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هقادیر سرعت
ثب تْجَ ثَ عشّیظ دسیبفتی تْعط هؾتشکیي ّ هیضاى عشػت دسج ؽذٍ دس لشاس داد آى ُبُ ،ش هؾتشک هی ثبیغت ثب عشػت
هؾخصی کبًکت ؽذٍ ّ ثب دس ًظش گشفتي  Shareثْدى عشّیظ ،ثتْاًذ اص عشّیظ  ADSLاعتفبدٍ ًوبیذ.
همبدیش عشػت ثَ دّ لغوت  Upstream ّ Downstreamتمغین ؽذٍ اعت.



 :Downstreamهیضاى عشػت اتصبل هْدم دس دسیبفت دیتب هیجبؽذ.



 :Upstreamهیضاى عشػت اتصبل هْدم دس اسعبل دیتب هیجبؽذ.

ثب تْجَ ثَ اًْاع عشّیظُبی هختلف عشػت داًلْد ّ آپلْد ؽوب دس بهتریي حالت دس عبیت ؽبتل ثَ هغیش صیش دسج ؽذٍ اعت:
ثشای هؾبُذٍ ایي همبدیش اثتذا ّاسد عبیت ؽبتل ؽْیذ.

ثب ّاسد ؽذى ثَ ایي عبیت اص عشثشگ ثبال ًْع عشّیظ خْد سا ثب تْجَ ثَ  ّ ATRیب  ECOثْدى آى اًتخبة ًوبییذ.

شکل 1
دس صفحَ ثبص ؽذٍ ًْع عشّیظ ّ حذاکثش عشػت دسیبفت ّ اسعبل دس ُش ثبًیَ ثش حغت ( Kbpsکیلْ ثیت دس ثبًیَ) دسج ؽذٍ
اعت.

شکل 2
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ؽوب هی تْایٌذ ثشای اطویٌبى اص ایي هْسد کَ ثب عشػت هٌبعت ثَ ایٌتشًت هتصل ؽذٍ ایذّ ،اسد کٌغْل هْدم ؽذٍ ّ عشػت
 UPؽذى هْدم سا ثب عشػت ُبی دسج ؽذٍ دس جذّل هطبثمت دُیذ.
هشاهدٍ هقادیر سرعت در کٌسىل هىدم
ثشای اًجبم ایي کبس اثتذا هی ثبیغت صفحَ کٌغْل هْدم سا ثبص ًوبییذ .هْدم تحت عبپْست دس ؽشکت ؽبتل ZyXEL ،ثْدٍ
ّ  IPایي هْدم ثَ صْست پیؼ فشض  192.168.1.1هیثبؽذ.

ثشای ّاسد ؽذى ثَ کٌغْل هْدم یک صفحَ هشّسگش ( Internet Explorerیب  Firefoxیب  )...ثبص کشدٍ ّ دس لغوت

 Address Barآى 192.168.1.1 ،سا ّاسد کٌیذ.
دسایي هشحلَ ثشای ّاسد ؽذى ثَ کٌغْل ،دس لغوت  admin ،Passwordسا ّاسد کٌیذ.

شکل 3
صفحَ صیشظبُش هیؽْد.
دسایي هشحلَ ثشای اًجبم تٌظیوبت ثَ صْست دعتی گضیٌَ  Go to Advance Setupسا اًتخبة کشدٍ ّ ثش سّی Apply
کلیک کٌیذ.

)04GL49/02 (#5273758

2

cs@shatel.ir

بررسی پاراهترهای کیفی سرویس ADSL

شکل 4
صفحَ اّلیَ هْدم ثَ صْست صیش ظبُش هیؽْد.
دسایي صفحَ دس لغوت  ، Interface Statusهیتْاًیذ عشػت  Upstream/Downstreamسا هؾبُذٍ ثفشهبییذ.
ایي عشػت هی ثبیغت هتٌبعت ثب عشػت دسج ؽذٍ دس ثشگَ لشاس داد ؽوب ثبؽذ.

شکل 5
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دس صْستی کَ عشػت ًؾبى دادٍ ؽذٍ دس ایي لغوت پبییي تش اص عشػت عشّیظ ؽوب ثبؽذ ،هوکي اعت ایي هْسد ثَ دلیل
هؾکالت ؽجکَ داخلی ّ اختالالت ًْیض ّ عیگٌبل خط اتفبق افتبدٍ ثبؽذ.
ثشای اطویٌبى اص ػذم ّجْد ایي هؾکل هی تْاًیذ ثب هشاجؼَ ثَ لغوت "هیضاى ًْیض ّ عیگٌبل خط" کیفیت خط خْد سا ثشسعی
ًوْدٍ ّ ثشای سفغ ایي هؾکل هْاسد رکش ؽذٍ سا اًجبم دُیذ.
دس صْستی کَ هیضاى ًْیض ّ عیگٌبل خط ؽوب هٌبعت ثْدٍ ،اهب عشػت  UPؽذى ؽوب هتٌبعت ثب عشّیظ ًیغت ،ثب ّاحذ
پؾتیجبًی ؽِش خْد ثشای ثشسعی هْسد دس توبط ثبؽیذ.
بررسی Ping Time
دس صْستی کَ هی خْاُیذ اص هیضاى  Ping Timeعشّیظ خْد هطلغ ؽْیذ ،هی تْاًیذ آدسط یک عبیت دلخْاٍ ثَ هبًٌذ
 www.yahoo.comسا ً Traceوبییذ .هیضاى ً Ping Timeوبیؼ دادٍ ؽذٍ اص اثتذایی تشیي  IPهشثْط ثَ ؽبتل؛

ثؼذ اص  IPهْدم  ،هی ثبیغت صیش  111 msثبؽذ .ثشای اًجبم ایي کبس اثتذا ّاسد هٌْی  Startؽْیذ.

شکل 6
ثب ثبص ؽذى هٌْی  Startگضیٌَ  Runسا اجشا کشدٍ ّ دس آى ػجبست  CMDسا تبیپ ًوبییذ.
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شکل 7
دس صفحَ هؾکی ظبُش ؽذٍ ػجبست صیش سا ّاسد ًوْدٍ ّ ً Enterوبییذ.
Tracert www.yahoo.com –d

شکل 8
دس صْستی کَ کبًکؾي ؽوب ثش سّی هْدم ثبؽذ  IPاثتذایی هشثْط ثَ  IPهْدم ؽوب ثْدٍ ّ  IPهْسد ًظش هب  IPدّم هی ثبؽذ.
دس صْستی کَ کبًکؾي ثش سّی هْدم لشاس گشفتَ ثبؽذ  IPاثتذایی  IP Invalidهْدم ثْدٍ ّ ثشای ثشسعی ایي هْسد ثبیذ IP
دّم سا دس ًظش داؽتَ ثبؽیذ ( .ثَ ایي ًکتَ دلت داؽتَ ثبؽیذ کَ ایي هْسد ثش سّی هؾتشکیٌی کَ ثش سّی عشّیظ خْد اص
 Range IPاعتفبدٍ ًوی ًوبیٌذ تب حذّدی هتفبّت هی ثبؽذ).
دس ایي هثبل ،کبًکؾي ثش سّی هْدم ثْدٍ ّ  IPاثتذایی کَ هشثْط ثَ ؽبتل هی ثبؽذ ثشاثش  85.15.1.194اعت.
تبین ًؾبى دادٍ ؽذٍ دس ایي لغوت هی ثبیغت اص  111کن تش ثبؽذ.
دس صْستی کَ ایي ػذد اص  111 msثبالتش اعت هْاسد صیش سا ثشسعی ثفشهبییذ:
 )1اص طشیك ًشم افضاس  Dumeterاص خبلی ثْدى پٌِبی ثبًذتبى هطوئي ؽْیذ.
 )2دعتگبٍ هْدم سا خبهْػ ّ هجذد سّؽي ًوبییذ.
 )3دس صْستی کَ ثب جشای دعتْس فْق ُوچٌبى هؾکل ثشلشاس اعت هی تْاًیذ ثشای ثشسعی هْسد ثب ّاحذ پؾتیجبًی فٌی
ؽِش خْد دس توبط ثبؽیذ.
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بررسی سرعت داًلىد
ثب تْجَ ثَ عشػت عشّیظ دسج ؽذٍ دس لشاس داد ،ؽوب هی تْاًیذ ثب عشػت ُبی هتفبّتی داًلْد ًوبییذ .
دسصْستی کَ هی خْاُیذ عشػت داًلْد خْد سا تغت کٌیذّ ،اسد عبیتُبی هؼتجشی کَ اص ػذم ّجْد اختالل ثش سّی آى ُب
هطوئي ُغتین ؽذٍ ّ یکی اص لیٌکُبی آى ُب سا داًلْد کٌیذ.
ایي عبیتُبی هؼتجش هیتْاًذ ؽبهل هْاسد صیش ثبؽذ :

http://php.net/downloads.php#v5
http://download.com
 دس صْست اعتفبدٍ اص عبیت  PHPثشای تغت داًلْد پظ اص اًتخبة لیٌک داًلْد ثبیذ کؾْس ایشاى ثشای داًلْد اًتخبة
گشدد.
ثَ ایي هْسد دلت داؽتَ ثبؽیذ کَ عشػت دس ایي لغوت هؼوْال ثش حغت ( KBpsکیلْ ثبیت ثش ثبًیَ) ًؾبى دادٍ خْاُذ ؽذ
دس صْستی کَ عشػت عشّیظ ؽوب دس لشاس داد ( Kbpsکیلْ ثیت ثش ثبًیَ) هیثبؽذ.
تفبّت ایي دّ هْسد دس ایي اعت کَ دس اصل ُش  Byteثشاثش  bit 8هی ثبؽذ  .لزا ثشای تجذیل عشػت هی ثبیغت ( Kbpsکیلْ

ثیت ثش ثبًیَ) سا ثش  8تمغین ًوبییذ تب عشػت ثش اعبط ( KBpsکیلْ ثبیت ثش ثبًیَ) ثَ دعت ثیبیذ.
دس تغت داًلْد ثبیذ ثَ چٌذ ًکتَ تْجَ داؽتَ ثبؽیذ :

 .1عشػت دسج ؽذٍ دس لشاسداد ،حذاکثش عشػتی هی ثبؽذ کَ ؽوب هی تْاًیذ ثب تْجَ ثَ  Shareثْدى عشّیظ  ADSLثب آى
داًلْد ًوبییذ.
ثَ ایي هْسد دلت داؽتَ ثبؽیذ کَ عشّیظ  ADSLثش اعبط هصْثَ جلغَ  49کویغیْى تٌظین همشسات ّ استجبطبت سادیْیی
کؾْس ثب ضشیت اؽتشاک  1ثَ  8ػشضَ هی ؽْد.
 .2گبُی اّلبت هؾکل دس عشّس عبیت همصذی کَ اص آى داًلْد هیًوبییذ هیتْاًذ ػبهلی ثشای افت عشػت ؽوب ثبؽذ .
ُن چٌیي داًلْد اص ثشًبهَُبی  Peer to Peerثَ هبًٌذ  Torrentثَ دلیل دخبلت داؽتي کیفیت پبییي همصذ ّ اهکبى
ُ Uploadوضهبى ثَ ُیچ ػٌْاى لبثل اػتوبد ًیغتٌذ.
 .4دس صْستی کَ عشػت داًلْد اص عشػت عشّیظ ؽوب پبییي تش اعت ثب تْجَ ثَ تبثیش عیغتن ثش سّی عشػت داًلْد هیتْاًیذ
عشػت عشّیظ خْد سا ثب اعتفبدٍ اص  Download Managerاهتحبى کٌیذ.
دس صْست هٌبعت ثْدى عشػت ثَ ّعیلَ  Download Managerهؾکلی ثش سّی عشّیظ ؽوب ًوی ثبؽذ.
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هیزاى ًىیز و سیگٌال خط
ثب تْجَ ثَ کیفیت خط ،ؽوب هی تْاًیذ ؽبُذ ُ Attenuation ّ SNRبی هتفبّتی ثش سّی خط خْد ثبؽیذ.

دس اسائَ عشّیظ ُ ADSLش چَ هیضاى  SNRثبالتش ثْدٍ ّ هیضاى  Attenuationپبییي تش ثبؽذ  ،کیفیت خط ؽوب ثبالتش
خْاُذ ثْد.
پبییي ثْدى کیفیت خط هی تْاًذ ثبػث افت عشػت ّ یب لطؼی ّصلی ُبی پی دس پی ؽْد.
دس صْست ّسّد ثَ کٌغْل هْدم ،ؽوب هی تْاًیذ هیضاى  Attenuation ّ SNRخط خْد سا چک ًوبییذ.
ُش کذام اص ایي هْاسد ثَ تفکیک ثَ صْست صیش تؾشیح هی ؽًْذ :


 :SNR Margin Upstreamهیضاى ًغجت عیگٌبل ثَ ًْیض اص عوت هْدم تب  DSLAMهیجبؽذ.



 :SNR Margin Downstreamهیضاى ًغجت عیگٌبل ثَ ًْیض اص عوت  DSLAMتب هْدم هیجبؽذ.



 :Line Attenuation Upstreamهیضاى ًْیض خط اص عوت هْدم تب  DSLAMهیجبؽذ.



 :Line Attenuation Downstreamهیضاى ًْیض خط اص عوت  DSLAMتب هْدم هیجبؽذ.

الصم ثَ رکشاعت دسصْست ثشسعی پْست ؽوب اص عوت هخبثشات ،هی ثبیغت
 SNR Margin Upstreamاص  31ثَ ثبال ّ

, SNR Margin Downstream

Line Attenuation ,Line Attenuation Upstream

 Downstreamاص  4ثَ پبییي ثبؽذ ّ ثب تْجَ ثَ تبثیش هْاسد خطی کَ هشثْط ثَ ثغتش هخبثشاتی ؽوب ّ یب اختالالت ؽجکَ
داخلی تبى هی ثبؽذ  ،همبدیش هٌبعت دس هحل هْدم ثَ  SNR Marginاص  15ثَ ثبال ّ  Line Attenuationاص  31ثَ
پبییي تغییش خْاُذ کشد.
ؽوب هی تْاًیذ ایي همبدیش سا دس کٌغْل هْدم خْد ثشسعی ًوبییذ.

)04GL49/02 (#5273758

7

cs@shatel.ir

بررسی پاراهترهای کیفی سرویس ADSL

هشاهدٍ ًىیز و سیگٌال خط در کٌسىل هىدم
دس صْستی کَ ثخْاُیذ ًْیض ّ عیگٌبل هْجْد ثش سّی خط سا هؾبُذٍ ثفشهبییذ اص صفحَ  Statusهْدم گضیٌَ DSL Line
 Statusسا اًتخبة ثفشهبییذ.

شکل 9
ثب اًتخبةایي گضیٌَ صفحَای ثشای ؽوب ثبص خْاُذ ؽذ.
دسایي صفحَ هیتْاًیذ هیضاى ًْیض ّ عیگٌبل خط ّ صهبى  UPثْدى هْدم سا هؾبُذٍ ثفشهبییذ.
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شکل 11
الصم ثَ تْضیح اعت کَ ثب ثبال سفتي پٌِبی ثبًذ هوکي اعت هیضاى  Attenuation ّ SNRدچبس تغییش ؽْد چشا کَ عشػت
ثبالتش عشّیظً ،یبصهٌذ ثغتش اسائَ هٌبعت تشی هی ثبؽذ.
ػْاهلي کَ ثبػث افت  ّ SNRافضایؼ دس  Attenuationهیگشدد ػجبست اعت اص :
 -1ثشسّي خط ساًژٍ دعتگبٍ دیگشي هبًٌذ تلفي ّ یب فبکظ ثذّى اعپیلیتش ّجْد داؽتَ ثبؽذ.
 -2عین تلفي اص کٌبس کبثل ثشق سد ؽذٍ ثبؽذ .

 -3اعپلیتش هؼیْة ثش سّي خط ّجْد داؽتَ ثبؽذ

 -4دس کٌبس هْدم دعتگبُی هبًٌذ  :تلفي ُوشاٍ ،تلفي ثیغین ،الهپ هِتبثي ،دعتگبٍ هبیکشّّیْ ّجْد داؽتَ ثبؽذ.
 -5عین کؾي داخل عبختوبى  ،لذیوي ّ یب پْعیذٍ ثبؽذ.

 -6عین تلفي اص پشیض تلفي تب هْدم هؾکل داؽتَ ّ یب پشیض تلفي هؼیْة ثبؽذ.
 -7دّؽبخَ تلفي ضذ ثشق ثش سّی پشیض ّجْد داؽتَ ثبؽذ.

دس صْستی کَ ثب ثشسعی ایي هْاسد هؾکل ؽوب ثشطشف ًگشدیذ هی تْاًیذ ثب ّاحذ پؾتیجبًی ؽبتل دس ؽِش خْد دس توبط ثبؽیذ.
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