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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

 یدخر  یراهنما
 VDSLمودم 

مهم  یهااز دغدغه یکیبه  ینترنتروزها سرعت ا ینا
 ینترنتا یشده و اکثر کاربرها یلعموم مردم تبد

و با  تریعسر  ینترنتبه ا یدنرس یبرا یدنبال راهبه
در  یتازگکه به VDSL ینترنتباالتر هستن. ا یفیتک

 یناز ا یکیکردن در کشوره،  یداحال گسترش پ
به  ینترنت،نوع ا ینا زاستفاده ا یهاست. اما براراه

مقاله، شما رو  ین. در ایددار  یاجاحت VDSLمودم 
 .کنیمیم ییراهنما VDSLمودم  یدخر  یبرا

 .باشیدران همراه ی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/which-vdsl-modem-should-i-buy/
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VDSL  چیست و چه تفاوتی باADSL دارد؟ 

 
رو با هم  ینترنتدو نوع ا ین، بهتره ا ADSL یبا تکنولوژ  ینترنتا یعموم کاربرها ییبا توجه به آشنا

 .یمکن یسهمقا

 ADSL ینترنتا

ADSL  مخفف عبارتasymmetric digital subscriber line یجیتالخط اشتراک د» یمعنبه 
 یو هم برا یصوت یهاتماس یبرقرار  یکابل مشخص، هم برا یکهست که در اون از « نامتقارن
 ینچون در ا یبریه؛تر از نوع فارزون ADSL ینترنت. ایشهمتفاوت( استفاده م ی)در فرکانس یتاانتقال د

 یتمگاب 24به  ADSLسرعت اتصال در  ییشینه. بیشهاستفاده نم یاجداگانه یمس یااز کابل  ولوژی،تکن
 .یرسهم یهبر ثان

 .کلیک کنید اینجااز فروشگاه نت ران ،  ADSL برای خرید مودم

 

https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/
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 VDSLاینترنت 

VDSL ی عبارت شدهکوتاهVery-high-bit-rate Digital Subscriber Line  هست که میشه اون رو
از همون  ADSLترجمه کرد. در این تکنولوژی هم مثل « خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار باال»

خط تلفن مسی برای انتقال دیتا استفاده میشه. سرعت اینترنت هم به طول این سیم بستگی داره. 
این تکنولوژی، قابلیت ارتقا به مگابیت بر ثانیه رسید که البته  52میشه به سرعت  VDSLبا اینترنت 

 های باالتر رو هم داره.سرعت

 .کلیک کنید اینجااز فروشگاه نت ران ،  VDSL برای خرید مودم

 

 
 VDSL  و ADSL اینترنت تفاوت

 52سرعت دانلود  VDSLکه  یهاست. در حالاون در سرعت VDSLو  ADSL ینتفاوت ب ترینیاصل
 16به  یتانها ADSLده، سرعت دانلود در رو ارائه م یهبر ثان یتمگاب 16و سرعت آپلود  یهبر ثان یتمگاب
 هاییساستفاده از سرو ینبنابرا. یرسهم یهبر ثان یتمگاب 2و سرعت آپلود اون به  یهبر ثان یتمگاب

https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-vdsl/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-vdsl/
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انجام  یباالتر  یفیتتر و با کراحت VDSL ینترنتدر ا یریتصو یهاتماس یو برقرار  یدیوپخش و
به  یافتی،خدمات در  یفیتکه ک ینهاس ال ا ید یاس ال و ا ید یو ینمشترک ب ی. اما نکتهیشهم

نترنت شما کمتر یباشه، سرعت ا یشترفاصله ب ینمرتبطه و هرچه ا یشما از مرکز مخابرات یفاصله
 کنید،یشرکت م ینآنال یهادر کالس یا ید،هست یمرکه داده شد، اگه گ یحاتی. با توجه به توضیشهم
 مناسب شماست. یینهگز  VDSL ینترنتا ید،عادت دار  یالو سر  یلمف ینآنال یبه تماشا یا

 هست. ADSL یهاتر از مودمراحت VDSL یهانصب( اکثر مودم یا یکربندی)پ یگکانف

 

بیشتر با تفاوت این  دارد؟ ADSL چیست و چه تفاوتی با VDSL فناوریی ی مقالهبا مطالعه
 .شیدمیدو نوع اینترنت آشنا 

 

 VDSLانتخاب مودم  یارهایمع

 

https://netran.net/mag/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-vdsl-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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حاال که قصد دارید سرعت اینترنت خونه یا محل کارتون رو ارتقا بدید، بد نیست به دو نکته که 
تونن امکانات بیشتری رو براتون فراهم کنن، توجه کنید. البته این معیارها مختص خرید مودم می

VDSL  نیستن و برای انتخاب مودمADSL ها رو در نظر بگیرید.هم باید اون 

 فرکانس قابل پشتیبانی

 5کنن، یا فرکانس گیگاهرتز پشتیبانی می 2.4ها یا از فرکانس در حال حاضر در ایران اکثر مودم
کنن. های دو بانده اینه که از هر دو فرکانس پشتیبانی میگیگاهرتز. البته حالت آرمانی در مودم

کنه. پس موقع گیگاهرتز سرعت باالتری رو فراهم می 5داره، اما فرکانس پوشش بهتری  2.4فرکانس 
 حتما به اینکه پوشش بیشتر در اولویته یا سرعت باالتر توجه کنید. VDSLخرید مودم 

 USBپورت 

ها هم هستن که روی مودم اهمیت خاصی نداره، اما بعضی USBبرای خیلی از کاربرها وجود پورت 
دو کار عمده رو میشه با مودم  USBی وسیلهطور کلی بهاز کاربردهای این پورت اطالعی ندارن. به

تونید از کارت و به اشتراک گذاری فایل های مختلف. شما میانجام داد: استفاده از اینترنت سیم
صورت بی سیم منتشر کنید. عالوه بر این، نترنت سیم کارت رو بهای 4Gیا  3Gهای طریق دانگل

 های موجود در شبکه به اشتراک بذارید.تونید محتوای موجود روی فلش مموری رو با دستگاهمی

 

 یبانیپشت هایتقابل ینا یالزاما از هر دو USBپورت  یدارا یهامودم یباشه همه یادتونالبته 
 .یدکن یرو بررس USBامکانات  یدمودم، حتما با یدو موقع خر  کننینم

 

ها اطالعات کاربردی در مورد انواع مودم انواع آن چه کاربردی دارند؟مودم چیست و ی مقاله
 .ذارهدر اختیار شما می

 

 

 

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%9f/
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 بازار VDSL یمودم ها ینبهتر 

 
ها و مناطق محدودی این هنوز در ایران جا نیفتاده و شرکت VDSLآوری با توجه به اینکه فن

پشتیبانی کنه، کار  VDSLو هم از  ADSLتکنولوژی رو پوشش میدن، خرید مودمی که هم از 
های موجود در بازار ایران این ویژگی رو دارن. بنابراین حتی ایه. خوشبختانه اکثر مودمهوشمندانه

ارائه نمیشه، با خرید مودم  VDSLی محل سکونت شما، اینترنت اگه در حال حاضر در منطقه
VDSL/ADSL تونید از فعال میADSL  ،استفاده کنید و منتظر بمونید تا بدون تعویض مودم

 ارتقا بدید. VDSLتون رو به اینترنت

 

 2.4تفاوت باند های فرکانس ی های دو بانده بیشتر بدونید، مقالهخواین در مورد مودماگه می
 .رو مطالعه کنید ز در وای فایگیگاهرت 5و 

 

 

https://netran.net/mag/wifi-frequency-bands/
https://netran.net/mag/wifi-frequency-bands/
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 DSL-AC51  مودم ایسوس مدل

 
 

خاطر مجهز ترین مودم فهرست ما، محصول کمپانی خالق ایسوسه. این مودم دو بانده بهقیمتگران
کنه. تنها نقطه دهی میهای زیادی سرویسبودن به سه آنتن، پوشش خوبی داره و به دستگاه

داره؛ یعنی نمیشه باسیم بیشتر از دو دستگاه رو  RJ-45پورت  2اینه که فقط  DSL-AC51ضعف مودم 
 بهش متصل کرد.

 میلیون تومان 2.5تا  2قیمت: بین 

 

 

 

 



 VDSLراهنمای خرید مودم 
 

 

8 

 

 

 DSL-2877AL  لینک مدل مودم دی

 
 

 5و  2.4هست و از هر دو باند فرکانس  RJ-45یک دی لینک دارای چهار پورت محصول درجه
دهی مناسبی داره. وجود سه آنتن و در نتیجه، پوشش DSL-2877ALکنه. گیگاهرتز پشتیبانی می

تونید ترین مزیت این مدل محسوب میشه؛ چرا که با استفاده از این پورت، هم میمهم USBپورت 
های ی فلش مموری، فایلوسیلهم بهدسترسی داشته باشید و ه 4Gاز طریق دانگل به اینترنت 

 های متصل به شبکه به اشتراک بذارید.صوتی و تصویری خودتون رو با دستگاه

 هزار تومان 800میلیون و  1تا  600میلیون و  1قیمت: بین 
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 VMG5301-T20A  زایکسل مدل ممود

 
 

برای کاربرانی که عالوه بر اتصال  RJ-45دلیل داشتن چهار پورت قیمت زایکسل بهمودم خوش
خوان از طریق کابل هم به شبکه متصل بشن، انتخاب خوبیه. این مودم دو آنتن داره و سیم، میبی

برای کاربرانی که به اون نیاز  USBکنه. نداشتن پورت گیگاهرتز پشتیبانی می 2.4فقط از فرکانس 
 کنه.یمت دستگاه کمک میندارن، نقطه ضعف محسوب نمیشه و به پایین اومدن ق

 هزار تومان 800تا  600قیمت: بین 
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 TD-W9960-v1.20  لینک مدل تی پی مودم

 
 

رو فراهم کرده و دارای دو آنتن نسبتا  RJ-45این مودم امکان اتصال چهار دستگاه از طریق پورت 
کنه. به گیگاهرتز پشتیبانی می 2.4ی تی پی لینک فقط از فرکانس ردهقدرتمنده. محصول میان

گیگاهرتز سازگار هستن، سرعت کمتری داره. با  5هایی که با فرکانس همین دلیل نسبت به رقیب
 نظر میرسه.روی این مودم منطقی به USB، نبود پورت TD-W9960-v1.20توجه به قیمت مناسب 

 هزار تومان 700تا  550قیمت: بین 
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 DSL-224 NEW  مودم دی لینک مدل

 
 

باال رو منتقل قیمت و ردهروز، حس مودمی گرونمحصول زیبای دی لینک، با طراحی مدرن و به
-DSLمجهز نشده.  USBهست و به پورت  RJ-45کنه. این مودم دارای دو آنتن و چهار پورت می

224 NEW  کنه که با توجه به قیمت مناسبش، نمیشه گیگاهرتز پشتیبانی می 2.4فقط از فرکانس
 ازش خرده گرفت.

 هزار تومان 650تا  500قیمت: بین 
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 :ی بیشتربرای مطالعه

  2VDSLتا ADSL ؛ از DSL مروری بر انواع فناوری

  VDSLوADSL نقد و بررسی خدمات اینترنت مخابرات: تانوما، 

  LTEو VDSL و ADSL ها ن مودمپر فروش تری
 

 حرف آخر

و  ADSL ینانتخاب ب ی. برایمباش VDSLمودم  یدخر  یشما برا یراهنما یممقاله تالش کرد یندر ا
VDSL یدکه با اییگهد یخودتون رو. نکته یازهایو هم ن یددو رو بشناس ینالزمه که هم امکانات ا 

نداشته  یادیفرق ز  ADSL یهابا مودم VDSL یهامودم یمتق یدکه شا ینها یدبهش دقت کن
. اما اگه قصد ترهیمیقد یمراتب باالتر از تکنولوژ به VDSL ینترنتا یسسرو یینهاما هز  اشن،ب

کار با  ی. شما تجربهیشهمحسوب م نگرانهیندهآ یکه انتخاب یدبر  VDSLحتما سراغ  ید،دار  یدخر 
 محسوس بود؟ یتکنولوژ  ینتفاوت سرعت ا یااگه آره، آ ید؟رو داشت VDSLو مودم  ینترنتا

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-dsl/
https://netran.net/mag/mokhaberat-internet/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85%e2%80%8c-%d9%87%d8%a7-adsl-%d9%88-vdsl-%d9%88-lte/

