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مشترک گرامی :
ثِ هٌظَس ًصت سشیغ ٍ ثذٍى اضکبل سشٍیس ایٌتشًت  ADSLثِ ٌّگبم هشاجؼِ کبسضٌبسبى
حلوبگستش  ،ثْتش است ضشایظ هحیغی الصم اص قجل آهبدُ ضذُ ثبضذ تب ثِ ایي تشتیت سشٍیس
 ADSLضوب ثذٍى هطکل دس اسشع ٍقت ساُ اًذاصی ضَد  ،تَجِ داضتِ ثبضیذ چٌبًچِ سشٍیس ثِ
دلیل آهبدُ ًجَدى ضشایظ اٍلیِ دس هشاجؼِ ّوکبساى کِ ثب ّوبٌّگی ضوب صَست هی گیشد ثِ
صَست صحیح ساُ اًذاصی ًگشدد  ،دس هشاجؼبت ثؼذی ّوکبساى ًیض  ،هطتشک هستلضم پشداخت
ّضیٌِ اػضام کبسضٌبس خَاّذ ثَد ّ ،وچٌیي ثِ توبم هطتشکیي پیطٌْبد هی ضَد اثتذا هغبلت صیش
سا هغبلؼِ کشدُ ٍ دس صَست ػذم سفغ هطکل ثب پطتیجبًی توبس ثگیشًذ.دس ایي ساثغِ تَجِ ضوب سا
ثِ هَاسد صیش جلت هی کٌین:
نکاتی در مورد نصب صحیح :
 .1آماده سازی کامپیوتر
 اص آًجبیی کِ آصهبیص ًْبیی استجبط ثب ایٌتشًت تَسظ کبهپیَتش ضوب صَست هی گیشد ،قجل اص ّش چیض اص سبلن ثَدى سیستن خَد ٍ کبست ضجکِ آى هغوئي ضَیذ  ،تَجِ
داضتِ ثبضیذ ثب ٍجَد ایٌکِ ّوکبساى حلوبگستش ثِ ٌّگبم هشاجؼبت اص ّیچ کوک فٌی
دس ساثغِ ثب کیفیت ایٌتشًت دسیؾ ًخَاٌّذ کشد  ،اهب سفغ هطکل سیستن هطتشک جضء
هسئَلیت تؼشیف ضذُ ثشای آًْب ًیست.
 ّوکبساى هب هَظف ثِ تحَیل سشٍیس ایٌتشًت ثش سٍی یک سیستن هی ثبضٌذ ٍ ثِّیچ ػٌَاى دس هقبثل ضجکِ داخلی ضوب هسئَلیتی ًذاسًذ.
 دس صَستی کِ هطتشک دس هحل استفبدُ کبهپیَتش ًذاسد ثب هسئَلیت خَد ایطبىایٌتشًت سٍی هَثبیل تحَیل دادُ خَاّذ ضذ  ،الصم ثِ رکش است دس ایي هَاسد هَثبیل ٍ
هَدم هطتشک هی ثبیست اص تکٌَلَطی ٍای فبی ٍ اهکبى ٍسٍد ثِ تٌظیوبت هَدم ثب
استفبدُ اص هشٍسگش هَثبیل پطتیجبًی کٌٌذ.
تلفي ٍاحذ فشٍش ٍ پطتیجبًی120-87778 :
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 .2آمادگی مسیر ارتباطی
 هغوئي ضَیذ کِ هسیش استجبعی سین تلفي دس کٌبس کبثلْبی ثشق  ،آًتي تلَیضیَى یبهبَّاسُ ًٍ ...یست .چشا کِ ّوجَاسی ایي کبثلْب ػالٍُ ثش خغش اتصبلی هوکي است دس
کیفیت استجبط  ADSLاثش ًبهغلَة ثگزاسد.
 چٌبًچِ کبثلی کِ استجبط تلفي سا دس هحل قشاس گشفتي هَدم  ADSLتبهیي هی کٌذ ،ًبپیَستِ است (پبسگی داسد) ٍ یب ثَسیلِ ثِ ّن تبثیذُ ضذى عَالًی تش ضذُ است  ،آى
سا تؼَیض کٌیذ ٍ ثِ صَست یکپبسچِ دس آٍسیذ  .کبثل استجبعی ًبپیَستِ کیفیت ADSL
سا ثِ ضذت کبّص هی دّذ.
 ٍجَد دستگبّْبیی هبًٌذ صفش ثٌذ ،ضجظ هکبلوبتً ،وبیطگش ضوبسُ تلفي دیجیتبل،دٍضبخِ تلفي ضذ ثشق ،حتی ثسیبسی اص تلفي ّبی ثیسین ًبهشؿَة ٍ  ...ثِ دلیل
کبّص هقبٍهت خظ استجبعی  ،کیفیت خظ سا ثِ قذسی کبّص هیذّذ کِ اؿلت اهکبى
ثشقشاسی استجبط  ، ADSLثب ٍجَد آى ّب هیسش ًوی گشدد .ثٌبثشایي الصم است ثشای
استفبدُ اص خذهبت ایٌتشًت  ADSLآًْب سا اص هذاس خبسج ًوبییذ.
 چٌبًچِ هحل استفبدُ ضوب اص خذهبت  ADSLدس آپبستوبى  ،هجتوغ یب سبختوبًْبیثضسگ قشاس داسد ،سشخظ تلفي خَد سا پیذا ًوبییذ تب دس صَست لضٍم ٍ خبهَش ثَدى
چشاؽ  ٍ ADSLپس اص چک ًوَدى کلیِ هَاسد داخلی رکش ضذُ دس ثبال  ،هَدم سا اص
سشخظ چک ًوبییذ .ایي کبس ثخصَظ ثشای هَاسدی کِ ساُ اًذاصی سشٍیس ثِ هطکل
ثشخَسد هی کٌذ صشفِ جَیی ثسیبسی دس صهبى ساُ اًذاصی خَاّذ ًوَد.

تلفي ٍاحذ فشٍش ٍ پطتیجبًی120-87778 :
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 دس صَستی کِ هٌضل ضوب دس هجتوغ هسکًَی ثب ثیص اص ٍ 01احذ هی ثبضذ ثِ دلیلضیؾ ٍقت ّوکبساى اهکبى تست سشخظ سا ًذاسًذ ،دس ایي حبلت هطتشک هَظف ثِ
یبفتي سشخظ ثب کوک کبسضٌبس سین کطی سبختوبى هی ثبضذ.

 سین کطی استبًذاسد تلفي هی ثبیست ثِ صَست سشی ٍ پطت سشّن دس داخلسبختوبى اًجبم گشفتِ ثبضذ  ،سین کطی هَاصی ٍ گشفتي ثیص اص یک اًطؼبة اص یک
سین تلفي ثبػث تضؼیف سشػت دیتب ٍ ّوچٌیي قغغ ٍ ٍصلی خَاّذ ضذ گشچِ
تبثیشی سٍی ثَق تلفي ًخَاّذ داضت.

 دس حبلتی کِ دس سبختوبى یب ٍاحذ ضوب اص سیستن ّبی تلفي سبًتشال استفبدُ ضَد ،ثِ احتوبل صیبد ًیبص ثِ کطیذى یک صٍج سین هسی اص هحل سبًتشال تب هحل قشاس
گشفتي کبهپیَتش خَاّیذ داضت  ،چشا کِ ثِ دلیل ٍجَد فیلتشّبی پبییي گزس دس هذاس
سیستن ّبی سبًتشال ،ػجَس سیگٌبلْبی استجبعبت  ADSLثب هطکل سٍثشٍ هی ضَد.

 .3نحوه ارتباط
 ضکل صیش ثِ تشتیت ًحَُ ثشقشاسی استجبط هیبى هَدم  ، ADSLکبهپیَتش اسپلیتش ٍخظتلفي سا ثشای حبلتْبی استجبط سبدُ سا ًوبیص هی دّذ .هغوئي ضَیذ کِ قجل اص
هشاجؼِ ّوکبساى ًصت ضشکت حلوبگستشخبٍسهیبًِ ،آهبدگی الصم ثشای ثشقشاسی استجبط
سا داسیذ.

تلفي ٍاحذ فشٍش ٍ پطتیجبًی120-87778 :
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شکل 1

ّوبى عَس کِ دس ضکل  0هطبّذُ هی کٌیذ ّش اسپلیتش داسای سِ پَست هی ثبضذ کِ حتوبً هی
ثبیست پَست  LINEثِ خظ اصلی تلفي  ،پَست MODEMیب  DSLثِ هَدم  ٍ ADSLپَست
 PHONEثِ دستگبُ گَضی تلفي یب دستگبُ فکس یب دستگبُ پَص هتصل گشدد  ،الصم ثِ رکش است
دس صَستی کِ هَدم سا دس اتبق دیگشی سٍی پشیض دیگش هتصل کشدُ ایذ خَد هَدم ًیبص ثِ اسپلیتش
ًذاسد اهب دستگبُ ّبی تلفي  ،پَص  ،فکس ٍ سبًتشال حتوبً هی ثبیست ثِ خشٍجی PHONE
اسپلیتش هتصل گشدًذ.
دس ضکل  2کِ دس صیش آهذُ است ًحَُ ًصت صحیح اسپلیتش ثشای دستگبُ سبًتشال تطشیح ضذُ
است  ،الصم ثِ رکش است سین اصلی هخبثشات کِ دس ضکل صیش ثِ ٍسٍدی  LINEهتصل ضذُ است
قجل اص ًصت اسپلیتش سٍی پَست  COMدستگبُ سبًتشال ثَدُ کِ ثشای ًصت  ADSLثِ ٍسٍدی
 LINEاسپلیتش هتصل ضذُ ٍ خشٍجی پَست  PHONEاسپلیتش ػول ًَیضگیشی سا اًجبم دادُ ٍ ٍاسد
دستگبُ سبًتشال هی ضَد ثٌبثشایي ثبػث هی ضَد دستگبُ سبًتشال اختاللی دس ػولکشد ایٌتشًت
 ADSLایجبد ًکٌذ.

تلفي ٍاحذ فشٍش ٍ پطتیجبًی120-87778 :
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شکل 2

تلفي ٍاحذ فشٍش ٍ پطتیجبًی120-87778 :
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