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گرٍّ شرکتُای شاتل

فِرست هطالب

ًحٍْ بررسی هْدم از سر خط
ًحٍْ جدا سازی خط ّ اتصال آى بَ هْدم

راٌُوای تست سر خط

ًحٍْ بررسی هْدم از سر خط
با تْجَ بَ هتٌْع بْدى جؼبَُای هخابراتی ضر خظ ،تجِیسات الزم جِت چک کردى خظ هتفاّت هیباغذ البتَ ضین تلفي (راًژٍ)  ،هْدم،
ضَ راُی برق یا پریس برق در ضر خظ ّ فازهتر برای تواهی جؼبَُای هخابراتی الزم هی باغذ.

سین تلفي
یک ضر ضین تلفي هْرد ًیاز بایذ ضْکت ّ ضر دیگر بایذ بَ غکل زیر لخت غذٍ باغذ ،بَ دلیل ایٌکَ ضینُای هخابراتی بذّى ضْکت
هیباغذ ّ بایذ بَ ضر لخت غذٍ ضین تلفي تاباًذٍ غْد.
ضینُای تلفي دّ ًْع هیباغذ:



ضینُای تلفي تک زّج (دّرغتَای)



ضینُای تلفي دّ زّج (چِار رغتَای)

ًکتَ :برای اضتفادٍ از ضینُای تلفي دّ زّج بؼذ از لغغ ضْکت بَ ّضیلَ ضین چیي از یک عرف ضین ؛ چِار ضین دیذٍ هیغْد کَ
برای اتصال بَ زّج هخابراتی فمظ ًیاز بَ زّج ّضظ یا ُواى دّ ضین هیاًی هیباغذ.
الیَ رّیی ایي دّ ضین ًیس بایذ با ضین چیي در آّردٍ ّ بَ ضین هخابراتی تاباًذٍ غْد.

شکل - 9سین تلفي دّ زّج
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غکل باال یک ضین تلفي  2زّج را ًػاى هیدُذ کَ در ایي هْرد بایذ از ضین ضبس ّ صْرتی اضتفادٍ غْد.

شکل -2آهادٍ سازی کابل تلفي جِت تست از سر خط

شکل - 3سر کابل هْرد ًیاز جِت تست هْدم از سر خط
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شکل  - 4سین چیي

غکل باال ضین چیي را ًػاى هیدُذ کَ بَ ّضیلَ آى الیَ رّیی ضین را جذا هیکٌٌذ.
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ًحٍْ جدا سازی خط ّ اتصال آى بَ هْدم
جؼبَُای هخابراتی اًْاع هختلفی دارًذ در بؼضی هْارد از ترهیٌال  KTاضتفادٍ غذٍ اضت غکل زیر ًوًَْای از ترهیٌال  KTرا ًػاى
هیدُذ.

شکل -5ترهیٌال KT

ًکتَ هِن :برای پیذا کردى خظ رّی توام ترهیٌالُا بایذ ًمػَ غوارٍ تلفيُا ّ یا پْرت هربْط بَ خظ تلفي غوا هْجْد باغذ.
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ایي ترهیٌالُا هؼوْال تْضظ هخابرات ًصب غذٍاًذ ّ برای بررضی هْدم از ضر خظ حتواً بَ تجِیسات زیر ًیاز دارین:
ضین تلفي  ،هْدم ّ آداپتْر ،تلفي هؼوْلی ،لیچی کرّز



قیچی کرّز

ابساری اضت کَ با اضتفادٍ از آى ضینُا را از ترهیٌال خارج کردٍ ّ یا هجذد در ترهیٌال لرار دادٍ ّ لطوتُای اضافَ را لیچی هیکٌٌذ.

قسوت برًدٍ

گیرٍُاي قیچي کرّز

شکل - 6قیچی کرّز

با اضتفادٍ از گیرٍ تؼبیَ غذٍ رّی لیچی ،ضینُای هربْط بَ هخابرات کَ هؼوْال در لطوت باالی ترهیٌال هتصل هیغْد را از ترهیٌال
جذا کردٍ ّ آى را بَ ضیوی کَ از لبل آهادٍ غذٍ هیتاباًین.
حاال ضوت دیگر ضین کَ بَ صْرت ضْکت هیباغذ را ابتذا بَ یک تلفي هتصل کردٍ ّ از داغتي بْق خظ اعویٌاى حاصل هیکٌین ّ بؼذ
با آى تلفي بَ یک هْبایل تواش گرفتَ ّ از صحت غوارٍ اعویٌاى حاصل فرهاییذ (ایي غوارٍ بایذ حتوا غوارٍ خظ راًژٍ باغذ) .ضپص
ضْکت هربْعَ را بَ لطوت  Lineپػت هْدم هتصل هیکٌین .در ایي حالت اگر چراؽ هربْط بَ  ADSLبَ حالت چػوک زى در آهذٍ ّ
ثابت غذ ًػاىدٌُذٍ ایي اضت کَ  Dataرّی خظ ّجْد دارد .هػخصاً در ایي غرایظ بایذ هْدم بَ برق ّصل ّ رّغي باغذ.
ًکتَ هِن :برای پیذا کردى خظ رّی توام ترهیٌالُا بایذ ًمػَ غوارٍ تلفيُا ّ یا پْرت هربْط بَ خظ تلفي غوا هْجْد باغذ.
ػکصُای زیر تْضیحات باال را بَ صْرت هرحلَ بَ هرحلَ ًػاى هیدُذ:
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شکل -7پیدا کردى خط هْرد ًظر رّی ترهیٌال

در غکل باال با اضتفادٍ از گیرٍ لیچی کرّز ضین هربْط در آّردٍ هیغْد ّ بؼذ ضین در آّردٍ غذٍ بَ ضین تلفي تاباًذٍ غذٍ ّ ضر دیگر
را عبك غکل زیر بَ لطوت  Lineهْدم هتصل هیکٌین.
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شکل -8بررسی هْدم از ترهیٌال

بؼذ از اًجام تطت ،ضین بیرّى آّردٍ غذٍ را دلیما در ُواى جایی کَ ضین را در آّردٍاین لرار دادٍ ّ با اضتفادٍ از لیچی کرّز ضینُای
اضافَ را بریذٍ ّ ضین را درضت در جای اصلی خْد هغابك غکلُای زیر لرار هیدُین :

شکل –9قرار دادى سین در هحل خْد
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شکل –91قرار دادى هجدد سین در ترهیٌال

در ًْع دیگرترهیٌالُا ضینُا بَ یک برد فلسی با پیچ هتصل غذٍاًذ کَ ایي برد از دّ لطوت تػکیل غذٍ اضت.
یک عرف ایي برد زّج ضینُای هخابراتی ّ در عرف دیگر بَ زّج ضینُای داخلی هتصل غذٍ اضت.
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شکل -99بررسی از سر خط

در ػکص فْق ضینُای هخابراتی از باال ّ ضوت چپ بَ صْرت افمی هتصل غذٍاًذ بَ صْرتیکَ دّ پیچ باالیی برای اتصال بَ اّلیي خظ
هخابرات تؼبیَ غذٍ ّ بَ ایي ترتیب خغْط دیگر زیر ُنُ ّ ،ر کذام بَ پیچُای زیریي هتصل هیغْد.
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ًحٍْ تست از سر خط با ترهیٌالُای پیچی
برای هثال اّلیي خظ هخابرات کَ بَ دّ پیچ باال از ضوت چپ بطتَ غذٍ اضت خظ  ADSLغواضت ،خظ را با پیچ گْغتی باز کردٍ ّ
زّج هخابراتی را ُواى عْر کَ در باال تْضیح دادٍ غذٍ بَ ضین تلفي تطت ّصل هیکٌین بذیِی اضت کَ در ایي هْرد ًیس بایذ از صحت
غوارٍ خظ راًژٍ ّ بمیَ هْارد اعویٌاى حاصل غْد ،اداهَ هراحل برای ایي ًْع ترهیٌالُا ًیس دلیما هػابَ ترهیٌالُای  KTهیباغذ.
ًکتَ :لطوت ضینُای داخلی رّی برد(لطوت ضوت راضت برد) برای تطت هْدم اضتفادٍ ًػْد.
البتَ هتصل غذى زّج ضینُای هخابرات بَ ضوت چپ یا راضت ّ هتصل غذى زّج ضینُای داخلی بَ رّبرّی آىُا اختیاری اضت ّ
الساهی برای بطتي خغْط هخابرات بَ ضوت چپ ّجْد ًذارد.

هشکالت سر خط

هػکالتی کَ از ضر پطت داخلَ باػث خاهْظ غذى چراؽ ّ ADSLیا  SNR Problemهیغْد هی تْاًذ غاهل هْارد زیر باغذ:

 اتصال بَ زهیي
گاُی اّلات در ضایت هػترک هْاردی هثل ضْلفاتَ غذى ترهیٌالُای داخلیً ،اهٌظن بْدى خغْط ،ضر بَ ضر بْدى غیر اضتاًذارد ّ...
باػث اتصال بَ زهیي غذٍ کَ هْارد زیر بَ ػٌْاى هثال ارایَ غذٍاضت.
غکل زیر پطت  21تایی داخلَ اضت کَ بَ دلیل رعْبت باال دچار ضْلفاتَ غذٍ اضت:

شکل -92سْلفاتَ شدى ترهیٌال هْجْد در هحل هشترک
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در ایي هْرد هػکالتی هثل  ، SNR Problemلغؼی بْق ّیا لغؼی پی در پی Statusپیع هی آیذ.

شکلً -93اهٌظن بْدى خطْط در ترهیٌال هْجْد در هحل هشترک

غکل باال پطت  111تایی داخلَ اضت کَ ًاهٌظن بْدى خغْط در آى هػاُذٍ هیغْد ّ از پْرت  51تا  71هػکل ضْلفاتَ دارد .در ایي
هْارد بایذ با لیچی هجِس خظ را ّارد کرد .در ایي غرایظ خارج کردى خظ از پطت ّ ضر بَ ضر کردى خظ بِتریي راٍ حل اضت.
غکلُای زیر هثالُای دیگر از ًاهٌظن بْدى خغْط هیباغٌذ کَ اهکاى پارگی داغتَ ّ هػکالت  ّ SNR Problemخاهْظ غذى
چراؽ  ADSLرا بَ ُوراٍ دارد.

شکل -94پارگی ّ ًاهٌظن بْدى خطْط
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شکلً -95اهٌظن بْدى خطْط در پست ُْایی
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 فرسْدٍ بْدى پست
فرضْدگی بیع از حذ پطت ُن از دیگر هْاردیضت کَ اختالل ایجاد هیکٌذ.

شکل - 96فرسْدگی پست

غکل باال ًوًَْای از پطتیضت کَ بذلیل فرضْدگی ایجاد اختالل ًوْدٍ ،ایي پطت دارای بردی هیباغذ کَ کابل زهیٌی از پػت بَ ایي
برد لحین هیغْد ّ ایي هْرد گاُی اّلات بَ خاعر فرضْدگی تا لغغ غذى بْق ُن پیع هیرّد.
در ایي غرایظ بذلیل پیچیذٍ بْدى ،حتوا بایذ با هاهْر هخابرات ُواٌُگ غْد.
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