ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ؟ ...

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ دوم -راهاﻧﺪازی و رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻞ(

در ﺑﺨﺶ اول ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLو ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 Dial Upﺑﻪ دﻧﯿﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داده را در ﮐﻨﺎر
ﺻﻮت و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ داده اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻮدم و
اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ در ﮐﻨﺎر داده ﺻﻮت از ﭘﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ داده ﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
...

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ اول(

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ...
داده اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ داده ﺻﻮﺗﯽ را ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،وارد ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر
ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن داده ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﺎر داده اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وارد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ آﻏﺎز داﺳﺘﺎن در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (Internet Service Providerو
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .داده وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ
 DSLAMﻧﺎم دارد ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺻﻮت ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﯽﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ داده اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  DSLAMاز ﺻﻮت ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ وارد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ای و درﮔﺎه ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (ISPﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ داده رﺳﻤﺎ ً وارد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ.

در ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﮑﺲ ﻫﻤﯿﻦ روال ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد .داده اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎ داده ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را از اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ و ﻣﻮدم ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ADSL
اﻣﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ در واﻗﻊ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دو ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد :اول اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﺎر را در
اﺻﻄﻼح "راﻧﮋه" ﮐﺮدن ﺧﻂ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ  ISPﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎ  ISPﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﯾﻮزر ﻧﯿﻢ و ﭘﺴﻮرد و دو ﻋﺪد  VPIو VCIرا اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوم اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ :اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮوﯾﺲ" ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺼﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
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ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی وایﻓﺎی
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎیﺗﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ده ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺼﺐ ﻣﻮدم
ﺷﺎه راه اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮدم اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺗﺼﺎل ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻮدم ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا اﺗﺼﺎﻻت را ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺳﯿﻢ وارد ﻣﻮدم ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﻣﻮدم" ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﻣﻮدم ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺮور اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده و آدرس ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﻮدم را وارد ﮐﻨﯿﺪ .آدرس ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﻮدمﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت  192.168.1.1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ آدرس ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد :

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﯾﻮزرﻧﯿﻢ و ﭘﺴﻮرد ﻣﻮدم را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
ﮐﻠﻤﻪ  adminﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭘﺸﺖ ﻣﻮدم ﯾﺎ روی ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻮدم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی
دﮐﻤﻪ  Loginوارد ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﻮدمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮدمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻮی ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ
ﻧﺎم  Setup Wizardدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽروﯾﺪ.
ﺟﺪا از ورود زﺑﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وای ﻓﺎی ،ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﺳﻂ  ISPﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻮزرﻧﯿﻢ و ﭘﺴﻮرد
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻋﺪد  VPIو  VCIاﺳﺖ .ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق و ذﺧﯿﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮاری
اﺗﺼﺎل درﺳﺖ و ﻋﺪم ﻣﺸﮑﻞ ،ﭼﺮاغﻫﺎی  DSLو  Internetﻣﻮدم ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
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راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »درﺟﺴﺖوﺟﻮی وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊ«

ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ADSL
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLاﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد و راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻊ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺸﮑﻞ :ﭼﺮاغ  DSLﻣﻮدم ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزﻧﺪ.
راه ﺣﻞ :اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮدم ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭼﺮاغ  DSLﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از درﺳﺖ ﺑﻮدن اﺗﺼﺎﻻت داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ .اﮔﺮ
اﺗﺼﺎﻻت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ :ﭼﺮاغ  Internetﻗﺮﻣﺰ و ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ.
راه ﺣﻞ :اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ :دﻟﯿﻞ اول درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ دوم اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺮﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ :ﭼﺮاغ  DSLو  Internetروﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد.

راه ﺣﻞ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭼﮏ ﮐﺮدن زﻣﺎن و ﺣﺠﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ زﻣﺎن ﺳﺮوﯾﺲ و ﺣﺠﻢ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ٌ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم ﺣﺠﻢ ﯾﺎ زﻣﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻤﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ :ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺧﯿﺮ.
راه ﺣﻞ :ﻋﻤﺪه دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻻت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در  DNSﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راهﺣﻞﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ IP ،دادن دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ آدرس ﺳﺮور  DNSرا
ﺑﺮ روی آدرس ﻣﻌﺮوف  8.8.8.8ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮور  DNSﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎدﮔﯽﻫﺎ و دﺷﻮاریﻫﺎﯾﺶ اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﻣﺎن وﺟﻮد دارد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﺗﺼﺎﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ADSL
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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