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 )1در صَرت ٍارد ًطذى بِ صفحِ تٌظیوات هَدم






اظ ػسم كؼال تَزى تٌظیوات هطٍضگط هَضز ًظط ذَز اعویٌاى حانل ًواییس.
اظ هطٍضگطزیگطی اهتحاى ًواییس.
تٌظیوات ًاضت قثٌِ ذَز ضا تطضؾی ًٌیس.
هَزم ذَز ضا ضیؿیت ؾرت اكعاضی ًواییس.
اگط تا هَاضز تاال هكٌل قوا حل ًكس تا ئكتیثاًی كٌی تواؼ حانل كطهاییس.

 )2ساػات کاری پطتیباًی فٌی ۰۲۰۲
پكتیثاًی كٌی تللٌی  ۰۲۰۲زض توام ضٍظ ّای ّلتِ تِ نَضت قثاًِ ضٍظی ( حتی ضٍظّای تؼغیل ) آهازُ
پاؾرگَیی تِ هكتطًیي هحتطم هیثاقٌس.

 )3اگر ًام کاربری ٍ رهس ػبَر  ADSLخَد را ًذاضتِ باضین چگًَِ هیتَاًین آًْا را بازیابی
ًوایین؟
ًام ًاضتطی پیف قواضُ قْطؾتاى تسٍى نلط اٍل تِ ّوطاُ قواضُ ذظ تللي هی تاقس ٍ ؿیط هاتل تـییط اؾت.
ضهع ػثَض اظ ػاهل كطٍـ یا تللي  2222پطؾیسُ قَز

 )4برای تغییر رهس یا ًام کاربری پٌل خَد چِ کارّایی بایذ اًجام گردد ؟
ًام ًاضتطی ّواى قواضُ ذظ تللي ( تا ًس ٍ ۷۷تسٍى نلط ) هیثاقس ًِ ؿیطهاتل تـییط اؾت ٍلی تطای تـییط ضهع
ػثَض هیتَاًیس اظ عطین پٌل ًاضتطی زض هؿوت اهٌیت اهسام كطهاییس ( زهت زاقتِ تاقیس زض نَضت تـییط ضهع
ػثَض پٌل ًاضتطی ضهع جسیس تایس زض تٌظیوات هَزم ًیع تـییط یاتس)

 )5ساػت داًلَد رایگاى ضباًِ از چِ ساػتی است ؟
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سَاالت هتذاٍل
اظ ؾاػت  1:15تاهساز الی  7:22نثح

 )6اطالع از حساب کاربری :
 تطای اعالع اظ قاضغ تاهی هاًسُ (ظهاى ٍ حجن) ٍ ّوچٌیي ضیع ههطف اظ عطین ؾایت
 10.8.206.66:8081ؾاهاًِ هكتطًیي ایٌتطًت پطؾطػت ٍ ٍاضز ًطزى ًام ًاضتطی
( ٍ )usernameضهع ػثَض (ٍ )Passwordاضز پٌل ًاضتطی قسُ ٍ اظ هٌَی ؾوت ضاؾت زض نلحِ
گعیٌِ هَضز ًظط ضا اًتراب ٍ هكاّسُ ًواییس.

 )7ضوارُ ضٌاسِ پرداخت چیست ؟
1622282314128

ً )8قاط سرٍیس دّی :
 قطًت هراتطات زض  ۰۴۲هطًع زض اؾتاى ؾطٍیؽ ایٌتطًت اضایِ هیٌٌس .ایجاز اهٌاًات زض ًواعی ًِ
ؾطٍیؽ زّی اًجام ًویكَز زض تطًاهِ ّای آیٌسُ ایي قطًت هیثاقس.

ً )9حَُ ثبت ًام :
 تا هطاجؼِ تِ زكاتط كطٍـ ٍ ًوایٌسگی ّا زض ًواعی ًِ ؾطٍیؽ زّی اًجام هیكَز تا اػالم قواضُ تللي ٍ
زض نَضت ًساقتي هكٌل ذظ تللي (  ) ... , WLL , DLC , PCMهیتَاى ثثت ًام ًطز

)01

هذارک الزم برای ثبت ًام:
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ً پی ًاضت هلی (قٌاؾٌاهِ) تِ اؾن ّط قرهی ًِ ترَاّس ؾطٍیؽ تِ ًام ایكاى تاقس .اگط ذظ تللي تِ
اؾن قرم زیگط تاقس هكٌلی ًیؿت.

)00

استؼالم خط :

 تا اػالم ًطزى قواضُ تللي تِ اپطاتَضّای كطٍـ (زكاتط ٍ ًوایٌسگی ّا ) ّن تِ نَضت حضَضی ٍ ّن
تللٌی اًجام هیكَز
)01

خطَط : PCM

 ذغَط تللٌی ًِ تٌْا تَم زاضًس ٍ كاهس زیتا هیثاقٌس  ,هكتطًیي ایي ذغَط تا زازى زضذَاؾت
هیتَاًٌس ذظ ذَز ضا اظ ایي حالت ذاضج ًوایٌس تؿتِ تِ قطط ایٌٌِ پؿت هٌغوِ جای ذالی تطای
تؼَیض  PCMزاقتِ تاقس.

)02

ًحَُ درخَاست برای خارج کردى از ( PCMتؼَیض : )PCM

 هكتطًیي تا اضایِ انل یا ًپی هثض تللي ذَز  ,كطم اهٌاى ؾٌجی ضا زضیاكت ٍ ًتیجِ اهٌاى ؾٌجی تؼس
اظ  ۰۴ؾاػت تِ هكتطى اػالم هیگطزز .تطای ایي ًاض ّیچ ّعیٌِ ای زضیاكت ًویگطزز.

)03

ّسیٌِ :

ّ عیٌِ ثثت ًام اٍلیِ ذظ هثلؾ  ۹۵۲۲۲ضیال تسٍى احتؿاب  ٪۸هالیات اؾت تؼطكِ ّای قطًت
هراتطات زض حجن ّا ٍ ؾطٍیؽ ّای هرتلق اضایِ هیكَز ًِ هغاتن تا ههَتات ؾاظهاى تٌظین ٍ هوطضات
ٍ اضتثاعات ضازیَیی اؾت ّ ,عیٌِ تطای تحَیل ٍ ًهة ؾطٍیؽ زض هحل ّعیٌِ ای زضیاكت ًویكَز (
ضایگاى اؾت)
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)04

هذت زهاى تحَیل خط بؼذ از ثبت ًام:

 ذغَط هؼوَلی ًاتل هؿی تؼس اظ  ۰۴ؾاػت تؼس اظ ثثت ًام تِ هكتطى تحَیل زازُ هیكَز .ذغَط
 ۷۰ , pcmؾاػت تؼس اظ اهٌاى ؾٌجی هثثت ٍ ثثت ًام تِ هكتطى تحَیل زازُ هیكَز  ,ذغَط ًاكَ
ًَضی ...
)16

راًصُ کردى :

 ػولی ًِ تؼس اظ ثثت ًام ٍ زضذَاؾت هكتطى هثٌی زض زاقتي ایٌتطًت ,زض هؿوت  MDFهراتطات
نَضت هیگیطز ًِ تاػث هیكَز تللي هكتطى اظ تجْیعات قطًت هراتطات ػثَض ًٌس ٍ اهٌاى زضیاكت
ایٌتطًت ضا زض ًٌاض هٌالوات نَتی زاقتِ تاقس ٍ .هتی چطاؽ  ADSLضٍی هَزم ضٍقي ٍ ثاتت قَز
یؼٌی ایٌٌِ ذظ هكتطى ضاًػُ قسُ اؾت

)17

تخلیِ یؼٌی چِ ٍ قطغ ٍ راًصُ چِ زهاى صَرت هیگیرد ؟

 تطزاقتي اهٌاًات  ADSLاظ ضٍی ذظ تللي ضا ترلیِ هیگَیٌس ًِ تا زضذَاؾت ًتثی هكتطى (ناحة
حؿاب ) نَضت هیگیطز .هست ظهاى ترلیِ  ۷۰ؾاػت هیثاقس

)18

اًتقال حساب (  )accountکاربر از یک ضوارُ تلفي بِ ضوارُ دیگر :

 اگط هكتطًی تِ ّط زلیلی (هثال جاتِ جایی) ترَاّس ؾطٍیؽ ذَز ضا اظ یي قواضُ تِ قواضُ زیگط اًتوال
زّس تایس تا هطاجؼِ تِ زكاتط كطٍـ ٍ ًوایٌسگی ٍ زضذَاؾت ًتثی ایي ًاض اًجام هیكَز هثٌی تط ایٌٌِ
ًوغِ جسیس(قواضُ جسیس) اهٌاًات  ADSLضا زاقتِ تاقس .ایي جاتِ جایی هیتَاًس زض یي هطًع یا اظ
یي هطًع تِ هطًع زیگط تاقس.

)19

ًحَُ ضارش سرٍیس ADSL؟
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اظ  ۳عطین هیتَاى ًؿثت تِ قاضغ ؾطٍیؽ ذَز اهسام ًطز
 تِ نَضت آًالیي اظ عطین ؾایت  10.8.206.66:8081تا ٍاضز ًطزى ًام ًاضتطی ٍ ضهع ػثَض ٍاضز
حؿاب ًاضتطی ذَز قسُ ٍ اظ عطین زضٍاظُ تاًٌی ٍ ًاضت ّای ػضَ قتاب پطزاذت الٌتطًٍیٌی اًجام
هیكَز
 اظ عطین پطزاذت ٍجِ تِ حؿاب تاًي هلت هراتطات ( ـ حؿاب ۺ  ٍ ) 4442555559قٌاؾِ
پطزاذت (  ٍ ) 1622282314128اػالم قواضُ پیگیطی تِ اپطاتَض كطٍـ ۰۲۰۲
 اظ عطین زكاتط كطٍـ ٍ ًوایٌسگی ّا
)22

هي بِ اضتباُ  2بار سرٍیس ایٌترًت پر سرػت خَد را توذیذ کردُ ام ٍ ّر دٍ بار در حساب

کاربری ام ( صفحِ هربَط بِ ّر هطترک ) ثبت ضذُ است .چگًَِ ایي هطکل را پیگیری کٌن؟
جْت ضكغ هكٌل تِ ٍجَز آهسُ تا ًوایٌسگی كطٍـ هطتَعِ تواؼ حانل كطهاییس.

)21

آیا بؼذ از توذیذ سرٍیس حجن باقی هاًذُ از دٍرُ قبل بِ سرٍیس جذیذ اضافِ هیطَد ؟

 حجن تاهی هاًسُ اظ ذَز ؾطٍیؽ تِ ؾطٍیؽ جسیس اضاكِ ًویكَز (ؾَذتِ هیكَز) ٍلی اگط حجن اضاكِ
ذطیساضی قسُ تاقس تِ ؾطٍیؽ جسیس اضاكِ هیكَز

)22

آیا آپلَد  ،حجن ترافیک هاّاًِ سرٍیسْای ایٌترًت پر سرػت  ADSLرا کاّص هی دّذ؟

تلِّ ،ن آپلَز ٍ ّن زاًلَز ،الثتِ تاظ ًطزى نلحات هتٌی تط ضٍی هیعاى حجن ههطكی ؾطٍیؿْای ایٌتطًت پط
ؾطػت  ADSLتاثیطگصاض اؾت ٍ تیكتطیي حجن ههطكی هطتَط تِ تاظ ًوَزى نلحات زاضای ػٌؽ ،كیلن ٍ
كلف هی تاقس.

)23

هطکالت ضارش ایٌترًتی :
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 چٌاًچِ ّط تؼساز تاض تِ نَضت آًالیي قاضغ قسُ تاقس ٍ هثلؾ اظ حؿاب هكتطى ًن قسُ تاقس ٍلی قاضغ
اػوال یا ثثت ًكسُ تاقس ّ ,عیٌِ تؼس اظ حساًثط  ۷۰ؾاػت تِ حؿاب هكتطى تطگكت زازُ هیكَز زض
ؿیط ایٌهَضت هكتطى تا اضایِ پطیٌت (گطزـ حؿاب) هثلؾ ضا زضیاكت هیٌٌس.

)24

از چِ کارت ّای باًکی ضارش آًالیي هیتَاى اًجام داد ؟

 اظ عطین ًلیِ ًاضت ّای تاًٌی ػضَقتاب ٍ زاقتي ضهع زٍم ًاضت هیتَاى اظ عطین آًالیي قاضغ اًجام
زاز.
)25

ترافیک داًلَد چیست؟
تِ هجوَع زضیاكت ٍ اضؾال اعالػات اظ ضٍی یي ؾیؿتن تِ ایٌتطًت تطاكیي گَیٌس ًِ ،ایي تطاكیي
تاػث اقـال هحسٍزیت حجن یي ًاضتط هی قَز.
اضؾال اعالػات قاهل آپلَز اعالػات اظ ؾیؿتن قوا تطضٍی ایٌتطًت(هاًٌس آپلَز زض ؾایت ّای ذال ٍ
اضؾال ایویل) هی تاقسّ .وچٌیي زاًلَز ٍ زضیاكت اعالػات اظ ایٌتطًت ًِ قاهل
زیسى نلحات  ,زیسى ٍیسئَ آًالیي  ,زیسى ػٌؽ ٍ هَؾیوی هی تاقس(.حتی اگط آًْا ضا شذیطُ ًٌٌیس)
جْت اعالع اظ هیعاى تطاكیي تاهی هاًسُ ذَز ٍاضز ًٍل ًاضتطی ذَز قسُ ٍهیعاى تطاكیي تاهی هاًسُ
ذَز ضا هكاّسُ ًواییس.

)26

هٌظَر از ّلذ ( )Holdکردى سرٍیس چیست ٍ دارای چِ بازُ زهاًی است ؟

 Holding تِ هؼٌای ًگِ زاقتي ؾطٍیؽ ایٌتطًت تِ ّط زلیل (ػسم اؾتلازُ ًطزى هكتطى) تطای هست
ظهاى هكرم قسًُ .وتطیي ظهاى ّلس ّ ۰لتِ ٍ تیكتطیي ظهاى آى ّ ۰لتِ هیثاقس .هكتطى تایس اظ
عطین تواؼ تا  ۰۲۰۲تاضید آؿاظ ّلس ضا اػالم ٍ اظ عطین پیام گصاقتي زض نٌسٍم پیام پٌل ًاضتط اتوام
ظهاى ّلس ضا اػالم ًٌس تا ًاضقٌاؼ هطتَعِ  ۰۴ؾاػت تؼس ظهاى ضا تطگكت زّس.
)27

برای تغییر رهس  Wifiچِ کارّایی بایذ اًجام گردد ؟
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تطای تـییط ضهع  wifiتا ّوطاُ زاقتي هَزم تِ زكتط ًوایٌسگی هطتَعِ هطاجؼِ كطهاییس یا هیتَاًیس اظ
عطین تٌظیوات هَزم ًیع اهسام كطهاییس.

)28

برگطت زهاى :

 اگط هكتطى تِ زالیلی هاًٌس ذطاتی ذظ تللي زض نَضتی ًِ ذطاتی اظ ؾوت ذَز هراتطات تاقس یا
اؾتلازُ ًطزى تؼس اظ چٌسیي هست تؼس اظ ثثت ًام اٍلیِ تا تاذیط اظ ؾطٍیؽ ذَز تتَاًس اؾتلازُ ًٌس تا
گصاقتي پیـام زض نٌسٍم پیام پٌل ًاضتطی ذَز ٍ تطضؾی ًاضقٌاؼ هطتَعِ ظهاى تِ هكتطى تطگكت
زازُ هیكَز.
)29

چرا  ADSLهٌسل ها با زًگ تلفي قطغ هی ضَد؟

اظ آًجائیٌِ زض تٌٌَلَغی  ، ADSLنسا ٍ زیتا تهَضت اقتطاًی تط ضٍی یي ًاًال ،یؼٌی ظٍج ؾین هؿی
اًتوال زازُ هی قًَس ،چٌاًچِ قطایظ الظم تطای اؾتلازُ ّوعهاى تطهطاض ًثاقس هی تَاًٌس ضٍی یٌسیگط اثط هٌلی
تگصاضًس .تا ٍجَز آًٌِ نَت ٍ اعالػات زض گؿتطُ عیق كطًاًؿی ظٍج ؾین هؿی زض هٌاًْای هرتللی هطاض زازُ
هی قًَس اها ایي اهٌاى ٍجَز زاضز ًِ ػولٌطز آًْا ضٍی یٌسیگط اثط ًاهغلَب تگصاضز .تطای جلَگیطی اظ ایي
هَضَع تایس اظ هساض ؾازُ ای تٌام  Splitterاؾتلازُ قَز .هاػسُ تط ایي اؾت ًِ تطای ّط اضتثاط  ADSLاظ زٍ
 Splitterاؾتلازُ هی قَز ًِ یٌی زض ؾوت هكتطى ٍ زیگطی زض هطًع هراتطاتی ًهة هی قَز .تسیْی اؾت
اگط اظ ایي زؾتگاُ ّا تطای گَقی ّای تللي یا اضتثاط هَزم ذَز اؾتلازُ ًٌٌیس ؾطٍیؽ قوا هوٌي اؾت زچاض
اذتالل قَز.

)03

چراؽ  linkیا  ADSLرٍی هَدم هي خاهَش یا چطوک زى است چِ بایذ بکٌن؟

تطای تطعطف ًطزى ایي هكٌل تِ هَاضز ظیط تَجِ كطهاییسۺ
• اتتسا ٍنل تَزى تَم تللي ذَز ضا تطضؾی ًٌیس .زض نَضت هغؼی تَم تا  111تواؼ گطكتِ ٍ اػالم ذطاتی
ًواییس.
• اتهاالت كیعیٌی ضا هجسزا چي ًٌیس ٍ اظ ٍنل تَزى ذظ تللي تِ  lineهَزم اعویٌاى حانل كطهاییس.
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• اظ نحت اتهاالت هَزم ٍ گَقی تللي ٍ ذظ تللي تِ اؾپلیتط اعویٌاى حانل ًٌیس.
• پطیع یا زٍ قاذِ ضس تطم هی تَاًس اظ ثاتت قسى چطاؽ لیٌي جلَگیطی ًوایس.
• ٍجَز نلط تٌس ضٍی ذظ تللي ًیع اهٌاى اذتالل زض تطهطاضی چطاؽ لیٌي ضا ایجاز هی ًوایس.
• زض ایي هطحلِ الظم اؾت ًِ توام زؾتگاُ ّای هراتطاتی ( تللي ،كٌؽ ، ID caller ،نلط تٌس ٍ  )...ضا اظ
هساض ذاضج ًطزُ ٍ تٌْا هَزم ضا تِ نَضت نحیح تِ اؾپلیتط هتهل ًطزُ ٍ تطهطاض قسى  linkضا تطضؾی ًواییس.
ّوچٌیي یي تاض ایي هطحلِ ضا تسٍى اؾپلیتط (تٌْا هَزم تِ نَضت هؿتوین تِ ذظ تللي) اهتحاى ًواییس.
• زض ًْایت هَزم ضا چٌس زهیوِ ذاهَـ ًگاُ زاقتِ ٍ هجسزا تطهطاض قسى چطاؽ  linkضا تطضؾی ًٌیس.

)31

تاثیرات ًَیس رٍی سرٍیس  ADSL2+چگًَِ است؟

ٍجَز ًَیع یٌی اظ ػَاهلی اؾت ًِ تطضٍی ذظ  ADSLاذتالل ایجاز هی ًٌٌس ٍتاػث تطٍظ هكٌالت هتؼسز
هیقَز.
زض ؾطٍیؽ ًَ ADSLیع تِ زٍ نَضت ٍجَز زاضزۺ
ًَ+یع تِ نَضت قٌیساضی تط ضٍی تَم ذظ تللي.
ًَ+یع تطضٍی ذظ  ًِ ADSLهَجة اكت ًیلیت ؾطٍیؽ هیقَز.
تطای تطعطف قسى ًَیع تِ نَضت قٌیساضی تطضٍی ذظ تللي ضاٌّاضی ؾازُ ٍجَز زاضز ٍآى اؾتلازُ اظ اؾپلیتط
(جسا ًٌٌسُ  voiceاظ  )dataاؾتً .هة ایي اتعاض تؿیاض ؾازُ اؾت ٍ تا اؾتلازُ اظ آى هیتَاىًَ ،یع هَجَز تط
ضٍی ذظ ضا تطعطف ًطز .
زضتاضُی هَضز زٍم تایس تِ ایي ًٌتِ اقاضُ ًطز ًِ ؾیؿتنّا ٍ زؾتگاُّایی ٍجَز زاضًس ًِ تطضٍی ؾطٍیؽ
ایٌتطًت اذتالالتی ایجاز هیًٌٌس ٍ اظ ًیلیت ؾطػت ایٌتطًت هیًاٌّس .تطذی اظ ػَاهل ایجاز ًَیع ػثاضتاًس اظۺ
ً+لیِ زؾتگاُّای تطهی (ایي زؾتگاُّا هوٌي اؾت تط ضٍی ADSLاذالل ایجاز ًٌٌس)
ٍ+جَز تللي تیؾینً ،الط آی زی ٍ كٌؽ تط ضٍی ذظ ضاًػُ
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+ؾینًكی ًاهٌاؾة ٍ ًٌاض ّن هطاض گطكتي ؾین تللي تا ؾینّای تطم
ً+عزیٌی هَتایل تِ هَزم
هكتطًاى هیتَاًٌس تا تواؼ تا ٍاحس پكتیثاًی اعالػات زهیوی زضتاضُی ًَیع ذظ ذَز تِ زؾت آٍضًس.

)32

اسپلیتر چیست ٍ چرا بایذ از آى استفادُ کرد؟

اؾپلیتط اتعاضیؾت تطای جسا ًطزى  data ٍvoiceاظ یٌسیگط .اظ ًظط كیعیٌی هغؼِایؾت ًَچي تا یي
ٍضٍزی تطای ذظ تللي ٍ زٍ ذطٍجی تطای گَقی تللي ٍهَزم .ADSL
ّواىعَض ًِ هیزاًیس یٌی اظ هعایای ؾطٍیؽ  ADSLاؾتلازُ ّنظهاى اظ ایٌتطًت ٍ تللي اؾت .تطای جلَگیطی
اظ اذتالل زض زٍ ؾطٍیؽ (ایٌتطًت ٍ تللي) ًثایس زؾتگاُّای جاًثی (تللي ،كٌؽ ٍ …) تِ نَضت هؿتوین تط
ضٍی ذظ تللي هطاض گیطًس( .ایي تساى هؼٌاؾت ًِ تطای اؾتلازُ اظ ّط زؾتگاّی ًِ هطاض اؾت تِ نَضت هؿتوین
تط ضٍی ذظ ٍنل تاقس ،یي اؾپیلیتط ًیاظ اؾت ).اؾپلیتط هیتَاًس اظ اذتالالت جاًثی هاًٌس ًَیع ٍ هغغ ٍ ٍنلی
تللي ٍ ایٌتطًت جلَگیطی ًٌس .هي اظ اؾپلیتط اؾتلازُ ًطزُ ام ٍلی ّوچٌاى ٌّگام هٌالوِ تا گَقی زیگط تللي،
نسای ًَیع قسیسی تط ضٍی ذظ قٌیسُ هی قَزٌّ .گاهی ًِ ًاضتط تیف اظ یي (گَقی تللي  ،ؾاًتطال  ،زؾتگاُ
 ، POSكٌؽ ٍ )...تط ضٍی ذظ تللي  ADSLزاقتِ تاقس ،الظم اؾت ًِ پیف اظ ّط ًسام اظ ایي زؾتگاُ ّا ،اظ
یي اؾپلیتط هجعا اؾتلازُ قَز ٍ ٍجَز یي اؾپلیتط نطكا تط ضٍی هَزم ًاكی ًوی تاقس.

)33

ػالهت ضربذر قرهس رًگ بر رٍی ً local area connectionطاًِ چیست؟

ًاتل  Ethernetتیي پَضت  Ethernetپكت هَزم ٍ ًاضت قثٌِ ًاهپیَتط تِ نَضت كیعیٌی هغغ قسُ
اؾتً ،اضت قثًٌِ ،اتل هتهل تِ هَزم ٍ ًاضت قثٌِ ،ؾًَت پكت ًاهپیَتط ٍ هَزم ضا تطضؾی ًٌیسً( .اتل
اتهالی تیي ًاهپیَتط ٍ هَزم تایس  STRAIGHTتاقس)
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ایي ذغا ٌّگاهی ًِ  username & passwordاقتثاُ زضج قَز ،ضخ هیزّس .زض ایي
691

قطایظ پیكٌْاز هیقَز ًِ هكتطى ًاًٌكي  pppoeضٍی ٍیٌسٍظ ضا زٍتاضُ تؿاظز
ٍ username/passwordذَز ضا هغاتن آًچِ زض ٌّگام ًهة تحَیل زازُ قسٍُ ،اضز ًٌس.
یا ایٌٌِ اػتثاظ تِ پایاى ضؾیسُ اؾت.
تٌظین ّنظهاى pppoeضٍی هَزم ٍ ٍیٌسٍظٌّ( .گاهی ًِ  pppoeضٍی هَزم تٌظین قسُتاقس ٍ ًاًٌكي  pppoeترَاّس تطضٍی ٍیٌسٍظ ًیع تٌظین قَز)
ًهة ًكسى نحیح زضایَض هَزم زض حالتی ًِ هَزم اظ عطین  usbتِ ًاهپیَتط ٍنل قَز .-تٌظیوات اقتثاُ هَزم هاًٌسVPI/VCI.

678

ٍنل ًثَزى ذظ تللي تِ پَضت lineهَزم .تطٍظ هغؼی زض زیتای هطًع اضایِ زٌّسُی ؾطٍیؽ ً ADSLیع هیتَاًس هَجة تطٍظ ایيهكٌل قَز .زض ایي حالت هكتطى ًثایس تِ تٌظیوات ایٌتطًت زؾت تعًس ٍ تا ضكغ هكٌل تایس
هٌتظط تواًس .زضنَضت ضكغ ًكسى هكٌل حتوا تا پكتیثاًی قطًت تواؼ تگیطیس.

156

ًساقي لیٌي یا هكٌل زض پَضت هكتطى یا ذطاتی هَزم

088

هكٌل اظ VPN
اگط هكاّسُ ًطزیي ًاضتطی تا ایي اضٍض هَاجِ قسُ اؾت  ٍ ،توام ضاُ ّا ضا چي ٍ جَاتی تِ

917

زؾت ًیاهس  ٍ ،اظ ًَع ًاًٌكي زؾتی یا  Bridgeاؾتلازُ هی ًٌس آًطا تا  PPPOEؾت ًٌیس.
هوٌي اؾت اظ زضایَض ًاضت قثٌِ ًیع تاقس یا ایٌٌِ  Local area connectionؿیط كؼال
تاقس
ػسم ًهة ًاضت قثٌِ

197

ؾت ًطزى IP
ًْایتا ضٍی حالت  Bridgeؾت قَز
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تٌظیوات هَزم تِ ّن ذَضزُ اؾت  vci ٍ vpiچي قَز
ًاًٌكي ضا زٍتاضُ تؿاظیس
910

كایطٍال ٍ آًتی ٍیطٍؼ ضا هغغ ًٌیس
حضَض یي ٍیطٍؼ ٍ تطٍجاى ...
ًاضت قثٌِ ٍ زضایَ هَزم ضا اظ لحاػ نحت ًهة تطؾی ًٌیس

935, 928

ؾیؿتن ػاهل قوا جْت اتهال ً IPویگیطز تطای ضكغ ایي هكٌل ٍیٌسٍظ ذَز ضا تؼَیض
ًوایییس.
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