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انواع جريان الکتريکي را نام برده و يکي را اباختصار توضيح دهيد

ج -جريان مستقيم  :نسبت به زمان مقدار آن متغير نيست و جهت جريان در يک جهت ميباشد
 -جريان متناوب  :مقدار آن نسبت به زمان متغير ميباشدو داراي سيکل تغيير (فرکانس ) ميباشد

 - -2روشهاي توليدو يک نمونه از جريان متناوب و جريان مستقيم را نام ببريد
روشهاي تهيه جريان متناوب  :توسط موتور ژنراتور ها و انواع نيروگاهها  -يو پي اسها مانند جريان برق شهر
روشهاي تهيه جريان مستقيم  :ژنراتورهاي – DCباطري – يکسوسازها مانند جريان ياطری

-3ولتاز هاي برق شبکه (شهر و يا روستا ) چقدر ميباشد
ج -براي تک فاز اين مقدار  222ولت و سيستم دو سيمه ميباشد(سيم نول – سيم فاز )
 براي سه فاز مقدار  222ولت بين نول وهر فاز و  082ولت بين دو فاز ضمن اينکه سيستم سه فاز بصورت چهار سيمه (سه فاز +سيم نول ) و سه سيمه (بدون سيم نول براي بارهاي متعادل و سيستمهايي که جهت کار نياز به نول ندارند مانند
موتورهاي سه فاز ) بکار ميرود

 - 4ولتمتر و امپر متر براي چه کاري مورد استفاده قرار ميگيرند
ج -ولتمتر جهت سنجش واندازه گيری ولتاژ مدار و امپرمتر حهت اندازه گيري امپر مصرفي سيستم و بار بکار ميرود

-۵

يکسوکننده چيست

ج – دستگاهي است جهت يکسوکردن برق متناوب مرکز براي مصرف سيستمهاي مرکز اعم از راديو – سوئيچ – موبايل –
شارز باطري

 -۶انواع يکسوکننده از نظرنوع سيستم چندنوع است
ج -نوع ترانزيستوري  :در اين نوع از يکسوکننده هااز ترانزيستور جهت تثبيت ولتاز و جريان استفاده ميشود و در امپرهاي
کم ساخته ميشود واز ديود جهت يکسوسازي استفاده ميگردد
 -نوع تريستوري  :در اين نوع سيستم از تريستور براي يکسوسازي و تثبيت ولتاز و جريان استفاده ميشود

 نوع سوئيچ مد :در اين نوع از يکسوکننده هااز روش تغيير و افزايش فرکانس طي عملياتي جهت تثبيت جريانوولتازاستفاده شده واز ديود جهت يکسوسازي استفاده ميگردد

 -۷انواع يکسوکننده هارا برحسب کيفيت وبازده به ترتيب بنويسيد
ج -سوئيچ مد – تريستوري – ترانزيستوري

 -۸مزيت يکسوکننده هاي سوئيچ مد نسبت به بقيه انواع يکسوکننده چيست ؟
ج -وزن کم –بازده باال – حجم کم – دقت عمل تثبيت زياد -بصورت ماژول بودن ..

 -۹تثبيت ولتاز در يکسوکننده يعني چه ؟
ج -به اين معني است که تا زمانی که مقدار جريان يکسوکننده به حداکثر مقدار خود نرسيده است ولتاژ خروجی آن کامال
ثابت است و تغيير نميکند
 --1۰تثبيت جريان در يکسوکننده يعني چه
در زماني که جريان کششي بار بيش از توان بار دهي يکسوکننده باشد مدار محدودکننده جريان با کاهش مقدار ولتاژ
خروجي يکسوکننده باعث ثابت ماندن جريان خروجي و جلوگيري از افزايش آمپر ميگردد و در نتيجه از خرابي يکسوکننده
جلوگيري بعمل مي آورد به اين عمل تثبيت جريان ميگويند
 -11آيا در صورتی که سيمهای خروجی يکسوکننده بهم اتصال داده شوند يکسوکننده خواهد سوخت
ج -نخير چون مدار جريان محدوديکسوکننده عمل کرده و ولتاژ آنرا کاهش داده و باعث خواهد شد يکسوکننده محافظت شود
البته در صورتی که باتری در مدار نباشد
 -1۲ايا درزمان محدوديت جريان (C.L

) ميتوان ولتاز خروجي يکسوکننده را تنظيم نمود ؟چرا؟

ج -نخير چون در زماني که محدودکننده جريان عمل کند ولتاز ثابت نيست و مدار تثبيت ولتاز کار نميکندبايد منتظر ماند تا
يکسوکننده از محدوديت جريان خارج شودبعد عمل تنظيم ولتاز راانجام داد
 -13انواع شارزهاي باطري و مقدار آنها برای سيستم  ۸۸ولتی رابنويسيد
شارژ نگهداري : floatبراي کار عادي يکسوکننده و نگهداري باطري با ولتاز  50/5ولت
شارژ مجدد  :boostبراي شارژ سريع باطري بعد از دشارژبا ولتاز  55ولت
شارژ اوليه  : initialبراي شارژاوليه باطريها پس از توليد کارخانه اي با ولتاز  56ولت

 -1۸حد تنظيم آالرم ولتاز خروجي زياد براي سيسم  4۸ولتي چقدر ميباشد
ج 58/5 -ولت

 -1۵حد تنظيم آالرم ولتاز خروجي کم براي سيسم  4۸ولتي چقدر ميباشد
ج 64 -ولت

 -1۶چه کنترلهايي برروي برق ورودي يکسوکننده اعمال ميگردد
ج -برق شهر کم ( 784ولت ) -برق شهر زياد ( 262ولت ) -قطع فاز براي سه فاز – بهم خوردن ترتيب فازدر سيستم سه
فاز –

– 1۷رنج معمول قابل قبول برق ورودي سيستم چقدر است
+%72و 222- %75-ولت
+%72و  082-%75ولت

-1۸وضعيت بار و باطري و يکسوکننده از جهت ارتباط در چه شرايطي است
ج -هرسه جهت جلوگيري از قطعي ارتباط هميشه باهم موازي ميباشند

( VDR -1۹واريستور ) چيست و عملکرد انرا در يکسوکننده هاتوضيح دهيد
ج -قطعه اي الکترونيکي است که جهت حفاظت سيستم و يکسوکننده در مقابل اعمال ناخواسته ولتاژ زياد بکار ميرود و در
مدار قبل از مصرف کننده و بعد از فيوز ورودي بين ارت و مسير تغذيه نصب ميگردد ودرصورت اعمال ولتاز بيش از
حد به سيستم اتصال کوتاه گرديده و باعث قطع فيوز و محافظت يکسوکننده و يا سيستم ميگردد از عالمتهای خرابی
واريستور قطع فيوز برق وروردی يکسوکننده در تابلو برق موجود حتی در موقع خاموشی آن ميباشد چونکه واريستور
دقيقا" در قسمت ورودی برق يکسوکننده قرار دارد

 ۸ -۲۰مورد ازبخشهاي راک يک سسيتم يکسوکننده سوئيج مد رابنويسيد

ج -چهار چوب و بدنه يکسوکننده – ترمينال ورودي برق شهر – فيوز اصلي ورودي – فيوز هاي فرعي براي هر ماژول –
 - VDRفيوزهاي خروجي مازول –کليد فيوز باطري – فيوزهاي مينياتوري بار –امپر متر – ولتمتر – ترمينالهاي
خروجي منفي ومثبت باطري – شين مثبت بارها – نرميتالهاي منفي بارها -کارت کنترل راک
-۲1از مهمترين مسائلي که هنگام کار با يکسوکننده نياز به احتياط دارد نام ببريد
ج-7 -اين موضوع که بدنه يکسوکننده و کليه اتصاالت فلزي مرکز به مثبت  DCو صل بوده و در صورت اتصال به سيم
منفي باعث انفجار و اتصالي خواهد گرديد
ً -۲قطع برق يکسوکننده توسط فيوز سه فاز روی تابلو برق و کنترل عدم وجود برق با فاز متر(حتما چون ممکن است سيم
نول نيز بعلت ايراد در سيم کشی روستا برق دار باشدمانند ايرادزمان قطع سيم گراند نول ترانس برق روستا اززمين )
 -۲۲کليد فيوز باطري موجود در يکسوکننده در چه شرايطي قطع ميگردد
ج -7 -در شرايطي که جريان بيش از حد نامي فيوز از ان کشيده شود
 -2در شرايطي که ولتاز باطري در حالت دشارز به کمتر از  60/2ولت برسد
 -0اتصالي در سيمهاي باطري و يا اتصالي در داخل باطري بعلت خرابي باطري

 ( LOAD SHARE-۲3تعادل جريان )چيست
ج -چون امکان دارد تنظيمات يکسوکننده با هم تفاوت داشته باشند و هرکدام مقدار جريانهاي مختلفي بدهند لذا اين مدار با
مقايسه جريانهاي خروجي يکسوکننده ها باهم انها را تنظيم کرده و باعث ميشود که جريانهاي کليه يکسوکننده ها باهم برابر
شوند
-۲۸از ايرادات مدار تعادل بار چيست
ج -وقتي چند يکسوکننده باهم موازي هستند در صورتي که يکي از يکسوکننده ها بعلت خرابي نتواند جريان نرمال بدهد
مدار فوق باعث کاهش جريان بقيه يکسوکننده ها با کم کردن ولتاز خروجي خواهد شد درنتيجه ولتاز سيستم به کمتر از حد
نرمال کاهش خواهد يافت

 -۲۵در يکسوکننده هاي نيان الکترونيک پس از وصل مجدد برق فيوز ورودي فرعي يکسوکننده تريپ مي نمايد مشکل
از کجاست
ج -مدار سافت استارت که وظيفه استارت ارام يکسوکننده را برعهده دارد درست عمل نمي کند بايد ماژول تعويض گردد

 -۲۶انواع باطري از نظر ساخت را نام ببريد
 -1باطري سرب اسيدي  -2سيلد اسيد -

 -0ژله اي ويا خشک

 -۲۷باطري سيلد اسيد با باطري سرب اسيد چه فرقي دارد
قطعات وسيستم کاري هردو نوع يکسان بوده فقط در نوع سرب اسيد گازهاي توليدي حين شارژو دشارژ از طريق منفذ
هاي تعبيه شده برروي باطري خارج ميگردد و لي در سيلد اسيد باتوجه به افزودن مواد ديگر به صفحات باطري و نوع
صفحات عايق مقدار گاز توليدي خيلي کم بوده و در حين عمليات به اب تبديل ميگردد و نياز به تخليه ندارد بهمين دليل نياز
به کنترل سطح اسيد ندارد و فقط يک سوپاپ اطمينان بروري باطري تعبيه گرديده است تا در مواقع اضطراري منجر به
افزايش گاز داخل باطري مانند اتصال کوتاه و غيره باز شده و گاز تخليه گردد

 -۲۸احتياطات هنگام کار با باطري سيلد اسيد چيست
ج -بدليل بسته بودن محيط داخل باطري در صورت اتصال کوتاه و يا اعمال جريان و ولتاز بيش از حد توان باطري احتمال
عدم باز شدن سوپاپ اطمينان و انفجار باطري وجود دارد

-۲۹خرابي برق شهر کم يکسوکننده راتوضيح دهيد
در صورتي که ولتاز برق ورودي سيستم يکسوکننده کمتر از حد نرمال باشد اين آالرم ظاهر شده و در صورت اصالح
برق ورودي خود بخود رفع ميگردداين حد کم ولتاژ براي اکثر سيستمهاي موجود برابر  %75-يعني  784ولت براب تک
فاز و  078ولت براي سه فاز ميباشد
-3۰خرابي برق شهر زياد يکسوکننده راتوضيح دهيد
در صورتي که ولتاز برق ورودي سيستم يکسوکننده بيشتر از حد نرمال باشد اين آالرم ظاهر شده و در صورت اصالح
برق ورودي خود بخود رفع ميگردد ميگردداين حد زياد ولتاژ براي اکثر سيستمهاي موجود برابر  %72-يعني  262ولت
براب تک فاز و 678ولت براي سه فاز ميباشد

-07خرابي ولتاژ خروجي کم يکسوکننده را توضيح دهيد
در صورتي که به هر علت خروجي يکسوکننده به کمتراز  64ولت در حين کار برسد اين خرابي ظاهر ميگردد و در
صورت اصالح خرابي کمبود ولتاژ خودبخود رفع ميگردد
 -3۲خرابي ولتاژ خروجي زياد يکسوکننده را توضيح دهيد
اين خرابي يکي از خرابيهاي بسيار مهم يکسوکننده بوده و با توجه باينکه در صورت افزايش بيش از حد تحمل ولتاژسيستم
مرکز و بارامکان بروز خرابي اساسي در سيستم مرکز و حتي آتش سوزي وجودارد لذا اين خرابي از نوع قفل شونده بوده
و فقط در صورتي قابل رفع است که خرابي کامال رفع گرديده و سيستم يکسوکننده توسط افراد متخصص ريست گردد بدون
رفع علت اساسي بروز خرابي امکان روشن شدن يکسوکننده وجود ندارد مقدار اين ولتاز  58ولت ميباشد

 -33خرابي باطري ضعيف چه موقعي ظاهر ميشود
در صورتيکه ولتاژ باطري در حالت دشارژ به کمتر از  60/2و لت برسد اين االرم ظاهر ميگرددو طريقه رفع آن شارژ
دوباره باطريها ميباشد

 -3۸االرم کمبود جريان در سيستم يکسوکننده های سوئيچ مدچيست
از االرمهاي اختصاصي اين نوع يکسوکننده ها آالرم کمبود جريان يکسوکننده ميباشد که در صورتي که جريان خروجي به
کمتراز  0آمپر برسد ظاهر ميگردد و نشاندهنده روشن بودن تعداد بيش از حد مورد نياز يکسوکننده ميباشد وطريقه رفع ان
خاموش نمودن يکسوکننده هاي اضافي ميباشد

 UPS-3۵چيست
دستگاهي است که براي تامين برق بدون وقفه جهت تامين تغذيه سيستمهاي حساس مانند کامپيوترها بکار ميرود
 - 3۶ايتورتر چيست
ج -دستگاهی است که با استفاده از باطری مرکز برق مورد نياز کامپيوتر مرکز تامين ميکند
 -3۷ورودی اينورتر چند ولت است
ج -برابر ولتاژ خروجی يکسوکننده که همان ولتاژ باطری نيز ميباشد است
 -3۸خروجی اينورتر مرکز چقدر است؟
ج -خروجی اينورتر مانند برق شهربرابر  222ولت ميباشد
 -3۹قسمتهاي يک  UPSرا نام برده و مختصرا توضيح دهيد
 -7شارژر  :جهت شارژ باطريهاي اختصاصي  UPSجهت استفاده در مواقع قطع برق
 -2اينورتر :جهت توليد برق  ACبراي مواقع قطع برق
 -0مدار کنترل کيفيت وقطع و وصل برق
 -6مدار تعويض بار ازبرق ورودي به اينورتر وبر عکس در مواقع قطع ووصل برق ورودي
 -5باطري جهت استفاده در زمان قطع برق ورودي

 -۸۰بخشهاي عمومي يکسوکننده ها را نام ببريد
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واريستورها جهت حفاظت در مقابل اعمال و لتاز زياد به ماژولها که در يکسوکننده کم طرفيت  245ولت ميباشد

 -2کنتاکتور و يا فيوز باطري که با دو عامل کشش جريان بيش ازجريان نامي فيوز و يا صدور فرمان قطع از کارت
کنترل باطري که بدليل دشارژ بيش از حد باطريها ورسيدن ولتاز آنها به کمتر  60/2ولت صادر ميگردد
-0

فيوز هاي  DCباربتعداد مورد نياز

-6

قيوزهاي  ACتکفاز بتعداد سه و يا شش عدد براي ماژولهاي سه و شش ماژوله

 -41باتري ها به چندروش تقسيم بندي مي شوند.
باتري هاي خشک وتر :اين تقسيم بندي بر اساس جامد بودن يا مايع بودن الکتروليت آن مي باشد.
باتري هاي قابل تعمير و غير قابل تعمير :اگر بتوان درپوش اصلي باتري را برداشته و اجزاي داخلي آنرا تغيير داد قابل
تعمير است در غير اينصورت باتري غير قابل تعمير مي باشد
تقسيم بندي بر اساس جنس الکتروليت و الکترودها که مهمترين روش تقسيم بنديست :باتري ها اغلب سربي – اسيدي  ،نيکل
– کادميم  ،سديم  -گوگرد  ،نيکل – آهن مي باشند

-۸۲بخشهاي يک باطري سرب اسيدي را نام ببريد
جعبه باتري  :از جنس پالستيک مصنوعي فشرده است وبايد در مقابل ،گرماي ايجاد شده به علت فعل و انفعاالت شيميايي
داخل آن ،خورندگي الکتروليت ،ضربه و ارتعاشات ناشي از حرکت مقاوم باشد
صفحات مثبت :جنس ماده فعال صفحات مثبت از دي اکسيد سرب بوده و در حالت شارژ کامل قهوه اي مايل به قرمز است
صفحات منفي :تعداد آنها معموال يکي بيشتر از صفحات مثبت مي باشد و روش ساخت انها همانند صفحات مثبت است با اين
تفاوت که جنس ماده فعال صفحات منفي از سرب است نه دي اکسيد سرب و رنگ آن در حالت شارژ کامل خاکستريست.

صفحات عايق :تعداد صفحات عايق از مجموع صفحات مثبت و منفي يکي بيشتر است و به عبارتي دو برابر صفحات منفي
است.جنس صفحات عايق از چوب مخصوص ،کائوچو ،فايبر گالس ،پشم شيشه ،الستيک منفذدار ،سلولز ،صمغ و پلي
وينيل کلرايد () pvcمي باشدورايجترين نوع آنها نوع ( ) pvcمي باشد .آنها عبور کند همچنين مقاومت زيادي در برابر
حرکت يونها نبايد داشته باشد بعضي صفحات عايق نيز در يک سمت خود داراي برجستگي هايي مي باشند که سمت
صفحات مثبت است براي اينکه اين اجازه رابدهد تا ماده فعال صفحات مثبت که ازين صفحات جدا ميشوند را به کف باتري
هدايت کند و ته نشين کند.

قطب هاي باتري :قطبها وظيفه دارند برق توليدي باتري را به مدار انتقال دهند و قطب مثبت را مي توان با عالمت هاي()+
 ،)( pos،p)( ،يا رنگ قرمز آن و يا اينکه قطب کلفتتر قطب مثبت است مي توان شناخت و قطب منفي با (،)( neg،n)(،)-
يا رنگ مشکي آن يا قطر کمتر آن نسبت به قطب مثبت.

درپوش باتري :عمليات شارژ و دشارژ باعث مي شود که آب موجود درالکتروليت باتري کمي بخار شود و روي درپوش
هاي باتري ها سوراخ ريزي وجود دارد براي تخليه اين گازها که اين تخليه اهميت زيادي براي عملکرد باتري دارد ضمنا
اين سوراخها غير هم راستا مي باشند تا فقط بخارها خارج شوند وگردو غبار داخل باتري نشود و الکنروليت باتري نيز از
ان خارج نشود
الکتروليت : :الکتروليت مصرفي در باتري هاي سربي اسيدي محلولي ازآب و اسيد سولفوريک مي باشد
پالک مشخصات باتري :اين پالک مشخص کننده ي مشخصات باتري است

 -۸3انواع حفاظتهاي موردنياز سيستم هاي يکسوکننده ها را بنويسيد
 -7ايرادا ت احتمالي ولتاژ ورودي برق شهر
ولتاژ ورودي برق شهر کم – برق شهر زياد -قطع فاز براي سه فاز – اشکال در ترتيب فاز –
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ايرادا ت احتمالي ولتاژ خروجي يکسوکننده
خروجي کم – خروجي زياد –

 -۴۴از عواملی که موجب خرابی باطريها ميگردندچند مورد را نام ببريد
 -1عدم تنظيم ولتاژ نگهداری  ۵0/۵برای سيستم  ۴8ولتی
و ولتاز شارژ مجدد  ۵۵/۹برای سيستم  ۴8ولتی
 -2ماندن بيش از حد الزم تحت شارژ مجدد و شارژ اضافی باطری ودر نتيجه جوش آوردن باطری وداغ نمودن آن و در
نهايت ريزش مواد فعال صفحات باطری
 -0حرارت زياد محيط و بدنه باطری
 -۴دشارژ بيش از حد باطری بصورتی که ولتازباطری کمتر از  7/8ولت گردد
 -۵شارژ و يا دشارژ باطری با جريان بيش از  72۱ظرفيت اسمی
باطری
 -۴۵از موارد احتياطی در موقع کار با باطری چند مورد را نام ببريد

ج-
• از اتصال کوتاه نمودن دو قطب باطري اکيدا"خودداري گردد در غير اينصورت باطري منفجر خواهد شد
•از تماس الکتروليت باطري با دست وچشمها و لباس جلوگيري گردد
•در صورت تماس ناخواسته الکتروليت با بدن و لباس سريعا با آب فراوان شستشو گردد
•درصورت تماس با چشم پس از شستشو با آب فروان به مراکز درماني مراجعه گردد
•ازشارژ و دشارژ سريع و يا بيش از حد استاندارد باطري خودداري گردد
•ازگذاشتن اشيا فلزي برروي باطري اکيدا خودداري گردد خطر انفجار باطري وجود دارد
• باطريهای سيلد که عمدتا خشک ناميده ميشوند با توجه باينکه فاقد منفذ و دريچه خروج گاز متصاعده ناشی از شارژ و
دشارژ ميباشند خطرناکتر از انواع باطريهای تر که دارای دريچه تنظيم سطح الکتروليت ميباشند هستندلذا در اين نوع
باطريها کنترل جريان و دمای باطری حايز اهميت ميباشد.
• تنظيم ولتاژ شارژ باطری مطابق دستور کارخانه سازنده جهت جلوگيری از خرابی باطری الزامی است
 -۴۴چند نمونه از خرابيهای اينورتررا نام ببريد
ج-
 -7باطری غير نرمال
 -2خروجی اتصال کوتاه
 باتری معکوس-۸۷خرابی باطری غيرنرمال در اينورتر چه موقعی ظاهر ميشود
ج -موقعی اين خرابی ظاهر ميشود که ولتاژ  DCورودی از  ۴۵ولت کمتر و يا از  ۵۴ولت بيشتر باشد و اين نشاندهنده
سالم بودن اينورترميباشد و خرابی فوق از سيستم يکسوکننده ميباشد
 -۴8خرابی اتصال کوتاه در اينورتر چه موقعی ظاهر ميشود
ج-در صورتی که جريان کششی مصرف کننده که اکثرا کامپيوتر مرکز ميباشد بيش از حد توان اينورتر باشد اين خرابی و
يا خرابی اضافه بار ظاهر ميشود و راه حل آن جداسازی کليه مصرف کننده ها از اينورتر ميباشد پس از آن اگر دوباره
خرابی فوق ظاهر گرديد نشاندهنده خرابی اينورتر ميباشد ولی در صورت نرمال بودن نشاندهنده خرابی مدار تغذيه
کامپيوتر ميباشد
 -۸۹خرابی باتری معکوس در اينورتر ا توضيح دهيد
ج-در حالتی که سيمهای ورودی  DCجابجا و برعکس بسته شده باشد اين خرابی ظاهر ميشود و راه حل آن جابجا نمودن دو
سيم آبی و قرمز ولتاژ DCميباشد

 --۵2سيستم برق  EMPرا توضيح دهيد آيا ديزل زنراتور درمسير اين تابلو قرار دارد يانه ؟
ج-منظوراز سيستم  EMPدستگاههايي هستند که مهم بوده و نبايد تغذيه آنها قطع گردد مانند يکسوکننده ها – کولرهاي
سالن دستگاه و جهت مواقع قطعي برق شهر ديزل ژنراتور در مسيراين تابلو ميباشد

-۵7سيستم برق  MPرا توضيح دهيد آيا ديزل زنراتور درمسير اين تابلو قرار دارد يانه ؟
ج-منظوراز سيستم MPدستگاههايي هستند که زيادمهم نبوده و قطع تغذيه آنها مشکل حادي ايجاد نميکند مانند روشنايي  -و
نياز به وجود ژنراتور نميباشد
 -۵۲يو پي اس ها چند دسته هستند ؟ دسته بندي يو پي اس ها غالباً در دو قسمت انجام مي شود.
Off line-7
On line-2
-۵3انواع حفاظتهاي موردنياز سيستم هاي يکسوکننده ها را بنويسيد
 -7ايرادا ت احتمالي ولتاژ ورودي برق شهر
ولتاژ ورودي برق شهر کم – برق شهر زياد -قطع فاز براي سه فاز – اشکال در ترتيب فاز –
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 +نوشته شده در پنجشنبه بيست و ششم ارديبهشت 70۹2ساعت  ۹:77توسط شهرام | نظر بدهيد

( Adapters Terminalآداپتور پايانه )
آداپتور پايانه در واقع نام صحيحتري براي يک مودم  ISDNاست که يک کامپيوتر شخصی را به يک خط  ISDNمتصل
می کند  ,اما برخالف مودم های معمولی  ,عمل مدوالسيون (و برعکس ) را انجام نمی دهد.
( Antennaآنتن)

آنتن جهت دريافت و تشعشع امواج راديوئي به كار مي رود .اگر به صورت فرستنده به كار رود  ،امواج فرستنده را به
امواج الكترو مغناطيس تبديل نموده و پخش مي نمايد و اگر به صورت گيرنده به كار رود  ،امواج اكترومغناطيسي موجود
در فضا را دريافت نموده و تبديل به امواج الكتريكي نموده و جهت آشكار شدن  ،به مدار گيرنده تحويل ميدهد  .آنتن ها
انواع مختلفي دارند مانند  :آنتن امني ( ،)omniپارابوليك  ،ياگي  ،بشقابي  ،تلسكوپي و ...
( Connectionاتصال)
اتصال در فرهنگ لغت به معني به هم وصل شدن يا پيوستن مي باشد .در اصطالح شناسي فناوري اطالعات و
ارتباطات اتصال مسيري فيزيكي است كه در شبكه مخابراتي وظيفه انتقال سيگنال ها را از كاربري به كاربر ديگردارد.
اين مسير مي تواند از جنس سيم مسي  ،الياف نوري يا امواج راديويي باشد.
(Interconnectionاتصال متقابل)
اتصال متقابل اتصال و پيوند ميان دو اپراتور مخابراتي به معناي مجموعه اي از قواعد حقوقي  ،فني و توافقهاي عملياتي
و كاربردي است كه بر اساس آن امكان ارتباط مشتريان آنها به يكديگر فراهم مي شود  .در صورت فقدان اتصال متقابل
بين اپراتورها  ،مشتركين اپراتورهاي مختلف قادر به ارتباط با يكديگر نخواهند بود.
اتصال متقابل بين اپراتورها مي تواند مستقيم و يا غير مستقيم ( با وساطت يك شبكه ثالث  ،مانند شبكه ارتباطات
زيرساخت ) انجام پذيرد.
همچنين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيگير امور مربوط به اپراتورها در كشور بوده و به عنوان مرجع حل
اختالف براي اپراتورها ايفاي نقش مي كند.
( Connectorاتصال دهنده )
به معناي شيئي كه دو چيز را به هم وصل مي كند.
افزاره اي فيزيكي كه نقش ميانه را براي اتصال كابل نوري يا كابل هم محور به همديگر يا به دستگاه مخابراتي ايفا مي
كند.
( Female Connectionاتصال دهنده ماده )
اتصال دهنده اي كه از يك حفره موسوم به " مادگي " تشكيل شده و داراي بخش متناظر و استانداردي به نام "نري "
است  .به طوريكه از پيوند آن دو  ،اتصال الكتريكي محكمي به وجود مي آيد.
( Male Connectionاتصال دهنده نري )

اتصال دهنده اي كه از يك زائده برچسته موسوم به " نري " تشكيل شده و داراي بخش متناظر و استانداردي به نام
"مادگي " است  .به طوريكه از پيوند آن دو  ،اتصال الكتريكي محكمي به وجود مي آيد.
( power plant roomاتاق نيرو)
اتاق نيرو يا(باتريخانه) از قسمت های مهم يک مرکز مخابراتي مي باشد كه وظيفه آن تأمين برق مصرفي تجهيزا ت
مراكز مانند سوئيچ PCM،هاو ...ميباشد..دراين بخش عالوه برمبدلهاي متناوب به مستقيم،تعدادي باطري نيزبراي مواقع
قطع برق شهري موجود ميباشند.
( Pulse Code Modulation roomاتاق ) PCM
اتاق PCMکه معموال در مجاورت اتاق  MDFمي باشد  ،مکانی است که پالسهای ديجيتال برای انتقال درطول خط به
صورت آنالوگ درآمده و منتقل ميشوند .همچنين دراينجايک کانال به مشترک تخصيص مييابد.
( short circuitاتصال كوتاه )
اتصال کوتاه درواقع خطايی است که در آن بار الکتريکی (جريان) اجازه عبوربين يک فاز و زمين الکتريکی يا بين دو فاز
را مي يابد .وزماني رخ مي دهد که جريان ،از يک مداردر مسيري ناخواسته که تقريبا بدون مقاومت يا داراي مقاومت
بسيار كم است ،عبور كند.
( Doppler Effectاثر دوپلر)
اثر ناشي از تغيير بسامد (فركانس) براي انواع امواج از جمله موج هاي صوتي اكترومغناطيسي  ،امواج آب  ،امواج
فشار و  ....ب اثر حركت نسبي چشمه (منبع پخش كننده موج ) و ناظر ( گيرنده )  .مثال بارز آن زماني است كه شما در
كنار جاده قرار گرفته ايد متوجه زياد و كم شدن صداي اتومبيل به ترتيب با نزديك و دورشدن آن به خود مي شويد  ،كم و
زياد شدن صداي اتومبيل همان اثر دوپلر حاصل از حركت نسبي انومبيل نسبت به شما است كه در كنار جاده ايستاده ايد.
اين پديده ابتدا توسط رياضيدان و فيزيكدان اتريشي  ،يوهان كريستيان دوپلر  ،توصيف و تحليل شد.
( Jammingاختالل)
اختالل در فرهنگ لغت به معناي در هم و برهم شدن كار  ،خلل پذيرفتن  ،بي سروساماني مي باشد.
و در ارتباطات و مخابرات به معناي ايجاد امواج يا سيگنال هاي غير مطلوب در دستگاه گيرنده مي باشد كه به وسيله
امواج مزاحم كه منجر به كم شدن توان گيرندگي دستگاه هاي مخابراتي – ارتباطي و مانع رديابي امواج مي شود  ،باعث
مختل شدن ارتباط مي شود.
( Earth barارت بار)

شمش اتصال زمين كه جهت نصب كابلهاي اتصال زمين در مركز  MDF ،و اتاق كابل طبق طرح نصب مي شود.
 ( Spamاسپم)
اسپم به معناي پيام الكترونيكي است كه بدون درخواست گيرنده و براي افراد بي شماري ارسال مي شود .به طور كلي  ،به
سوء استفاده از ابزارهاي الكترونيكي مانند اي ميل  ،مسنجر  ،گروه هاي خبري اي ميلي  ،فاكس  ،پيام كوتاه و  ....براي
ارسال پيام به تعداد زياد و به صورت ناخواسته اسپم مي گويند  .با توجه به ارزان بودن اين روش نسبت به پست سنتي و
همچنين ناقص بودن قوانين بين المللي براي محدود كردن هرزنامه  ،اين نوع ايميل ها در سطح وسيعي ارسال مي
شوند.اين قبيل اي ميل ها  ،اثري بيش از مزاحمت براي استفاده كنندگان اينترنت دارد و به طور قابل توجهي بازدهي
شبكه و سرويس دهندگان اي ميل را تحت تاثير قرار مي دهد چرا كه حمله هاي اسپم پهناي باند زيادي را مي گيرد ،
صندوق هاي پستي را پر مي كند و زمان خوانندگان اي ميل را تلف مي كند .
هرزنامه ها از مشهورترين انواع اسپم مي باشند اما اسپم مي تواند شامل اسپم در پيام رسان ها  ،در گروههاي خبري ،
در بخش نظرات وبالگ ها و  ...باشد.
براي مقابله با اسپم ها روش هاي متعددي ايجاد شده است كه بهترين تكنولوژي در حال حاضر براي توقف اسپم  ،استفاده
از نرم افزارهاي فيلترينگ مي باشد .در اين برنامه ها  ،در صورت وجود كليد واژه هاي خاصي در خط موضوع پيام ،
نامه الكترونيكي مورد نظر حذف مي شود.
( waiting callانتظار مكالمه )
از سرويس هاي مخابراتي است كه با ايجاد اين سرويس كاربر قادر مي شود هنگام داشتن يك مكالمه از دريافت مكالمه
ورودي ديگر آگاه شود .
( cable houseاتاق كابل)
اولين قسمت يک مركزمخابراتی اتاق كابل نام دارد.كه از قسمت های اصلی يک مرکز است اتاق کابل معموالًدرزيرزمين
ياهمكف واقع است .
 ONUمخفف Optical Network Unit
اتاقک های متعلق به مخابرات  ،در بيرون از مخابرات و در کنار خيابان که در آن دستگاه سوئيچ و  MDFوجود دارد
که چندين شماره را کنترل می کنند.
ب

( Base bandباند پايه )
زماني كه همه پهناي باند يك مدار براي حمل تنها يك سيگنال مورد استفاده قرار مي گيرد گفته مي شود كه مدار در مد باند
پايه عمل مي كند  .كه بيشتر اين مد براي سيگنال هاي ديجيتالي استفاده ميشود.
( wide bandباند پهن)
به پهناي باندي كه براي حمل چند سيگنال به طور همزمان مورد استفاده قرار مي گيرد  ،گفته ميشود كه مدار در مد باند
پهن عمل مي كند.
( channel bandباند کانال)
دستگاهي كه از آن براي تبديل خطوط  E1به خطوط معمولي و (برعكس ) استفاده مي شود.
( Malwareبدافزار)
بدافزار  ،نام عمومی نرم افزارهايی ست از جنس کرم يا ويروس رايانه ای و يا هر نرم افزاری که به کاربران  ،ضرر و
زيانی مادی يا معنوی برساند.البته برخی از " جاسوس افزارها " يا  spywaresاز جنس بدافزارند و برخی ديگر ،
خوش خيم اند .زيرا هدف از تدوين و به کارگيری آن ها  ،شناخت رفتار مشتريان و کاربران در جهت  ،بهبود خدمات و
ارضای به موقع نيازهای ايشان از سوی بازاريابان و بهره برداران است.
( Back boneبك بن )
بك بن ها معموال شاهراهايي از جنس فيبر نوري هستند كه براي انتقال داده ها در حجم وسيع وبا حداكثر سرعت ممكن
طراحي شده اند .اين شاهراهها از چندين فيبر نوری در هم تنيده تشكيل شدهاند تا ظرفيت انتقال دادههايشان بيشتر
شود.اولين بكبُن دنيا در سال  1۹۸۷توسط بنياد ملی علم آمريكا ( )NFSطراحي شد كه  NSFNETنام داشت.

 ( Bluetoothبلوتوث)
يک پروتکل بی سيم با شعاع کوتاه است که امكان ميدهد دستگاههای متحرک از جمله تلفنهای همراه اطالعات و برنامه
های کاربردی را بدون نگرانی از نداشتن سيم يا کابل رابط و يا ناسازگار بودن رابط ها به اشتراک بگذارند.
( Bukhtبوخت)

بوخت يک شماره اختصاصی ازمکان قرارگيری رانژه خط مشترک در MDFمخابرات ميباشد،که شامل  3بخش  :رديف -
طبقه – اتصالی است  .هر خط تلفن بوخت اختصاصي خود را دارد که بااستفاده ازهمين بوخت مسئولين مخابرات ميتوانند
محل دقيق رانژه شدن خط مشترک راپيداکنند .
 BTSمخفف ( Base Tranceiver Stationبي تي اس)
به معناي ايستگاه فرستنده-گيرنده پايه مي باشد و در واقع به آنتن هايی اطالق ميشود که امواج را از شبکه های
ارتباطی (مانند همراه اول) دريافت کرده و به گوشی های تلفن همراه (و يا برعكس ) ارسال ميکنند .
( Wirelessبي سيم )
به تكنولوژي ارتباطيي اطالق مي شود كه در آن به جاي سيم و كابل  ،از امواج راديويي ،مادون قرمز و مايكروويو براي
انتقال سيگنال بين دو دستگاه استفاده مي شود .تبادل اطالعات در اين روش از طريق آنتن هاي فرستنده و گيرنده كه در
مبدأ و مقصد مي باشند  ،صورت مي گيرد.
پ
( Daemonپاسگر)
"دمن" در قلمرو فاوا  ،برنامه ای است هشداردهنده به ارسال کننده های نامه های الکترونيکی به نشانی هايی که يا
نادرست هستند و يا ديگر در اينترنت وجود ندارند.به همين مناسبت فرهنگستان زبان و ادب فارسی  ،آن را " پاسگر "
می خواند زيرا در صورت نادرست بودن نشانی گيرنده  ،مانع از گم و گور شدن متن پيام ارسالی می شود و عين ضمايم
ارسالی به نشانی غلط را به صندوق پست الکترونيکی فرستنده باز می گرداند تا شخص ارسال کننده  ،به تصحيح نشانی
گيرنده اقدام کند.
پارکينگ
پارکينگ محلی درکامپيوترکنسول است که روزانه شماره هايی درآن ثبت ميگردد .علت ثبت اين شماره ها درپارکينگ
،قطع نکردن گوشی تلفن،درست قرار ندادن گوشی و اتصالی داخلی مشترک ميباشد كه اين شماره ها روزانه توسط
مسئول سالن به MDFجهت قطع آنها گزارش ميشود .
( processپردازه )
يك برنامه در حال اجرا بر روي سيستم عامل است  .كه مي تواند در يكي از سه حالت اجرا – تعليق و آماده اجرا قرار
داشته باشد.
 WAPمخفف ( Wireless Application Protocolپروتكل كاربردي بي سيم )
پروتکل اپليکيشن های بيسيم همان گونه که ازنامش پيداست بستری برای فراهم آوردن ارتباطات سيارتحت شبکه
ميباشد .اين امکانات برای اتصال به اينترنت ازطريق گوشی موبايل رافراهم ميکند .
( postپست)

ترمينالی است درنزديكي مشترك ،که جهت تقسيم خطوط تلفنی مورد استفاده قرارميگيرد به بيان ديگر پست آخرين قسمت
تجهيزات اپراتوری مخابرات قبل از رسيدن کابل مسی به محل مشترک است که وظيفه آن تقسيم خطوط است.
( BRIDGEپل)
پل ابزاري است كه دو يا چند شبكه  LANرا به هم متصل مي كند .شبكه ها كه از طريق پل به هم متصل مي شوند مي
توانند همگون (اترنت) و يا غير همگون (اترنت بي سيم ) باشند  .يك پل مانند يک سوئيچ براساس آدرس هاي درج شده
عمل مي كند .آنها همچنين ميتوانندجريان داده ها و خطاهايی را که درحين ارسال داده ها رخ ميدهد کنترل نمايند.
( Bandwidthپهناي باند)
به ميزان معينی ديتا که می تواند در واحد زمان منتقل گردد پهنای باند می گويند .پهنای باند به واحد بيت در ثانيه ()bps
و يا بايت در ثانيه ( )Bpsو يا بسامد در ثانيه (هرتز  ) Hertzنشان داده می شود.
 PCMمخفف ( Pulse Code Modulationپي سي ام )
به معناي مدوالسيون پالس هاى كدشده است ،روشى است كه در آن سيگنالهاي آنالوگِ نمونه برداري شده ،به صورت
ديجيتال در ميآيند.
ت
( Alarm Panelتابلوخطاها)
تابلو خطا تابلويي است كه درسالن دستگاه نصب شده است وبه محض بروزاشکال درسيستم سوييچ ،از طريق ايجاد
آالرم هاي سمعي و بصري مسئول مربوطه را آگاه ميسازد ..بعنوان مثال در صورت بروز مشكل ،قسمتهای خاصی از
 Panelروشن شده وباصدای بوق خودبه ما هشدارميدهد.
(Electronic commerceتجارت الكترونيك)
تجارت الكترونيك انجام كليه فعاليتهاي تجاري با استفاده از شبكه هاي ارتباطي كامپيوتري به ويژه اينترنت را گويند .به
اين صورت كه ابتدا  ،خريدار يا مصرف كننده به جستجوي يك مغازه مجازي از طريق اينترنت مي پردازد و كاال را از
طريق  webيا پست الكترونيكي سفارش مي دهد و نهايتا كاال را تحويل مي گيرد .تجارت الكترونيكي نوعي تجارت بدون
كاغذ است.
تاريخچه تجارت الكترونيك
انسان از ابتداي خلقت تاكنون روشهاي تجاري متفاوتي را تجربه كرده است .در ابتدا سيستم تبادل كاال رايج بود .اين
سيستم اشكاالت فراواني داشت .اختراع پول اولين انقالب در زمينه تجارت بود  .زيرا ارزش آن مشخص بود  ،حمل آن
آسانتر بود  ،فاسد نمي شد و همه طالب آن بودند .يك پيشرفت تكنيكي باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت كشتي بود.
اكنون  ،شبكه جهاني اينترنت همان كشتي است كه نه تنها خواص جغرافيايي  ،بلكه اختالفات زماني را نيز كمرنگ نموده
است.

تركيب تجارت و الكترونيك از سال  1۹۷۰آغاز شد .طبيعتا در اين ميان  ،نقش بانك ها و موسسات اقتصادي در نقل و
انتقال پول بسيار حياتي است .هنگامي كه در سال  1۹۹4اينترنت قابليتهاي تجاري خود را عالوه بر جنبه هاي علمي و
تحقيقاتي به نمايش گذاشت  ،موسسات تجاري و بانكها در كشورهاي پيشرفته اولين نهادهايی بودند که تالش جدی خود را
برای استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بکار انداختند .محصول تالش آنها نيز همان بانکداری الکترونيک امروزی است.
بانکداری و تجارت الکترونيک هم اکنون در جهان به عنوان يک بحث بسيار تخصصی و در عين حال ،بسيار پيچيده تبديل
شدهاست و تطبيق آن با سياستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزی دقيق دارد.
 MDFمخفف ( fram distribution Mainتقسيم كننده اصلي )
تقسيم كننده اصلي در يك مركز تلفن كه محل ارتباط كابلهاي مشتركين مركز با كابلهاي مشتركين خارج از مركز از طريق
جامپرينگ مي باشد.
( Operational amplifierتقويت کننده عملياتی)
تقويت کننده هاي عملياتي به اختصار آپ امپ ناميده مي شو ند و به صورت مدار مجتمع در دسترس مي باشند.اين تقويت
کننده ها از پايداري بااليي برخوردارند و در واقع يک تقويت کننده ولتاژ با بهره ولتاژ بسيار باال هستند و معموالً دارای
يک سر خروجی و دو سر ورودی است که سرهای ورودی به صورت تفاضلی عمل میکنند  .به عبارت ديگر اين تقويت
کننده اختالف ولتاژ بين دو ورودی را تقويت میکند .
( REPEATERتکرارکننده)
تكرار كننده واحدي است مخابراتي كه سيگنال ديجيتال ورودي را دريافت و پس از تشخيص ،آن را در خروجي به يك
سيگنال عاري از نويز و بدون تضعيف باز توليد مي كند .گاهي از تكرار كننده ها به عنوان يك سوئيچ اليه اي ياد مي
شود.
ج
( Splitterجداكننده)
از آنجايي كه سرويس  ADSLبر روي خطوط تلفني موجود داير مي گردد  ،براي جدا كردن  Voiceو  dataاز يكديگر
به منظور جلوگيري از ايجاد اختالل دو سرويس تلفن و اينترنت بر روي هم از قطعه اي كوچك به نام اسپليتر استفاده مي
گردد .
خ
(" Digital Subscriber Line "DSLخط مشتركين ديجيتال نامتقارن)

به گروهي از تكنولوژيها گفته مي شود كه از پهناي باند استفاده نشده موجود در شبكه انتقال كابلهاي مسي به منظور
ارائه سرويس هاي ديتاي سرعت باال به مشتركان استفاده مي كند.

(" Asymmetric Digital Subscriber Line "ADSLخط مشتركين ديجيتال نامتقارن)
 ADSLيا خطوط  DSLنامتقارن نوعي از خطوط  DSLاست كه نرخ انتقال اطالعات آن در مسير Down Stream
(از سمت مركز مخابراتي به سمت مشترك ) باالتر از مسير ( Upstremاز سمت مشترك به سمت مركز مخابراتي) مي
باشد .
( Lease Lineخطوط اجاره اي )
اين نوع خطوط كه توسط شركت مخابرات اجاره داده مي شود به صورت  4سيم و  ۲سيم است.اين خطوط فاقد بوق آزاد
و امكانات شماره گيري مي باشد و ارتباط را به صورت دائم برقرار مي كند به همين جهت بسته به پهناي باند مورد
درخواست تنها مبلغ اجاره به عنوان آبونمان تعيين و ماهيانه دريافت مي شود.
د
( Ductداكت )
شيار يا كانال محل عبور كابل بين هر يك از طبقات و يا هر يك از اطاق ها در مراكز و ايستگاههاي مايكرويو را گويند.
DRO
دستگاهي در سالن  MDFاست كه در صورت استفاده غير مجاز از تلفن هاي كارتي  ،بوق تلفن را قطع مي كند.
( pollدكل)
دكل  ،سازه اي بلند مي باشد كه در مخابرات از آن براي نصب آنتن هاي موبايل  ،ديش هاي ماكروويو  ،آنتن هاي راديو
و  ...استفاده مي شود و به انواع  :دكل هاي خود ايستا  ،خود ايستا چهارپايه  ،خود ايستا سه پايه  ،مهاري  ،تك پايه و
بازتابي تقسيم مي شود .مبنای طراحی دکلها بر اساس بار ناشی از وزش باد وارد بر دکل میباشد .و در طراحی آن ها از
آئيننامهها و استانداردهای متعددی از جمله  :آئين نامه  ۲۸۰۰ايران  ،آئين نامه فوالد  AISCو  ...استفاده مي شود.
 DSLمخفف ( Digital Subscriber Lineدي اس ال )
تكنولوژي انتقال پرسرعت دادههاي ديجيتال بر روي خطوط تلفن
( dataداده)
اطالعاتي كه قابل پردازش  ،ذخيره سازي و بازيابي توسط پايانه هاي هوشمند باشند را داده گويند.
( data centerديتا سنتر )

به مجموعه ای از سرويس دهنده ها ،زيرساختارهای ارتباطی و تجهيزات دسترسی که به منظور ارائه  ،نگه داری و
پشتيبانی از ميزبانی سرويس های اينترنتی بکارگرفته شده اند گفته ميشود .
( Firewallديواره آتش  ،سپرواره )
سپرواره يا با ترجمه ي تحت اللفظي " ديواره آتش" نرم افزاري ست كه كار كنترل دسترسي را بر عهده دارد و لذا از
ترافيك مراجعات معيني كه داراي مجوزي صريح هستند ممانعت نمي كند و بخشي از ترافيك را كه داراي چنين مجوزي
نيست مسدود مي كند.
در عمل دو نوع سپرواره  ،در بازار نرم افزارهاي امنيتي – حفاظتي وجود دارند:
 سپرواره ي كاربردي ( در مدل ) ISO سپرواره ي پااليش ( يا فيلترينگ )نوع اول را به طور كلي " پراكسي " مي نامند و بر روي سيستم عامل هاي چند منظوره (مانند انواع ويندوز يا يونيكس )
نصب مي شود تا ورودي ها را كنترل كند.
نوع دوم  ،سپرواره هايي هستند كه نحوه و مقررات انتقال ترافيك از يك شبكه به شبكه ديگر را مشخص  ،به اين ترتيب
خروجي ها را كنترل مي كند .هر دوي اين سپرواره ها بر اساس شماري از قواعد خط مشي (  ) Policy rulesتعريف
شده  ،انجام وظيفه مي كنند.
 ( Wikipediaدانش نامه ي ويكي)
دانش نامه ي ويكي  ،با نشاني اينترنتي  en.Wikipedia.orgآزادترين دانش نامه ي جهان است كه هر كاربر اينترنت
مي تواند سهمي در تكميل محتويات آن داشته باشد .اين دانش نامه عالوه بر آزاد بودن  ،از لحاظ تدوين  ،مجاني نيز
هست.
همچنين اين دانش نامه به  ۲53زبان  ،از جمله به فارسي  ،عربي  ،كردي  ،پشتو و  ...مي باشد.
براي آن كه دانش نامه ي ويكي به خط فارسي  ،ظاهر شود كافي است به جاي دو حرف اول ( ) enكه نماد " انگليسي "
است حرف ( ) faنوشته شود ( به اين صورت fa.wikipedia.com :

)

نوآوران اين دانش نامه  ،دو نفر بودند به نام هاي " جيمي ويلز " و لري سنگر " كه در پانزدهم ژانويه  ۲۰۰1آن را
راه اندازي كردند و روي وب جهان گستر قرار دادند.

ر
راک
سازه فلزي مكعب شكلي كه داخل آن تجهيزات ديگري مثل يونيت هاي يكسو كننده و يا مبدل و يا غيره قرار مي گيرد.
راکMDF
راك  ، MDFدرهردوسمت مرکزومشترک ،به صورت عمودی ودرظرفيتهای مختلف ازمتوسط تا زياد ،برای اتصاالت
آنالوگ وديجيتال استفاده ميشود كه دراين راکها سيم بندی سريعتر و آسانترانجام ميپذيرد .
رانژه كردن
برقراری ارتباط سيم مشترك با ترمينال های شركت سرويس دهنده (شركت مخابرات) را گويند.
( Cloud Computingرايانش ابري)
به معناي استفاده از منابع محاسباتي (شامل نرم افزار و سخت افزار) از طريق يك شبكه (عموما شبكه اينترنت) مي
باشد .بدين ترتيب شركتها مي توانند به جاي تهيه نرم افزار و سخت افزار هاي گرانقيمت از سرويسهاي ابري استفاده
كنند و در هزينهاي خود صرفه جويي كنند.
( Tracker Keyردگير کليد)
ردگير کليد ،سخت افزاری ست کوچک که درانتهای کابل رابط صفحه کليد و کازه ی رايانه( ) computer caseميان کابل
صفحه کليد و کازه  ،نصب می شود .نقش و کارکرد اين سخت افزار ردگيری حروف  ،اعداد و عالئمی است که کاربر غافل
از وجود چنين سخت افزاری  ،ب ا زدن روی کليدهای صفحه کليد رايانه  ،توليد کرده است.در واقع کار ردگير کليد  ،پی
بردن به رفتار کاربران و مطالبی که می نويسند و تايپ می کنند و در نهايت ضبط و کشف کليد واژه ها و گذرواژه ها
( ) pass wordsو شماره های حساب بانکی و ساير رمز و رازهای شخص کاربر.
( Bootراه اندازي )
بوت كردن يا راه اندازي رايانه يعني روشن كردن رايانه (با زدن كليد مربوطه ) و بارگذاري سيستم عامل در حافظه
كامپيوتر است كه معموال از ديسك سخت و گاهي از روي ديسك نرم انجام مي شود( .راه اندازي واژه مصوب فرهنگستان
زبان و ادب فارسي به جاي  bootانگليسي است).
( relayرله)
يک سوئيچ الکترونيکی که تحت کنترل مدار الکترونيکی ديگر باز و بسته می شود .در اصل اين نوع سوئيچ با يک
آهنربای مغناطيسی برای باز و بسته کردن يک يا چند اتصال عمل می کند .چون رله می تواند مدار خروجی پر قدرتی را
نسبت به مدار ورودی کنترل کند می توان آن را به عنوان نوعی تقويت کننده در نظر گرفت.

( Routerروتر)
روتر يکی از دستگاه های شبکه ای مهم و حياتی است که از آن در شبکه های  LANو  WANاستفاده می گردد.
وظيفهي آن مسيردهي به بستههاي داده به بخشهاي مناسب در شبكه است.

س
( cable distribution headسرکابل توزيع )
كابلهاي ورودي و خروجي كافو در داخل كافو به قطعاتي به نام سركابل بسته مي شوند كه ارتباط بين سركابلهاي ورودي
و خروجي كافو به وسيله سيم رانژه انجام مي شود.
( Selectorسلكتور يا انتخابگر)
سيستم چرخان ( ) Rotaryتعدادي بازو است كه جهت انتخاب مسير با جريان الكتريكي در سيستم هاي آنالوگ به كار مي
رود.
( switchسوئيچ )
عبارت است از مجموعه دستگاههايي (عملياتي) كه براي برقراري ارتباط بين دو ترمينال (مشترك يا ترانك ) در سالن
دستگاه ( مركز تلفن ) استفاده مي شود.
( signalسيگنال)
به معني عالمت يا نشانك بوده و معموال به يك كميت متغير با زمان كه حاوي اطالعاتي باشد اطالق مي گردد .
( Analog Signalسيگنال انالوگ)
سيگنال آنالوگ به سيگنالهايي اطالق ميشوند كه ماهيت پيوسته در زمان دارند.
( Digital Signalسيگنال ديجيتال )
سيگنال ديجيتال به سيگنالهايي اطالق مي شوند كه ماهيت گسسته در زمان دارند .با نمونه برداري از سيگنالهاي آنالوگ،
ميتوان سيگنالهاي ديجيتال متناظر آنها را پديد آورد.
( signalingسيگنالينگ)
زبان ارتباطي بين دو سيم مي باشد كه در يك شبكه ارتباطي از سيگنالينگ جهت مبادله اطالعات بين بخشهاي مختلف
استفاده مي شود و بعبارت ديگر زباني است كه تجهيزات مخابراتي را با يكديگر قادر به ارتباط ميسازد در سيستمهاي
سوئيچينگ انواع سيگنالها براي برقراري ارتباط بين مراكز و مشتركين ارسال و دريافت ميشود كه اين سيگنالها شامل
انواع اطالعات نظير درخواست مكال مه ،شماره مشترك خواسته شده نوع سرويس مورد تقاضا مشترك ،نوع مسير و نحوه
ارتباط آن با سيگنالهاي مراقبت و نظارت و همچنين اعالم وضعيت مشترك نظير بوق آزاد زنگ و غيره ميباشد.

 ( Earth conductorسيم ارت يا زمين )
سيم ارت  ،سيم اتصال به زمين است و هدف از استفاده از سيم ارت (زمين كردن ) اين است كه جرم بزرگ زمين به
عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود و تمام قسمت هايي كه به زمين وصل شده اند هم پتانسيل زمين شوند يا به عبارتي
پتانسيل صفر زمين را بگيرند.زمين كردن به دو علت انجام مي گيرد  )1 :كاركردن صحيح سيستم هاي الكتريكي يا به
عبارتي حفاظت از وسايل برقي ( زمين الكتريكي )

 )۲حفاظت از اشخاصي كه با دستگاه هاي برقي سروكار دارند (

زمين حفاظتي ) .
ش
( telephone networkشبکهي تلفني)
كليه كابل ها  ،سيم هاي تلفني استفاده شده در محل يا شهر را شبكه تلفني گويند .
 LANمخفف ( Local Area Networkشبكه محلي)

 LANيك شبكه كامپيوتري محلي و يك سيستم ارتباطي سرعت باالست كه براي اتصال كامپيوترها و ديگر تجهيزات
(مانند پرينتر  ،اسكنر  ،دستگاه كپي و )...به يكديگر طراحي شده است .گفتني است كه  LANبراي ناحيه كوچك مانند يك
ساختمان يا يك شركت و مانند آن طراحي شده است و در واقع يك شبكه كامپيوتري است كه به شما اجازه مي دهد تا از
قطعات و تجهيزات كامپيوتري به صورت مشترك استفاده كنيد.از مزاياي ديگر شبكه محلي استفاده گروهي از اطالعات
است كه از يك كامپي وتر مي توان اطالعات موردنظر را به همه كامپيوترها انتقال داد .مسير انتقال اطالعات معموال كابل
كواكسيال  ،كابل دو سيم يا كابل فيبر نوري است.
 ISPمخفف ( Internet Service Providerشركت ارائه دهندهي خدمات اينترنت)
شركت هاي  ISPبا استفاده از يك خط تلفن از شركت مخابرات و يا استفاده از امكانات ماهواره اي  ،سرويس اينترنت را
به كاربر خود ارائه مي كنند .شركت  Dataوابسته به شركت مخابرات ايران يكي از  ISPهاي سطح كشور است كه
پهناي باند مصرفي اينترنت را از طريق تجهيزا ماهواره خود دريافت كرده و بوسيله شركت  DSLمخابرات آنرا بين
مشتركين خود تقسيم مي كند  .خدمان يك  ISPعبارت است از  :سرعت باالي دسترسي به اينترنت  ،تلفن هاي اينترنتي
سرويس دهنده  voiceو سرويس دهنده هاي ايميل و....
 ISDNمخفف( Intergeated Service Digital Networkشبكه سرويسهاي يكپارچه ديجيتال)

شبكه سرويسهاي يكپارچه ديجيتال در واقع يک شبکه مخابراتی ديجيتال عمومی است كه با استفاده از آن امكان انتقال
صوت ودادههاي ديجيتال را بطور همزمان فراهم ميكند.
( Shelfشلف يا فرم يا يونيت)
در يك مركز تلفن به محلي اطالق ميشود كه كه كارت داخل آن قرار مي گيرد و تعدادي از آن در يك راك نصب مي شود.
( pulse counterشمارنده پالس)
سيستم تلفن برای صادر کردن قبض مشترکان خود  ،برای هر مشترک يک شمارنده يا کنتور دارد .زمانی که شما تماسی
برقرار می کنيد اين شمارنده شروع به شمارش می کند که به هر شماره ای که می اندازد يک پالس گفته می شود .فاصله
زمانی بين دو پالس بستگی به نوع تماس شما دارد.
( Busbarشينه )
شينه ميله يا نواري فلزي كه در انتقال الكتريسيته به داخل سيستمهاي مختلف استفاده ميشود.
غ
غالف کابل
غالف کابل جهت محافظت کابل در برابر صدمات و ضربات مکانيکی به صورت يک اليه خارجی بر روی عايق کابل کشيده
می شود  .جنس غالف کابل از ماده  PVCو يا از فلز سرب است .
ف
فاواژه
فاواژه تلفيقی است از "فا" (فناوري اطالعات) " ,فاوا" (فناوري اطالعات و ارتباطات ) و "واژه " ساخته شده است و
منظور از" فاواژه " يعني زبان خاص ادارات  ،كارشناسان و نامه نگاري هاي مخابراتي ها  ،واژه و اصطالحي مربوط به
حوزه هاي فا و فاوا است.
( transmitterفرستنده)
فرستنده در سيستم های مخابراتی به اين گونه عمل ميکند که ابتدا سيگنال ورودي را پردازش مي كند تا يك سيگنال
مخابراتي مناسب با مشخصات كانال انتقال ايجاد كند و سپس سيگنالها را ارسال ميكند .پردازش سيگنال براي انتقال
تقريباً هميشه با مدوالسيون همراه است و مي تواند شامل كد گذاري هم بشود.
( frequencyفرکانس يا بسامد)
فرکانس تعداد تکرار اتفاقی در واحد زمان است .برای محاسبه فرکانس بر روی يک بازه زمانی ثابت ،تعداد دفعات وقوع
يک حادثه را در آن بازه می شماريم و سپس اين تعداد را بر طول بازه زمانی تقسيم می کنيم .در اندازه گيری فرکانس

صدا ،امواج الکترومغناطيسی (مانند امواج راديويی يا نور ) ،سيگنال های الکتريکی يا ديگر امواج ،فرکانس بر حسب
هرتز ،تعداد سيکل های شکل موج تکراری است .اگر موج يک صدا باشد ،فرکانس آن چيزی است که زير و بمی اين موج
را مشخص می کند.
 DDFمخفف ( Digital distribution frameفـ ِ ِر ِم توزيع ديجيتال)
محلي است كه ارتباط كابل كواكسيال مركز با قسمت  PCMرا از طريق جامپرينگ ارتباط مي دهد.
 IDFمخفف ( Intermediate distribution frameفـِ ِر ِم توزيع مياني )
يك تقسيم كننده مياني است كه جهت ارتباط ورودي و خروجي و در سيستمهاي ديجيتال جهت كابلهاي آالرم در مركز نصب
مي شود.
 LOMمخفف ( List of materialفهرست تجهيزات)
مستندي است كه در سفارش سيستمها ،فهرست كامل اجزا و قطعات و تجهيزات الزم سيستم در آن درج شده است.
(Optical fiberفيبر نوري)
فيبرنوری به عنوان محيطی برای انتقال امواج نوری و به منظور انتقال دادهها با سرعت باال مورد استفاده قرار می گيرد
و از تار شيشه ای ساخته می شود .سطح مقطع فيبرنوری شامل سه ناحيه به طور مجزا می باشد که عبارتند از .1 :
 Coreيا همان هسته  Clad .۲يا همان غالف با ضريب شکست متفاوت نسبت به هسته  Coating .3يا همان روکش
محافظ که از جنس پالستيک می باشد.
از مزاياي فيبرنوري مي توان به ارزانتر بودن  ،ظرفيت باال  ،استفاده از سيگنال هاي نوري ،تضعيف كم و عدم القا در
فيبرهاي ديگر ،مصرف پايين برق  ،غير اشتعال زا بودن ،وزن كم و انعطاف پذير بودن آن اشاره كرد.
انواع فيبرنوري شامل :
)1

تك حالته  :يه منظور ارسال يك سيگنال در هر فيبر استفاده مي شود (تلفن )
)۲

چند حالته  :چندين سيگنال در يك فيبر استفاده مي شود ( كامپيوتر)
اصطالحات فيبر نوري

( Mainخط اصلي)
مسير اصلي فيبرهاي نوري زير بار را گويند.
( Stand byآماده به كار)

مسيرهاي رزرو فيبرنوري را گويند كه در موقعيت هاي مختلف از جمله قطع يا خرابي مسير اصلي مورد استفاده قرار مي
گيرد.
( Power meterتوان سنج)
دستگاه اندازه گيري افت خط كه با ارسال سيگنال مشخص از يك طرف  ،مقدار تضعيف واقعي را در طرف ديگر محاسبه
مي نمايد.
( Fusionفيوژن  -همجوشي)
فيوژن فيبر نوري به معناي جوش دادن و اتصال تارهاي فيبرنوري است.
( Fusion splicerپيوند دهنده)
دستگاه مخصوصي كه عمليات فيوژن (جوش دادن تارهاي فيبرنوري ) را انجام مي دهد.
 O.T.D.Rمخفف ( Optical time-domain reflectometerبازتاب سنج نوري )
اندازه گيري انعكاس نوري در واحد زمان كه شامل  :اندازه گيري طول خط  ،افت خط  ،افت كلي و افت واحد طول خط و
همچنين افت كليه قسمتهاي تشكيل دهنده خط ( كانكتور  ).... ،را گويند .از طريق يك دستگاه  O.T.D.Rمي توان طول و
تضعيف يك فيبر نوري ( شامل تكه هاي فيوژن شده و سركابل ها ) را محاسبه كرد  ،همچنين ايراداتي از قبيل پارگي ها و
تلفات توان فيبر را ديد و محل آن را مشخص كرد.
( Coreهسته )
هستهي نازك شيشه اي در مركز فيبر كه سيگنال هاي نوري در آن حركت مي كنند .در داخل هسته از ديودها و يا ليزرهاي
انعكاسي استفاده مي شود تا مانع از خروج پرتوهاي نور از كابل شود.
( Cladغالف)
اليه مياني تار نوري كه از جنس شيشه مي باشد و دورتادور هسته را احاطه كرده و باعث برگشت نور منعكس شده به
هسته مي گردد .پوشش هسته به منحرف نشدن پرتوها كمك مي كند .ضريب انعكاس اين اليه از هسته كمتر بوده و موجب
شكست كامل نور تابيده شده به ديواره هسته مي گردد.
 ( Coatingروكش)
روكشي پالستيكي كه بر روي كلد قرار مي گيرد و باعث حفاظت فيزيكي فيبر درمقابل رطوبت و ساير موارد آسيب پذير
است.
( Core stripperپوست كن هسته)
ابزاري است جهت برداشت روكش فيبرنوري و آماده نمودن آن جهت انجام فيوژن
 ( Cutterبرشگر)
ابزاري است كه بر روي فيوژن نصب مي گردد و وظيفه آن ايجاد يك برش مناسب بر روي فيبر است.

ك
( cableكابل)
به هر نوع هادی که بتواند جريان برق را از خود عبور دهد و توسط موادی از محيط اطراف خود عايق شده باشد  ،کابل
مي گويند.
( abonement cableکابل آبونه)
كابلي كه از كافو تا پست ها كشيده مي شود را گويند.
( cataberکابل برگردان)
در بعضی از کافو ها به دليل تقاضای زياد شماره تلفن ،کافو ها پر می شود و مخابرات ناچارا بعضی از شماره ها را به
کافو های خلوت انتقال مي دهد که به اين کار  ،کابل برگردان می گويند .البته کابل برگردان در  MDFهم می تواند انجام

شود.
( optical fiber cableكابل فيبر نوري)
کابل فيبرنوری فناوری انتقال پالس های نوری است که هر کدام از آنها دارای يک مغز نازکتر از موی انسان است و توسط
غالفی با شاخص انعکاس بسيار پايين احاطه میشود .فيبر نوری به دليل کوچکتر و سبکتر بودن از سيم مسی و
همچنين مصونيت باالتر در برابر تداخالت الکتريکی طی دو دهه اخير به شکل گستردهای مورد استفاده طراحان شبکههای
انتقال ديتا قرار گرفته و به اساسیترين عناصر ارتباطی در شبکههای زيرساخت مخابراتی کشورها از جمله ايران مبدل
شده است.
( optical cabinetكافوي نوري)
صندوق توزيع خطوط مشترکين که ورودی آن فيبرنوری وخروجی آن کابل مسی ميباشد را كافوي نوري گويند.
 ( Unicodeكد واحد)

"كد واحد " يا "يوني كد " معياري بين المللي براي تبديل متون به رشته هاي عددي قابل ذخيره (  1و  ) ۰در كامپوتر
است كه كامل تر از بقيه استانداردهاي موجود (همچون كد اسكي) به رفع نيازهاي مربوط به تبادل اطالعات چند زبانه
پرداخته است" . .يوني كد" يك كدبندي  11بيتي است كه به كمك آن ميتوان  15531تركيب مختلف را ايجاد كرد ،در
نتيجه حروف همه زبان هاي دنيا و تمامي عالئم رايج در دنيا را ميتوان كدبندي نمود.
( remote controlكنترل از راه دور )
دستگاهی است که تنظيمات دلخواه کاربررابه صورت سيگنالهای الکتريکی به برد گيرنده سيگنال ارسال ميکند.
( error controlکنترل خطا)
به هر مكانيزمي كه بين گيرنده و فرستنده توافق مي شود تا براساس آن صحت داده هاي دريافتي تضمين شود ،مكانيزم
كنترل خطا گفته مي شود.
 ( Diversityگوناگوني يا دايور سيتي)
در خطوط راديويي استفاده مي شود و به سه صورت زير است:
الف)  : ) SD ( Space Diversityدر سمت فرستنده از يك آنتن و در سمت گيرنده از دو آنتن استفاده شده كه با فاصله-
اي از همديگر نصب شده اند كه جهت مقايسه و انتخاب سيگنال بهتر استفاده مي شود.
ب)  : ) FD (Frequency Diversityدر اين حالت در هر دو طرف از دو آنتن استفاده مي شود و بيس باند با دو
فركانس  RFبه طرف مقابل ارسال مي گردد و در جهت گيرنده دو فركانس انتخاب و پس از آشكار سازي بيس باند ،
بهترين سيگنال انتخاب مي گردد.

ج)  : ) PhD ( Phase Diversityفركانس  RFدر دو فاز مختلف ارسال مي شود و در سمت مقابل پس از انتخاب و
آشكار سازي هر دو فاز بهترين سيگنال ارسال مي شود.

ل
( LINKلينک)
به هر مسير انتقال گفته مي شود و به هر دسته از  LINKها يك مسير ( ) Routeگفته مي شود  .جنس لينك از سيم
مسي  ،كابل كواكسيال  ،فيبرنوري و...است .

م
 Sortمرتب سازي
به مرتب سازي دادهها به صورت صعودي يا نزولي اطالق ميشود

مودم ADSL
وسيله اي است كه به منظور اتصال يك كامپيوتر به خط تلفني كه بر روي آن سرويس  ADSLداير شده بكار مي رود و وظيفه مدوالسيون
اطالعات ارسالي به سمت تجهيزات  DSLAMمركز مخابراتي و دمدوالسيون اطالعات دريافتي از سمت تجهيزات  DSLAMمركز مخابراتي را
به عهده دارد .
انواع تنظيمات مودم :
اكثر مودم ها را مي توان به دو صورت تنظيم كرد  PPPOE :و Bridge
 : PPPOEاگر مودم در حالت  PPPOEقرار گيرد  ،الزم است تنظيماتي در مودم انجام شود و  password , usernameسرويس  ADSLدر
مودم  setگردد.
 : Bridgeاگر مودم در حالت  Bridgeقرار گيرد  ،بايد تنظيمات  PPPOEروي ويندوز انجام شود  .بدين منظور بايد يك BroadBond
 ) Connection (PPPOEدر ويندوز ساخته شده و  password ,usernameسرويس  ADSLدر آن  setگردد.

( "Digital Subscriber Line Access Multiplexer" DSLAMمالتي پلكسر دسترسي خطوط مشتركين
ديجيتال)
دستگاهي است كه اغلب در مراكز تلفني اپراتورهاي مخابراتي قرار گرفته و چندين خط  DSLرا با استفاده از تكنيك
هاي مالتي پلكسينگ به يك كانال پرظرفيت مخابراتي ديجيتال سرعت باال متصل مي كند .
 OMCمخفف ( Operating and Maintenance Centerمركز عمليات و نگهداري )
مركز عمليات و نگهداري  ،مكاني است كه قابليت كنترل و پشتيباني مراكز مرتبط با خود را دارد .به عبارتي از يك مركز
مي توان چندين مركز در يك شهر يا استان و يا كشور را كنترل نمود و در صورت ارسال آالرم از مراكز تابعه ،اين مركز
به صورت اتوماتيك وظيفه نظارت و حفظ امنيت را بر عهده دارد.

ن
(Navigatorناوشگر)
ناوشگر  ،سخت افزاری ست کوچک  ،به اندازه ی ابعاد يک دفترچه ی  A6يعنی کوچک تر از کف دست يک بزرگسال که
به طريق چند رسانه ای ( با تصوير ،پويا نمايی و صوت ) اطالعات جاده ای مربوط به طول  ،عرض و ارتفاع جغرافيايی
و سمت و سوی حرکت خودروی حامل ناوشگر را که می تواند دوچرخه  ،موتور سيکلت  ،سواری  ،بال گرد و يا حتی
خود انسان ( عابر پياده يا سواره بر اسب يا  )..باشد نشان دهد و بازگو کند.

( Patchوصله نرمافزاري)
نرم افزاري كه جهت ارتقاء سيستم و رفع نقايص (براي مثال در يك مركز تلفن و يا شبكه مخابرات) در سيستم لود مي
شود.

