راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
 -۱راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ:
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎﻫﺎن ۸۷۲۷۷:
داﺧﻠﯽ ﻫﺎ:
ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ  / ۱راﻧﮋه داﺧﻠﯽ  / ۲ﺷﺎرژ داﺧﻠﯽ  / ۳ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ داﺧﻠﯽ ۴
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن  :ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  (۲۳۵۴۵داﺧﻠﯽ ۲
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ) adsl2+ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻓﻦ آوا  :ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ) ۸۲۱۸۵داﺧﻠﯽ (۳ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﺼﺮﺗﻠﮑﺎم  :ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۸۷۷۷۸وﭘﺲ از وارد
ﻧﻤﻮدن ﺷﻤﺎره ی  adslﺑﺎ داﺧﻠﯽ  ۲ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ.
 -۲راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺷﺎرژ ﺳﺮوﯾﺲ:
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎن:
ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وارد ﺳﺎﯾﺖ  my.mahannet.irﺷﺪه ،ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر را وارد ﮐﻨﻨﺪ و ازﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮداﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﭼﮏ ﮐﺮدن رﯾﺰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮردی ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،از ﻗﺴﻤﺖ »رﯾﺰﻣﺼﺮف« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی زﯾﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎنmy.pishgaman.net
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﺼﺮﺗﻠﮑﺎمasretelecom.com
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻓﻦ آواmy.fanava.net

 -۳راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) ﺳﺮﻋﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت(:
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺮوﯾﺲ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮدم وﺻﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺧﻂ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺰوﻟﻪ ﻗﺮار دارد ) اﯾﺰوﻟﻪ  :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮدم ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻦ  ،ﮐﺎرت ﺧﻮان ،
ﻓﮑﺲ  ،ﻧﻮﯾﺰﮔﯿﺮ و … از روی ﺧﻂ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ وﺻﻞ ﻣﯽ
ﮔﺮدد ( در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وارد ﺳﺎﯾﺖ  speedtest.netﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮ ، change server
settingﺳﺮور را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ )ﯾﮑﯽ از ﺳﺮورﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد(  ،ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  goﯾﺎ  beginﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  idmرا ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ p30download.ir ، soft98.irﯾﺎ  aparat.comداﻧﻠﻮد اﻧﺠﺎم داد.
 -۴راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﺳﺮوﯾﺲadsl
در زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاغ ﻫﺎی روی ﻣﻮدم ﻧﻮع ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﺑﻪ  ۳ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:
) .1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﭼﺮاغ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی ﻣﻮدم ﺧﺎﻣﻮش و ﭼﺮاغ  dslروی ﻣﻮدم ﭼﺸﻤﮏ
زن ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺸﻮد  ،ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻤﺎ از ﻧﻮع ﻗﻄﻌﯽ و وﺻﻠﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺰ ﺧﻂ  ،ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮏ ﺷﻮد:
•در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺰ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮدم ﮐﻪ روی ﺧﻂ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از روی ﺧﻂ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ  ،ﻓﮑﺲ  ،ﮐﺎرت ﺧﻮان  ،دوﺷﺎﺧﻪ ﺿﺪﺑﺮق  ،ﻧﻮﯾﺰﮔﯿﺮ ﯾﺎ
اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ caller id ،و  … ).ﺣﺎل ﻣﻮدم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﺳﻄﻪ ای ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۵-۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ  dslﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻮدم
و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮروی ﭘﺮﯾﺰﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻧﻮﯾﺰﮔﯿﺮ)اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ( ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد.
•ﺳﯿﻢ و ﭘﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮدم ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﭼﮏ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
•در ﺻﻮرت دو ﻻﯾﻨﻪ ﺑﻮدن ﭘﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ  ،ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﻣﻮدم را ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
•از اﺗﺼﺎﻻت ﺻﺤﯿﺢ آداﭘﺘﻮر ﻣﻮدم و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﺸﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ی  ۸۷۲۷۷داﺧﻠﯽ  ۴ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪ.

). 2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﭼﺮاغ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی ﻣﻮدم ﺧﺎﻣﻮش و ﭼﺮاغ  dslروی ﻣﻮدم ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻮدم و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
•ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮدم را از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻗﻄﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ را وﯾﺮوس ﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
•در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮدم از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﻗﻄﻌﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ از ﻣﻮدم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﻣﻮدم دارﯾﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎﺻﯽ
ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﺪ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻮدم را رﯾﺴﺖ رﯾﮑﺎﻧﻔﮓ ﮐﺮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ و
وﺻﻠﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮕﺮدﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﻮدم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  upgradeداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﺎ اﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
firmwareﻣﻮدم  upgradeﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮدم داﻧﻠﻮد
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
•ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ را از ﻣﻮدم ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ ( ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ را در ﮐﻨﺴﻮل ﻣﻮدم  bridgeاﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ  broadband connectionداﺧﻞ وﯾﻨﺪوز اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ).در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
bridgeﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ از ﻣﻮدم ﺑﺎﺷﺪ.
) .3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﭼﺮاغ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و  dslروی ﻣﻮدم ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ >» ﺗﻮﺿﯿﺢ
در ﺑﻨﺪ ۱۰
 -۵راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﺮوﯾﺲlte
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮدم وﺻﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺮورﮔﺮ آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱
را ﺳﺮچ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﻣﻮدم ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ  loginﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  usernameو  passwordرا  adminوارد ﮐﺮد  .ﭘﺲ از  loginﺷﺪن  ،از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﮔﺰﯾﻨﻪ )network ، LTE settingﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮدم اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( را زده  ،در
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  sinrو  rsrpرا ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  sinrﮐﻤﺘﺮ از  ۵و ﻣﻘﺪار rsrp
←115ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻴﻳﺪ از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﻮدم را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮده
و ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎ ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﻗﺮار داده و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﭼﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﺪه ال
ﺑﺮﺳﯿﻢ.
 -۶راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﻣﻮدم ﻫﺎی >>>>  adslارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ
 -۷راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ:

در اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ دو ﺧﺮوﺟﯽ و ﯾﮏ ورودی دارﯾﻢ .ﭘﻮرت ورودی را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده  ،در
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ  ۲ﭘﻮرت ﺧﺮوﺟﯽ وﺟﻮد دارد  ،ﻣﻮدم ﺑﻪ ﭘﻮرت »ﻣﻮدم
»و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﭘﻮرت « ﻓﻮن « ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۸راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺼﺎل ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ )(settingﺷﺪه >» ﮔﺰﯾﻨﻪ >»  wifiاﺳﻢ ﺷﺒﮑﻪ را ﭘﯿﺪا و روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و
ﭘﺴﻮرد وای ﻓﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  ،ﺳﭙﺲ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ connect ،ﯾﺎ  joinﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۹راﻫﻨﻤﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻟﯿﻨﮏ:
اﺑﺘﺪا ﺑﻮق ﺧﻂ و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت اوﮐﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻂ را اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﻮدم را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ وﺻﻞ ﮐﺮده و ﻧﻮﯾﺰﮔﯿﺮ را از ﺳﺮ راه ﻣﻮدم ﺑﺮدارﯾﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ  ،ﻓﮑﺲ  ،دوﺷﺎﺧﻪ ﺿﺪﺑﺮق  ،ﮐﺎرت ﺧﻮان و …( ﮐﻪ روی ﺧﻂ دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
از روی ﺧﻂ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰اﻟﯽ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ  dslﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ روی ﺧﻂ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ  ،در ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪن ﭼﺮاغ dsl
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮدم روی ﭘﺮﯾﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﮏ ﺷﻮد  .اﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺮاغ  dslﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪ ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 -۱۰راﻫﻨﻤﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد روﺷﻦ ﺑﻮدن ﭼﺮاغ ﻫﺎ:
در اﺑﺘﺪا ﻣﻮدم را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﺪدا اﺗﺼﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎز
ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ روی ﻫﻤﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ) ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺳﯿﺴﺘﻢ( ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ روی ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ  ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺸﮑﻞ روی آن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻠﯿﺪ وﯾﻨﺪوز و  rرا ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ و داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه  ، runﮔﺰﯾﻨﻪ  cmdرا ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﺪام از
دﺳﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺮ را وارد ﮐﺮده ﮐﻠﯿﺪ  Enterرا ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ:
ping 192.168.1.1
ping 8.8.8.8
ping yahoo.com
 -۱۱راﻫﻨﻤﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺑﻮق ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ:

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮق ازاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻮق ﺧﻂ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۲۰۱۱۷ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻋﻼم ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۱۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺸﺪ:
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ  lanﺑﻪ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه  ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ وارد ﮐﻨﺴﻮل ﻣﻮدم
ﺷﻮﯾﺪ(  .ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﻣﻮدم ﺑﺎﯾﺪ آدرس  IPﻣﻮدم ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﻮدم ﻫﺎ
 ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ )ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را وارد ﮐﺮده و  loginرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و
رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ورود ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  adminو  adminﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم  connection typeرا
روی ﺣﺎﻟﺖ  bridgeﻗﺮار داده و ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  applyﯾﺎ  saveرا
ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ دﺳﺘﯽ روی وﯾﻨﺪوز اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .روی ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ open network and sharing
centerرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ »> set up a new connection or
network »> connect to the internet »> set up a new connection ayway »> how
>» do you want to connect ? »> broadbandدر اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﻨﺠﺮه ای ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰﻋﺒﻮری ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  connectرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺎل اروری
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ی  ۸۷۲۷۷داﺧﻠﯽ  ۴اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۱۳راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎز ﻧﺸﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ:
روی ﮔﻮﺷﯽ  :رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮک دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ:ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ  dnsﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ coreﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از اﯾﺸﺎن آی ﭘﯽ ﻫﺎ ﺳﺖ
ﮔﺮدد***.
در  Android:ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت >») (settingوای ﻓﺎی >») (wifiروی اﺳﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ >» ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ )(modify networkرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ >» ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ (advanced
)optionرا ﺗﯿﮏ دار ﮐﻨﯿﺪ >» روی  dhcpﺑﺰﻧﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﯾﺎ  staticرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ >» از
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ  dns 1از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ۸٫۸٫۸٫۸را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ  dns2از ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ  ۸٫۸٫۴٫۴را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ از ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ذﺧﯿﺮه را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
Ios :ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت >» )(settingوای ﻓﺎی >») (wifiﮐﻨﺎر اﺳﻢ ﺷﺒﮑﻪ داﯾﺮه اﺑﯽ رﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده  ،ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﮔﺰﯾﻨﻪ
configured dnsرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .از ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ  manualرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده >» ﺳﭙﺲ >» add serverﺳﭙﺲ از ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ  dns1و  dns2را وارد
ﮐﻨﯿﺪ.

Dns1 : 8.8.8.8
Dns2: 8.8.4.4
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ  dnsﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺎ زدن روی داﯾﺮه ی ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻨﺎر آن ﭘﺎک ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ از ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  saveرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  :ﮐﻠﯿﺪ وﯾﻨﺪوز  + rرا ﺑﺎﻫﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ  ،ﭘﻨﺠﺮه  runﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ncpa.cplرا ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  openرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ  local area connectionﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﯾﺮﻟﺲ وﺻﻞ ﻫﺴﺘﯿﻦ
روی  (wifi network connetionو ﮔﺰﯾﻨﻪ  propertiesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ  internet protocol v4داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه از اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ use the
following dns serverرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ  preferred dnsاز ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ۸٫۸٫۸٫۸را
ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ  alternate dnsاز ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ۸٫۸٫۴٫۴را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺳﭙﺲ از ﭘﺎﻴﻳﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  okرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۱۴راﻫﻨﻤﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ) ( cacheدر ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ:
ﻓﺎﯾﻞ راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -۱۵راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر واﯾﺮﻟﺲ:
ﻣﻮدم را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ  lanﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده  ،ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮده و در ﻗﺴﻤﺖ  address barآدرس
IPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮدم ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮدم ﻫﺎ  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
ﻣﻮدم را وارد ﮐﺮده و  loginﺷﻮﯾﺪ( ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد  adminو admin
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ).از ﮐﻨﺴﻮل ﻣﻮدم ﮔﺰﯾﻨﻪ  wirelessﯾﺎ  wlanرا ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده  ،ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ
preshared keyﯾﺎ  security keyﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻣﺰ واﯾﺮﻟﺲ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .دﻗﺖ داﺷﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  ۸رﻗﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
applyﯾﺎ  save changesرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از روی دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎس ﺧﻮد رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻗﺒﻠﯽ را forget
ﮐﺮده و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

