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2 Passive & Topology 

HIWEB SERVICES 
 

 سرویس های ارائه شده توسط شرکت های وب به صورت کلی به دسته های زیر تقسیم میشوند : 

 DSL 

 WIRELESS 

 4G(DATA/VOICE) 

 ENTERPRISE 

DSL   

 

 DSL مخفف  Line ribercSubs Digital ای است که دیتا )داده ها( را از راه  فناوری .  است

با انتقال طور همزمان معمولی و به خط تلفن از طریق DSL تلفنی محلی منتقل می کند. خدمات شبکه یک سیمی خطوط

برای انتقال داده ها از باند فرکانسی باالتری نسبت به باند  DSL صدا قابل اجرا است. این امر به این دلیل است که فناوری

آید. سرعت انتقال کند در نتیجه تداخلی بین اطالعات دیجیتال و صوت به وجود نمیفرکانسی صوتی خطوط تلفن استفاده می

 مگا بیت بر ثانیه بسته به نوع تکنولوژی ۴۰تا  بیت بر ثانیه کیلو ۲۵۶طور معمول از به DSL روتکلها با استفاده از پداده

DSLس دهنده تغییر می کند. ، شرایط خطوط تلفن و سطح خدمات سروی DSL  به تکنولوژی های متفاوتی تقسیم میشود

 : اشاره کرد VDSL و  SDSL و  ADSL که از جمله آنها میتوان به 

 ADSL  

 نیز امتقارنن تکنولوژی هب که کنولوژیت ینا رد است Line Subseriber Digital Asymmetricمخفف 

 . است )upload(  اطالعات ارسال سرعت از باالتر )download(  طالعاتا دریافت سرعت است معروف

SDSL  

 عروفم نیز متقارن کنولوژیت به هک کنولوژیت ینا در است Line Subseriber Digitalُ Symmetricمخفف 

 . برابراست )upload(  اطالعات ارسال رعتس با )download(  اطالعات دریافت سرعت است

VDSL 

این سرویس ها هم بر بستر شبکه سیم مسی و یا  است  al Subscriber Linebitrate Digit-high-Very مخفف

رعت دانلود س ADSL ترکیبی از شبکه فیبر نوری و سیم مسی ارائه می شوند. برتری این سرویس ها نسبت به سرویس های

به واسطه  VDSL های برابر بیشتر است. این برتری سرویس 10برابر بیشتر و سرعت آپلود  5

تر کرده و در نتیجه این خدمات را کم هاست که فاصله بین مشترک و مراکز اپراتور ارائه دهند )Configuration (پیکربندی

 .تر استسیگنال های ارسالی باید فاصله کمتری را طی کنند. فاصله کمتر به معنای تضعیف کمتر و اطمینان بیش

 ارائه میدهد . را به مشترکین خود  ADSLشرکت های وب تنها خدمات مربوط به تکنولوژی الزم به ذکر است در حال حاضر 

شترک تا بر روی خط م نصب شده ADSL فقط و فقط بر روی زوج مسی قابل پیاده سازی است. از مودم این تکنولوژی 

DSLAM  شرکتFCP (PAP در مرکز مخابراتی )باشد.  برقرارزوج سیم مسی   می بایست 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
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 کافوی نوری 

ی نوری کافوبا خطوط صندوق توزیع خطوط مشترکین که ورودی آن فیبر نوری و خروجی آن کابل مسی است. مشترکین 

چک تر و سبک تر کواست . ، از جنس سیلیکونتری تکنولوژی پیشرفتهفیبر نوری را ندارند.  ADSLامکان استفاده از سرویس 

خیر به شکل گسترده ای بودن فیبر از سیم مسی و مصونیت باالتر در برابر تداخالت الکترونیکی سبب شده است تا در دو دهه ا

 مورد استفاده قرار گیرد. 

 

 PGSیا  PCMخطوط 
خط تلفن به  8از یک زوج سیم مسی استفاده کرده و  PCMیا   PGSشرکت مخابرات بدلیل کمبود امکانات از دستگاههای 

ه روی کبه خط تلفنی می باشد.روی این بستر به متقاضیان  سرویسمتقاضیان ارائه می کندو این دلیل اصلی عدم امکان ارائه 

خابراتی به مکه مرکز  قرار می گیرد  PCMخط تلفن زمانی روی حالت می گویند.  PCMآن چند شماره تلفن واگذار شود 

 .تعداد درخواست کننده های تلفن جدید امکانات نداشته باشد
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ویس با جهت دریافت سر SNRترین میزان  رابطه کامالً مستقیمی دارند. مناسب  SNRو میزان   ADSLکیفیت سرویس 

 می باشد.  10باالتر از  کیفیت مطلوب و بهینه در بازه

SNR  : Signal Noise Ratio 

 

   ADSLسرویس موثر روی پایین بودن کیفیتعوامل 

 

 :فاصله محل سرویس تا مرکز مخابراتی 

یرد بنابراین کیفیت در فواصل طوالنی به دلیل اینکه کابل کشی و ارتباط ممکن است تحت تاثیر عوامل مخرب مختلفی قرار گ

 .سرویس کاهش می یابد

 :مودم مشترک 

میزان تعریف شده  در بسیاری از موارد مشاهده شده است که مودم استفاده شده روی خط دارای مشکل بوده و به درستی روی

 .نمی شود .بنابراین مشترک می بایست از سالم بودن مودم خود مطمئن شود UP برای پورت 

 :سیم کشی داخلی ساختمان 

کاهش می  خط کاهش می یابد و بنابراین کیفیت سرویس  SNRیزان در صورت قدیمی بودن سیم کشی داخلی ساختمان ، م

 یابد.
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 :بر روی خط  وجود عوامل ایجاد نویز

،  روی خطاز تلفن  استفاده ، caller id ،فکس  ،دو شاخه ضد برقخوان، استفاده از پریز دو خطه ،  از قبیل : دستگاه کارت

 یجاد نویز روی خط شوند ممکن است منجر به ا سیستم سانترال ، استفاده نامناسب از اسپیلیتر و یا عدم استفاده از اسپیلیتر

 :قدیمی بودن زیر ساخت و تجهیزات مخابراتی 

ات است ت مخابریکی از عوامل تاثیر گذار روی کیفیت سرویس ارائه شده، سطح کیفیت زیر ساخت و تجهیزات خط تلفن شرک

مین کننده قطعا باعث کاهش کیفیت سرویس می شود و متاسفانه شرکت تا .قدیمی بودن تجهیزات و زیرساخت خط تلفن 

  نمی تواند کنترلی روی این موضوع داشته باشد

  ADSLاستانداردهای

ADSLانداردهای آن و پرکاربردترین است دارای چندین استاندارد است که هر یک سرعت، پایداری و کانفیگ متفاوتی دارد

 در هرکدام از استانداردها به شرح زیر است :تقریبی پایدارترین نرخ دریافتی 

 

 استاندارد

 

Downstream rate 

 
Upstream rate 

 

 

ADSL Lite (G.lite) 

 

۱.۵ Mbit/s 
 

۰.۵ Mbit/s 
 

ADSL (G.dmt) 
 

۸.۰ Mbit/s 
 

۱.۳ Mbit/s 
 

ADSL ۸.۰ Mbit/s 
 

۱.۰ Mbit/s 
 

All-Annex ۲۴.۰ Mbit/s 
 

۳.۵ Mbit/s 
 

 

 

 

  DSLتوپولوژی 

 

ارتباط از  ت،اسکلی قسمت  2شرکت های وب پیچیدگی زیادی وجود دارد که شامل ارتباط بین مودم مشترک و برای ایجاد 

 . های وبشرکت مخابراتی تا  مرکزارتباطات ترمینال های و  ابراتیخم مشترک تا مرکز محل
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 ارتباط ازمحل درخواست سرویس تا مرکز 

 
 حوضچه مخابراتی 

ر نوری( در زیر معابر هایی هستند که مخابرات جهت انتقال کابل های الکتریکال و اپتیکال )فیب حوضچه های مخابراتی کانال

 شهری حفر می کند. 

 ل می دهند بین دو حوضچه مخابراتی، ساب داکت هست و کابل ها را از درون این سابداکت ها به حوضچه بعدی انتقا

نشعب شده و کابل خروجی از مرکز وارد حوضچه اصلی شده و از حوضچه اصلی توسط ساب داکت ها به حوضچه های فرعی م

 . میشونداز حوضچه فرعی وارد کافو 

 
 

کوچه ابتدای در معموال را  مخابراتی توسط کابلهای زیر زمینی به کافوها انتقال داده میشوند که نمونه آن مرکزبعد از خروج از 

 .ها و خیابانها میبینیم 
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 از کافو باز هم بصورت زیرزمینی به پستهای مخابراتی انتقال داده میشود

 

 
 

 

مشترک وجود  بعلت بهم ریختگی، ریزش باران و خیس شدن سیمها امکان ایجاد نویز و قطعی هم در تلفن و هم در لینک

رد به هیچ عنوان به دارد ولی به این دلیل که کسی به غیر از پرسنل شرکت مخابرات اجازه تغییر در پست مخابراتی را ندا

 داده نمیشود مشترک پیشنهاد مرتب کردن سیم ها بصورت خودسر 

 

 

  سیم را برای مشترک منتقل میکنند. از پست مخابراتی نیز یک زوج

 به محلی که مخابرات تلفن را به مشترک تحویل میدهد سرخط میگوییم
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ن ثبت وضعیت سیمهایی که بهم تابیده شده اند مربوط به یک خط هستند و رنگبندی در آنها مشخص شده است که در زما

 این رنگ بندی اهمیت پیدا خواهد کرد .سر خط مشترک 

 
 

 داردنسیم جنگی به سیمهای قطورتر که در تصویر به آن اشاره شده است گفته میشود که مشکی است و رنگبندی 
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 مخابراتی تا شرکت های وب  ترمینال های مرکز ارتباط

 ارائه گردد :در ابتدا الزم است در مورد بعضی از مفاهیم موجود در این بخش توضیحاتی 

 

MDF  ( Main Distribution Frame)  
 

عالوه بر   MDF . در اتاقمخابراتی محلی است به عنوان بخش توزیع کننده اصلی کلیه خطوط ورودی و خروجی در هر مرکز 

د که با برقراری ارتباط ترمینالهای مخابراتی که شماره مشترک روی آنها قرار میگیرد ،ترمینال های پسیو شرکت هم وجود دارن

رقراری ارتباط مشترک ، به نوعی مسیر فیزیکی ب  PAPبین این ترمینال ها و ارتباط نهایی ترمینال های پسیو شرکت با اتاق 

 ایجاد خواهد شد . 

ه آدرس دهی شده اند و در نامه ارسالی به مخابرات از این آدرس استفادتصالی  ا -طبقه -ردیف  مینالهای پسیو شرکت باتر

 میشود به طور مثال : 

 (8ردیف 5ترمینال  14پورت ) 14صالی ( و ات 8دیف رنال پنجم ) ترمی 5طبقه  -( MDF 8) تیغه  8ردیف   8-5-14بوخت 

ر آن ردیف و اتصالی به به ستونی اشاره میکند که پورت در آن قرار دارد، طبقه به شماره ترمینال دردیف .  را نشان می دهد

 .شماره پورت در ترمینال
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 اتصالی اشاره شده است. 2شماره مربوط به اتصالی بر روی ترمینال نوشته شده است، در تصویر باال به 

ر مرکز دوقتی این ترمینالها  سه محل برای متصل شدن زوج سیم است.همینطور که مشاهده میکنید این ترمینال دارای 

 مخابراتی پر شده باشند به اصالح در آن مرکز پورت نداریم.

 

 ترمینالهای پسیو

 

 انواع مختلفی دارند که در زیر به بعضی از آنها و ظرفیتهای آنها اشاره میشود :

KT-54 

PT-70 

PT-84 

PT-98 

PT-144 

DELL-100 

DELL-140 

Crouse50 

Crouse32 

Crouse64 
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 شده است: به نمایش گذاشته MDFدر زیر  نمونه ای از تصاویر اتاق 

 
 

 رانژه

 

ینترنتی را فراهم ابه عملی که طی آن شرکت مخابرات برقراری ارتباط تلفن مشترک را با ترمینال و اسپلیتر شرکت خدمات 

 می کند رانژه می گویند.

جهیزات شرکت تمخابرات را تغییر می دهند تا کابل تلفن مشترک از  MDFدر رانژه کردن مسیر زوج سیم تلفن مشترک در 

 خدمات اینترنتی نیز بگذرد و امکان دریافت اینترنت را در کنار مکالمات صوتی را داشته باشد.

 خابرات صورت می گیرد.این تغییر مسیر به درخواست مشترک و با ارسال نامه از طرف شرکت به م

 

 رانژه کوتاه ) شناور (

 

طوالنی سرشماره مشترکین  در مراکز مخابراتی با ظرفیت باال معموال رانژه مشترکین به ترتیب انجام نشده و با توجه به فاصله

 به صورت رانژه کوتاه و بر روی نزدیکترین ترمینال انجام میگیرد   FCPبا ترمینالهای شرکتهای 

اکنده  نصب گردیده به صورت پر  MDF به ترتیب نصب نگردیده و در طولبا رانژه کوتاه و شناور ترمینالهای شرکت  در مراکز

شرکت  Dslamدر مراکز دارای رانژه کوتاه می بایست اسپلیترهای تمام ترمینالهای شرکت به صورت کامل نصب و است.

 کارت باشد.  fullنیز

 

 اسپلیتر) جک اسپلیتر (

 بر روی پورت ترمینال ضروری است  (اسپلیتراین فیوزها)جک بعد از انجام عملیات رانژه نصب 
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رات شنود اتفاق نیفتد و اینکه بر روی خط رانژه شده در مخاب.برای اسپلیتر دو نوع فیلتر دارد یکی پایین گذر و دیگری باال گذر 

ر هیچ سمتی دیتای فیلتر که گرانتر نیز هست استفاده میشود و دیگر دخارج نشود از این نوع  MDFدیتای صوتی کاربر از اتاق 

  فرکانسی طرف دیگر را نخواهید داشت.

 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 
 

ست که سیگنالها ایک مالتی پلکسر  تجهیزات است که ارتباط بین کابل شبکه و زوج سیم های ارتباطی را تشکیل میدهداز نوعی 

 .دهدقرار میسریع ر آورده و بر روی یک خط فوقدریافت و سپس سیگنالها را به صورت ترکیبی د  DSLرا از چندین خطوط 

. پس از آن صدا به شوندصدا و داده از یکدیگر تفکیک می  ، شودتوسط مرکز مخابراتی دریافت می DSLهنگامی که سیگنال 

نت متصل شده و اینتربه بعد از طی فرآیندهایی ، جایی که رودمی DSLAMشبکه عمومی سوئیچ تلفن فرستاده شده و داده به 

  DSLAM. در واقع سازداو با اینترنت را ممکن می ارتباطکاربر بازگشته و  سیستمبه سمت  DSLAMسپس با عبور مجدد از 

صب می گردد. ن  PAPو در رک ) باکس های استاندارد مخابراتی ( در سالن ات به شبکه دیتا می باشدنقطه تبدیل شبکه مخابر

 200 و 100، 50، 32،  25( توسط کابل های مشترکین   MDFسالن  ) و پسیو ( PAPارتباط بین تجهیزات اکتیو) سالن 

 DSLAMتصویر زیر مربوط به متفاوت است   DSLAMانتخاب کابل مشترکین بر اساس نوع و برند  زوجی برقرار می گردد.

5600 Huawei است 
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 نصب شده در رک شرکت های وب در مرکزمخابراتی است DSLAMتصویر زیر نیز یک 

 

 
 

 در مراکز مخابراتی استفاده میکند که عبارتند از :   DSLAMدر حال حاضر شرکت های وب از دو نوع 

 

DSLAM(Huawei-MA5600) 
14 Line Card *64port = 896port 

 و  6تا  0کارتهای مشترکین در اسالتهای  

 نصب میشوند  8یا 7و کارت مدیریت  در اسالت  15تا  9

 در مراکز با تعداد پورت پسیو باال نصب می گردد.

 .می باشد  MNGو  Uplinkکارت مدیریت دارای پورتهای  هر 

UPLINK را در برمیگیرد ین: لینک ارتباطی مشترکین ، اینترنت مشترک 

MNG   پورت :Managemant  استجهت مانیتورینگ 
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DSLAM(Huawei-MA5616) 
4 Line Card *64port = 256port 

 و کارت  4تا  1کارتهای مشترکین در اسالتهای  

 نصب می گردد. 0مدیریت در اسالت 

 .در مراکز با تعداد پورت پسیو پایین  نصب می گردد

 

 
 

 

ود ای هم وج  Routerشرکت ، میبایست   DSLAMعالوه بر   PAPجهت ارتباط نهایی مشترک با شبکه اینترنت در اتاق 

د مشترکین متفاوت بسته به ترافیک مرکز و تعدا Router. نوع عهده گیرد به  رامسیریابی بسته های دیتا داشته باشد تا عمل 

نظور احراز هویت ممیبایست ارتباط تا سرورهای شرکت به  ، PAPالزم به ذکر است پس از برقراری فیزیکی ارتباط تا اتاق  .است

اخت مخابرات فراهم بررسی مسائل مربوط به اکانتبنگ و ... نیز برقرار شود که این ارتباط از طرق مختلفی مثل زیر س ،مشترک 

باط را به نمایش نمیگذارد این فایل تنها تصویر کلی را جهت درک بهتر ارائه میدهد و تمام ارت ارائه شده در توپولوژیمیشود . لذا 

. 

 



 
15 Passive & Topology 

 
آنها نیز  است که ارتباط  DSLAMشبکه در برخی مراکز نیاز به استفاده از چندین   configurationبا توجه به سیاستهای 

 مانند تصویر زیر برقرار خواهد شد :
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  DSLAMآدرس دهی 

 استفاده میشود :  Frame/Slot/Portاز پارامترهای   DSLAMجهت آدرس دهی در 

Frame 
ه معنی ب  F=0این پارامتر از صفر شروع میشود . یعنی . شماره دهی در مرکزمخابراتی را مشخص میکند  Dslamشماره  

DSLAM  .اول مرکز مخابراتی است 

 

Slot 
پورت   64. در مجموع روی هر کارت ردد گتایی متصل می 32هر کارت دو عدد کانکتور  یاست که رو Dslamشماره کارت  

  DSLAMبه معنی کارت اول   S=0شماره دهی این پارامتر از صفر شروع می شود یعنی  DSLAM  5600وجود دارد. در 

 است.   DSLAMبه معنی اولین کارت این   S=1شروع میشود و  1شماره دهی این پارامتر از   DSLAM 5616است . اما در 

 

Port   
ت اول کارت به معنای پور  P=0شماره دهی این پارامتر از صفر شروع میشود یعنی اشاره میکند روی کارت  portشماره به 

 .است

 
 برخی از تجهیزات و وسایلی که در انجام امور مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرند در زیر آمده است : 

 
 قیچی کروز
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 سیم رانژه

 

Wireless 
 

ود، استفاده میش PPPOE Connectionگفته شد برای اعتبار سنجی مشترکان از  +Networkدر مستند همانطور که در 

 سیستم انجام میگیرد.کارت شبکه این کانکشنها از طریق مودم یا  ADSLدر 
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 point toلس و تا ارتباط را به صورت وایردر ارائه سرویس وایرلس نیاز به استفاده از یک آنتن در محل مشترک است 

point   جهت استفاده مشترک نیز معموال از با سایت های های وب برقرار کند.access point  که از طریق ود استفاده میش

است های بسته به توپولوژی شبکه و سی ارتباط برقرار میکند .  خود با آنتن نصب شده در محل مشترک  WANپورت 

configuration   ممکن است ،PPPOE Connection   روی آنتن ) رادیو( یا بر رویaccess point  . بنشیند 
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ین منظور دارای نصب میگردد و برق آن از طریق همین کابل تامین میشود به هم LANبه تمامی این تجهیزات فقط یک کابل 

 هستند POEقطعه ای به نام 

 
ردد، یک ورودی گولت باشد یا از یک آداپتور تامین  220ها دارای یک ورودی برای برق میباشند که میتواند  POEتمامی 

LAN  که به شبکه داخلی متصل میگردد و یک ورودیPOE  که به دستگاههایPOE support  یا همان آنتن متصل

 میگردد

اد کانکشن قابلیت ایج ADSLمیباشند نیز همانند مودم  WANدارای پورت  هها ک ACCESS POINTوایرلس روترها یا همان 

PPPOE  را دارند که پورتWAN  آنها به خروجیLAN  دستگاهPOE متصل میگردد 

 

 
 

4G 
 

 4G  های موبایل های مخابراتی برای ارسال و دریافت اطالعات از طریق شبکهتکنولوژی هایجدیدترین نسل یکی از چهارمین و

های انستوسط یکی از آژ 4Gدهد. تعریف فنی را می G3ها ظرفیتی باالتر از نسل تر از نسل قبلی است و به شبکهاست. سریع

 هم هست اروپایی سازمان ملل متحد ارائه شده. تعریف بازاریابی آن

LTE مخفف عبارت Long Term Evolution 4 ترین گونه از ترین و باثبات)تکامل بلند مدت( است که سریعG  به حساب

 . تاس ملل سازمان رفط از شده تعیین استانداردهای به تکنولوژی تریننزدیک فنی، کارشناسان اکثر اعتقاد به و .آیدمی

شترکین است . مورد هدف این خدمات م  4Gبر بستر   dataو   voiceدر حال حاضر شرکت های وب در حال ارائه خدمات 

  . هستند  enterpriseیا برخی مشترکین و روستایی 
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 به شرح زیر است :  4Gشمای کلی توپولوژی 

 

 
در این توپولوژی کاربر در ابتدا درخواست اتصال را از طریق سایتهایی که مشترک در دامنه پوشش دهی آن سایت ها قرار گرفته 

 (eNodeB   )   به سرورMME   میدهد . این سرور چندین وظیفه بر عهده دارد که از جمله آنها می توان به مدیریت جابجایی

(،   HSSت مشترک ،احراز هویت مشترک از طریق سرور های جانبی )مشترک در شبکه و مشخص کردن موقعی

attach/detach   کردن مشترکین، دریافت سرویس های مختلف و ... اشاره کرد.سرورMME   درخواست ایجاد یکsession  

بین و یا از  میسازد  Sessionبرای مشترک    MMEطبق دستور  S-GW (Serving Gateway)میدهد .   S-GWرا به 

( که برای اتصال به شبکه بیرونی )مثل اینترنت تصمیم میگیرد  S-GW از مهمترین کارهای آن این است که .از طرف دیگرمیبرد

به منظور عدم قطعی دیتای کاربر برای زمانی   Sessionمدیریت برقراری   S-GWبرسد .   P-GWدیتای کاربر باید به کدام 

     را به  Sessionدرخواست ایجاد  S-GW  . پس از این مرحلهرا نیز بر عهده داردها جابجا میشود  eNodeBکاربر بین که 
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P-GW(Packet Gateway)   . میدهدP-GW   وظایفهمانند یک روتر برای ارتباط با بیرون شبکه عمل میکند .از مهمترین 

وضعیت شارژینگ مشترک را بررسی میکند .نهایتا  . را بازی میکند  DHCPمیدهد و نقش   ipآن این است که به مشترکین 

P-GW   پس از بررسی موارد الزم پاسخ درخواستSession   را بهS-GW   ارتباط کاربر  نیز  پس از طی مراحلیبر میگرداند و

شترک را نشان میدهد.حال بسته به استفاده م  4Gبا اینترنت برقرار خواهد شد .این مراحل مسیر کلی ارتباطی شبکه 

(data/voiceدر طول این مسیر ممکن است مراحل دی ).گری نیز مورد بررسی قرار گیرد 

ستفاده ادارند،برای   vciو   vpi  که جهت اعمال تنظیمات نیاز به ست کردن پارامترهایی مثل  ADSLهمانند مشترکین 

جهیزات مورد تعریف میشود که این فیلد بسته به نوع سرویس ارائه شده و ت  apn، فیلدی تحت عنوان   4Gمشترک از خدمات 

ا از مودم استفاده مشترک متفاوت خواهد بود . به عنوان مثال زمانی که مشترک سیم کارت را داخل گوشی قرار میدهد ی

indoor   ایست با و قصد استفاده از خدمات دیتا را دارد، این فیلد میب به تنهایی استفاده میکندhiweb  در داردهی شود.مق

 ورت می پذیرد.این حالت نیاز به وارد کردن نام کاربری و پسوورد در تنظیمات نیست و احزار هویت مشترک از طرق دیگری ص

مقداردهی   ngnاستفاده میکند میبایست این فیلد با   indoorاستفاده میکند و از مودم   voiceزمانی که مشترک از خدمات 

  apn برخی از یر به. عالوه بر این میبایست شماره تلفن مشترک و پسوورد ایشان نیز در تنظیمات مودم ست شود و ... در زشود 

 های متداول و تنظیمات آنها اشاره میشود : 

 

 apn نوع سرویس نوع تجهیز

Indoor modem data hiweb 
Outdoor modem data hiweb 
Indoor modem data/voice Ngnوhiweb 

Outdoor modem data/voice Ngn-internet 
 data hiweb سیم کارت

 V10 voice Imsتلفن 

 hiwebوV10 data/voice Imsتلفن 

 

ENTERPRISE 

 

د که شده وجود دار  customizedعالوه بر خدماتی که تاکنون در مورد آنها صحبت شد ،خدمات دیگری نیز به صورت 

شترکین عادی مدر حال استفاده از این خدمات هستند . بستر ارتباطی این خدمات معموال تفاوتی با   enterpriseمشترکین 

شبکه متفاوت است   configurationائه شده بسته به سیاستهای مارکتینگ و اما خدمات ار (DSL-Wireless-4Gندارد ) 

سیم را میدهد یا نهاد ها امکان استفاده از خدمات بی . به طور مثال خدمات رادیوترانک عمومی که به مشترکین سازمان ها و

 دارند و ...   vpnمشترکین سازمانی که سرویس 


