اسپلیتر

اسپلیتر ( جذاکٌٌذُ یا ًَیسگیر) :
ايي ٍسيلِ جذا کٌٌذُ ( Voiceتَق تلفي) ٍ ( ADSLديتا ) هي تاشذ ٍ استفادُ از آى تاعث
هيشَد کِ در ٌّگام استفادُ ّوسهاى از ايٌترًت ٍ تلفي هشکالتي از قثيل خش خش صذاي
تلفي ٍ قطعي هکرر ايٌترًت پيش ًيايذ .از لحاظ فيسيکي قطعِ اي کَچک است تا يک
ٍرٍدي (  ) Lineتراي خط تلفي ٍ دٍ خرٍجي يکي تراي گَشي تلفي ( ٍ ) Phoneيک تراي
هَدم ( ) Modem
اتتذا سين اصلي تلفي را تِ ٍرٍدي )  ( Lineاسپليتر ٍصل کٌيذ  ،از خرٍجي کِ تا شکل
تلفي ) ) Phoneهشخص شذُ يک سين تِ تلفي ٍ صل کٌيذ ( تَجِ داشتِ تاشيذ کِ اگر
از چٌذ گَشي تلفي رٍي ايي خط استفادُ هيکٌيذ ّوِ آًْا تِ خرٍجي  Phoneرٍي اسپليتر
ٍصل شًَذ ًِ تِ سين اصلي ) از خرٍجي ديگر کِ تا ًام  Modemهشخص شذُ تِ هَدم خَد ٍصل
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ٍصل کٌيذ تعذ از اتصال در صَرت رٍشي تَدى هَدم چراغ  ADSLشرٍع تِ چشوک زدى هيکٌذ
ٍ پس از چٌذ ثاًيِ ثاتت هيشَد  ( .ايي چراغ در هَدهْاي هختلف تا ، Link ، ADSL ،DSL
ّ Statusن هشخص هيشَد)
هجذدا تاکيذ هي گردد تراي ايٌکِ اختاللي رٍي سرٍيس خط تلفي ٍ ايٌترًت تِ ٍجَد ًيايذ  ،دستگاّْاي
جاًثي هاًٌذ تلفي  ،فاکس ًٍ ...ثايذ هستقين تر رٍي خط تلفي  ADSLقرار گيرًذ .
تٌاترايي تراي استفادُ از ّر دستگاّي کِ قرار است تصَرت هستقين تر رٍي خط اصلي ٍصل شَد  ،يک اسپليتر
ًياز است .

اخطار هْن  :بِ ّیچ ٍجِ اسپلیتر را سر راُ خطی کِ بِ هَدم ٍارد هی شَد قرار ًذّیذ ایي کار
باعث جلَگیري از ارتباط هَدم شوا با هرکس هخابراتی هی شَد  .در ًتیجِ سرٍیس ایٌترًت شوا
قطع هی شَد
اسپليتر هي تَاًذ از اختالالت جاًثي هاًٌذ ًَيس تر رٍي صذاي تلفي ٍ قطع ٍ ٍصلي تلفي ٍ ايٌترًت جلَگيري
ًوايذ .
چٌاًچِ تا ٍجَد اسپليتر هشکالت عٌَاى شذُ ترطرف ًشذ احتوال خراب تَدى يا عذم ًصة صحيح اسپليتر
ٍجَد دارد ّ.وچٌيي در ترخي هَاقع تخاطر هکالوِ تلفٌي هوکي است ارتثاط ايٌترًت قطع شذُ ٍ يا حالت
عکس آى اتفاق تيافتذ  .يعٌي در زهاًيکِ تا تلفي صحثت هي کٌيذ ارتثاط ايٌترًتي ٍصل شَد در ايي حالت ًيس
احتوال خراتي ٍ يا عذم استفادُ صحيح از اسپليتر ٍجَد دارد .
در زير ًحَُ اتصاالت اسپليتر ًشاى دادُ شذُ است
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در صَرتيکِ در هحل ّاي ديگر پريسّاي تلفي هرتَط تِ خط ايٌترًت خَد ًصة شذُ ٍ هي خَاّيذ تلفي ٍ ...در
ايي پريسّا قرار دّيذ هي تَاًيذ تجاي اسپليتر از هيکرٍفيلتر استفادُ ًواييذ  .هعوَال استفادُ از اسپليتر تراي
زهاًي است کِ تررٍي يک پريس تصَرت ّوسهاى از تلفي (يا دستگاّْاي هشاتِ) ٍ هَدم استفادُ هي شَد .
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