 VDSLﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ  ADSLدارد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
 ADSLو ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ADSL2+در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ
در اﯾﺮان را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ارزان و ﮐﻢ دردﺳﺮ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  VDSLﺑﺎ
 ADSLﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﯾﮏ ﺳﻮ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ  VDSLرا ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺷﺎﺗﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻬﺮان و ﻗﻢ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ؛ ﻧﻮﻋﯽ از ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺴﺎل و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو در

اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی  VDSLﺑﺎ  ADSLﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺰاﯾﺎ و
ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﺪاﻣﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ ارزﺷﺶ را دارد؟

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟
ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ زوج ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻞ داده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﻮت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻨﺎوری  DSLاز ﻇﺮﻓﯿﺖ

اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮت( ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺻﺪای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ  0ﺗﺎ  3400ﻫﺮﺗﺰ روی ﺧﻄﻮط
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻫﺮﺗﺰ )ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( را دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ در ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ دارد .ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ از
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ رد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﯾﺰی ﺑﺮای ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺳﺎل داده ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ،اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ DSL .ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل داده
ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل روی ﺧﻄﻮط ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ.

 DSLﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ) DSLﺳﺮواژه  (digital subscriber lineﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک دﯾﺠﯿﺘﺎل« اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل
داده و ﺻﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن روی ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﻠﯽ  DSLﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻧﯿﺰ ﺻﻮت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ

ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  DSLﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ
ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی  ISPو ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﮕﺬارد.

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  DSLﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻧﺮخ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺧﻄﻮط
ﺗﻠﻔﻦ آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای ﺗﻠﻔﻦ در ﻓﻮاﺻﻞ دور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  DSLاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  DSLﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ دور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  DSLرا از ﺷﻤﺎ
ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪار ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  DSLرا ﻧﺪارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

 ADSLو ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن
 ADSLﺳﺮ واژه ﻋﺒﺎرت »ﺧﻂ اﺷﺘﺮاک دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن« )(Asymmetric digital subscriber line
و ﻧﻮﻋﯽ از  DSLاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  VDSLاﺳﺖ .در
ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﻠﻮد ﺑﺴﯿﺎر
 ADSLﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ً

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﭘﻠﻮد دارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ واژه »ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن« در  ADSLﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف
ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد و آﭘﻠﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﺎ  4ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ
در ADSL
ِ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی  25.875ﺗﺎ  138ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ و درﯾﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی  138ﺗﺎ
 1104ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ADSL.ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮک از
)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺎﺻﻠﻪ از دیاﺳﻠﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺮﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت
ً
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺤﺪوده ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ADSL
ﻣﻌﻤﻮﻻ  5460ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  7ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت
ً
 ADSLﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ADSLﻧﻮﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد  8ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺳﺮﻋﺖ آﭘﻠﻮد  640ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ  1820ﻣﺘﺮی را ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻋﻤﻞ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار داﻧﻠﻮد ﺑﻪ  1.5ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و آﭘﻠﻮد
ﺑﻪ  64ﺗﺎ  640ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ADSL2
و  ADSL2+وﻋﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری  ،ADSL2دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد
و آﭘﻠﻮد  12و ﯾﮏ ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در  ADSL2+اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ  24و  3ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی  ADSLﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ  Dial Upﺷﺎﻣﻞ اﺷﻐﺎل
ﻧﺸﺪن ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﺗﺼﺎل داﺋﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻧﺼﺐ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط

ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ADSLﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺴﺎس
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ  ADSLﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ داده اﺳﺖ.

ﺟﺪاﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻮت در  ADSLﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺻﻮت و داده در  ADSLدو اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد) DMT .ﺳﺮواژه

 (discrete multitoneاﺳﺘﺎﻧﺪاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات  ADSLاﻣﺮوزی ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ) CAP .ﺳﺮواژه  (carrierless amplitude/phaseﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و روزﻫﺎی

اوﻟﯿﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ADSLاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.

 CAPﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی روی ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :.ﺻﻮت در ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ 0

ﺗﺎ  4ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ،ارﺳﺎل داده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  160ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ و درﯾﺎﻓﺖ داده در ﻣﺤﺪوده 240
ﻫﺮﺗﺰ و ﺑﯿﺸﺘﺮ .در واﻗﻊ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺣﺪ ﺑﺎﻻی درﯾﺎﻓﺖ داده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻮل ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ،

ﻧﻮﯾﺰ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان روی ﯾﮏ ﺳﻮﭻ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزی
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺧﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

 DMTﻫﻢ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دو ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺠﺰا
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد و آﭘﻠﻮد داده ﻫﺎ از  267ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی  4ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﻬﺘﺮی از ﻧﺤﻮه ﮐﺎر  DMTداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ  247ﺧﻂ  4ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰی دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر 247 ،ﻣﻮدم دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای
ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮ )آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻤﺘﺮ از 8
ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
روﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی دو ﻃﺮف و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ  247ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد  DMTدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  CAPاز ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻮض اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮدم  ADSLﭼﯿﺴﺖ؟
 ADSLدر ﮐﻞ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ در دو ﺳﻮ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ در ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮک و دﯾﮕﺮی در ﺳﻤﺖ اراﺋﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ
دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت  .DSLﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮک
ً
ﻣﻮدم ﺳﺎده  ADSLاﺳﺖ و در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ )اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت( ﻫﻢ دیاﺳﻠﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻮدم
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ  USBﯾﺎ درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﺎ
ً

)ﻣﺜﻼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﯾﺎ روﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ( ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﭻ
ً
ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ روﺗﺮ وای ﻓﺎی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  DSLﮔﺎه ﻣﻮدم را ﻫﻢ ﺑﺎ

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺮ دو روش  CAPو  DMTدر ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ و آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺟﺪا
ﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل از اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮت ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﻦ ﮔﺬر« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده »اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ«
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺑﻌﺎدی ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﮐﺒﺮﯾﺖ دارد از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺧﻂ
اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎده ﮐﻪ
ً
ﺗﻠﻔﻦ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ داده ﺑﺮای ﻣﻮدم و ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ از ورود ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  4ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ
)ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺻﻮت( ﺑﻪ ﻣﻮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺪاﺧﻞ داده ﺑﺎ ﺻﻮت ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

دیاﺳﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
) DSLAMﺳﺮواژه  (Digital Subscriber line access multiplexerوﺳﯿﻠﻪ ای در ﺳﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از دیاﺳﻠﻢ VDSL/ADSL
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎب ﺧﻄﻮط ﯾﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی
دیاﺳﻠﻢ
ً
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ دیاﺳﻠﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ
و دیاﺳﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دیاﺳﻠﻢ ﻫﺎ
ً
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ  CAPو  (DMTﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ADSL2+ﭼﯿﺴﺖ؟
 ADSL2+ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﻠﯽ  ADSLاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
داﻧﻠﻮد و آﭘﻠﻮد  24و  1.5ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ )و در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ آﭘﻠﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ( را ﻫﻢ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ADSL2+ .ﻇﺮﻓﯿﺖ اوﻟﯿﻪ  ADSLرا ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی داﻧﻠﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮک از دیاﺳﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ارﺳﺎل و
درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎ در  ADSLو ADSL2+

 VDSLﭼﯿﺴﺖ؟
) VDSLﺳﺮواژه  (very high bit-rate DSLﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ » DSLﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ« اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ADSL2+اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ ﻧﺎ
ﻣﺘﻘﺎرن و ﺗﺎ  52و  16ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد و آﭘﻠﻮد( دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴﯽ ﺗﻠﻔﻦ )ﺑﻪ  1200ﻣﺘﺮ( ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﺿﻌﻒ  VDSLدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ADSLاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ
ﻧﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی  VDSLﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺧﻄﻮط ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﺧﻂ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از آن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﺸﺘﺮک ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  VDSLاز ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴﯽ ﺗﻠﻔﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در  ADSL2 ، VDSL2و ADSL2+
ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ دیاﺳﻠﻢ را داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دیاﺳﻠﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﺑﯿﺶ از  52ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

 VDSL2و زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن از ﺟﻤﻠﻪ  VDSL2-Vplusاز ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از  300ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺎ  35ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در  ،VDSL2داﻧﻠﻮد و آﭘﻠﻮد ﺗﺎ  200و  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و  VDSL2-Vplusﺗﺎ
 300و  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در VDSL2-Vplus
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻠﻔﻦ  500ﻣﺘﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ  50ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،در VDSL2
ﮐﻤﺘﺮ از  VDSLاﺳﺖ .از ﻓﺎﺻﻠﻪ  1.6ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺎﺑﻪ  ADSL2+ﻣﯽ
ﺷﻮد.

دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی DSL
در ﮐﻨﺎر ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻓﻨﺎوری  DSLﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ADSLﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
) SDSLﯾﺎ  (Symmetric DSLﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ  ADSLﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺗﻠﻔﻦ ﺻﻮﺗﯽ را
ﻧﺪارﯾﺪ) RADSL .ﯾﺎ  (Rate-adaptive DSLﻧﺴﺨﻪ ای از  ADSLاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮدم ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.

) IDSLﯾﺎ  (ISDN DSLﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ) ISDNﺷﺒﮑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ( و ADSL

اﺳﺖ ISDN .ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ،ﻣﺘﻦ ،وﯾﺪﯾﻮ و دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع داده روی ﯾﮏ
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ روی ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ISDL .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ISDNﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل از  DSLﮐﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ  8ﺗﺎ  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دور دﺳﺖ
ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
) Uni-DSLﯾﺎ  (Universal DSLﯾﮏ ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ  DSLﻧﯿﺰ
ﺳﺎزﮔﺎری دارد و از ﻧﻈﺮ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﯿﻦ  ADSLو  VDSLﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اراﺋﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  ADSLدر ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ را دارد اﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از  VDSLرا اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ  Uni-DSLﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ  4ﺑﺮاﺑﺮ  VDSLدﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ارﺗﻘﺎ  ADSLﺑﻪ  VDSLﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎ  ADSLﺑﻪ  VDSLﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﻨﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLاز ﺳﻮی  ISPﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد از دیاﺳﻠﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ VDSL
ً
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار دارد ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان VDSL
ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺑﺮق و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ  VDSLﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻧﺸﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

