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 سرعت  ریمقاد

 
 سرعت با ستیبا ی، هر مشترک مسرعت درج شده در قرار داد آن ها زانیم و نیمشترک توسط یافتیدر سیبا توجه به سرو

 .کنداستفاده  ADSL سیبتواند از سرو س،یبودن سرو Share با  در نظر گرفتن و شده کانکت یمشخص
 شده است. میتقس Upstreamو  Downstreamسرعت به دو قسمت  ریمقاد
 Downstream: است تاید افتیدر در اتصال مودم سرعت زانیم. 

 Upstreamاست تاید ارسال در اتصال مودم سرعت زانی: م. 

 
 :است شده درج ریز ریمس به شاتل تیدر سا حالت نیبهتردر  شما آپلود و دانلود سرعت مختلف یها سیبا توجه به انواع سرو

 .دیشو شاتل تیابتدا وارد سا ریمقاد نیمشاهده ا یبرا
بودن آن انتخاب  FairBronze  ایو   FailSilverخود را با توجه به  سینوع سرو باال سربرگاز  تیسا نیا بهبا وارد شدن 

 .کنید
 

 

 

 
 

درج شده  (هیدر ثان تیب لوی)ک Kbpsبر حسب  هیثان هر در ارسال و افتیدر سرعت حداکثر و سیدر صفحه باز شده نوع سرو
 است.

 
 

، وارد کنسول مودم شده و سرعت دیا شده متصل نترنتیت مناسب به اسرع با که مورد نیا از نانیاطم یبراتوانید   یشما م
UP دیدرج شده در جدول مطابقت ده یشدن مودم را با سرعت ها. 

 
 مودم کنسول در سرعت ریمشاهده مقاد

  IPبوده و ZyXEL ،. مودم تحت ساپورت در شرکت شاتلکنیدکنسول مودم را باز  ت صفحهسیبا یم ابتدا کار نیانجام ا یبرا
 .است 192.168.1.1فرض  شیمودم به صورت پ نیا

...( باز کرده و در قسمت  ای Firefox ای Internet Explorerمرورگر ) صفحه کیوارد شدن به کنسول مودم  یبرا
Address Bar  ،دیرا وارد کن  192.168.1.1آن. 

   .دیرا وارد کن  Password ،adminوارد شدن به کنسول، در قسمت  یمرحله برا نیا در

https://www.shatel.ir/services/adsl2/adsl2-price-list/
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 1شکل 

 .شود یم رظاهریصفحه ز

 Apply یرا انتخاب کرده و بر رو Go to Advance Setup نهیگز یبه صورت دست ماتیانجام تنظ یمرحله برا نیا در 
 .دیکن کیکل

 
 2شکل 

 .شود یم ظاهر ریز صورت به مودم هیصفحه اول

 .دییرا مشاهده بفرما Upstream/Downstreamسرعت  دیتوان ی، م Interface Statusصفحه در قسمت  نیا در 
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 .باشد شما داد قرار برگه در شده درج سرعت با متناسب ستیبا یم سرعت نیا

 
 3شکل 

 لیدل به مورد نیا است ممکن باشد، شما سیسرو سرعت از تر نییپا قسمت نیکه سرعت نشان داده شده در ا یدر صورت
 اتفاق افتاده باشد. خط گنالیس و زیو اختالالت نو یداخل شبکه مشکالت

 یبررس را خود خط تیفی" کخط گنالیس و زینو زانمی" قسمت به مراجعه با دیتوان یمشکل م نیاز عدم وجود ا نانیاطم یبرا
 .دیده انجام را شده ذکر موارد مشکل نیا رفع یبرا و نموده

، با واحد ستین سیشدن شما متناسب با سرو UP، اما سرعت بودهخط شما مناسب  گنالیو س زینو زانیکه م یدر صورت
 .دیباش تماس در مورد یبررس یبرا خود شهر یبانیپشت

 

 Ping Time یبررس

مانند دلخواه  تیسا کیآدرس  دیتوان ی، مدیمطلع شوخود  سیسرو Ping Time زانیاز م دیخواه یکه م یدر صورت
www.yahoo.com   راTrace  زانی. مکنید Ping Time  نیتر ییابتدا از شده داده شینما IP ؛ بعد مربوط به شاتل

 .دیشو Start یمنو وارد ابتدا کار نیاانجام  یباشد. برا ms 111 ریز ستیبا یم مودم ، IPاز 
 

 .کنید پیرا تا CMDرا اجرا کرده و در آن عبارت  Run ، برنامهRزدن کلید ویندوز+ با 

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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 4شکل 

 .کنید Enterو  کردهرا وارد  ریظاهر شده عبارت ز یدر صفحه مشک
Tracert yahoo.com –d 
 

 
 5 شکل

 .استدوم  IPمورد نظر ما  IPمودم شما بوده و  IPمربوط به  ییابتدا IPمودم باشد  یکه کانکشن شما بر رو یدر صورت
 IP دیمورد با نیا یبررس یو برا بودهمودم  IP Invalid ییابتدا IPمودم قرار گرفته باشد  یکه کانکشن بر رو یدر صورت

خود از  سیسرو یکه بر رو ینیمشترک یمورد بر رو نیکه ا دینکته دقت داشته باش نی) به ا .دیدوم را در نظر داشته باش
Range IP استمتفاوت  یتا حدود ندینما یاستفاده نم). 

 .است  40110111154 برابر استکه مربوط به شاتل  ییابتدا IP و بوده مودم یرو بر کانکشن مثال، نیدر ا
 .باشد تر کم 111 از ستیبا یم قسمت نیا در شده داده نشان میتا

 :دییبفرما یبررس را ریز مواردباالتر است   ms 111عدد از  نیکه ا یدر صورت
 .دیباندتان مطمئن شو یبودن پهنا یاز خال DU-meterنرم افزار  قیطر از (1

http://yahoo.com/
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 .کنید روشن مجدد و خاموش را مودم دستگاه (2

 یفن یبانیپشت واحد با مورد یبررس یبرا دیتوان یمدستور فوق همچنان مشکل برقرار است  یکه با جرا یصورت در (3
 .دیباش تماس در 51111111

 
 سرعت دانلود یبررس

 .کنیددانلود  یمتفاوت یها با سرعت دیتوان یشما م ،دادقرار درج شده در سیبا توجه به سرعت سرو
ها  آن یختالل بر روکه از عدم وجود ا یمعتبر یها تی، وارد سادیکن تست را خود دانلود سرعت دیهخوا یکه م یدرصورت

 .دیرا دانلود کن ها آن یها نکیاز ل یکیشده و   میمطمئن هست

 : باشد زیر موارد شامل تواند می معتبر های سایت این

http://php.net/downloads.php#v5 
http://download.com 
http://spd.shatel.ir 

 تدر صورت استفاده از سای PHP شودبرای دانلود انتخاب  رانکشور ای ددانلود بای نکبرای تست دانلود پس از انتخاب لی. 

نشان داده خواهد شد ( یهبر ثان یتبا یلو)ک KBpsبر حسب  معموال قسمت ینکه سرعت در ا یدمورد دقت داشته باش ینبه ا
 .است( یهبر ثان یتب یلو)ک Kbpsشما در قرار داد  یسکه سرعت سرو یدر صورت
 یتب یلو)ک Kbps یستبا یسرعت م یلتبد ی. لذا برااست 8bit برابر  Byteاست که در اصل هر  یندو مورد در ا ینتفاوت ا

 .یایدبه دست ب( یهبر ثان یتبا یلو)ک KBpsتا سرعت بر اساس  کنید یمتقس 4را بر ( یهبر ثان
 : یدبه چند نکته توجه داشته باش یددر تست دانلود با

با آن  ADSL یسبودن سرو Shareبا توجه به  یدتوان یکه شما م است یسرعت حداکثرسرعت درج شده در قرارداد، . 1
 .کنیددانلود 

 یوییمقررات و ارتباطات راد یمتنظ یسیونکم 45بر اساس مصوبه جلسه  ADSL یسسرو که یدمورد دقت داشته باش ینبه ا
 شود. یعرضه م 4به  1اشتراک  یبکشور با ضر

 افت سرعت شما باشد . یبرا یعامل تواند یم کنید یکه از آن دانلود م یمقصد یتاوقات مشکل در سرور سا ی. گاه2
مقصد و امکان  یینپا یفیتدخالت داشتن ک یلبه دل Torrentبه مانند  Peer to Peer یها دانلود از برنامه ینهم چن

Upload یستندعنوان قابل اعتماد ن یچهمزمان به ه. 
 توانید یسرعت دانلود م یبر رو یستمس یرتر است با توجه به تاث یینشما پا یسکه سرعت دانلود از سرعت سرو ی. در صورت4

 .یدامتحان کن Download Managerخود را با استفاده از  یسسرعت سرو
 .وجود نداردشما  یسسرو یبر رو یمشکل Download Manager یلهدر صورت مناسب بودن سرعت به وس
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 خط یگنالو س یزنو یزانم
 .یدخط خود باش یبر رو یمتفاوت یها Attenuationو  SNRشاهد  یدتوان یخط، شما م یفیتبا توجه به ک
خط شما باالتر  یفیت، کتر باشد یینپا Attenuation یزانباالتر بوده و م SNR یزانهر چه م ADSL یسدر ارائه سرو

 خواهد بود.
 شود. یدر پ یپ یها یوصل یطعق یاتواند باعث افت سرعت و  یخط م یفیتبودن ک یینپا

 .کنیدخط خود را چک  Attenuationو  SNR یزانم یدتوان یدر صورت ورود به کنسول مودم، شما م
 :شوند یم یحتشر یربه صورت ز یکموارد به تفک ینهر کدام از ا

 
 SNR Margin Upstreamاز سمت مودم تا  یزنسبت سیگنال به نو یزان: مDSLAM است. 
 SNR Margin Downstream: از سمت  یزنسبت سیگنال به نو یزانمDSLAM  استتا مودم. 

 Line Attenuation Upstream میزان نویز خط از سمت مودم تا :DSLAM است. 

 Line Attenuation Downstream میزان نویز خط از سمت :DSLAM  استتا مودم. 

 
 SNR Margin Downstream SNR ,        یستبا یپورت شما از سمت مخابرات، م یبررس به ذکراست درصورتالزم 

Margin Upstream   به  باال  و     31از,Line Attenuation Upstream Line Attenuation 

Downstream  اختالالت شبکه  یاشما و  یبراتکه مربوط به بستر مخا یموارد خط یرو با توجه به تاث به  پایین  باشد  4از
به پایین  31از  Line Attenuationبه  باال و  10از   SNR Margin به  مناسب در محل مودم  یر، مقاداستتان  یداخل

 خواهد کرد. ییرتغ

 
 .کنید یرا در کنسول مودم خود بررس یرمقاد ینا یدتوان یشما م
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 در کنسول مودم خط یگنالو س یزمشاهده نو

 DSL Line ینهمودم گز Status از صفحه  ییدخط را مشاهده بفرما یموجود بر رو یگنالو س یزنو یدکه بخواه یدر صورت

Status ییدرا انتخاب بفرما. 

 
 6شکل 

 شما باز خواهد شد. یبرا یا صفحه ینهگز ینا  با انتخاب
 .  ییدبودن مودم را مشاهده بفرما UPخط و زمان  یگنالو س یزنو یزانم توانید یصفحه م ینا در
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 7شکل 

چرا که سرعت شود  ییردچار تغ Attenuation و  SNR یزانمممکن است  باند یاست که با باال رفتن پهنا یحالزم به توض
 .است یتر بستر ارائه مناسب یازمندن ،یسباالتر سرو

 
 :عبارت است از شود می Attenuationدر  یشو افزا  SNRعواملي که باعث افت

 کس بدون اسپیلیتر وجود داشته باشد.برروي خط رانژه دستگاه دیگري مانند تلفن و یا ف -1

 .سیم تلفن از کنار کابل برق رد شده باشد -2

 .اسپلیتر معیوب بر روي خط وجود داشته باشد -3

 مانند : تلفن همراه، تلفن بیسیم، المپ مهتابي، دستگاه مایکروویو وجود داشته باشد. یدر کنار مودم دستگاه -4

 سیم کشي داخل ساختمان ، قدیمي و یا پوسیده باشد. -5

 سیم تلفن از پریز تلفن تا مودم مشکل داشته و یا پریز تلفن معیوب باشد. -6

 وجود داشته باشد. یزپر یدوشاخه تلفن ضد برق بر رو -7

 
 .یددر تماس باش، 51111111 ،شاتل  یبانیبا واحد پشت یدتوان یم نشدموارد مشکل شما برطرف  ینا یبا بررسکه  یدر صورت

 
 


