
   برای کاربرانIBSngغامهای  يشرح پ
 
 

  علت بروز خطا  غام خطايشرح پ  شماره خطا
900 User with normal username does not 

exists  
 مورد نظردر Usernameکاربری با 

IBSngوجود ندارد .  
901 User is locked   کاربر توسط مدیر سيستمLock 

  .شده است و مجوز ورود ندارد
902 User does not have charge for type 

Internet  
برای کاربر قانون شارژ تعریف نشده 

  .است
903  

No rule can be applied  
با شرایطی  شرایط وصل شدن کاربر

که در قانون شارژ برای آن تعریف 
  .شده، یکسان نيست

904 Absolute expiration date has reached   کاربر به علت سررسيد تاریخ
Absolute  Expiration  ، مجوز

   .نداردورود
905 Relative expiration date has reached   کاربر به علت سررسيد تاریخ

Relative Expiration  ،  مجوز ورود
  .ندارد

906  Credit has finished  اعتبار کاربر به پایان رسيده است.  

907 Wrong password  رمز عبور اشتباه وارد شده است.  

908  
Maximum number of concurrent logins 

reached  
Ras does not allow multi login  

، بيشتر از اتصاالت همزمان کاربر
رخ دادن این ( . مجاز می باشدتعداد

 وجود رد به خاطراخطا امکان د
   ) نيز باشدRasاشکال در 

909 Unknown Error  رخ دادن اشکال پيش بينی نشده  

910 You can not login from this MAC 
address 

 آدرس اجازه اتصال Macکاربر از این 
  ندارد

911 You can not login from this IP 
address 

 آدرس اجازه اتصال IPکاربر از این 
  ندارد

912 You can not use VoIP and Internet 
Services simultaneously 

 ٢کاربر نمی تواند همزمان از 
استفاده ، VoIPسرویس اینترنت و 
  کند

913 You can not login from this caller 
id 

 اجازه اتصال Caller IDکاربر از این 
  ندارد

914  
 

User Timely quota has been exceeded 

ميزان استفاده زمانی کاربر در این 
 (.دوره به پایان رسيده است

Monthly/Daily  Time Periodic 
Accounting(    

915  
 

User Traffic quota has been exceeded 

ميزان استفاده حجمی کاربر در این 
 ( .دوره به پایان رسيده است

Monthly/Daily  Traffic Periodic 
Accounting  (  

916 System shutdown  سرویسIBSng متوقف  در حال
 اجازه انشدن است و به  کاربر

   نمی دهداتصال
917 Login is not allowed at this time 

because of system maintenance 
 اجازه ورود  ان به کاربرسيستممدیر 

  نمی دهد

 
 
 
 



  


