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راٌُوای بررسی ّ رفع هشکل افت سرعت

در ثزرطی هؼکالت افت طزػت ثب تْجَ ثَ هتفبّت ثْدى هظیز رفغ هؼکل  ،اّلیي هزحلَ تؼخیؾ دلیك ًْع هؼکل هیثبػذ:
هؼکالت افت طزػت ثَ دّ دطتَ تمظین هیػْد:


افت طزػت در ثبس کزدى Page



افت طزػت در داًلْد

 بررسی سیستن ّ شبکَ داخلی
ثب تْجَ ثَ تبثیز هْاردی خبؽ در ثزرطی هؼکل افت طزػت اثتذا اس هْارد سیز اطویٌبى حبؿل کٌیذ.
 سرعت  UPشدى هْدم

ثب اطتفبدٍ اس راٌُوبی هْدم خْد ّارد کٌظْل هْدم ػذٍ ّ طزػت  Upػذى طزّیض خْد را ثب اطتفبدٍ اس راٌُوبی آى
هؼبُذٍ کٌیذ.

شکل 1
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ایي طزػت ثبیذ هتٌبطت ثب طزّیض ػوب ثبػذ.
طزػت طزّیض هْرد لزارداد خْد را هیتْاًیذ در طبیت ػبتل چک ًوبییذ.
در ؿْرتی کَ ایي طزػت هتٌبطت ثب طزّیض ػوب ًیظت هیتْاًیذ لظوت "رفع هشکل افت سرعت بَ دلیل هشکالت
خطی" را هالحظَ فزهبییذ.

 چک کردى پٌِای باًد
حتوب ثَ ایي ًکتَ تْجَ داػتَ ثبػیذ کَ در ؿْرت پز ثْدى پٌِبی ثبًذ هوکي اطت ثب افت طزػت در ثبس کزدى ، Page
داًلْد ّ یب حتی  Packet lossهْاجَ ػْیذ.
لذا در ؿْرتی کَ طیظتن خْد را در ػجکَ داخلی اطتفبدٍ هیًوبییذ ّ اس خبلی ثْدى پٌِبی ثبًذ خْد اطویٌبى ًذاریذ هْدم
را ثَ تک طیظتن هتـل کزدٍ ّ طزػت را ثز رّی آى چک کٌیذ.
در ؿْرتی کَ هْدم ثَ تک طیظتن هتـل ثبػذ اهب ٌُْس ُن پٌِبی ثبًذ ػجکَ ایٌتزًتی ػوب پز ثْد هیتْاًیذ ثب اطتفبدٍ اس
دطتْر  Netstat –onثزًبهَُبی در حبل اجزا کَ ثَ ؿْرت ًبخْاطتَ ثز رّی طیظتن ػوب در حبل داًلْد هیثبػٌذ را
ػٌبطبیی کٌیذ .ایي کبر را هیتْاًیذ ثب هطبلؼَ لظوت " بررسی پٌِای باًد با دستْر  " Netstat –onاًجبم دُیذ.

ثَ ایي ًکتَ دلت داػتَ ثبػیذ کَ آًتی ّیزّص ّ ثَ رّس رطبًی ّیٌذّس ّ ثزًبهَُبی طیظتوی ًیش هیتْاًذ پٌِبی ثبًذ را پز
ًوبیذ.
اطتفبدٍ اس ثزًبهَُبیی هبًٌذ  DU Meterهیتْاًذ پٌِبی ثبًذ در حبل اطتفبدٍ ثز رّی طیظتن ػوب را ثَ ػوب ًؼبى دُذ.
( ایي ثزًبهَ را هیتْاًیذ اس طبیت  Dumeter.comداًلْد ًوبییذ )
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ثؼذ اس اًجبم ایي هْارد ثٌب ثز ًْع هؼکل یکی اس هْارد سیز را پیگیزی کٌیذ :
 افت سرعت در باز کردى : Page
در اثتذا ثزرطی ػْد  DNSرّی کبرت ػجکَ ثَ ؿْرت اتْهبتیک ثبػذ.ایي کبر را هیتْاًیذ ثب ّرّد ثَ هٌْی  ّ Startاًتخبة
گشیٌَ  ّ Control Panelاًتخبة  Network Connectionاًجبم دُیذ.
ثزای ّارد ػذى ثَ ؿفحَ  Network Connectionخْد هیتْاًیذ ثب اطتفبدٍ اس دطتْرات ًیش ایي لظوت را اجزا کٌیذ.
ثزای اجزای ایي دطتْر اس هٌْی  Startکبهپیْتز خْد گشیٌَی  Runرا اًتخبة کٌیذ ( .ایي هْرد را هیتْاًیذ ثب اًتخبة
کلیذ "ّیٌذّس" ّ حزف  Rثز رّی  Keyboardخْد ًیش اًجبم دُیذ).
ّارد ؿفحَ  Runػذٍ ّ ثب ّارد کزدى دطتْر  ّ ncpa.cplاًتخبة گشیٌَ ّ OKارد ؿفحَ Network Connection
خْد ػْیذ.

شکل 3

در ایي لظوت در ؿْرتی کَ ارتجبط ػوب ثب هْدم اس طزیك کبثل هیثبػذ ثز رّی  ّ Local Area Connectionدر ؿْرتی
کَ ارتجبط ػوب اس طزیك  Wirelessهیثبػذ ثز رّی  Wireless Network Connectionخْد راطت کلیک کزدٍ ّ
گشیٌَ  Propertiesرا اًتخبة کٌیذ.
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شکل 4

ثؼذ اس اًتخبة گشیٌَ  Propertiesؿفحَای ثَ ؿْرت ػکل سیز ثزای ػوب ثبس خْاُذ ػذ.

شکل5
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در ایي لظوت ثب اًتخبة گشیٌَ ) ّ Internet Protocol (TCP/IPدّثبر کلیک ثز رّی آى ؿفحَ ای ثزای ػوب ثبس
خْاُذ ػذ.
در ایي ؿفحَ ػوب هیثبیظت تٌظیوبت  DNSرا در حبلت  otain DNS server address auotomaticallyلزار
دُیذ.

شکل 6

پض اس اتْهبتیک کزدى  DNSدر کبرت ػجکَ خْد هیثبیظت تٌظیوبت هزّرگز ًـت ػذٍ ثز رّی طیظتن را چک ًوبییذ.ایي
کبر را هیتْاًیذ ثب ّرّد ثَ لیٌک "تٌظیوات هرّرگر" اًجبم دُیذ .ایي تٌظیوبت ػبهل خبلی کزدى  Cacheهزّرگز ّ ریظت
کزدى آى اطت.

هزحلَ ثؼذ چک کزدى ُInternet Security ّ Firewallبی طیظتن اطت.
ثزای غیز فؼبل کزدى ّ Firewallیٌذّس ّ  ،Internet Securityثب تْجَ ثَ ًْع طیظتن ػبهل ّ ًْع آًتی ّیزّص خْد ثَ
"راٌُوای بررسی  "Internet Security ّ Windows Firewallهزاجؼَ ًوبییذ.
 افت سرعت در داًلْد
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در ؿْرتی کَ ثب هؼکل افت طزػت در ٌُگبم داًلْد هْاجَ هیػْیذ ثزای تظت ّ اطویٌبى اس ایي هْرد هیتْاًیذ ّارد
طبیتُبی هؼتجز ػذٍ ّ یکی اس لیٌکُبی آى را داًلْد کٌیذ.
ایي طبیتُبی هؼتجز هیتْاًذ ػبهل هْارد سیز ثبػذ :
www.php.nethttp://php.net/downloads.php#v5 در ؿْرت اطتفبدٍ اس طبیت  PHPثزای تظت
داًلْد پض اس اًتخبة لیٌک داًلْد ثبیذ کؼْر ایزاى ثزای داًلْد اًتخبة گزدد.
ثَ ایي هْرد دلت داػتَ ثبػیذ کَ طزػت در ایي لظوت ثز حظت ً KBpsؼبى دادٍ خْاُذ ػذ در ؿْرتی کَ طزػت
طزّیض ػوب در لزار داد  Kbpsهیثبػذ.
ثب تْجَ ثَ اًْاع طزّیضُبی هختلف طزػت داًلْد ّ آپلْد ػوب هیثبیظت در حذّد ارلبم سیز ثبػذ.
سرّیسُای ًاهحدّد(: )ART
طزّیض

طزػت دریبفت ثز

طزػت دریبفت ثز حظت طزػت ارطبل ثز حظت

طزػت ارطبل ثز حظت

حظت Kbps

KBps

Kbps

KBps

ART1

128Kbps

16KBps

128Kbps

16KBps

ART2

192Kbps

24KBps

192Kbps

24KBps

ART3

256Kbps

32KBps

256Kbps

32KBps

ART4

320Kbps

40KBps

320Kbps

40KBps

ART5

384Kbps

48KBps

384Kbps

48KBps

ART6

512Kbps

64KBps

512Kbps

64KBps

ART7

1024Kbps

128KBps

1024Kbps

128KBps

ART8

2048Kbps

256KBps

1024Kbps

128KBps
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سرّیسُای اقتصادی(:) ECO
سرّیس
ECO128
ECO256
ECO512
ECO1024
ECO2048
ECO4096
ECO6144
ECO8192

سرعت دریافت بر
حسب Kbps

سرعت دریافت بر
حسب KBps

128Kbps
256Kbps
512Kbps
1024Kbps
2048Kbps
4096Kbps
6144Kbps
8192Kbps

16KBps
16KBps
32KBps
128KBps
256KBps
512KBps
768KBps
2041KBps

سرعت ارسال بر
حسب Kbps

سرعت ارسال بر
حسب KBps

128Kbps
128Kbps
256Kbps
768Kbps
768Kbps
768Kbps
1024Kbps
1024Kbps

16KBps
32KBps
64KBps
96KBps
96KBps
96KBps
128KBps
128KBps

در تظت داًلْد ثبیذ ثَ چٌذ ًکتَ تْجَ داػتَ ثبػیذ :
در ؿْرتی کَ ثب تظت داًلْد اس طبیتُبی هؼتجز طزػت داًلْد ػوب هتٌبطت ثب طزّیض تبى اطت ایي هْرد ثَ ایي
هؼٌیطت کَ طزػت طزّیض ػوب هؼکلی ًذارد.
گبُی اّلبت هؼکل در طزّر طبیت همـذی کَ اس آى داًلْد هیًوبییذ هیتْاًذ ػبهلی ثزای افت طزػت ػوب ثبػذ .
ُن چٌیي داًلْد اس ثزًبهَُبی  Peer to Peerثَ هبًٌذ  Torrentثَ دلیل دخبلت داػتي کیفیت پبییي همـذ ّ
اهکبى ُ Uploadوشهبى ثَ ُیچ ػٌْاى لبثل اػتوبد ًیظتٌذ.

در صْرتی کَ سرعت داًلْد از سرعت سرّیس شوا پاییي تر است با تْجَ بَ تاثیر سیستن بر رّی سرعت داًلْد
هیتْاًید سرعت سرّیس خْد را با استفادٍ از  Download Managerاهتحاى کٌید.

بررسی Ping Time
در ؿْرتی کَ هی خْاُیذ اس هیشاى  Ping Timeطزّیض خْد هطلغ ػْیذ ،هی تْاًیذ آدرص یک طبیت دلخْاٍ ثَ هبًٌذ
 www.yahoo.comرا ً Traceوبییذ .هیشاى ً Ping Timeوبیغ دادٍ ػذٍ اس اثتذایی تزیي  IPهزثْط ثَ ػبتل؛
ثؼذ اس  IPهْدم  ،هی ثبیظت سیز  111 msثبػذ .

ثزای اجزای ایي دطتْر اس هٌْی  Startکبهپیْتز خْد گشیٌَ  Runرا اًتخبة کٌیذ ( .ایي هْرد را هیتْاًیذ ثب
اًتخبة کلیذ "ّیٌذّس" ّ حزف  Rثز رّی Keyboardخْد ًیش اًجبم دُیذ) .
ثؼذ اس ثبس ػذى لظوت  Runدر داخل آى گشیٌَ  CMDرا تبیپ کزدٍ ّ ثز رّی OKکلیک کٌیذ.
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شکل 7

در ؿفحَ هؼکی ظبُز ػذٍ ػجبرت سیز را ّارد ًوْدٍ ّ ً Enterوبییذ.
Tracert www.yahoo.com –d

شکل 8

در ؿْرتی کَ کبًکؼي ػوب ثز رّی هْدم ثبػذ  IPاثتذایی هزثْط ثَ  IPهْدم ػوب ثْدٍ ّ  IPهْرد ًظز هب  IPدّم هی ثبػذ.
در ؿْرتی کَ کبًکؼي ثز رّی هْدم لزار گزفتَ ثبػذ  IPاثتذایی  IP Invalidهْدم ثْدٍ ّ ثزای ثزرطی ایي هْرد ثبیذ IP
دّم را در ًظز داػتَ ثبػیذ ( .ثَ ایي ًکتَ دلت داػتَ ثبػیذ کَ ایي هْرد ثز رّی هؼتزکیٌی کَ ثز رّی طزّیض خْد اس
 Range IPاطتفبدٍ ًوی ًوبیٌذ تب حذّدی هتفبّت هی ثبػذ).
در ایي هثبل ،کبًکؼي ثز رّی هْدم ثْدٍ ّ  IPاثتذایی کَ هزثْط ثَ ػبتل هی ثبػذ ثزاثز  85.15.1.194اطت.
تبین ًؼبى دادٍ ػذٍ در ایي لظوت هی ثبیظت اس  111کن تز ثبػذ.
در ؿْرتی کَ ایي ػذد اس  111 msثبالتز اطت هْارد سیز را ثزرطی ثفزهبییذ:
 )1اس طزیك ًزم افشار  Dumeterاس خبلی ثْدى پٌِبی ثبًذتبى هطوئي ػْیذ.
 )2دطتگبٍ هْدم را خبهْع ّ هجذد رّػي ًوبییذ.
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 )3در ؿْرتی کَ ثب جزای دطتْر فْق ُوچٌبى هؼکل ثزلزار اطت هی تْاًیذ ثزای ثزرطی هْرد ثب ّاحذ پؼتیجبًی فٌی
ػِز خْد در توبص ثبػیذ.

 استفادٍ از دستْر Netstat –on
ثب اطتفبدٍ اس ایي دطتْر هیتْاًیذ ثزًبهَُبیی کَ خْاطتَ یب ًبخْاطتَ ثز رّی طیظتن ػوب در حبل اجزا هیثبػٌذ را ػٌبطبیی
فزهبییذ.
ثزای اجزای ایي دطتْر اس هٌْی  Startکبهپیْتز خْد گشیٌَ  Runرا اًتخبة کٌیذ ( .ایي هْرد را هی تْاًیذ ثب اًتخبة کلیذ
"ّیٌذّس" ّ حزف  Rثز رّی  Keyboardخْد ًیش اًجبم دُیذ).

در لظوت  Runگشیٌَ  CMDرا ّارد کزدٍ ّ ثز رّی  OKکلیک کٌیذ.

شکل 9

در ؿفحَ ثبس ػذٍ دطتْر ” “netstat –onرا ّارد کزدٍ ّ ً Enterوبییذ.
ثب اجزای ایي دطتْر توبم ثزًبهَُبی در حبل اجزا ثز رّی طیظتن ػوب ثَ ًوبیغ درخْاُذ آهذ.
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شکل 11

ثؼذ اس اجزای ایي دطتْر  PIDتوبهیخطْطی کَ  Stateآىُب ثَ حبلت  ESTABLISHEDهیثبػذ را ثز رّی کبغذ
یبدداػت کٌیذ.
ثؼذ اس آى ثب اًتخبة دکوَُبی  Ctrl+Shift+Escثَ ؿْرت ُوشهبى ؿفحَ  Task Managerخْد را ثبس کٌیذ.
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شکل11
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در ایي ؿفحَ ّارد لظوت  Processesػذٍ ّ در ؿْرت ػذم ًوبیغ طتْى  PIDثز رّی گشیٌَ  Viewکلیک کزدٍ ّ
گشیٌَ  Selected Columnsرا اًتخبة کٌیذ.
در ایي لظوت در ؿْرتی کَ گشیٌَ ) PID ( Process Identifierتیک ًذارد آى را تیک سدٍ ّ ثز رّی  OKکلیک
کٌیذ.

شکل12

هجذد در ؿفحَ  Processesثب اًتخبة ُPIDبی یبدداػت ػذٍ ّ اًتخبة گشیٌَ  End Processثزًبهَُبی در حبل اجزا
را ثجٌذیذ ( .ثَ ایي هْرد دلت فزهبییذ کَ ثَ ُیچ ػٌْاى ُ Processبی هزثْط ثَ طیظتن ًوی ثبیظت  Endػًْذ ) .
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 رفع هشکل افت سرعت بَ دلیل هشکالت خطی
در ؿْرتی کَ طزػت در کٌظْل هْدم ثب طزّیض ػوب هتٌبطت ًجبػذ ػوب هیثبیظت در اثتذاییتزیي هزحلَ یک ثبر هْدم را
خبهْع ّ رّػي کزدٍ ّ هجذد طزػت  Upػذى را در کٌظْل هْدم چک کٌیذ.
ایي کبر را هی تْاًیذ ثب هزاجؼَ ثَ "راٌُوای هْدم" اًجبم دُیذ.
ثؼذ اس اًجبم ایي هزحلَ در ؿْرت ًبهٌبطت ثْدى طزػت ًْ ،یش ّ طیگٌبل خط را ثب هزاجؼَ ثَ "راٌُوای هْدم" چک ثفزهبییذ.
در ؿْرتی کَ طیگٌبل خط پبییي ّ ًْیش خط ثبال هیثبػذ هیثبیظت هْارد داخلی اس جولَ پزیش  ،کبثل  ،اطپیلیتز  ،پزیش
ضذثزق  ،طبًتزال ّ  ...را چک ثفزهبییذ.
ثزای تْضیحبت ثیؼتز هیتْاًیذ ثب ّاحذ پؼتیجبًی فٌی ػبتل در ػِز خْد در توبص ثبػیذ.
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