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عیب یابی عمومی سیستم ارسال  SMSاز طریق GSM Modem
مشکالت احتمالی
-

وصل نبودن آنتن  GSMمودم (خارج بودن آنتن ،از منطقه پوشش دهی آنتن)

-

صحیح نبودن تنظیمات نرم افزار

-

موجود نبودن شارژ ( )Accountکافی برای ارسال

-

هنگ کردن دستگاه  GSMمودم

-

درست نبودن تعداد دستگاههای تعریف شده

-

مطابق نبودن شماره پرولیفیک ( )Prolificبا تنظیمات نرم افزار

-

از کار افتادن یا  Stopشدن سرویس

-

عدم ارسال نیمه شب

-

موارد دیگر

وصل نبودن آنتن  GSMمودم (خارج بودن آنتن ،از منطقه پوشش دهی آنتن)
جهت اطالع از وضعیت آنتن دهی وارد تنظیمات دستگاههای ارسال  SMSشوید و بر روی دستگاه مورد نظر کلید راست موس را بزنیدد و
گرفتن وضعیت را کلیک کنید .در صورت نداشتن آنتن ،آنتن مشکی رنگی که به وسیله یک سیم بلند به  GSMمودم متصل شده را چدک
کرده ،که در منطقه پوشش دهی آنتن قرار گرفته باشد.

| | IT Services | Networking | Servers | Programming | Support Services | Computers

تلفن - 88615162 :فکس - 88062173 :پیامک10000088615162 :

______________________________________________________________________________
صحیح نبودن تنظیمات نرم افزار
نرم افزار آرمان را باز کنید .وارد تنظیمات دستگاههای ارسال  SMSشوید .دستگاه مورد نظر را انتخدا کنیدد و بدر روی ویدرایش کلیدک
کنید .در این قسمت تنظیمات مربوط به دستگاههای ارسال  SMSرا مشاهده میکنید .هر گونه تغییرات در تنظیمدات تخصصدی سیسدتم
باعث بروز مشکالتی همچون از کار افتادن سیستم و عدم ارسال و دریافت پیام کوتاه خواهد شد.

موجود نبودن شارژ ( )Accountکافی برای ارسال
سیم کارت های اعتباری بعد از اتمام شارژ  ،نیاز به شارژ مجدد خواهند داشت .وارد تنظیمات دستگاههای ارسال  SMSشدوید و بدر روی
دستگاه مورد نظر کلید راست موس را بزنید و بر روی ارسال دستور کلیک کنید .بطور مثال :جهت مشاهده شارژ سیم کارت های ایرانسل:
*140*1#

هنگ کردن دستگاه  GSMمودم
امکان هنگ کردن یا از کار افتادن موقت در برخی سیستم های الکترونیکی وجود دارد .برای رفع مشدکل  GSM Modemرا از کدامییوتر
جدا کرده ،مجددا به همان پورت متصل نمایید .بعد از چشمک زدن

چراغ مودم ،سرویس  ArmanSMSWرا  Restartکنید.

درست نبودن تعداد دستگاههای تعریف شده
وارد تنظیمات دستگاههای ارسال  SMSشوید .هر ردیف نشانگر دستگاه تعریف شده و فعال در نرم افزار آرمان خواهد بود .در صورت
تعریف دستگاه اضافه ،دستگاه های تعریف شده قبلی از کار خواهد افتاد و باعث بروز مشکالتی مانند عدم ارسال و دریافت پیام کوتاه
خواهد شد.
مطابق نبودن شماره پرولیفیک ( )Prolificبا تنظیمات نرم افزار
وارد بخش  Device Managerویندوز شوید و شماره پورت دستگاه  GSMمودم شناخته شده به سیستم را با شماره پورت معرفی شده بده
نرم افزار آرمان مقایسه نمایید ،در صورت مطابق نبودن این دو شماره با یکدیگر ،شماره جدید را به نرم افزار معرفی نماییدد .دقدت داشدته
باشید ،در صورت جابجایی دستگاه مودم از پورتی به پورت دیگر شماره پورت تغییر کرده و نیاز به معرفی شماره جدید پورت به نرم افدزار
خواهد بود.
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از کار افتادن یا  Stopشدن سرویس ArmanSMSW

در برخی مواقع به دالیل مختلفی مانند :حمله ویروس های کامییوتری ،نصب نرم افزارهای غیر استاندارد ،خاموش شدن ناگهدانی سیسدتم
و  ...سرویس  ArmanSMSWکه وظیفه ارسال و دریافت پیام کوتاه را بر عهده دارد به صورت خودکار از کار افتاده و باعث بروز مشدکالتی
مانند عدم ارسال و دریافت پیام کوتاه خواهد شد .برای رفع مشکل  Control Panelرا باز کنید و وارد  Administrative Toolsشدوید .بعدد
 Servicesرا باز کنید و سرویس  ArmanSMSWرا اجرا یا  Startکنید.
عدم ارسال نیمه شب
امکان برنامه ریزی نرم افزار جهت جلوگیری از ارسال  SMSدر ساعات شب (یا هر زمان دیگری که مدد نظدر باشدد) در بخدش تنظیمدات
دستگاه های ارسال  SMSوجود دارد .درصورت تنظیم نبودن ساعت  Windowsسرور آرمان ،آن را تنظیم نمایید و یا عددم ارسدال نیمده
شب را غیر فعال کنید.
موارد دیگر
قبل از استفاده از سیم کارت ،از نداشتن  Pin Codeیا کلمه عبور بر روی سیم کارت خود اطمینان حاصل نمایید.
***چنانچه با هیچ یک از این اقدامات مشکل برطرف نشد ،با کارشناسان شرکت آرمان تماس حاصل فرمائید***
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