
  

  

  

  



  ADSLفرهنگ نامه     

 مقدمه

اينترنت پرسرعت، در اين كتابچه قصد  خدمات گروه پيشگامان به عنوان يكي از ارائه دهندگان

و تمامي استفاده كنندگان از اينترنت  خود را به عنوان سرمايه اصلي دارد مشتركين محترمِ

برقراري ارتباط تلفني با  بروز مشكل و كه در زمانرا با لغات و اصطالحات  ADSLپرسرعت 

  نمايد كارشناس فني استفاده ميشود آشنا 

• ADSL 

ADSL  هاي يا خط ديجيتال نامتقارن از خانواده سرويسDSL   است كه بدون ايجاد خط

اين خطوط  .ه مي شودئجديد و با استفاده از پهناي باند استفاده نشده خط تلفن ارا

از سويي نصب مودم در محل  كاربران و مخابراتپرسرعت با نصب تجهيزاتي در مركز 

هاي اين خطوط عدم استفاده از خط  از ويژگي.  استقرار كاربر مورد استفاده قرار مي گيرد

عبارتي ديگر در زمان استفاده ، تلفن كاربر اشغال نمي شود، هزينه هاي ه تلفن است ب

خط تلفن خود  از به اينترنت لتلفن را به همراه ندارد و كاربر مي تواند همزمان با اتصا

  خطوط عادي را داشته باشد برابر 40استفاده كند و درهمين حال سرعتي معادل 

 مودم •

Modem   مخفف كلماتModulator/Demodulator   بوده و به شما امكان مي دهد

كه كامپيوتر خود را به يك خط تلفن استاندارد متصل كنيد به طوري كه قادر به ارسال يا 

در واقع استفاده از مودم كليد اصلي ورود به دنياي  .فت داده هاي الكترونيكي باشيددريا

 ايميل و آنالين تجاري، سرويسهاي (www=world wide web) ياينترنت و وب جهان

 مي باشد

  



 Combo مودم •

تاپ شما متصل ميگردد پبه كامپيوتر يا ل USBيا  LANاين نوع مودم ها از طريق كابل 

  باشد تاپ در اين مدل ها مقدور نميپاتصال از طريق واي فاي گوشي يا لو قابليت 

  

  

 (wireless)مودم وايرلس  •

استفاده  متصل ميگردند و با لپتاپكاپپيوتر يا به  LANاز طريق كابل  اين نوع مودم ها

 نيز مي توان هايي كه قابليت اتصال به واي فاي دارند لپتاپگوشي هاي هوشمند يا  از

  .به آنها متصل گرديد

  

  

  

 انواع تنظيمات مودم •

  تنظيم مي شوند Bridge  و PPPOEاكثر مودم ها به دو روش 

• PPPOE  : در اين روشUsername  وPassword در تنظيمات مودم ست مي شود 



• Bridge  : در اين حالت تنظيماتPPPOE  روي ويندوز انجام ميپذيرد، بدين منظور بايد

 Passwordو  Usernameدر ويندوز ساخته شود و  Broadband Conectionيك 

   آن ست شود روي مودم

 كابل تلفن •

به تمامي تلفن ها يك سيم متصل است كه سر ورودي آن به پريز و سر خروجي آن به 

  خود تلفن متصل است

  

  USBكابل  •

موجود مي باشد كه جهت اتصال به مودم  USBدر جعبه تمامي مودم هاي كابلي يك كابل 

  از آن استفاده مي شود

  

 )  Spiliter(اسپيليتر  •

  .  از يكديگر data و voice اسپليتر ابزاريست براي جدا كردن

از نظر فيزيكي قطعه ايست كوچك با يك ورودي براي خط تلفن و دو خروجي براي گوشي 

  .  ADSLتلفن و مودم 



  

استفاده هم زمان از اينترنت و 
نبايد دستگاه هاي ) اينترنت و تلفن

اين بدان . (به صورت مستقيم بر روي خط تلفن قرار گيرند

به صورت مستقيم بر روي خط  

اسپليتر مي تواند از اختالالت جانبي مانند نويز و قطع و وصلي تلفن و اينترنت جلوگيري 

ا ي را كابل شبكه مي ناميم و براي اتصال ميان دو سيستم كامپيوتر و

دريافتي كابل ها نيز توسط دستگاهي بنام كارت شبكه 

  

استفاده هم زمان از اينترنت و  ADSL يكي از مزاياي سرويس همان طور كه مي دانيد
اينترنت و تلفن(براي جلوگيري از اختالل در دو سرويس . تلفن است

به صورت مستقيم بر روي خط تلفن قرار گيرند) …تلفن، فكس و (جانبي 

 معناست كه براي استفاده از هر دستگاهي كه قرار است

 )وصل باشد، يك اسپيليتر نياز است

اسپليتر مي تواند از اختالالت جانبي مانند نويز و قطع و وصلي تلفن و اينترنت جلوگيري 

LAN 

را كابل شبكه مي ناميم و براي اتصال ميان دو سيستم كامپيوتر و آنكه كابلي است 

دريافتي كابل ها نيز توسط دستگاهي بنام كارت شبكه .اينترنت استفاده مي شود

  انجام ميگيرد

  

 

همان طور كه مي دانيد
تلفن است

جانبي 

معناست كه براي استفاده از هر دستگاهي كه قرار است

وصل باشد، يك اسپيليتر نياز است

اسپليتر مي تواند از اختالالت جانبي مانند نويز و قطع و وصلي تلفن و اينترنت جلوگيري 
  .كند

  

  

LANكابل  •

كابلي است 

اينترنت استفاده مي شود مودم

انجام ميگيرد

  



    نصب و امكان ارائه خدمات مبتني بر

  

اتصاالت مربوط به تعدادي از مشتركين را گرفته و آنها را به يك اتصال با 

 .  

به عنوان بخش توزيع كننده اصلي كليه خطوط ورودي و خروجي در هر مركز 

  .قرار مي گيرد مخابرات بين مشترك و مركز تلفن سالن دستگاه

  پورت ناميده مي شود

DSLAM 

نصب و امكان ارائه خدمات مبتني بر DSL دستگاه فوق در مراكز ارائه دهنده سرويس
   .را فراهم مي نمايد

  

DSLAM  اتصاالت مربوط به تعدادي از مشتركين را گرفته و آنها را به يك اتصال با

. ظرفيت باال براي ارسال بر روي اينترنت تبديل مي نمايد

 )Main Distribution frame( 

به عنوان بخش توزيع كننده اصلي كليه خطوط ورودي و خروجي در هر مركز  محلي است

بين مشترك و مركز تلفن سالن دستگاه رابطيمخابرات ،كه به عنوان 

 

پورت ناميده مي شوددر مخابرات  Dataو  قرارگيري خط تلفن 

• DSLAM

دستگاه فوق در مراكز ارائه دهنده سرويس
DSL  را فراهم مي نمايد

DSLAM

ظرفيت باال براي ارسال بر روي اينترنت تبديل مي نمايد

  

  

  

  

• MDF 

محلي است

مخابرات ،كه به عنوان 

     

• Port 

قرارگيري خط تلفن  درگاه

  



 رانژه كردن •

تغيير در نحوه سيم كشي خط تلفن در مركز مخابرات و برقراري ارتباط تلفن كاربر با 
را رانژه شدن خط مي    ADSLتجهيزات شركت سرويس دهنده جهت استفاده از سرويس 

  گويند

  

  PCMخطوط  •

هاي مخابراتي براي ارائه خطوط تلفن پرشده باشد و امكان حفاري  در صورتي كه كابل

هاي مسي در زمين نباشد و يا نياز به زمان طوالني داشته  اشتن كابلكردن براي كار گذ

به متقاضيان  PCM توانند خدمات تلفن ثابت خود را از طريق باشد، مراكز مخابراتي مي

امكان ارائه اينترنت پر  PCMدر حال حاضر به دليل نوع تكنولوژي خطوط  ..ارائه دهند

  به اين خطوط وجود ندارد PAPسرعت از طرف شركت هاي 

  

 خطوط فيبر نوري •

امروزه از فيبر نوري در . فيبر نوري يكي از محيط هاي انتقال داده با سرعت باال است

موارد متفاوتي نظير شبكه هاي تلفن شهري و بين شهري، شبكه هاي كامپيوتري و 

بوده كه هر يك از فيبرنوري رشته اي از تارهاي شيشه اي . اينترنت استفاده بعمل مي آيد

تارها داراي ضخامتي معادل تار موي انسان را داشته و از آنان براي انتقال اطالعات در 

امكان  PCMاين نوع خطوط نيز همانند خطوط  .مسافت هاي طوالني استفاده مي شود

  .را ندارند  ADSLدريافت اينترنت پرسرعت از طرف شركت هاي ارئه دهنده 

 بوخت •

 mdf شماره اختصاصي از مكان قرار گيري رانژه ي خط شما در بوخت در واقع يك

  ابرات مي باشد مخ



 پارامترهاي كيفي خط •

ي پارامترهاي كيفي خط را  ممكن است در تماس با كارشناسان شركت هاي اينترنتي واژه

  بشنويد كه در ذيل به شرح آن ميپردازيم

  

• Upload :ميزان سرعت انتقال ديتا در ارسال داده  

• Download  :ميزان سرعت انتقال ديتا در دريافت داده 

• Ping Time استفاده از اين . كاربرد اين دستور تست ارتباط بين دو نقطه از شبكه است

دستور به ما نشان مي دهد كه آيا دو كامپيوتر همديگر را مي بينند يا خير و همچنين 

 Ping timeميزان . مدت زمان ارسال و دريافت پاكت اطالعاتي نيز برآورد مي شود

 باشد Ms100ميباست كمتر از  IPنمايش داده شده در ابتدايي ترين 

• SNR  : مخفف كلمهSignal to Noise Ratio ميزان نسبت سيگنال به اين عدد ، مي باشد

دهد و به عبارتي ديگر بيانگر ميزان توان سيگنال اصلي به توان نويز  نويز را نشان مي

 .بهتر خواهد بود اينترنتهرچه اين نسبت بيشتر باشد، كيفيت . است

• Attenuation :  وقتي كه . به معني از بين رفتن سيگنال در طي مسافت مي باشد

وقتي كه مسافت  يا پيدا مي كند و به سمت مقصد فرستاده مي شودسيگنال از كابل عبور 

 از ميزان استاندارد فراتر رود سيگنال تضعيف مي شود و به مقصد نمي رسد

روشن و ثابت بودن اين چراغ به معني اتصال صحيح مودم به برق مي :  Powerچراغ  •

 باشد

دم به سيستم از طريق روشن بودن اين چراغ به معناي اتصال مو:   Ethernetچراغ  •

 مي باشد LANكابل 



روشن بودن اين چراغ به معناي اتصال مودم به سيستم از طريق كابل :  USBچراغ  •

USB مي باشد 

روشن بودن اين چراغ به معنيه تنظيمات صحيح مودم و خط مشترك تا :  ADSLچراغ  •

 .تجهيزات شركت ارائه دهنده اينترنت مي باشد

در صورت روشن بودن و چشمك زدن اين چراغ مودم شما به :  WAN)( چراغ كره زمين •

  اينترنت متصل است

  

 كابل برگردان  •

 باكس هاي مخابراتيتلفن،   به دليل تقاضاي زياد شماره  باكس هاي مخابراتيدر بعضي از 

خلوت انتقال  باكس هاي مخابراتيبعضي از شماره ها را به   پر مي شود و مخابرات ناچارا 

هم مي   MDF   البته كابل برگردان در. به اين كار ، كابل برگردان مي گويند كهدهد مي 

  .تواند انجام شود

• Bandwidth )پھنای باند( 

 

 .گفته مي شود Bandwidth به اندازه حجم ارسال و دريافت اطالعات در واحد زمان

پهناي باند مي خواهد  شركت اينترنتي هنگامي يك. واحد اصلي آن بيت بر ثانيه مي باشد

خود را چه از طريق ديش و چه از طريق ساير روشها تهيه كند بايد ميزان پهناي باند 

هاي خيلي ISP پهناي باند براي "معموال. درخواستي خود را در قراردادش ذكر كند

هاي ISP هاي بزرگتر اين مقدار افزايش مي يابد و براي ISP است و براي 64KB/sكوچك

  دو نوع استپهناي باند بر . و حتي بيشتر هم مي رسد 2MB/sخيلي بزرگ تا 

  

 



• Shared Bandwidth 

اين نوع پهناي باند ارزان تر بوده و در آن تضميني براي تأمين پهناي باند طبق قرارداد 

مشترك بوده و  ISP چراكه اين پهناي باند بين تعداد زيادي. براي مشترك وجود ندارد

بنابراين طبيعي است كه ممكن است در ساعات پر  .همگي از آن استفاده مي كنند

  .نتواند از پهناي باند درخواستي خود بهره ببرد ISP ترافيك

• Dedicated Bandwidth  

اين نوع پهناي باند گران تر بوده اما در آن استفاده از سقف پهناي باند در تمام ساعات 

اختصاصي به مشترك اختصاص زيرا پهناي باند بصورت . شبانه روز تضمين شده است

 .يافته است

• Bandwidth Quality 

  دبه معناي كيفيت پهناي باند مي باش

 كيلوبايت •

اين واژه از . است رايانه، يكاي اطالعات و ذخيرسازي در KBيا  (kilobyte انگليسيبه 

هر كيلوبايت، بسته به مفهوم . است تشكيل شده بايتو كلمه  1000به معني ) كيلو پيشوند

  .است بايت 1024و يا  بايت 1000برابر با 

  سنجيده مي شود) كيلوبايت بر ثانيه( KBps بر حسب ارسال/  سرعت دانلود

 كيلوبيت •

استفاده شده و  داده كامپيوتري ذخيرهاست كه براي  بيتبيت يك ضريبي از واحد  كيلو

  . باشد مي  kbيا  Kbitعالمتش 

 نمايش داده مي شود ) كيلوبيت در ثانيه( Kbps صال شما به اينترنت برحسبسرعت ات

 مگابيت •



استفاده شده و  داده كامپيوتري ذخيرهاست كه براي  بيتبيت يك ضريبي از واحد  مگا

   .باشد مي  Mbا ب  آن عالمت

  .سرعت پهناي باند دريافتي را با اين واحد مي سنجند ميزان 

 گيگابايت •

اين واژه از . است رايانهسازي در  ، يكاي اطالعات و ذخيرهGBيا  Gigabyte انگليسيبه 

 1024يا  بايت يلياردماين واژه به معناي يك . است تشكيل شده بايتو كلمه  گيگا پيشوند

  .مي باشد مگابايت

  .حجم استفاده شده از اينترنت را با اين واحد مي سنجند / ميزان ترافيك مصرفي 

  

  

  

  

  

  



 

  

  ، مجتمع پيشگامان 2خيابان شريعتي باالتر از دولت بن بست فيروزه پالك 

  

خيابان شريعتي باالتر از دولت بن بست فيروزه پالك : آدرس 

  

آدرس 

  

 

     

  

    


