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حل مشكل إنقطاع األنترنت الدلیل الكامل لتتبع وحل مشاكل إنقطاع 
بالتفصیل خطوة خطوةADSLاألنترنت 

في ھذا الدرس سنشرح أھم الخطوات والطرق التي ترشدك إلى تحديد سبب 
من خالل إرسال حزم تتبع إلى جھاز أو موقع على انقطاع إتصال األنترنت 

األنترنت وتحلیل النتائج التي نحصل علیھا واستنتاج ماھو المشكل الذي نواجھه 
.بالتحديد وطريقة حله إذا أمكننا ذلك

بسم هللا الرحمن الرحیم
السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته

.تابعو معنا الدرس ونرجو أن تستفیدو منه وأن يكون في المستوى، نفع هللا بكم

:ملخص الدرس في جدول

في حالة الخلل بیننا وبین روتر شركة االتصاالت

:الحل:الفرضیات

.تأكد من خالل سؤال صدیق یملك نفس اشتراك األنترنت-1.مشكلة عند شركة االتصاالت-1

.اطلب أي رقم ھاتفي وتأكد من اشتغال الھاتف ونقاوتھ-2.مشكلة في خیط الھاتف-2

.تأكد من كل التوصیالت وعدم قلب الخیوط في علبة التفریع-3.مشكلة في التوصیل أو علبة التفریع-3
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.إذا وصلت للمودم الخاص بك فال توجد مشكلة في الحاسوب-4.مشكلة في جھاز الحاسوب-4

.في المودمADSL LINKتأكد من اإلشارة الضوئیة -5.مشكلة في المودم-5

عدم تسدید فاتورة األنترنت أو الھاتف أو عدم -6
.تأكید الدفع

تأكد من فاتورة األنترنت والتلفون ثم تأكد من خالل شركة -6
االتصاالت أو خالل موقعھا االلكتروني أن اشتراكك الشھري 

.مدفوع

في حالة الخلل بین روتر شركة االتصاالت ونقطة الربط الدولیة

:الحل:الفرضیات

تأكد من خالل سؤال صديق يملك نفس - 1.مشكلة عند شركة االتصاالت- 1
.اشتراك األنترنت

عدم تسديد فاتورة الھاتف أو - 2
عدم تأكید الدفع أو مشكلة 

.تشويش

تأكد من أن خطك الھاتفي مازال في - 2
.الخدمة وأن الصوت نقي

عدم تسديد فاتورة األنترنت أو - 3
.عدم تأكید الدفع

تأكد من فاتورة األنترنت ثم تأكد من خالل - 3
شركة االتصاالت أو خالل موقعھا االلكتروني 

.أن اشتراكك الشھري مدفوع

.استعمال خاطئ للبروكسي- 4
استعمل حاسوبك عند صديق يملك - 4

من أن إعدادات اشتراك أنترنت لتتأكد 
.البروكسي صحیحة

المودم يحتاج درس منفصل سنقوم - 5.مشكلة في اعدادات المودم- 5
.بشرحه في درس قادم إن شاء هللا

مشكلة في نقطة الربط مع - 6
.سیرفر شركة االتصاالت

:إذا كان- 6

.صوت الھاتف نقي* 
.في المودم ثابتةADSLاالشارة الضوئیة * 
تتقطع INTERNETاالشارة الضوئیة * 

.جزئیا أو كلیا طول الیوم
 ------------------

أنت تواجه مشكلة في نقطة ربطك مع 
وعلیك " Position"سیرفر شركة االتصاالت 

التوجه التصاالت الجزائر وطلب تغییر نقطة 
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.ربطك التالفة بأخرى تعمل بدون مشاكل

:الشرح المفصل

:إرسال طلب لموقع على األنترنت وتتبع مساره

أول وأھم خطوة نقوم بھا ھي عمل تتبع ألحد المواقع أو األجھزة على األنترنت 
.لمعرفة أين ينقطع االتصال بالتحديد

:شرح الطريقة

"CMD"أدخل إلى موجه األوامر 
CMDفي النافذة السوداء التي تظھر لك بعد الدخول إلى موجه األوامر 

tracert: قم بكتابة األمر التالي  –d 8.8.8.8
ثم سنأتي إلى شرح النتائج التي تظھر لنا في كل حالة

في حالة إشتغال األنترنت بشكل جید وعدم وجود مشاكل : 01رقمالنتیجة 
:اتصال تظھر لنا النتیجة كالتالي
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:d 8.8.8.8–tracertشرح الطلب 

Tracert : ھو أمر لحاسوبك بارسال حزم لموقع أنترنت ثم تتبعھا يأتي بعد ھذا
.األمر عنوان الجھاز الذي سنتتبعه

-dخاصیة إضافیة في التتبع لعدم تحويل عناوين األجھزة والمواقع إلى أسماء.
عنوان سیرفر قوقل الذي نحاول تتبعه والتعرف على المسارات التي : 8.8.8.8

.وصول إلیهنمر من خاللھا لل

في كل مرة يعجز جھازك عن االتصال تظھر لك نجمة ولتوقیف عملیة اإلرسال 
.، يمكنك توقیف العملیة مع ظھور أول نجمةCtrl+Cاضغط 

النجوم تدل على عدم وصول الحزم التي أرسلھا جھازك للجھاز المستھدف إما 
بسبب غیاب اتصال األنترنت لديك أو لوجود جدار ناري يحمي الجھاز المستھدف 

.ضد الطلبات غیر المصرح بھا

إذا ظھرت لك النجوم خالل العملیة وبما أننا نتحقق من سیرفر بروكسي عام 
أنت غیر موصول باألنترنت أو أنك ضمن شبكة خاصة ال لشركة قوقل فبالتأكید 

.تسمح لك بالقیام بالتتبع

:8.8.8.8التي ظھرت لنا عند قیامنا بتتبع العنوان 01شرح النتیجة رقم

ھو جھاز المودم عندنا وھو 8.8.8.8أول جھاز مررنا علیه للوصول إلى العنوان *
192.168.1.1يحمل العنوان 

وھذا ھو ispثاني عنوان ھو عنوان الروتر الذي يستعمله مزود خدمة األنترنت *
العنوان 

41.100.64.1
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ثم تتوالى نقاط الربط الدولیة إلى غاية وصولنا إلى الموقع المطلوب في حالتنا *
172.18.0.113توجد نقطة ربط واحدة وھذا عنوانھا 

طلبه وفي حالتنا ھذه طلبنا عنوان آخر عنوان ھو عنوان الموقع الذي قمنا ب*
.8.8.8.8خادم بروكسي لشركة قوقل 

في حالة وجود مشكل إتصال بینك وبین روتر شركة : 02رقمالنتیجة 
:االتصاالت

:02توضیح النتیجة رقم 
نالحظ ھنا أنه يمكنك الوصول للمودم الخاص بك وھو يحمل العنوان 

.ولكن ال يمكنك الوصول لروتر الشركة التي تزودك باألنترنت192.168.1.1
:فرضیات

.وجود عطب مؤقت من الشركة المزودة لألنترنت*
.مشكلة في خیط الھاتف أو خیوط التوصیل أو قلب علبة تفريع الھاتف واألنترنت*
.مشكلة في جھاز حاسوبك*
.مشكلة في إعدادات المودم*
. عدم تسديد فاتورة األنترنت أو الھاتف أو عدم تأكید الدفع*

:الحلول للمشاكل المقترحة

:وجود عطب مؤقت من الشركة المزودة لألنترنت** 
عند وجود عطب مؤقت من الشركة المزودة لخدمة األنترنت يمكنك التأكد من 

خالل صديق لك يملك نفس نوع اشتراكك إذا كانت األنترنت مقطوعة عنده مثلك 
فانتظر حتى تصلح الشركة العطب وھذا العطب في الغالب قلیل الحدوث ومؤقت 

.ال يتجاوز بضع ساعات

:خیط الھاتف والتوصیالت** 
ستسمع رسالة صوتیة مجانیة تفید أن 5ارفع سماعة الھاتف واضغط على رقم

الرقم خاطئ، بھذه الطريقة نتأكد من أن ھاتفك يعمل وأن خیط الھاتف غیر 
مقطوع في الطريق، ثاني شیئ ھو نقاوة ونوعیة الصوت إذا كان به تشويش 
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یدا وقد تنقطع فعلیك االتصال بشركة الھاتف إلصالحه ألن األنترنت ال تعمل ج
.نھائیا عند وجود تشويش

تأكد من أنك لم تقلب الخیوط في علبة الربط التي تفرع االتصال بین الھاتف 
وجھاز المودم ألنه يوجد بالعلبة رمز للھاتف ورمز للحاسوب وال تعمل األنترنت عند 

.قلب الخیوط شاھد الرموز في الصورة في األسفل

:مشكلة بجھاز الحاسوب
في نتائج التتبع فإننا 192.168.1.1علقنا سابقا وقلنا بأنه بظھور العنوان 

.استطعنا الوصول للمودم إذن فال عالقة لجھاز حاسوبك بالمشكلة

:مشكلة في إعدادات المودم
تأكد من أنك قمت بضبط جھاز المودم على االتصال األوتوماتیكي، أو أنك تتصل 

.بشكل سلیم عند إختیارك استخدام االتصال الیدوي

adsl linkبالنسبة لإلشارات الضوئیة للمودم إذا كان الضوء الذي يشیر إلى
في غیر مضاء أو غیر ثابت فمعناه أنه خطك الھاتفي مقطوع في الطريق أو متصل

مكان سیئ بسیرفر مزود خدمة األنترنت،
في حالة إضاءة دائمة مما يعني أن اتصالنا Adsl Linkالصورة في األسفل تظھر

.بسیرفر شركة األنترنت بحالة جیدة
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: غیر مستقر فعلیك التقدم بشكوى إلصالح العطب قل لھمAdsl Linkا كان إذ
طبعا في الجزائر سوف تحتاج أن تقدم عدة شكاوي لحل "...positionبدلولي "

^_*المشكلة 
وحذفوا Adslالحظ أنه في النسخ الحديثة للمودم ستجد ضوء مكتوب علیه فقط 

.linkكلمة 

:عدم تسديد فاتورة األنترنت أو الھاتف أو عدم تأكید الدفع
في بعض األحیان يتم فصل خطك عند انتھاء إشتراكك عن روتر شركة األنترنت 

وال تستطیع رأيته في نتائج التتبع لھذا فلن نستبعد ھذا الخیار تأكد من الفواتیر 
.ومواعید الدفع وتحقق من أي خطأ

:عدم تمكننا من الوصول نھائیا لجھاز المودم:حالة خاصة***

من خالل متصفح 192.168.1.1للدخول إلى إعدادات المودم قم بطلب العنوان 
األنترنت إذا لم تكن قد غیرت العنوان االفتراضي للمودم من قبل يجب أن تظھر 

.لك نافذة تطلب إدخال كلمة المرور واسم المستخدم
أو أي موقع على األنترنت مثلما فعلنا 192.168.1.1قم بتتبع عنوان المودم-

.سابقا

في نتائج التتبع أو من خالل طلبه من متصفح 192.168.1.1إذا لم يظھر العنوان 
األنترنت فحاسوبك غیر مربوط بالمودم في ھذه الحالة علیك التحقق من األمور 

:التالیة

.یت تعريفات بطاقة الشبكة في جھازكتأكد من أنك قمت بتثب-

تأكد من كوابل الربط فأحدھا قد يكون تالف أو غیر مثبت جیدا أو أنك نسیت -
.تركیبه إذا كنت تستخدم جھاز سويتش تأكد من سالمته

قد يكون السبب خطأ في إعدادات الشبكة في حاسوبك، أو أنك قمت بتثبیت -
.برنامج بروكسي ولم تحسن إستخدامه

جرب االتصال باألنترنت بحاسوبك عند صديقك لتلغي بعضا من اإلحتماالت -
.السابقة

تفعیل التحكم األبوي من إعدادات المودم لحظر جھازك من اإلتصال في أوقات -
معینة سیؤدي إلى عدم تمكنك من دخول إعدادات المودم في تلك األوقات فتأكد 

وعندھا تستطیع تجاوز Mac Addressییر من ھذه الخاصیة، الحظ أنه يمكنك تغ
.الحظر

.قد يكون جھاز المودم الخاص بك تالف فجرب مودم صديقك عندك-

192.168.1.1إذا لم تستطع الدخول للمودم ألن الجھاز ال يجده على العنوان -
يدوي لتستطیع ipفي ھذه الحالة علیك ضبط حاسوبك على إعدادات رقم 

.ید ضبطهالوصول للمودم وتع
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يدوي ولم تستطع الوصول للمودم من ipإذا قمت بضبط حاسوبك على عنوان -
فعلیك مسح المودم بالكامل وإعادته 192.168.1.1خالل عنوانه اإلفتراضي 

باستخدام إبرة دقیقة ثم ضبطه Resetإلعدادات المصنع من خالل الضغط على زر 
إن شاء هللا، حالیا يمكنك من جديد كلیا، سنقوم بشرح ھذا في درس قادم 

.االستعانة باتصاالت الجزائر في ذلك أو االجتھاد والبحث في األنترنت

في حالة وجود االنقطاع بین روتر شركة االتصاالت : 03رقمالنتیجة 
:ونقطة الربط الدولیة التي يحاول جھازك المرور من خاللھا

:03توضیح النتیجة رقم 
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192.168.1.1نالحظ ھنا أنه يمكنك الوصول للمودم الخاص بك وھو يحمل العنوان 
ويمكنك الوصول لروتر الشركة التي تزودك باألنترنت والتي يحمل جھازھا العنوان 

ولكن ال يمكنك تجاوز جھاز شركة مزود خدمة األنترنت ومن ھذه 41.100.64.1
.النتیجة نصل إلى عدة إفتراضات

:تإفتراضا
.مشكلة وجود عطب مؤقت من الشركة المزودة لألنترنت*
مشكلة أنك لم تقم بدفع مستحقات الھاتف أو أن عامل الھاتف نسي أن يؤكد *

.الدفع
مشكلة أنك لم تقم بدفع إشتراك األنترنت أو أن عامل الھاتف نسي أن يؤكد *

.الدفع
. مشكل في تثبیت بروكسي واستعماله بشكل خاطئ*
.الخط الھاتفي أو نقطة ربطك مع سیرفر توزيع األنترنتمشكلة في*
.مشكلة في إعدادات المودم سنقوم بشرحھا في الدرس القادم إن شاء هللا*

:الحلول المقترحة

:مشكلة وجود عطب مؤقت من الشركة المزودة لألنترنت

مثلما قلنا سابقا بشأن ھذه الفرضیة
ودة لخدمة األنترنت يمكنك التأكد من عند وجود عطب مؤقت من الشركة المز

خالل صديق لك يملك نفس نوع اشتراكك إذا كانت األنترنت مقطوعة عنده مثلك 
فانتظر حتى تصلح الشركة العطب وھذا العطب في الغالب قلیل الحدوث ومؤقت 

.ال يتجاوز بضع ساعات

:مشكلة لم تقم بدفع مستحقات الھاتف أو أن عامل الھاتف لم يؤكد الدفع
ال تستغرب انقطاع األنترنت بدون تعويض بسبب أنك لم تدفع مستحقات الھاتف 

. فالجزائر بالد المعجزات
لنلغي ھذا االحتمال ارفع سماعة الھاتف وأطلب أي رقم لتتأكد من أن رقمك -

مع رسالة تفید بأن ھاتفك تم توقیفه بسبب عدم مازال في الخدمة وأنك ال تس
.الدفع

.تأكد من تاريخ الدفع في فاتورة التلفون-

:مشكلة لم تقم بدفع إشتراك األنترنت أو أن عامل الھاتف لم يؤكد الدفع
ال تستغرب أن تدفع مستحقات الھاتف أو األنترنت وأن يقوم الموظف بالختم على 

دفع فیتوقف إشتراكك فھذا حصل معي شخصیا ومع ورقتك وينسى تأكید ال
يوم وكل مرة 20غیري، أحد معارفي قطعت عنه األنترنت بقي يشتكي حوالي 

يأتیه فريق الصیانة لمنزله لیكتشفوا في األخیر بأن الموظف نسي ولم يقم 
.بتأكید الدفع
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.تأكد من آخر فاتورة وموعد إنتھاء إشتراكك-

دمة الزبائن عن موعد إنتھاء إشتراكك بطلب الرقم األخضر قم باالستعالم من خ-
.أو التوجه ألقرب فرع12

للتأكد من تاريخ إنتھاء إشتراك األنترنت وفاتورة الھاتف من خالل موقع مؤسسة -
:اإلتصاالت على األنترنت قم بزيارة الموضوع التالي

-http://www.ask
team7.com/2013/02/facture.telephone.fixe.algerie.abonnement.ADSL.reclamati

on.algerie.telecom.html

:تثبیت بروكسي واستعماله بشكل خاطئمشكل في 
تأكد من أنك ال تستخدم بروكسي على جھازك سواء كإعدادات أو إضافات 
للمتصفحات أو برامج بروكسي مثبتة على الجھاز أو في إعدادات الشبكة 

المحلیة أو في إعدادات المودم، 

ئ وإذا كنت تستخدم بروكسي فعلیك أن تتعامل معه بشكل يجنبك مشاكل بط
التصفح و كذلك إنقطاع االتصال وغیره من اآلثار الجانبیة التي قد تنتج عن 

استخدام البروكسي، يمكنك التأكد من جھازك بتجريبه عند صديق يملك اتصال 
.أنترنت

:مشكلة في الخط الھاتفي أو نقطة ربطك مع سیرفر توزيع األنترنت
ھذا ھو أكثر األسباب على االطالق في مشاكل األنترنت في الجزائر، خطوط 

الھاتف الرديئة الغیر محمیة من میاه األمطار أوالتخريب، أو غیاب الصیانة 
المتخصصة للسیرفرات وموزعات األنترنت بسبب االھمال أو نقص الرقابة أو نقص 

السوق وال تعیر أھمیة لمعاناة التكوين ألن إنقطاعات الجزائر ال تجد من ينافسھا ب
"....ألعبوا في رزق الدولة ودراھم الشعب"زبائنھا لألسف، 

بالنسبة لنقطة ربطك مع سیرفر توزيع األنترنت إذا كانت األنترنت تتقطع بالرغم 
:من أنك تأكدت من

.صوت الھاتف نقي وال وجود للتشويش-
.مضاء وثابتADSLضوء -
في المودم يشتغل ولكن بصورة غیر " INTERNET"كلمة الضوء الذي يشیر إلى-

.ثابتة أو يشتغل خالل فترات محدودة من النھار

إذا تحققت ھذه الشروط فبالتأكید أنت تواجه مشكلة في ربطك مع سیرفر 
شركة االتصاالت وعلیك التوجه لفرع إتصاالت الجزائر القريب منكم وطلب تغییر 

.ھا مشكلةنقطة ربطك بنقطة ثانیة لیس ب
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بالنسبة للخط الھاتفي فقد شرحنا في بداية الدرس كیفیة التأكد منه وسأعید 
ستسمع رسالة 5كتابة نفس الطريقة، ارفع سماعة الھاتف واضغط على رقم 

صوتیة مجانیة تفید أن الرقم خاطئ، بھذه الطريقة نتأكد من أن ھاتفك يعمل وأن 
ي شیئ ھو نقاوة ونوعیة الصوت إذا كان خیط الھاتف غیر مقطوع في الطريق، ثان

به تشويش فعلیك االتصال بشركة الھاتف إلصالحه ألن األنترنت ال تعمل جیدا 
.وقد تنقطع نھائیا عند وجود تشويش

انقطع االتصال ^_^من يعرف رقم ھاتفي ال يتصل بي فأنا لست خدمة زبائن 
على والية الجلفة كلھا الیوم ففكرت في تقديم ھذا ا

*ال أحد يقول إن شاء هللا كل يوم تقطع ھھھه*ربي إلكماله في نفس الیوم 

أحبكم في هللا يا إخواني وإن شاء هللا الدرس القادم سیكون عن كیفیة ضبط 
.إعدادات المودم بالتفصیل فال تنسونا من صالح دعائكم

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته

تدكري هام/اتصاالت الجزائر تطلق تقنية في أمان لمراقبة 
المواقع اإلباحية

لتعمیم الفائدةمنقول 


