راٌّوبی شزایط هحیطی

.1آهبدُ سبسی کبهپیَتز
اس آًجبیی کِ آسهبیش ًْبیی ارتجبط ثب ایٌتزًت تَسط کبهپیَتز شوب طَرت هیگیزد ،لجل اس ّز چیش اس
سبلن ثَدى آى هطوئي شَیذ .تَجِ داشتِ ثبشیذ ثب ٍجَد آًکِ ّوکبراى شزکت ثِ ٌّگبم هزاجعِ
ثزای ًظت اس اًجبم ّز کوک فٌی ثِ شوب دریغ ًخَاٌّذ کزد ،اهب ایي هسألِ جشء هسئَلیت تعزیف
شذُ ثزای آًْب ًیست .هطوئي شَیذ ثب تَجِ ثِ ًَع هَدم  ADSLکِ اًتخبة کزدُ ایذ ،کبهپیَتز شوب
درگبُ ارتجبطی سبلن هَرد ًیبس را دارد .ثزخی اس هَدهْبی  ADSLاس پَرت  ٍ USBثزخی اس پَرت
شجکِ یب  Ethernetثزای ارتجبط استفبدُ هی کٌٌذ ،ثٌبثزایي السم است تب اس طحت عولکزد پَرت
ارتجبطی کبهپیَتز خَد ثب هَدم هطوئي شَیذ.

.2آهبدگی هسیز ارتجبطی
هطوئي شَیذ کِ هسیزارتجبطی سین تلفي در کٌبر کبثلْبی ثزق ،آًتي تلَیشیَى یب هبَّارُ ٍ …
ًیست .چزا کِ ّوجَاری ایي کبثل ّب عالٍُ ثز خطز اتظبلی هیتَاًذ در کیفیت ارتجبط  ADSLاثز
ًبهطلَة ثگذارد .چٌبًچِ کبثلی کِ ارتجبط تلفي را در هحل لزار گزفتي هَدم  ADSLتبهیي هیکٌذ،
تکِ تکِ است ٍ یب ثَسیلِ ثِ ّن تبثیذُ شذى طَالًی تز شذُ است ،آًزا تعَیض کٌیذ ٍ ثظَرت
یکپبرچِ درآٍریذ .کبثل ارتجبطی تکِ تکِ کیفیت ارتجبط  ADSLرا ثِ شذت کبّش هیذّذٍ .جَد
دستگبّْبیی هبًٌذ طفزثٌذ ،ضجط هکبلوبتً ،وبیشگز شوبرُ تلفي دیجیتبل ،ثزلگیز دٍشبخِ تلفي،
حتی ثسیبری اس تلفٌْبی ثیسین ًبهزغَة ٍ … ثِ دلیل کبّش همبٍهت خط ارتجبطی ،کیفیت خط را
لذری کبّش هیذّذ کِ اغلت اهکبى ثزلزاری ارتجبط  ADSLثب ٍجَد آًْب هیسز ًویگزدد .ثٌبثزایي
السم است ثزای استفبدُ اسخذهبت ایٌتزًت  ADSLآًْب را اس هذار خبرج ًوبییذ.
چٌبًچِ هحل استفبدُ شوب اس خذهبت  ADSLدر آپبرتوبى ،هجتوع یب سبختوبًْبی ثشرگ لزار دارد ،حتوب
لجل اس هزاجعِ ّوکبراى شزکت داتک سز خط سٍج سین تلفي خَد را در هحلی کِ شزکت هخبثزات
کبثل تلفي سبختوبى را تحَیل دادُ است پیذا ٍ هشخض ًوبییذ .ایٌکبر ثخظَص ثزای هَاردی کِ راُ
اًذاسی سزٍیس ثِ هشکل ثزخَرد هیکٌذ طزفِ جَیی ثسیبری در سهبى راُ اًذاسی خَاّذ ًوَد.

در حبلتی کِ در سبختوبى یب ٍاحذ شوب اس سیستوْبی تلفي سبًتزال استفبدُ شَد ،ثِ احتوبل سیبد
ًیبس ثِ کشیذى یک سٍج سین هسی اس هحل سبًتزال تب هحل لزار گزفتي کبهپیَتز خَاّیذ داشت،
چزا کِ ثِ دلیل ٍجَد فیلتزّبی پبییي گذر در هذار سیستوْبی سبًتزال ،عجَر سیگٌبلْبی ارتجبطبت
 ADSLثب هشکل رٍثزٍ هیشَد.در طَرتیکِ شوب در سبختوبى خَد ثیش اس یک گَشی استفبدُ
هیکٌیذ ،ثبیذ ثزای توبم گَشیْبی تلفي اس  Splitterاستفبدُ گزدد .ثٌبثزایي ثْتز است ثز رٍی خط
تلفٌی کِ ثزای سزٍیس  ADSLاستفبدُ هیٌوبئیذ ،کوتزیي گَشی را داشتِ ثبشیذ.

.3پیشجیٌی ًحَُ ارتجبط
لجال هحل ًظت هَدم را هشخض کٌیذ .شکلْبی شوبرُ یک ،دٍ ٍ سِ ثِ تزتیت ًحَُ ثزلزاری ارتجبط
هیبى هَدم ، ADSLکبهپیَتز ،اسپلیتز ٍ خط تلفي را ثزای حبلتْبی ارتجبط سبدُ ،ارتجبط ثب دستگبُ
فکس ٍ حبلتی کِ اس دستگبُ تلفي سبًتزال استفبدُ هیشَد ًوبیش هیذّذ .هطوئي شَیذ کِ لجل اس
هزاجعِ ّوکبراى ًظت شزکت داتک،آهبدگی السم ثزای ثزلزاری ارتجبط السم را داریذ

ّوبًطَر کِ در شکلْبی شوبرُ یک ٍ دٍ هشبّذُ هیکٌیذ ّز اسپلیتز یک ٍرٍدی دارد کِ ثِ پزیش
تلفي هتظل هیشَد ٍ دٍ خزٍجی ،یکی هزثَط ثِ سیگٌبلْبی فیلتز شذُ در هحذٍدُ هکبلوبت تلفٌی ثب
عٌَاى  Phoneکِ تلفي شوب ثِ آى هتظل هیشَد ٍ دیگزی خزٍجی حبٍی سیگٌبلْبی ثب فزکبًس ثبالتز
اس  ۰۴-۰۴کیلَّزتش کِ حبٍی اطالعبت ارتجبط  ADSLاست ٍ ثب عٌَاى  Lineیب  DSLهشخض هیشَد

در شکل شوبرُ سِ ًیش ًحَُ کبثل کشی ٍ هحل لزار دادى اسپلیتز ثزای سبختوبًْبیی کِ دارای
سیستن تلفي هزکشی ّستٌذ ًوبیش دادُ هیشَد .تَجِ داشتِ ثبشیذ کِ کشیذى ایي کبثل لجل اس
هزاجعِ ّوکبراى شزکت داتک ثزای ًظت ضزٍری است ٍ ثذٍى آى اهکبى راُ اًذاسی سزٍیس شوب
ثسیبر ثسیبر ضعیف خَاّذ ثَد

در پبیبى چٌبًچِ هطبثك ثب آًچِ ثیبى شذ کوبکبى ثب آهبدُ سبسی شزایط هحیطی هشکل داریذ ،حتوب لجل
اس هزاجعِ ّوکبراى شزکت داتک ثزای ًظت ،ثب شوبرُ تلفي ٍ 18618احذ ًظت توبس ثگیزد ٍ
سَاالت خَد را ثب ّوکبراى هب در ایي ٍاحذهطزح ًوبییذ.

