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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران   مجله نت   
یزدان یوسفی نویسنده:    

 

روش کاربردی برای   6
  ADSL کاهش نویز خطوط

   نویز تشخیصشیوه + 

نت مورد رانی سالم  در  مقاله  این  عزیز!  های 
هست اما  ADSL  های کاهش نویز در خطوطروش

نویز چیه؟ و خب  باید بدونید که خود  قبلش ما 
چه که  بدونید  و نویز  بعدش  دارن  وجود  هایی 

حلی برای   شون کجاست و در آخر باید چه راه منشا
 مشکل پیدا کنید؟  این

 

https://netran.net/mag/reduce-adsl-noise/
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هست اما قبلش  ADSL های کاهش نویز در خطوطهای عزیز! این مقاله در مورد روشرانیسالم نت
شون هایی وجود دارن و منشانویز  ما باید بدونید که خود نویز چیه؟ و خب بعدش بدونید که چه

 مشکل پیدا کنید؟  حلی برای این کجاست و در آخر باید چه راه 

 ؟ نویز چیست 

ی اون در علم  و وظیفه  معنی آلودگی صوتی و سر و صدای زیاده اما کاربردنویز در زبان انگلیسی به
و مهندسی  علم  در  متفاوت هست.  کامال  برق  ک  مهندسی  از  نویزلمهمخابرات  عنوان به (Noise) ی 

های اصلی، موجب اختالالتی ها به سیگنالکه با اضافه شدن اون شه های مزاحم استفاده میسیگنال
مهندسی  ها در اکثر موارد، ناخواسته موجب اختالالت شده و در نتیجه در علومنویز .شنمی در شبکه

اون ورود  از  جلوگیری  و  نویز  وجود  تشخیص  ازبرای  اصلی،  شبکه  به  استفاده    ها  احتماالت  و  آمار 
شن که در ادامه به چند نویز رایج در زندگی ها به چند دسته تقسیم میدر علم مخابرات، نویز  .کننمی

 .پردازیمروزمره می

 

 

 

 

 

 

 

 :مقاالت پیشنهادی

 هاآشنایی با تأثیر نویز روی کابل شبکه و انواع آن

 بسته نسبت سیگنال به نویز در دوربین مدار

 

https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/


 ADSLش نویز خطوط  کاه
 

 

3 

 

ه ما پیش قطعا برای هم  :یا همون صدای وزوز کردن تلفن همراه هنگام مکالمه   Buzz Soundنویز
هستیم، خطوط ارتباطی دچار اختالالت شده و   اومده زمانی که با تلفن همراه در حال صحبت کردن

نامیده شده   Buzz Sound شه. این صدا در علم مهندسیمی  یک صدای وز وزمانند در گوش ما پخش
 ین مشکل، هیچ ی تلفن همراه شماست. برای حل ااومدن اون تاثیر نویزها بر شبکه  که دلیل به وجود

تونین تاثیر تون، می همراه   حلی وجود نداره و شما با تغییر مکان و یا ریست کردن گوشی تلفنراه 
 .مثبتی بر روی این اختالل داشته باشین

های مزاحم، بر روی دیگر از نویز   نوعی  :یا همون سوزن سوزن شدن تصویر تلویزیون   Flicker  نویز
شن. برای این مشکل هم،  می Flicker وجود اومدنبه   ذارن و موجب خطوط رادیویی آنتن تاثیر می

تابهراه  کاربردی  آنتن  حال حل  از  استفاده  با  اما  نشده  همارائه  و  پرقدرت  دستگاه های   هایچنین 
 .ها در امان باشینتونین تا حد بسیار زیادی از دست این نویزدیجیتال، می

 

کشیدن کانال رادیویی    سوت  :های رادیویییا صدای جیغ مانند هنگام پخش شبکه   Hiss Sound  نویز
به علت وجود نویزها بر رو سیگنال اصلی    یا صدایی شبیه جیغ کشیدن و قطع شدن اون کانال، همگی

طور علمی  حل قطعی برای جلوگیری از اون بهحال راه هست و تابه  نیز مثل موارد باال  بوده و این مورد
که یعنی هیچ    حل تضمینی وجود داره در سه مورد باال، وجه اشتراکی مبنی بر نبودن راه   .پیدا نشده 

برای های مخابراتی  حالیه که شرکت   راه قطعی برای جلوگیری از اختالالت نویزی وجود نداره. این در 
تاثیر چندانی نداشته و فقط کیفیت سیگنال ارسالی رو    حل این مشکل اقداماتی رو انجام دادن اما

 .یکم بیشتر کردن
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 ؟ شوندنویزها چگونه ایجاد می

 

شدن زندگی روزمره   شن و باعث مختلته و ایجاد میجایی ساخقاعدتا این نویزهای مزاحم از یک  
بندی  در دو دسته طبیعی و صنعتی دسته تونیم این مراحل ایجاد روطور کلی، می شن. بهاغلب ما می

 :کنیم

 :نویزهای ایجادشده صنعتی

 .شهها در سیستم ایجاد میکه بر اثر تحرکات و جابجایی الکترون (Shot) نویز شات .1
وجود اومده و ی برقی بهاز حد یک وسیله  که بر اثر حرارت بیش Thermal Agitation نویز .2

 .شهموجب اختالالت نویزی می
 .های فشار قوی نویزهای القاشده از موتورهای بزرگ صنعتی و کابل .3
کردن مشغول بودن   زمان زیادی رو به کار مورد سوم وسایل برقی و الکتریکی فرسوده که مدت .4

 .شن صنعتی می  ای که باعث به وجود اومدن نویزهایو موارد بسیار دیگه

تر گفتیم نویزها یک اختالل ناخواسته و مزاحم هستن که برای رفع کردن طور که قبلهمون
 .ها هنوز ایده خاصی به وجود نیومده اون
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 :نویزهای به وجود اومده براثر عوامل طبیعی

 

اون از  نویزها  بهاین  که  هیچجایی  میان،  وجود  به  طبیعی  اون  تونیمنمی  گونهصورت  ایجاد  ها  از 
تر کردن تاثیر این نویزها، جلوگیری از اثرگذاری  برای کم  حلجلوگیری کنیم. به همین منظور، بهترین راه 

 .روی سیگنال اصلیه ها برمستقیم اون

1. Irregularitie قاعدگی در محیط به  نظمی محیط، نوعی نویز طبیعی هست که براثر بییا بی
 .یادوجود می 

از جو زمین، مانند نویزهای کیهانی، کهکشانی و خورشیدی که بسیار تاثیرگذار نویزهای خارج   .2
 .کننده هستند و مختل

کمک این مطالب   ها بخشی از دالیل به وجود اومدن نویزها در طبیعت و صنعت بودند که بهاین
یزها رو  مخابراتی و علم مهندسی انواع نو  بتونیم درک بهتری از نویزها داشته باشیم. ما در صنعت

در این مطلب من قصد دارم تا شما    شن،بندی میمختلفی طبقه  هایبندی و گروه داریم که در دسته
ران پس در ادامه با نت .های وایرلس آشنا کنمتاثیر نویزها بر روی خطوط مودم و شبکه عزیزان رو با

 .همراه باشین
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 ADSL تاثیر نویزها بر خطوط

برای ایجاد هر    گیم وبشه، نویز می ADSL عت اینترنت در خطوطبه هر عاملی که موجب کاهش سر
 .کنیمها اشاره میاون نویزی در این خطوط، مشکل خاصی وجود داره که در این مطلب به

 یاد،وفور پیش می به  ها مشکل کندی اینترنت و قطع و وصل شدن مکرر مودمی ما ایرانیبرای همه
ی اتصاالت سیمی و مخابراتی  متاسفانه در حیطه  تونه باشه؟ کشور مااما دلیل این نوسانات چی می 

می عمل  طوریبسیار ضعیف  طی    کنه.  من  یک  20که  اخیر  کسال  ندیدم  خودم  با چشم  هم  ه بار 
و هم  کارشناسان مخابرات پوسیدگیبرای تست کیفیت خطوط  در  چنین تشخیص  ایجادشده  های 

 .کل شهر سرکشی کننبه  مرور زمان،

 .سال هست و باید مدام تعویض بشه 4این درحالیه که عمر مفید بهترین مدل از هر کابلی، نهایتا 

کنیم  حدودی کوتاهی می  م تاعالوه بر کوتاهی مسئولین در مخابرات کشور، هر کدوم از ما کاربران ه
مناسب داشته باشیم. پس اگه مشکل نویز و   و انتظار داریم که یک داده با سرعت و کیفیت بسیار

 .کارهای زیر به بهبود اون کمک کنیماالن با راه  کندی سرعت رو داریم، بهتره که همین

 ؟ما نویز دارد    ADSLچگونه بفهمیم خط 

 

شدت سال اول رو نداره و به  4سال هست اما راندمان و کارایی  10ها تا حدودا عمر اکثر کابل
 .شهدچار نویز می 
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نویز و خطوط ماست؟   خب، برای افزایش سرعت اینترنت خونگی ابتدا باید بفهمیم که آیا مشکل از
ر کند  بعضی از افراد، سرویس بسیا  سرعت؟شده کمهای خریداریدهنده و بستهیا مشکل از سرویس

یک سرعت بسیار باال رو دارن. این مثل خرید خودروی   کنن و انتظارقیمت رو خریداری میو ارزان
 کشه )البته به شرکت سایپای مطمئن توهین صاحبش انتظار پورشه رو می   که مونه درحالی پراید می

 .(هانباشه

سرعت با  اینترنتی  سرویس  خرید  از  نشه،    بعد  حل  شما  مشکل  اگر  وجود   قطعاباال،  از  مشکل 
شدن اینترنت شده؟ و یا تاثیر نویز بر   نویزهاست. حاال باید متوجه بشیم که آیا واقعا نویز باعث کند

 قدره؟ خطوط ما چه

 ADSL تشخیص وجود نویز در خطوط

 

مدیریتی مودم خودتون    که متوجه بشین که خط شما نویز داره یا نه، باید ابتدا وارد پنلاین  برای
  192.168.1.1از موتورهای جستجوگر گوگل عبارت    بشین. برای ورود به این پنل مدیریتی، باید داخل یکی

خواد، پسورد رو می شه که ازتون یوزرنیم و  کار، برای شما یک صفحه باز می  رو جستجو کنین. بعد از این
 .هست admin فرض کلمهیوزرنیم و پسورد در حالت پیش این

های  این گزینه در مودم) بگردید Status یبه دنبال گزینه  بعد از وارد شدن به پنل مدیریتی خودتون، 
ی اطالعات الزم روی اون کلیک کنین. این صفحه کلیه  و  (شه هم شناخته می Statistics مختلف بانام

 :شرح زیره ها بهده که مفهوم هر کدوم از اونعزیزان می اجع به نویز رو به شمار
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• Signal To Noise Ratio (SNR):  مختل  مقدار سیگنال  با  مقایسه  در  مفید  کننده  سیگنال 
شه. عدد  بر روی پنل مدیریتی شما نشون داده می SNR عبارت )نسبت سیگنال به نویز( که با

باالی خط شما بوده و    معنی کیفیت و سرعتتر باشه، بهقدر که بیشچه  مقابل این عبارت هر
شماست.  دهنده کندی و وجود اختالالت نویزی در خط ارتباطی منزلبودن این عدد نشان کم

ضعیف و دارای نویز بسیار   اشه یعنی خطوط شما بسیارب  12تر از عدد  و کم  12بین   SNR اگر عدد
کیفیت خط شما مطلوبه و بازدهی بسیار   باشه، یعنی  28تا    13زیادی هست. اگر این عدد بین  

باشه، شما بهترین نوع خطوط رو دارین و نویز موجود   بیشتر  30مناسبی داره. این عدد اگر از  
 .هست  در خطوط شما بسیار ناچیز

• Line Attenuation  :سیگنال در خطوطه که این مورد هم با یک عدد نمایش   مورد بعدی اتالف
در پنل   Line Attenuation تر باشه بهتره. اگر عددعدد هر چه پایین  شه. قاعدتا اینداده می
  باشه یعنی خطوط شما ضعف بسیار ناچیزی داشته و کیفیت شما در بهترین   20از    ترشما کم

نسبتا مطلوب   باشه، شما یک کیفیت معمولی و  50تا    20د اگر بین  حالت ممکن هست. این عد
 50تر از  شون بیش مودم  رو دارین و در آخر افرادی هستن که این عدد بر روی پنل مدیریتی 

شون انجام  اساسی برای نویزهای خط  شه. این دوستان باید یک فکر جدی ونشون داده می
نوسانات بسیار و کندی شدید در مودم و   وجببدن چرا که این مقدار از تضعیف خطوط، م

 .شه می ADSL خطوط

 ADSL اقدامات موثر بر کاهش نویز خطوط

اقداماتی رو برای کاهش    که مشخص شد در خطوط ارتباطی ما نویز وجود داره، حاال بایدبعد از این
خب اول با چک   ایرادات منزل راحت بشه.  کشی ومون از بابت سیمنویز انجام بدیم و حداقل خیال

 .کنیمهای داخلی شروع میکردن کابل

 ا ه اطمینان از سالمت کابل

دتون رو مورد مودم خو  کنین، باید از ابتدای خط تا سوکتشما اگه از سیم تلفن روکار استفاده می
در این بررسی اگر به خوردگی، پوسیدگی  .ها مطمئن باشینبررسی قرار بدین و از سالمت کامل کابل

کرده و اون رو جایگزین کابل حتما باید کابل نو و باکیفیت تهیه    و یا اتصاالت دستی برخورد کردین،
 .قبلی کنین

شه شما پیشنهاد نمی  بل جدید از سر خط بهحاال اگه سیم تلفن شما توکار بود، راهی بجز کشیدن کا
یاره. خب کافیه که از سرخط  شما به همراه می  ی زیادی رو برایچرا که تعویض کامل سیم توکار هزینه

 .بگیرین و به همون میزان کابل تلفن با کیفیت تهیه کنین تا مودم خودتون رو اندازه 
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که این کابل از بین   تلفن باید مطمئن بشیم های  بعد از بررسی و اطمینان از صحت و سالمت کابل
چون وجود برق در این وسایل یک میدان  کنههای برق، کنتور برق و حتی آسانسور هم عبور نمی سیم

 .بسیاری بر روی خط ما خواهد شد مغناطیسی ایجادشده و باعث نویزهای

برای جدا کردن کابل تلفن راهی  از سیمدر حالتی که شما هیچ  بتون  برقی   رق وهای  سایر وسایل 
سیممینداشتین،   بین  از  که  کابل  از  قسمت  اون  وتونین  می  ها  عبور  وسایل  فویل کنار  با  رو  کنه 

 .ترین اثر رو بذارنموجود، بر روی خط شما کم آلومینیومی کامال بپوشونین تا نویزهای

 ی دور کردن مودم از وسایل الکتریک

خودتون رو روی میز   اگه شما مودم  آخر در این بخش مربوط به مکان قرارگیری مودم هست،  مورد
سریعا مودم رو جابجا کرده و در قسمتی   دین،راهی وجود داره قرار میکامپیوتر و یا هرجایی که سه

کروویو،  راهی، مانداره قرار بدین. همه وسایل برقی نظیر سه  گونه وسیله برقی وجوداز منزل که هیچ
 علت وجود جریان برق، ممکنه که میدان مغناطیسی ایجاد کرده و موجب نویزهای  تلویزیون و… به

 .مزاحم بر روی مودم شما بشن
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 د رسانی کنی روزنرم افزار مودم را به آخرین نسخه به

 

خطوط،راه  نویز  کاهش  برای  بعدی  همونبه ADSL  حل  یا  مودم  برنامه  کردن   آپدیت  روزرسانی 
firmware روزترین نسخه موجود استفاده  به آخرین نسخه هست. با این کار، شما از بهترین و به مودم

 .تاثیر نیستکنین و انجام دادن این کار بیمی

باشه و طبیعیه که   شما باید به این موضوع توجه داشته باشین که ممکنه مودم شما خیلی قدیمی
بده، به همین علت اگه احساس    وششخوبی پها رو نتونه بههای جدیدتر از سوی شرکتسرویس

 .خودتون رو با یک مودم جدیدتر امتحان کنین تونین شانستون خیلی قدیمیه میکردین که مودم

 (و سالمت اسپلیتر )نویز گیر  اطمینان از صحت

 

https://netran.net/mag/firmware-modem-update/
https://netran.net/mag/firmware-modem-update/
https://netran.net/mag/firmware-modem-update/
https://netran.net/mag/firmware-modem-update/
https://netran.net/mag/firmware-modem-update/
https://netran.net/mag/firmware-modem-update/


 ADSLش نویز خطوط  کاه
 

 

11 

 

از دالیلبه اون متصل می RJ- 11ای که کابل یا همون دوشاخه اسپلیتر )نویزگیر(  شه، ممکنه یکی 
حالت اتصال همزمان    ر وجود نویز بر روی خطوط باشه. اسپلیتر وظیفه تفکیک صدا و داده اینترنت رو د

تون استفاده کنین، این اسپلیتر مودم و تلفن ثابت  عهده داره؛ یعنی اگر شما همزمان از  مودم و تلفن به
ی سرویس اینترنت رو از همدیگه تفکیک و از اختالالت نویزی داده   هست که صدای مکالمه تلفنی و

 .کنهمی جلوگیری

اسپلیترها فرسوده    له مطمئن بشیم چون در برخی موارددر این قسمت ما باید از سالمت این وسی
می  دست  از  رو  خودشون  کارایی  و  راه شده  بهترین  اسپلیتر   برای  دن.  یک  خرید  مشکل،  این  حل 

 .باکیفیت و تست کردن اون بجای اسپلیتر قبلیه

 ر استفاده از چند اسپلیت

 

اسپلیترها وجود داره که   حل دیگه مربوط بهبرای رفع شدن نویزها و افزایش سرعت اینترنت یک راه 
کاربرانی که از این روش استفاده کردن اعتقاد   رو تایید نکرده، اما اکثرهیچ دلیل و سند علمی اون  

 .ش پیدا کرده افزای شوندارن که سرعت اینترنت

تهیه کردن دو اسپلیتر دیگه، سه  جای یک اسپلیتر به سه اسپلیتر نیاز داریم. بعد ازبرای این کار، ما به
و بعد از انجام این کار متوجه تاثیرگذار بودن و یا    اسپلیتر رو مثل شکل زیر به همدیگه متصل کنین

مثل   ه چندانی نداره و ممکنه برای شما هم نظر من انجام دادنش هزینشین )به  می  تاثیر بودن اونبی 
 .(بعضی از کاربران مثمر ثمر باشه 

 

https://netran.net/mag/splitter/
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 نجدا کردن تلفن در صورت وزوز کردن آ

منزل در صورت استفاده،   مطمئن بشین که تلفن  اگر در مراحل باال موفق به کاهش نویز خطوط نشدین،
و قطع و وصل شدن تلفن رو    وز وز کردن  شه. اگر صدایصدای وز وز نداشته و یا قطع و وصل نمی 

 .طور کامل جدا کنینبه متوجه شدین، سعی کنین که تلفن رو

تلفن منزل، فکس، تلفن بر  صورت کامل قطع به  خوان رو همسیم، کالر آیدی و کارتهای بیعالوه 
ابل مستقیم و بدون استفاده از اسپلیتر به ک   طورکنین. بعد از جدا کردن موردهای ذکرشده، مودم رو به

رو بررسی کنین. اگر با این کار سرعت اینترنت شما افزایش پیدا   اون  تلفن وصل کرده و نویز و سرعت
همیشه در    تونین مودم رو برایقطع و وصل شدن مودم برای چند ساعت از بین رفت، شما می   کرد و

 .این شرایط استفاده کنین

 ت سایر اقداما

  ،نصب مجدد ویندوز  ای هم نظیرهای دیگهتباطی راه برای کاهش نویز و افزایش کیفیت خطوط ار
وجود داره اما درصد   چنین تست کردن اینترنت با یک مودم دیگهروزرسانی مرورگر و همتغییر و به

ندرت اتفاق میفته، پس شما سعی کنین که به   برطرف شدن نویزها در این موارد بسیار پایین بوده و
 .تا بتونین از یک اینترنت مناسب استفاده کنین مو انجام بدینمراحل باالرو موبه

 ؟ کار کنیمه با انجام تمامی موارد باال مشکل نویز حل نشه چیاگ

 

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
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درصد مشکل از قسمت   99احتمال  به  اگر با انجام دادن کلیه موارد باال نویز خط ما کاهش پیدا نکرد،
دقیقا از کجاست، بهترین راه، تماس با مخابرات و    منزل هست. برای اینکه بفهمیم مشکل خارج از  

هاشون به محل متوجه مشکل شده و اون  ها با فرستادن کارشناساون  س تادهنده شرکت سرویس
)مخابرات   شونی شما دوستان باشه که بارها زنگ زدیم و هیچکدومشاید این حرف همه .رو حل کنن
ها وجود داره همه ایرانی  دهنده( پاسخ درستی رو ندادن. این مشکل متاسفانه برایرویس و شرکت س

جز پافشاری و یا حل این مشکل، راهی به  شه؛ اما برایهای مربوطه کوتاهی میو از طرف شرکت
  نداره. پس بهتره با شرایط کنار بیایم و با صبر و تحمل، کار رو به   بازدید حضوری از مخابرات وجود

 .کاربلد خودش بسپاریم کارشناس و

 حرف آخر 

کابل تلفن،   ،کابل شبکه  ،مودم)  ترین جنسکنم تا از بهترین نوع و باکیفیترفقا! به شما پیشنهاد می
ناچیز، ممکنه با همچین مشکالتی    یخاطر یک هزینهاستفاده کنین چرا که به  سرویس اینترنت و…(

ب این پروسه طوالنیه. چون شما با خرید جنس نامرغو  مواجه بشین. بروز مشکالت، تنها یک بخش از
برای مدتنمی اون  از  هر    تونین  باکیفیت تحت  نتیجه، یک خرید  در  کنین. پس  استفاده  طوالنی 

بوده باشه   شما عزیزان خواهد بود. امیدوارم مطالب امروز برای شما دوستان تاثیرگذار  شرایطی به نفع
تا آخر این مقاله   کنم کهرانی تشکر می   کارتون بیاد. در آخر، از همگی شما رفقای نتو یا در آینده به

مشکلی در مورد این بحث داشتین، در قسمت نظرات از من و   با من همراه بودین و اگر سوال یا
 .همکارام بپرسین

https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/

