز
قطع و وصل شده است میتوان نتیجه گرفت که مشکل پیش آمده مربوط به سیستم نبوده و شما میبایست مسائل
مربوط به خط و مودم را بررسی کنید.
قطعی کانکشن به دو حالت تقسیم خواهد شد:
 .9در صورتیکه در زمان قطعی چراغ ( ADSLیا چراغ  )Linkبر روی مودم ( )DSL CPEشما خاموش و
روشن میشود ،قسمت"قطعی پی در پی  " Statusیا مشکل با نویز و سیگنال را مطالعه و مراحل را تا
برطرف شدن مشکل انجام دهید.
 .2در صورتیکه چراغ  ADSLمودم به صورت ثابت روشن باشد ولی چراغ (اینترنت) PPPبر روی مودم
( )DSLCPEشما خاموش و روشن میشود ،قسمت "قطعی پی در پی "PPPoEرا مطالعه و مشکل را
برطرف کنید.
 .2در صورتیکه با مشاهده کانکشنها متوجه این مورد شدید که در زمانی که شاهد قطعی بوده اید مودم شما به اینترنت
کانکت بوده است ،میتوان نتیجه گرفت که قطعی شما به دلیل مشکالت سیستمی است.
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برای برطرف کردن مشکل میبایست موارد داخلی را چک کنید .برای انجام این کار به قسمت "قطعی پی در پی شبکه
داخلی" مراجعه فرمایید.

 .2با استفاده از چراغهای روی مودم
در زمان قطعی به چراغهای مودم خود دقت فرمایید:
 .9در صورتیکه درزمان قطعی چراغ ( ADSLیا چراغ  )Linkبر روی مودم ( )DSL CPEشما خاموش و
روشن میشود ،قسمت "قطعی پی در پی " Statusیا مشکل با نویزو سیگنال را مطالعه و مراحل را تا
برطرف شدن مشکل انجام دهید.
 .2در صورتیکه چراغ  ADSLمودم به صورت ثابت روشن باشد ولی چراغ (اینترنت)  PPPبر روی مودم ( DSL
 ) CPEخاموش و روشن میشود ،قسمت "قطعی پی در پی  "PPPoEرا مطالعه و مشکل را برطرف کنید.
 .9در صورتیکه چراغ  ADSLو  PPPبر روی مودم ( )DSL CPEشما در زمان قطعی روشن باقی بمانند ،این
بدین معنی ست که مودم شما کانکت بوده و قطعی شما از شبکه داخلی است .برای برطرف کردن مشکل
میبایست موارد داخلی را چک کنید .برای انجام این کار به قسمت "قطعی پی در پی شبکه داخلی" مراجعه
فرمایید.

قطعی پی در پی Status
چراغ  ADSLبر روی DSL CPEجهت نشان دادن وجود دیتا بر روی خط است.
ممکن است وجود عوامل مختلف از جمله نویز برروی خط ،باعث قطع و وصل شدن اینترنت و خاموش و روشن شدن چراغ
 ADSLشود.
این عوامل میتواند به علت مشکالت شبکه داخلی و یا مشکالت تجهیزات مخابراتی باشد.
چراغ  ADSLبر روی مودمهای  ZyXELچراغی است که در تصویر زیر مشخص شده است.

شکل4
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برای برطرف کردن این مشکل شما میبایست کلیهی مراحل را به ترتیب زیر تا برطرف شدن قطعی پی در پی  Statusانجام
دهید.


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



تمامی دستگاهها از جمله اسپلیتر ،تلفن ،دوشاخه ضدبرق ،کارت خوان ،فکس Caller ID ،و دیگر
دستگاهها را به ترتیب از روی خط تلفن  ADSLبرداشته و مودم را به صورت مستقیم بدون اسپلیتر و
وسایل جانبی به خط تلفن متصل کرده و نویز و سیگنال خط را بررسی بفرمایید.



مودم را باکابل و پریز دیگری بررسی کنید.



در صورت دوالینه بودن پریز تلفن ،پریز مربوطه را تعویض و مودم را به پریز دیگری متصل کنید.



از اتصال صحیح آداپتور مودم و سالم بودن پریز تلفن اطمینان حاصل کنید.



مودم را از سیستم جدا کنید.



مودم را ریست سخت افزاری و سپس کانفیگ کنید.



مودم دیگری روی خط قرار دهید.

** الزم به توضیح است که با هر تغییر میبایست برای مدتی خط را مانیتور فرمایید تا از رفع و یا عدم رفع مشکل اطمینان
حاصل کنید.با مراجعه به سایت  my.shatel.irو ورود به حساب کاربری خودتان طبق مسیر زیر میتوانید الگ کانکشن
اینترنت خود را بعد از هر تغییر روی خط مشاهده فرمایید و در صورت داشتن کانشکشن مناسب عامل مشکل را طبق تغییرات
انجام شده شناسایی فرمایید.

شکل 5
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مشکل با نویز و سیگنال
یکی از عواملی که باعث ایجاد اختالل برای سرعت سرویس و قطع و وصلی روی سرویس خواهد شد  ،نویز و سیگنال نامناسب
خط است .برای مشاهده مقادیر نویز و سیگنال سرویس  ADSLخود میتوانید وارد صفحه کنسول مودم خود شده و این
مورد را بررسی بفرمایید.
برای ورود به کنسول مودم یک صفحه مرورگر (  Internet Explorerیا  Mozilla Firefoxیا  ) ...باز کرده و درقسمت
 Address Barآن IP ،مودم خود را وارد کنید.
 IPمودم  ZyXELبه حالت پیش فرض  19291019191است .با باز شدن صفحه

 ،ZyXELدر قسمت پسورد

 1234،adminیا  12340را وارد کنید..بعد از بررسی شرایط نویز و سیگنال در کنسول مودم به صورت زیر عمل کنید :
در صورتیکه نویز و سیگنال نامناسب باشد تا برطرف شدن مشکل موارد زیر را به ترتیب بررسی بفرمایید:
نویز و سیگنال مناسب استاندارد خاصی ندارد ،اما به صورت نرمال سیگنال مناسب در حدود عدد  03و نویز مناسب در حدود
عدد  03است.
 به این مورد دقت داشته باشید که این مقدار به صورت میانگین بوده و باال بودن مقدار سیگنال ) (SNRو
پایین بودن مقدار نویز ) (Attenuationبه بهبود وضعیت خط کمک خواهد کرد.
در صورتی 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
تغییر و مناسب شدن نویز و سیگنال انجام دهید:


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



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



عامل نویز را شناسایی کنید (تمامی دستگاهها از جمله اسپلیتر ،تلفن ،دوشاخه ضدبرق ،کارت خوان ،فکسCaller ،
 IDو دیگر دستگاهها را به ترتیب از روی خط تلفن  ADSLبرداشته و مودم را به صورت مستقیم ،بدون اسپلیتر و
وسایل جانبی به خط تلفن متصل کرده و نویز و سیگنال خط را بررسی بفرمایید).



سیم و پریز تلفنی که مودم به آن متصل است را چک و تعویض کنید.



در صورت دوالینه بودن پریز تلفن  ،پریز مربوطه را تعویض و مودم را به پریز دیگری متصل کنید.



از اتصاالت صحیح آداپتور مودم و سالم بودن پریز برق اطمینان حاصل کنید.

در صورتیکه با بررسی تمامی موارد داخلی مشکل نویز و سیگنال شما برطرف نگردید در این مرحله:
مودم را به همراه آداپتور و کابل تلفن به  Boxمخابراتی (سرخط) که نزدیک درب ورودی ساختمان قرار دارد ببرید .مودم را
به پریز برق متصل و روشن کنید ،سپس خط ( ADSlخط رانژه) را شناسایی کنید ،روکش یک سر کابل تلفن را جدا نموده و
به ترمینال سرخط و قسمت سوکت دار را به قسمت  DSLمودم متصل کنید.
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برای اطالع از نویز و سیگنال در سر خط میتوانید با واحد پشتیانی فنی شهر خود در تماس باشید تا نویز و سیگنال خط شما
بررسی شود.
در صورتیکه نویز و سیگنال در سرخط نیز نامناسب است این مورد میتواند از مودم ،مشکل در تجهیزات شاتل در مخابرات،
مشکل در تجهیزات مخابرات و یا بستر نامناسب خط شما باشد .درصورت امکان با مودم دیگری بررسی کنید یا فریمور مودم
فعلی خود را اپگرید و سپس ریست کانفیگ کرده و مجدد میزان نویز و سیگنال را بررسی کنید.و در صورت برقرار بودن
مشکل با واحد پشتیبانی فنی شهر خود در تماس باشید.
مناسب بودن نویز و سیگنال در سرخط به این معناست که مشکلی بر روی خط شما وجود ندارد و باید سیم کشی داخلی
ساختمان بررسی شود.
** الزم به توضیح است که با هر تغییر میبایست برای مدتی خط را مانیتور فرمایید تا از رفع و یا عدم رفع مشکل اطمینان
حاصل کنید.با مراجعه به سایت  my.shatel.irو ورود به حساب کاربری خودتان طبق مسیر زیر میتوانید الگ کانکشن
اینترنت خود را بعد از هر تغییر روی خط مشاهده فرمایید و در صورت داشتن کانشکشن مناسب عامل مشکل را طبق
تغییرات انجام شده شناسایی فرمایید .

شکل 6
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قطعی پی در پی PPPoE
در صورتیکه در زمان قطعی چراغ  PPPبر روی مودم شما خاموش و روشن میشود(چراغ ADSLثابت و روشن باشد) ،این
مورد بدین معناست که قطعی از نوع کانکشن ) (PPPoEاست.
چراغ  PPPبر روی مودمهای ZyXELچراغی است که در تصویر زیر مشخص است.

شکل7

عوامل قطعی  PPPoEمیتواند مشکالت احتمالی بر روی مودم و یا سیستم شما باشد .در این حالت ابتدا باید تشخیص داد
که مشکل از سیستم و یا از مودم است .بدین منظور مودم را از سیستم جدا کرده و بعد از  2ساعت به سیستم متصل کنید.
 در صورتیکه در این بازه قطعی وجود نداشته باشد به این معناست که مشکل از سیستم است و میبایست سیستم را
ویروس یابی و پاک سازی کنید.
 پهنای باند را چک کنید ،زیرا ممکن است علت قطعی پر بودن پهنای باند (به دلیل ویروس) باشد .برای خالی کردن
پهنای باند مراحل زیر را انجام دهید:


با استفاده از دستور  Netstat –onمیتوانید تمامی برنامههایی که خواسته یا ناخواسته بر روی سیستم شما در
حال اجرا میباشند را شناسایی کنید.



برای اجرای این دستور از منوی  Startکامپیوتر خود گزینه  Runرا انتخاب کنید (این مورد را میتوانید با انتخاب
دکمه "ویندوز" و حرف  Rبر روی  Keyboardخود نیز انجام دهید).
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شکل8

در صفحه باز شده دستور " "Netstat -onرا وارد کرده و  Enterکنید.
با اجرای این دستور تمامی برنامههای در حال اجرا بر روی سیستم شما به نمایش درخواهد آمد.

شکل9

بعد از اجرای این دستور  PIDتمامی خطوطی که  Stateآنها  ESTABLISHEDاست را بر روی کاغذ یادداشت کنید.
بعد از آن با انتخاب دکمههای  Ctrl + Alt + Escبه صورت همزمان ،صفحه  Task Managerرا باز کنید.
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شکل11

در این صفحه وارد قسمت  Processشده و در صورت عدم نمایش ستون  PIDبر روی گزینه  Viewکلیک کنید و گزینه
 Select Columnsرا انتخاب کنید.
در این قسمت در صورتیکه گزینه ( PID)Process Identifierتیک ندارد آن را تیک زده و بر روی  Okکلیک کنید.

شکل11
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مجدد در صفحه  Processesبا انتخاب PIDهای یادداشت شده و انتخاب گزینه  End Processبرنامههای در حال اجرا را
ببندید ( .به این مورد دقت کنید که به هیچ عنوان Processهای مربوط به سیستم نمیبایست  Endشوند).



در صورتیکه مودم از سیستم جدا بوده و قطعی ادامه داشته باشد ،میتواند مشکل از مودم باشد .جهت برطرف کردن
مشکل مودم ،در صورتیکه مودم قابلیت  Upgradeداشته باشد آن را با آخرین نسخه

 Firmwareمودم

Upgradeکنید .این فایلها را میتوانید از سایت رسمی سازندهی مودم دانلود کنید(نحوه به روزرسانی و کانفیگ
مودمهای تحت ساپورت شاتل در سایت شاتل قسمت راهنمای نصب و تنظیم مودم موجود است )
درصورتی که از مودم  ZyXELاستفاده میکنید ،میتوانید از سایت شاتل ،قسمت بسته های به روز رسانی مودم زایکسل
 Firmware،را دانلود کنید.



کانکشن را از مودم به سیستم انتقال دهید (نوع کانکشن را در کنسول مودم  Bridgeانتخاب نموده ویک Broad
Band Connectionبسازید) .در صورتیکه مشکل قطعی برطرف شد ،میتواند مشکل از مودم باشد( .نحوه ساختن
)Broad Band Connection

قطعی پی در پی شبکه داخلی
در صورتیکه چراغ  ADSLو  PPPبر روی مودم شما روشن است این بدین معنی ست که مودم شما کانکت است و قطعی
به علت مشکالت شبکه داخلی است.
برای بررسی دقیق مشکل شبکه داخلی میبایست مودم را مستقیم به تک سیستم متصل کنید و بر روی سیستم خود صفحه
 Command Promptرا باز نموده و دستور  Pingرا اجرا کنید.
برای اجرای دستور  ،Pingاز منوی  Startکامپیوتر خود گزینه  Runرا انتخاب کنید ( .این مورد را میتوانید با انتخاب کلید
"ویندوز" و حرف  Rبر روی Keyboardخود نیز انجام دهید) .
بعد از باز شدن قسمت  Runدر داخل آن گزینه  CMDرا تایپ کرده و بر روی OKکلیک کنید.

شکل4
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با انتخاب گزینه  OKصفحه  Command Promptبرای شما باز خواهد شد.
Ping Modem 
در شروع قطعی در ابتدایی ترین مرحله در صفحه  Command Promptخود ،دستور زیر را وارد کنید.
>Ping <Modem IP
 Modem IPدر اصل  IPمودم شما است.
این  IPدر مودمهای مختلف متفاوت بوده و  IPپیش فرض مودمها به صورت زیر است:
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

شکل13

بعد از وارد کردن این دستور و انتخاب دکمه  Enterچهار خط مشابه به شما نشان داده میشود که هر کدام از این خطوط
نشان دهنده یک مورد است.


Reply From

شکل14

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

11

cs@shatel.ir

راهنمای بررسی و برطرف کردن مشکل قطعی پی در پی
در صورت داشتن  Replyاز مودم این بدین معنیست که ارتباط با مودم به صورت صحیح برقرار بوده و میبایست به مرحله
دو مراجعه کنید (.به این مورد دقت فرمایید که در انتهای هر  Time ، Replyو  TTLوجود داشته باشد).


No Reply

در صورتیکه با چک کردن این مرحله  Ping Modemرا نداشتید متوجه این مورد میشوید که دلیل قطعی شما ،قطع شدن
ارتباط سیستم به مودم است .لذا برای حل مشکل:


سیستم از طریق کابل به مودم متصل است:

در صورتیکه مودم در شبکه داخلی مورد استفاده قرار میگیرد ،آن را به صورت مستقیم به تک سیستم متصل کنید.
کابل شبکه ای که مودم را به سیستم تان متصل کرده چک کنید و مجددا  Pingرا انجام دهید.

.1

شاید مشکل پیش آمده در زمان قطعی ،به دلیل قطع و وصل شدن کابل ارتباطی بین مودم و سیستم شما باشد.
کارت شبکه سیستم را چک کنید.

.2


تنظیمات  IPرا به صورت دستی انجام دهید  .برای انجام این کار میتوانید مجدد وارد صفحه Run
شده و با وارد کردن دستور  ncpa.cplو انتخاب گزینه  OKوارد صفحه  Network Connectionخود
شوید.

شکل11

در ابتدا  Local Area Connectionمربوط به مودم را انتخاب نموده و با کلیک راست بر روی آن گزینه Propertiesرا
انتخاب کنید.

شکل11
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بعد از انتخاب گزینه  Propertiesصفحهای به صورت شکل زیر برای شما باز خواهد شد.

شکل17

در این قسمت با انتخاب گزینه ) Internet Protocol (TCP/IPو دوبار کلیک بر روی آن صفحهای برای شما باز خواهد
شد ( .در صورتیکه ویندوز شما  Sevenو یا  Vistaاست در این قسمت میبایست گزینه Internet Protocol Version
) 4 (TCP/IPv4را انتخاب کنید).
در این صفحه شما میبایست تنظیمات  IPرا انجام دهید.
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شکل18

در صورتیکه مودم شما  ZyXELاست در این قسمت تنظیمات را به صورت زیر وارد کنید:
)  254الی IP Address:192.168.1.X (x=2
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 Gatewayدر اصل  IPمودم شما است.
بعد از ست کردن  IPبه صورت دستی ،مجدد پینگ مودم را انجام دهید.
 کارت شبکه را  Disableو مجدد  Enableکنید.
برای انجام این کار مجدد وارد صفحه  Network connectionشده ،بر روی  Local area connectionراست کلیک
کرده و گزینه  Disableراانتخاب ،سپس گزینه  Enableرا کلیک کنید..


درایور کارت شبکه سیستم را  Uninstallکنید و مجدد آن را  Installکنید.

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

در صورتیکه ارتباط شما با مودم از طریق  Wirelessاست موارد زیر را بررسی کنید:




فاصله سیستم از مودم ( ) DSL CPEرا کم تر کنید.
Channelرا در کنسول مودم تغییر دهید( .مسیر این مورد را میتوانید از طریق راهنمای کنسول مودم در
قسمت تنظیمات وایرلس مشاهده کنید).



نوع  Securityرا در کنسول مودم تغییر دهید( .مسیر این مورد را میتوانید از طریق راهنمای کنسول مودم
مشاهده کنید).



مودم را  Upgradeکنید( .در صورتیکه مودم را از شاتل تهیه فرموده اید برای  Upgradeکردن مودم به
راهنمای تنظیم مودم در سایت شاتل مراجعه فرمایید).

درصورتی که از مودم  ZyXELاستفاده میکنید ،میتوانید در سایت شاتل،در قسمت بستههای به روزرسانی تجهیزات
زایکسل Firmware ،را دانلود کنید.



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



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

Ping Valid IP 
در صورتیکه در هنگام قطعی  Ping Modemقطع نمیشود ،به سراغ مرحله بعد یعنی Ping Valid IPرفته و در صفحه
 CMDدستور Ping 85.15.1.15را وارد کنید.

شکل19

NO Reply 
در این حالت ممکن است مشکل از کارت شبکه ،سیستم ویا تنظیمات NATمودم باشد.
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 بنابراین در ابتدایی ترین مرحله از پر نبودن پهنای باند خود اطمینان حاصل کنید.
استفاده از برنامههایی مانند  ،DU meterمیتواند پهنای باند در حال استفاده بر روی سیستم شما را به شما نشان دهد.
(این برنامه را میتوانید از سایت  DUMETERدانلود کنید ).
 بعد از اطمینان از خالی بودن پهنای باند بر روی سیستم خود  Internet Securityو  Firewallرا غیرفعال کنید.
برای بررسی این مورد میتوانید به لینک راهنمای بررسی  Firewallو  Internet Securityمراجعه کنید.


بعد از انجام این کار ،در صورت حل نشدن مشکل ،بر روی کارت شبکه خود  IPبه صورت دستی ست کنید.

انجام این کار در فصلهای قبل توضیح داده شده است .


در صورت عدم حل مشکل ممکن است مورد به مودم شما مربوط باشد .برای حل این مشکل موارد زیر را به ترتیب
تا برطرف شدن مشکل ادامه دهید:
 .1در صورتیکه مودم شما دارای فایل  Upgradeاست ،مودم را  Upgradeکنید.
 .2بعد از  Upgradeمودم ،آن را ریست سخت افزاری و سپس کانفیگ کنید.

برای  Upgradeمودم میتوانید به راهنمای نصب و تنظیم مودم در قسمت راهنمای کنسول مودم و فایلهای Upgrade
موجود در سایت در قسمت بستههای به روزرسانی تجهیزات زایکسل مراجعه کنید.
 .3کانکشن را بر روی سیستم منتقل کرده و مودم را به حالت  Bridgeتنظیم کنید.در این حالت قطعی را
بررسی کنید  .در صورت برطرف شدن مشکل میتوان نتیجه گرفت که تا حدودی ممکن است مشکل از سمت
 NATمودم باشد.
 .4مودم دیگری بر روی خط قرار داده و قطعی را بررسی کنید.


Reply From

در صورت داشتن  Replyاز Valid IPدر هنگام قطعی این مورد به این معناست که ارتباط شما با اینترنت برقرار بوده و
کانفیگ مودم شما به صورت صحیح است (.به این مورد دقت فرمایید که در انتهای هر  Time ،Replyو  TTLوجود داشته
باشد).
در مرحله بعد به سراغ  Ping yahoo.comرفته و  Yahooرا  Pingمیکنیم.
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شکل22

Ping yahoo.com 

شکل21



NO Reply

این مورد در حالتی ست که DNSهای ست شده بر روی سیستم شما به صورت صحیح نبوده و یا سرویس  DNSشما به
صورت صحیح عمل نکند ( .در صورت داشتن اخطار بدهی نیز شما فقط  Ping 85.15.1.14را خواهید داشت و Ping
 Yahooبه شما  Replyنشان داده نخواهد شد )
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شکل22

شکل23

برای حل این مورد به عنوان ابتدایی ترین مرحله میتوانید بر روی کارت شبکه خود DNSهای شاتل را ست کنید.
بررسی اتوماتیک بودن  DNSبر روی کارت شبکه:ویندوز 8
از صفحه  Startوارد  Desktopشوید و از  Charmin Barگزینه  Settingسپس  Control Panelرا انتخاب کنید.
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شکل 24

شکل 21
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اگر آیتمها در حالت  Large Iconsنمایش داده شوند صفحه ای به مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد :

شکل21

در پنجره شکل  16با انتخاب گزینه  View Network Status and Tasksو یا در پنجره شکل  11با انتخاب گزینه
 Network and Sharing Centerپنجره شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

شکل27
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برای ورود به قسمت  Network Connectionگزینه  Change adapter Settingsرا از منوی سمت چپ انتخاب
کنید.

شکل28

در پنجره  Network Connectionبر روی Local Area Connectionکلیک راست نموده و گزینه Properties
را انتخاب کنید.

شکل29
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با انتخاب گزینه  9Propertiesپنجره  Local Area Connection Propertiesنمایش داده خواهد شد.

شکل31

با انتخاب گزینه  )Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4و سپس انتخاب گزینه  Propertiesصفحه ای به
شکل زیر نشان داده می شود.
بعد از وارد شدن به صفحه زیر تنظیمات  IPرا به صورت زیر انجام داده و گزینه Obtain an IP address

 automaticallyرا انتخاب کنید:

شکل31
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ویندوز Seven
ابتدا از منوی Startویندوز Control Panel 9را انتخاب کنید.

با انتخاب  Control Panelصفحه ای به صورت زیر نمایش داده می شود :

شکل 32

اگر آیتمها در حالت  Large Iconsنمایش داده شوند صفحه ای به مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد :

شکل 33

در پنجره شکل  16با انتخاب گزینه  View Network Status and Tasksو یا در پنجره شکل  11با انتخاب گزینه
 Network and Sharing Centerپنجره شکل زیر نمایش داده خواهد شد:
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شکل 34

برای ورود به قسمت  Network Connectionگزینه  Change adapter Settingsرا از منوی سمت چپ انتخاب
کنید.

شکل 31

در پنجره  Network Connectionبر روی Local Area Connectionکلیک راست نموده و گزینه Properties
را انتخاب کنید.
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شکل 31

با انتخاب گزینه  9Propertiesپنجره  Local Area Connection Propertiesنمایش داده خواهد شد.

شکل37

با انتخاب گزینه  )Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4و سپس انتخاب گزینه  Propertiesصفحه ای به
شکل زیر نشان داده می شود.
بعد از وارد شدن به صفحه زیر تنظیمات  IPرا به صورت زیر انجام داده و گزینه Obtain an IP address
 automaticallyرا انتخاب کنید:
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شکل 38

ویندوز XP
ابتدا از منوی  Startویندوز Control Panel ،را انتخاب کنید.
سپس گزینه  Network Connectionsرا انتخاب کنید.
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شکل 39

بر روی گزینه  Local Area Connectionکلیک راست کنید.
سپس روی Propertiesکلیک کنید.

شکل 41

بعد از انتخاب  ، Propertiesصفحه Local Area Connection Propertiesباز می شود.
گزینه ) Internet Protocol (TCP/IPرا انتخاب کرده و روی Propertiesکلیک کنید.
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شکل 41

بعد از وارد شدن به صفحه زیر تنظیمات  IPرا به صورت زیر انجام دهید:

شکل 42



ریست کردن :DNS Client
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برای انجام این کار وارد منوی Startشده و بر روی  My Computerراست کلیک کنید .سپس گزینه  Manageرا انتخاب
کنید .با باز شدن صفحه  Computer Managementگزینه  Services and Applicationرا انتخاب کنید.
با انتخاب گزینه  Servicesسرویسهای سیستم به شما نشان داده میشود.
در این قسمت گزینه  DNS Clientرا انتخاب کرده و آن را  Restartکنید.



پاک کردن کش :DNS

برا ی اجرای این دستور صفحه  CMDرا باز نموده و دستور  Ipconfig /FlushDNSرا تایپ و سپس  Enterکنید تا کش
 DNSسیستم پاک شود.

شکل 43

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