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شرکت عصر انتقال داده ها

هشتزک گزاهی:
تِ هٌظَر ًظة سزیغ ٍ تدٍى اشکال سزٍیس ایٌتزًت  ADSLتِ ٌّگام هزاجؼِ ّوکاراى شرزتت ػظرز اًتلرال هاهُ ّرا ت تْترز اسرت شرزای
هحیطی السم اس قثل اهاهُ شدُ تاشد تا تِ ایي تزتیة سزٍیس  ADSLشوا تدٍى هشکل هر اسزع ٍقت راُ اًرداس شرَهت تَجرِ هاشرتِ تاشرید
چٌ اًچِ سزٍیس تِ هلیل اهاهُ ًثَهى شزای اٍلیِ هر هزاجؼِ اٍل تِ تا ّواٌّگی شوا طَرت هری گیرزه راُ اًرداس ًگرزهه ت هزاجؼرات تؼرد
ّوکاراى تزا راُ اًداس سزٍیس  ADSLهستلشم پزهاخت ّشیٌِ خَاّد تَهت هر ایي راتطِ تَجِ شوا را تِ هَاره سیز جلة هی تٌین:

1ت آهاهُ ساس تاهپیَتز
-

اس آًجای ی تِ آسهایش ًْایی ارتثاط تا ایٌتزًت تَس تاهپیَتز شوا طَرت هی گیزه ت قثل اس ّز چیش اس سالن ترَهى آى هطورني
شَید ت تَجِ هاشتِ تاشید تا ٍجَه ایٌکِ ّوکاراى شزتت ػظز اًتلال هاهُ ّا تِ ٌّگام هزاجؼِ تزا ًظة اس اًجام ّرز تور
فٌی تِ شوا هریؾ ًخَاٌّد تزه ت اها ایي هسالِ جشء هسنَلیت تؼزیف شدُ تزا اًْا ًیستت

-

هطوني شَید تا تَجِ تِ ًَع هَهم ADSLا تِ اًتخاب تزهُ اید ت تاهپیَتز شوا هرگاُ ارتثاطی سالن هَره ًیاس را هارهت تزخی
اس هَهم ّا

 ADSLاس پَرت  ٍ USBتزخی اس پَرت شثکِ یا  Ethernetتزا ارتثاط اسرتااهُ هری تٌٌردت تٌراتزایي السم

است تا اس طحت ػولکزه پَرت ارتثاطی تاهپیَتز خَه تا هَهم هطوني شَیدت
2ت آهاهگی هسیز ارتثاطی
-

هطوني شَید تِ هسیز ارتثاطی سین تلاي هر تٌار تاتلْا تزق ت آًتي تلَسیَى یا هاَّارُ ٍتتت ًیستت چزا ترِ ّوجرَار ایري
تاتلْا ػالٍُ تز خطز اتظالی هی تَاًد هر تیایت ارتثاط  ADSLاثز ًاهطلَب تگذارهت

-

چٌاًچِ تاتلی تِ ارتثاط تلاي را هر هحل قزار گزفتي هَهم  ADSLتاهیي هی تٌد ت ًاپیَستِ است (پارگی هاره) ٍ یا تَسیلِ ترِ
ّن تاتیدُ شدى طَالًی تز شدُ است ت آى را تؼَیض تٌید ٍ تِ طَرت یکپارچرِ هر آٍریرد ت تاترل ارتثراطی ًاپیَسرتِ تیایرت
 ADSLرا تِ شدت تاّش هی هّدت

-

ٍجَه هستگاّْا هاًٌد طاز تٌدت ضث هکالواتت ًوایشگز شوارُ تلاي هیجیتالت هٍشراخِ تلاري ضرد ترزقت بتری تسریار اس
تلاٌْا تیسین ًاهزؿَب ٍ تتت تِ هلیل تاّش هلاٍت خ ارتثاطی ت تیایت خ را تِ قدر تراّش هیدّرد ترِ اؿلرة اهکراى
تزقزار ارتثاط  ADSLت تا ٍجَه آى ّا هیسز ًوی گزههت تٌاتزایي السم است تزا استااهُ اس خدهات ایٌتزًت  ADSLآًْا را اس
هدار خارج ًواییدت

-

چٌاًچِ هحل استااهُ شوا اس خدهات  ADSLهر آپارتواى ت هجتوغ یا ساختواًْا تشرگ قزار هارهت بتوا قثل اس هزاجؼِ ّوکاراى
شزتت ػظز اًتلال هاهُ ّا سز خ

سٍج سین تلاي خَه را هر هحلی تِ شزتت هخاتزات تاتل تلاي سراختواى را تحَیرل هاهُ

است پیدا ٍ هشخض ًواییدت ایٌکار تخظَص تزا هَاره تِ راُ اًداس سزٍیس تِ هشکل تزخرَره هری تٌرد طرزفِ جرَیی
تسیار هر سهاى راُ اًداس خَاّد ًوَهت
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-

هر بالتی تِ هر ساخ تواى یا ٍابد شوا اس سیستن ّا تلاي ساًتزال استااهُ شَه ت تِ ابتوال سیاه ًیاس تِ تشیدى ی

سٍج سین

هسی اس هحل ساًتزال تا هحل قزار گزفتي تاهپیَتز خَاّید هاشت ت چزا تِ تِ هلیل ٍجَه فیلتزّا پاییي گذر هر هردار سیسرتن
ّا ساًتزالت ػثَر سیگٌالْا ارتثاطات  ADSLتا هشکل رٍتزٍ هی شَهت

3ت پیش تیٌی ًحَُ ارتثاط
-

قثال هحل ًظة هَهم را هشخض تٌیدت

-

شکلْا شوارُ ی ت هٍ ٍ سِ تِ تزتیة ًحَُ تزقزار ارتثاط هیاى هرَهم  ADSLت تراهپیَتز اسرپیلیتز ٍخر تلاري را ترزا
بالتْا ارتثاط ساهُ ت ارتثاط تا هستگاُ فکس ٍ بالتی تِ اس هستگاُ تلاي ساًتزال استااهُ هی شَه ًوایش هی هّردت هطورني
شَید تِ قثل اس هزاجؼِ ّوکاراى ًظة شزتت ػظز اًتلال هاهُ ّات آهاهگی السم تزا تزقزار ارتثاط را هاریدت

شکل شمارٌ 1
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ّواًطَر تِ هر شکلْا شوارُ ی

ٍ هٍ هشاّدُ هی تٌید ّز اسپیلیتز ی

ٍرٍه هاره تِ تِ پزیش تلاي هتظل هی شَه ٍ هٍ خزٍجری ت یکری

هزتَط تِ سیگٌالْا فیلتز شدُ هر هحدٍهُ هکالوات تلاٌی تا ػٌَاى  Phoneتِ تلاي شوا تِ آى هتظل هی شرَه ٍ هیگرز خزٍجری براٍ
سیگٌالْا تا فزتاًس تاالتز اس  43-33تیلَّزتش تِ باٍ اطالػات ارتثاط  ADSLاست ٍ تا ػٌَاى  DSLهشخض هی شَهت

شکل شمارٌ 2
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هر شکل شوارُ سِ ًیش ًحَُ تاتل تشی ٍ هحل قزار هاهى اسپیلیتز تزا ساختواًْایی تِ هارا سیستن تلاي هزتش ّستٌد ًورایش هاهُ هری
شَهت تَجِ هاشتِ تاشید تِ تشیدى ایي تاتل قثل اس هزاجِ ّوکاراى شزتت ػظز اًتلال هاهُ ّا تزا ًظة ضزٍر است ٍ تدٍى آى اهکاى راُ
اًداس سزٍیس شوا تسیار تسیار ضؼیف خَاّد تَهت

شکل شمارٌ 3
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راَىماي عيب يابي ADSL


خط تلفه بًق آزاد ودارد



هَهم  ADSLرا اس هدار خارج تٌید ت خ تلاي را چ
ثثت تٌید .
اگز خ تلاي تَق آساه هاشتت تاتل تلاي را تِ پَرت ) ٍ (ADSL Lineطل تٌید ٍ اس خزٍجی اسپیلیتز پَرت  phoneرا تِ
گَشی تلاي ٍطل تٌید اگز تَق آساه ًداشت تا شوارُ پشتیثاًی تواس تگیزید .
چراغ ليىک مًدم چشمک زن است .

تٌید هر طَرتی تِ تَق آساه شٌیدُ ًشد تا  17تواس تگیزید ٍ خزاتی تلاي را

ایي هشکل تِ هلیل تزقزار ًشدى ارتثاط فیشیکی ایجاه هیشَهت اتتدا تزرسی تٌید خ تلاي تَق آساه هاشتِ تاشدت توام تاتلّات
سَتتّا ٍ قطؼات فیشیکی را تزرسی تٌیدت خ تلاي تِ طَرت هستلین تاید ٍاره پَرت ) (ADSL LINEهَهم شَه.
تزا تزطزف تزهى هشکلت گَشی تلايت هستگاُ ًواتزت  Caller IDت هستگاُ  Dialerرا جدا تٌید ت
هر طَرتی تِ لیٌ تاس ّن ثاتت ًشدت تا تخش پشتیثاًی تواس تگیزید .


عالمت ضربدر لرمس روگ بر ريي  Connectionمشاَدٌ مي شًد
تاتل  Ethernetشوا تِ طَرت فیشیکی قطغ شدُ استت تارت شثکِت تاتل هتظل تِ هَهم ٍ تارت شثکِت سَتت پشرت ٍpc
هَهم را تزرسی تٌیدت تاتل اتظالی تیي  ٍ PCهَهم تاید  STRAIGHTتاشد



از طريك  Outlookومي تًاويد  Emailارسال ي دريافت کىيد
اتتدا اس طاحِ اطلی  webmailی  Emailتِ خَهتاى ارسال تٌید تا ارسال ٍ هریافت چ
قسوت هشکلی ٍجَه هاشت تِ  hostخَه تواس تگیزید .
هر طَرتی تِ ارسال هر  webmailتدٍى هشکل طَرت گزفت اها هر  Outlookتا هشکل هَاجِ تَهیدت تٌظیوات
 Outgoingخَه را تزرسی ًوائید.
اگز  Outlookشوا تحت شثکِ تار ًویتٌد هوکي است هشکل اس تٌظیوات شثکِ شوا تاشدت تٌاتزایي تزا آسهایشت هَهم خَه را
تِ ی ت تاهپیَتز هتظل تٌید ٍ  Outlookخَه را رٍ آى  pcآسهایش تٌید .
شَهت هر طَرتی تِ هر ایي



چراغ  Linkمًدم شما َىگامي کٍ با تلفه صحبت ميکىيد ،ثابت است يلي بٍ محض لطع شدن تماس ليىک
شما چشمک زن ميشًد  (statusخامًش مي شًد
هوکي است تِ پزیش تلاي شوا هجْش تِ ًَیشگیز تاشد؛ تٌاتزایي اتتدا اس ٍجَه تزقگیز (ًَیشگیز) تز رٍ پزیشّا اطویٌاى باطل تٌید ٍ
هر طَرت ٍجَه آى را خارج تٌیدت اطویٌاى باطل ًوایید تِ هٍ شاخِ ضد تزق هر هدار تلاي ٍجَه ًدارهت



تمام َ LEDاي مًدم شما جس  POWERخامًش است
توام تاتلّایی را تِ تِ هَهم  ADSLهتظل شدُ است اس هَهم خارج ٍ آهاپتَر تزق را 5هقیلِ قطغ تٌیدت
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ليست خطاَا

 691 .هستزسی طَرت ًوی پذیزه سیزا ًام ٍ تلوِ ػثَر رٍ هاهیي تی اػتثار هی تاشد
 769 .هلظد هشخظی قاتل هست یاتی ًوی تاشد ت تارت شثکِ شٌاسایی ًوی شَهت
 678 .هر خطا  3 678هزبلِ تست ٍجَه هاره :
 -1چ

تزهى چزاؽ لیٌ

هَهم (ثاتت تاشد)

 -2ارتثاط هَهم تا تاهپیَتز
 -3تٌظیوات هَهم
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