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دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(

بعــد تقديــم المشــرتك طلــب االشــرتاك بخدمــة الـــــ FTTH ســتقوم المؤسســة  بتوصيــل شــبكة االلياف 
. Terminal Box الضوئية اىل موقع المشــرتك وتســليمها عربصندوق يســمى الــ

اليــاف  الــــ TB عــرب شــعرية  بربــط مــودم األليــاف اىل منفــذ األليــاف يف صنــدوق  يقــوم المشــرتك 
تســمى Patch Cord ونوعهــا Single Mode طرفهــا االول SC/UPC لــون اخضــر يرتبــط بالمــودم 

والطــرف الثــاين SC/APC لــون ازرق يرتبــط بالــــ TB. كمــا هــو موضــح بالشــكل ادنــاه:

أواًل :  ربط المودم بشبكة األلياف

 Terminal Box  شكل الــ FTTH مودم االلياف

SC- UPC

SC- APC

Patch Cord
 Patch cordشكل يوضح توصيل الــ

TB بين المودم و الــ

ONU

Network 
Cable

Fiber Terminal Box
طرفية الفايرب

Patch cord

TB
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 ثانيًا : اإلشارات الضوئية يف مودم األلياف 

بعــد انتهــاء عمليــة ربــط مــودم االليــاف بشــبكة االلياف.وتوصيــل التغذيــة الكهربائيــة إليــه، 
المــودم  ارتبــاط  عــىل  مايــدل  وهــو  تعمــل  ســوف  المــودم  يف   PON الضوئيــه  اإلشــارة  فــإن 

األليــاف. بمحطــة 
والجدول التايل يوضح حاالت االشاره الضوئية PON يف المودم:

الرقم
الحالة

الوصف
PONLOS

.1OffOffاليوجد اتصال بين المودم ومحطة االلياف

.2OffONيوجد انقطاع يف الشعرية او كابل االلياف -
- التواصل مع الدعم الفين 8000000

تم التعرف عىل المودم وبانتظار تفعيل الخدمةBlink Off وميض3.

.4ONOffاالتصال جاهزبين المودم ومحطة االلياف
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دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(

)ONU( ثالثا: مصدر الحصول عىل مودم االلياف

اذا كان مصدر الحصول عىل المودم هو السوق فيجب عىل المشرتك التايل :
- التاكد من مطابقة الطرفية للمواصفات الصادرة عن وزارة االتصاالت.

- االســتعالم مــن موظــف المبيعــات عــن نــوع المحطــة الــي ســريتبط بهــا المــودم هــل هــي 
.ZTE ام  هــواوي 

- تزويد المؤسسة العامة لالتصاالت بمعلومات الطرفية ومنها SN  وموديل الطرفية .

تنويه:
تنــوه المؤسســة العامــة لالتصــاالت انــه يف حالــة عــدم مطابقــة المــودم للمواصفــات المعتمــدة مــن 

قبلهــا فإنهــا ال تتحمــل أي مســئولية عــن جــودة واســتقرار الخدمــات المقدمــة عــرب هــذا المــودم.
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رابعًا: الربط بين المودم والشبكة الداخلية للمشرتك:

- يتــم اســتخدام كابــل الشــبكة ايرثنــت للربــط بيــن شــبكة المشــرتك  ومــودم األليــاف اذا كانــت 
الخدمــة المطلوبــة INTERNET  او DATA ، أو عــرب الــواي فــاي اذا كانــت متاحــة يف الطرفيــة. 

- كل خدمــة يتــم طلبهــا ســيتم تفعيلهــا عــىل منفــذ شــبكة واحــد فقــط يف المــودم ولــن 
تعمــل يف باقــي المنافــذ.

- اذا كانــت الخدمــة المطلوبــة VOICE فســيتم تفعيلهــا عــىل منفــذ الــــ POTS يف المــودم 
.RJ11 ويتــم الربــط بيــن الطرفيــة واالجهــزة الصوتيــة )ســماعة الهاتــف او الفاكــس( عــرب كابــل
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دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(

  تهيئة ربط الطرفية بشبكة المشرتك

- كل منفــذ شــبكة يف المــودم يمكــن عــن طريقــه تقديــم عــدد 8 خدمــات مــن نــوع )DIA أو 
الربــط الشــبكي( باالضافــة إىل خدمــة االنرتنــت عريــض النطــاق.

 Router( قــد يحتــاج المشــرتك إىل اجهــزة اضافيــة بيــن المــودم وشــبكته الداخليــه مثــل -
Access point( لفصــل الخدمــات او ادارتهــا )ســيتم التوضيــح اكــرث يف جزئيــة اعــدادات تفعيــل 

الخدمــات(.

- مزيد من التفاصيل يف موقع المؤسسة و يمن نت .

IPTV



الجزء الثاني

تفعيل الخدمات المقدمة للمشترك
    - خدمة االنترنت عريض النطاق

VVVVVOIP خدمة الصوت -VVVVVVVV       
Ethernet خدمة الربط الشبكي -VVV          

DIAخدمة االنترنت المخصص فائق السرعة -             
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دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(

أواًل: اعدادت تفعيل خدمة االنرتنت عريض النطاق 

يمكن للمشرتك تفعيل الخدمة لديه بعدة خيارات:
اســتخدامه  )يمكــن  فقــط  واحــد  كمبيوتــر  جهــاز  عــىل  الخدمــة  تفعيــل   : االول  الخيــار   -

الخدمــة(: واختبــار  لفحــص 
بيــن منفــذ االيرثنــت المحــدد يف الطرفيــة ومنفــذ   Ethernet الـــ  يتــم توصيــل كابــل   حيــث 
االيرثنــت يف جهــاز الكمبيوتر،ثــم يتــم عمــل اعــدادات الــــ PPPoE داخــل جهــاز الكمبيوتــر  وكمــا 

هــو موضــح بالصــور التاليــة.

- الخيار الثاين : تفعيل الخدمة داخل شبكة المشرتك عرب أحد  منافذ الشبكة يف المودم:
حيــث يحتــاج المشــرتك إىل جهــاز اخــر )راوتــر او Access Point( يتــم ربطــه بالمــودم إىل منفــذ 
الشــبكة المحــدد ويتــم عمــل اعــدادات الــــ PPPoE داخــل ذلــك الجهــاز ويتــم الرجــوع إىل دليــل 

.PPPoE المســتخدم المرفــق لمعرفــة عمــل اعــدادات الــــ
)لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين(

- الخيار الثالث : تفعيل الخدمة عرب الواي فاي الخاص بمودم األلياف:
حيــث يتــم عمــل اعــدادات الــــ PPPoE داخــل المــودم لتعريــف اســم المســتخدم وكلمــة الســر 
الرجــوع اىل دليــل المســتخدم  يتــم  ZTE و  او  المــودم ســواء هــواوي  نــوع وموديــل  بحســب 

المرفــق مــع المــودم لمعرفــة عمــل اعــدادات الــــ PPPoE فيهــا.
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خطوات تنفيذ اعدادات الخيار األول
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دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(
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دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(
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ثانيا : اعدادات تفعيل خدمة الصوت )الهاتف(

.POTSسيتم منح المشرتك رقم هاتف وتفعيله عىل منفذ الــ -
اجــراء  ثــم  POTS ومــن  الـــ  الهاتــف مباشــرًة إىل منفــذ  للمشــرتك توصيــل ســماعة  يمكــن   -

الرســائل. واســتقبال  ارســال  ثــم  ومــن  الفاكــس  جهــاز  توصيــل  أو  االتصــاالت  واســتقبال 
 وكما هو موضح بالصورة التالية:

TELEPHONE

FAX
ONU
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دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(

ثالثًا: اعدادات تفعيل خدمات الربط الشبكي

تســتخدم خدمــات الربــط الشــبكي لنقــل وتبــادل البيانــات بيــن فروع المشــرتك او بين المشــرتك 
وجهــة اخرى. 

وهنــاك عــدة طــرق لعمــل اعــدادات تفعيــل هــذه الخدمــة تعتمــد عــىل رغبــة المشــرتك يف 
تصميــم الشــبكة لديــه. ومــن هــذه الطــرق مايــي:

الطريقة االوىل :
اذا كانت كل فروع المشرتك من شبكة LAN واحدة :

 ففــي هــذه الطريقــة يقــوم المشــرتك بربــط كابــل ايرثنــت مــن منفــذ االيرثنــت المحــدد يف 
الطرفيــة اىل جهــاز الــــ Switch  المتصــل بأجهــزة الشــبكة الداخليــة، ثــم يتــم اضافــة عناويــن 
الشــبكة IP Address يف اجهزة الشــبكة بشــرط ان ال يتكرر IP Address واحد يف اكرث من 

جهــاز كمبيوتــر يف كل فــروع المشــرتك.

HQ

Branch2

Network
cloud

Branch1
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الطريقة الثانية:
اذا كان كل فرع من فروع المشرتك له شبكة  LAN مختلفه عن باقي الفروع:

ففــي هــذه الطريقــة يجــب اضافــة جهــاز روتــر Router بعــد مــودم االليــاف  وقبــل جهــاز الــــ 
 WAN المتصــل بأجهــزة الشــبكة. ثــم يتــم الدخــول إىل اعــدادات الروتــر و اضافــة الــــ Switch
IP Address يف منفــذ الشــبكة المتصــل بالمــودم و اضافــة الــــ LAN IP Address  يف منفــذ 
الشــبكة المتصــل بالــــ Switch ثــم اضافــة الـــ Static Route لتعريــف شــبكات الفــروع االخــرى 
ويكــون الـــ Gateway IP للــــ Static Route  هــو  الــــ WAN IP  يف الفــروع االخــرى. ثــم يتــم اضافة 
الــــ IP Address الجهــزة الشــبكه وجعــل الــــ Gateway IP  لــكل جهــاز هــو الــــ IP  الــذي تــم 

. Switch  اضافتــة يف منفــذ الشــبكة بالراوتــر والمتصــل بــه الــــ



19

دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(

  اعدادت تفعيل عدة خدمات عىل منفذ ايرثنت واحد يف المودم

يمكــن تفعيــل عــدد ثمــان اتصــاالت عــىل منفــذ شــبكة Ethernet واحــد مــن منافــذ مــودم 
االليــاف ســواء مــن خدمــة واحــدة او مــن عــدة خدمات.ولعمــل ذلــك يجــب التــايل:

، حيــث  الداخليــة  والشــبكة  المــودم  بيــن  تركيبــه  يتــم  العميــل   لــدى  راوتــر  توفــر  يجــب   -
االخــرى. عــن  خدمــه  كل  وتميــز  الخدمــات  بيــن  الفصــل  مهمتــه  ســتكون 

- يتــم الدخــول اىل اعــدادات الروتــر ومــن ثــم تقســيم منفــذ الشــبكة يف الروتــر والمتصــل 
بمنفــذ الشــبكة بالطرفيــة اىل عــدد مــن الــــ Sub Interface بحســب عــدد االتصــاالت المــراد 

تفعيلهــا عــىل منفــذ الشــبكة .
وذلــك  للخدمــة  المخصصــة   Sub Interface ال  داخــل  خدمــه  كل  اعــدادات  عمــل  يتــم   -
باضافــة رقــم ال  User-Vlan  )والــي يجــب االتفــاق عــىل رقمهــا بيــن العميــل ويمــن نــت( 
وايضــا اضافــة الــــ IP Address   الخــاص بربــط الخدمــة )ســواء الStatic IP لخدمــة الــــ DIA او 

الـــWAN IP لخدمــة الربــط الشــبكي(
- يتم اضافة الــ Static Route  لتعريف الشبكة الداخليه بالخدمة.
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DIA رابعًا: اعدادات تفعيل خدمة االنرتنت المخصص الفائق السرعة

- عنــد طلــب الخدمــه ســيتم اعطــاء المشــرتك )Static IP Address و Gateway IP( وتحديــد 
ــشبكة  Ethernet  يف المــودم الــذي ســتقدم عــربه الخدمــة . رقــم منفــذ الـ

- يمكــن للمشــرتك التأكــد مــن تفعيــل الخدمــة وذلــك بربــط جهــاز كمبيوتــر اىل منفــذ الشــبكة 
يف المــودم ثــم اضافــة الـــــ Static IP  و الــــ Gateway IP والــــ DNS يف جهــاز الكمبيوتــر )كمــا تم 

توضيحــه ســابقًا(، ومــن ثــم  تصفــح االنرتنــت.
- لتفعيل الخدمة يف شبكة المشرتك :

.) Firewall  او  ROUTER ( يحتاج الستخدام  جهاز آخر بعد مودم االلياف أما -
  Interfaceداخــل هــذا الجهــاز وتحديــدًا يف الـــ )Gateway IP و Static IP( يتــم اضافــة الــــ -

المرتبطــه بالمــودم.
- يتــم اضافــة الــــ Static Route داخــل هــذا الجهــاز لتعريــف الشــبكة الداخليــة ويكــون 

الــــGateway هوالــــ Gateway IP الممنــوح مــن يمــن نــت.  عنــوان 
- بعدها يتم اضافة الــ DNS IP داخل اجهزة الشبكة كما يف الصورة

8 2 . 114 . 16 0 . 4 5
8 2 . 114 . 16 0 . 4 6
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دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(

اذا اراد المشرتك  تغيري مودم االلياف ألي سبب من االسباب يجب عليه التايل:
يجــب عــىل المشــرتك ابــالغ مختصــي تشــغيل الخدمــة يف المؤسســة عنــد تغيــري المــودم 
واعطائهــم الرقــم التسلســي )Serial Number( للمــودم الجديــدة ،حيــث ان المــودم الجديــد 
لــن يعمــل إال بعــد اســتبدال الـــ SN  القديــم بالجديــد يف محطــة االليــاف، حيــث تختلــف صيغــة 
الــــ SN بيــن مودمــات شــركة هــواوي ومودمــات شــركة ZTE ،حيــث ان عــدد ارقــام الــــ SN يف 
مودمــات هــواوي مكونــة مــن 16رقــم بينمــا الــــ SN  يف مودمــات ZTE مكونــة مــن 12 رقــم، 

وكمــا هــو موضــح بالصــورة التاليــة :

 تغيري أو استبدال مودم االلياف

رقم الــ SN الحدى طرفيات هواوي
ويظهر ان عدد االرقام 16

ZTE الحدى طرفيات SN رقم الــ
ويظهر ان عدد االرقام 12
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كما يجب عىل المشرتك معرفة االيت:

- يجــب ان يكــون المــودم الجديــد  مطابــق للمــودم الســابق مــن حيــث الشــركة المنتجــه امــا 

.) POTS و الــــ Ethernet وايضــا عــدد وانــواع المنافــذ فيهــا ) الــــ  ZTE هــواوي او

- اذا تــم فصــل شــعرية االليــاف مــن الـــ TB  فيجــب توصيــل المــودم الجديــد بنفــس شــعرية 

االليــاف الــي كانــت متصلــة بالمــودم الســابق. 

- اذا كان المــودم الســابق يقــدم خدمــات عــرب عــدة منافــذ شــبكة Ethernet فيجــب اعــادة 

يف  كان  الــذي  الرتتيــب  بنفــس  الجديــده  المــودم  منافــذ  يف  الشــبكة  كابــالت  توصيــل 

المــودم الســابق، حيــث أن كل منفــذ شــبكة مســتقل عــن باقــي المنافــذ. 

تغيري او استبدال مودم االلياف

مالحظة : لطلب الدعم الفين يتم االتصال عىل الرقم المجاين )8000000(
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دليـــل المســـتخدم ربـــط المـــودم 
وتفعيـــل خدمـــات االلياف)فايـــر(

للتواصل معنا

ptc.gov.ye
yemen.net.ye
info@ptc.gov.ye
Airport St. - Sana›a - Yemen
P.O.Box:17045
01 331140
01 331150 
Freephone:8000000

          YemenTelecom




