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ران مجله نت  
 

و  یستچ VDSL یفناور 
 ADSLبا  یچه تفاوت

 دارد؟

از سوی وزیر محترم  1399با اخباری که در فروردین 
در توییتر به اشتراک  VDSL فناوری ارتباطات راجع به

ای که شرکت مخابرات در گذاشته شد و بیانیه
ها و مودم زودیهای اجتماعی منتشر کرد؛ بهشبکه

  ADSLمودم وارد بازار شده و جایگزین VDSL اینترنت
 آقای جهرمی در توییتی، از ارتقای خطوط .میشن

ADSL  به VDSL خبر داد: 

. کنیمیبرابر م۴را حداقل  یخانگ نترنتیسرعت ا"
 ADSLاز  یخانگ ینترنتا یارتقا ییاجرا یاتامروز عمل

 یدر استان تهران و قم آغاز شد. در هفته VDSLبه 
 یتکار خواهد کرد. اولونام آغار بهثبت یتسا ینده،آ

در  یلموبا ۴است که سرعت نسل یتوسعه با مناطق
 "است. تریینپا یها از متوسط کشور آن

netran.net/mag/فناوری-vdsl-چیست/
https://netran.net/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
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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در توییتر به  VDSL فناوری از سوی وزیر محترم ارتباطات راجع به 1399با اخباری که در فروردین 
ها مودم زودیهای اجتماعی منتشر کرد؛ بهای که شرکت مخابرات در شبکهاشتراک گذاشته شد و بیانیه

آقای جهرمی در توییتی، از ارتقای  .میشن ADSL مودم وارد بازار شده و جایگزین VDSL و اینترنت
 :خبر داد VDSL به ADSL خطوط

 

تفاوت مودم  یندار  یمبرخورداره. اگر تصم یدتریجد یاز تکنولوژ  ADSLنسبت به  VDSL یفناور 
VDSL  باADSL ینترنتا یراه انداز  یو از نحوه یدبدون تریقرو بهتر و دق VDSL به شما  ید؛مطلع بش

 .یدمقاله رو از دست ند ینا کنیمیم نهادیشپ

 یست؟چ VDSL یتکنولوژ 

 

از  یخانگ ینترنتا یارتقا ییاجرا یات. امروز عملکنیمیبرابر م۴را حداقل  یخانگ ینترنتسرعت ا
ADSL  بهVDSL کار نام آغار بهثبت یتسا ینده،آ یدر استان تهران و قم آغاز شد. در هفته

 یها از متوسط کشور در آن یلموبا ۴است که سرعت نسل یتوسعه با مناطق یتخواهد کرد. اولو
 است. تریینپا

برابر  ۴ها که سرعت بسته یستن ینمنظور ا یشه،برابر م 4 ینترنتسرعت ا VDSL با یگنم یوقت
تا  تونهیکه م ینهبرابر شدن ا ۴شما حداکثر سرعتتون همون سرعت بسته است. منظور از  یشه،م

رو  یتر پرسرعت یهابسته تونیدیشما م ی،کنه. به عبارت یبانیرو پشت ADSL برابر سرعت ۴
 .یتهمگاب ۱۶ها حداکثر سرعت بسته ADSL که در یدر حال یدکن بانتخا

https://netran.net/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
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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خط اشتراک  یمعنبه Very-high-bitrate Digital Subscriber Lineمخفف عبارت  VDSL یفناور 
بستر  یهست که رو DSL هاییاز فناور  یدینسل جد VDSLباالست.  یاربس یتبا نرخ ب یجیتالد

 VDSL یها. مودمیشهمحسوب م ADSL یفناور  ینسل بعد یعبارت. بهیشهارائه م یمس یهاکابل
برابر  6از  یشرو ارائه بدن که ب یهبرثان یتمگاب 16و آپلود  یهبرثان یتمگاب 52باند  هنایپ توننیم

 یدر حالت استانداره و در حالت تئور  DSL یهاباند مودم یپهنا ینهست. البته ا ADSL یهامودم
 رو هم ارائه بدن. یهبرثان یتمگاب 300تا  توننیها ماون

 DSL هاییفناور  کنن،یانتقال صدا استفاده م یخودشون رو برا یتاز ظرف یخطوط تلفن، مقدار کم
 تر،یقطور دقبه. کننیاستفاده م ینترنتاتصال به ا یخطوط برا یندر ا موندهیباق هاییتاز ظرف

 هاداده توننیکه خطوط تلفن م یدرحال یشه،هرتز منتقل م 3400تا  400 یهاما در فرکانس یصدا
رو منتقل  یجیتالد یها( هم انتقال بدن و دادهی)مگاهرتز  یهرتز  یلیونم ینچند یهارو در فرکانس

خطوط  ینرو بر بستر ا ینترنتا یشهم DSL یخطوط و با کمک فناور  ینبا استفاده از ا ینکنن. بنابرا
باند ممکن  یپهنا حداکثر تونهیخطوط تلفن م یتاز ظرف ینهبه یبا استفاده VDSL یارائه داد. فناور 

 بده. یلروتحو

 یه؟چ VDSL ینترنتگذار در سرعت ا یرعامل تاث ینتر مهم

 

 توننیشدن که م یهم معرف +VDSL2 و VDSL2 یهابا نام VDSL از مودم یدترینسل جد
( یه بر ثان یتمگابا 37.5تا  25)معادل  یهبر ثان یتمگاب 300و  200دانلود  یهاسرعت یب،ترتبه

 .یفتادهرو ارائه بدن که البته هنوز در کشور ما جا ن
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 هایییچبه فاصله تا سو  یافتی،در  ینترنتباند ا یکه پهنا هینا VDSL یمهم درمورد فناور  یاربس ینکته
VDSL فاصله از شرکت  یشکه با افزا یمعن ینداره. به ا یبستگ ینترنتا یدهندهشرکت ارائه

نترنت در حد یسرعت ا یاد،که در فواصل ز  یطور . بهکنهیم یدادهنده، سرعت به شدت کاهش پارائه
 هاییرساختدارن ز  ی( سعینترنتیدهندگان خدمات اها )ارائهISP ین. بنابرایشهم ADSL یفناور 

VDSL شهروندان از اون فراهم  یهمه یتوسعه بدن تا امکان استفاده یعیخودشون رو در سطح وس
 تهران( قابل دسترسه. یژهدر کالن شهرها )به و VDSLکه  یلهدل ینبشه. به هم

 VDSLو  ADSL ینترنتتفاوت مودم و ا

قسمت  یناما در ا ید،برد یپ VDSLو  ADSLمودم  یهااز تفاوت یکار، احتمااًل به بعض یجا ینتا ا
 .یمکن یها رو بررسمودم ینا یهاطور کامل تفاوتبه یمقصد دار 

 هاست که سرعت این دو فناوری پهنای باند دانلود و آپلود اون ترین تفاوتواضح :پهنای باند
 VDSL2 های جدیدترهست. البته اگر فناوری ADSL برابر بیشتر از VDSL 6 دانلود در فناوری

 .ترهرو در نظر بگیریم این اختالف خیلی بیش VDSL2+ و
 اندازی سرویسی اینترنت و راهمشخصه که هزینه :هزینه VDSL تر ازکمی بیش ADSL  .هست

ها این اختالف قیمت ی زیرساخت، سرعت بیشتر، تعداد کم کاربرها و قیمت بیشتر مودمهزینه
 .زننرو رقم می

 هایدر حال حاضر شرکت :های اینترنتدهندهارائه ISP کمی سرویس VDSL  رو ارائه میدن و
 .(ها کاربرد دارههکه در بسیاری از خان ADSL برخالف) استفاده از این فناوری محدوده

 قدرت سیگنال در فناوری :فاصله قابل ارائه VDSL کنه، به شدت با افزایش فاصله افت می
ی کمی حداکثر سرعت این تونه تا فاصلهدهنده خدمات اینترنتی( میارائه) ISP بنابراین

طور ه. همونتربسیار بیش ADSL که، این فاصله برای سرویس رو به کاربران ارائه بده. در حالی
باالتره اما  ADSL خیلی از VDSL های کم، سرعت اینترنتبینید در فاصلهکه در نمودار زیر می

با  ADSL تدریج با هم برابر میشن، اما سرعت اینترنتها بهبا افزایش فاصله، سرعت اون
 .کنهافزایش فاصله تغییر زیادی نمی

 

عامل  ینتر مهم یدارن ول یتاهم VDSL ینترنتهم در سرعت ا کشییمکابل و س یفیتک
 .مسافته
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 VDSL: ینترنتا ینحوه راه انداز 

 یبانیپشت VDSLکه از  یمودم یدجز خر  ایینههز  VDSLبه  ADSLاز  ینترنتا یلتبد یدر حالت کل
. یشهانجام م یدکه انتخاب کرد یادهندهکارها با درخواست از ارائه ییهکاربرها نداره و بق یبرا کنه،یم

 .یکسانن یباها هم تقر بسته یدخر  هایینههز 

 هست؟ کشییمبه س یازین

VDSL شمان. از اونجا  یکتلفن ثابت نزد یمتقس یفقط تا جعبه یبرخطوط ف یول یهنور  یبربر بستر ف
سوکت  یعنی! یشنبه مودم شما وصل م یو کابل تلفن معمول یمس یهابه بعد با استفاده از کابل

 هب یازی. اگر هم نیستن کشییمبه س یازین یجهنداره، در نت ADSLبا  یتفاوت یچه VDSLمودم 
 .یدهانجام م یگانخارج از خونه باشه، مخابرات اون رو را یکشکابل
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 دن؟یرا ارئه م VDSL ینترنتا ییهاچه شرکت

 
 ینترنتا یازمورد ن یرساختز  یو ارتقا یانداز شاتل و مخابرات، ثبت نام، راه یهادر حال حاضر، شرکت

VDSL یشها پالبته از مدت ینترنتنوع ا ین. ایدنبزرگ کشور انجام م یشهرها و شهرهاکالن یرو برا 
. از جمله یشدالزم رو داشتن ارائه م یرساختکه ز  یو مسکون یتجار  ی،ادار  یهامجتمع یبرا

 اشاره کرد. یشگامانبه شاتل، داتک و پ یشهم یدن،رو ارائه م یسازمان VDSLکه  ییهاشرکت

 

 شه؟یانجام م یچجور  VDSL ینترنتثبت نام ا

 :یدمل کنع یرز  یهاشاتل به روش یادر مخابرات  VDSL ینترنتثبت نام ا یبرا

 . مخابرات1

 خودش رو با نام سرینو ارائه میده. با رفتن به سایت شرکت مخابرات VDSL شرکت مخابرات، اینترنت
(tci.ir)ی سرینو، در زیر گزینه (VDSL) تونید با روی اطالعات بیشتر کلیک کنید. در این صفحه می

 .ثبت نام دارن یشپ VDSL درخواست یهم برا ینترنتارائه دهنده ا یخصوص یهاشرکت یباق
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نام، د. بعد از ثبترو انجام بدی VDSL نام اینترنتبینید، ثبتوارد کردن اطالعاتی که در عکس زیر می
 ییک کد رهگیری به شما داده میشه که باید اون رو نگه دارید. البته قبل از این کار بهتره یک به مقاله

 .نگاهی بندازید VDSL و ADSLنقد و بررسی خدمات اینترنت مخابرات: تانوما، 

 

 

 

 . شاتل2

س بررسی اینترنت شاتل + معرفی سروی یاول اینکه اگر قصد دریافت اینترنت از شاتل رو دارید، مقاله
سایت شاتل، وارد وب VDSL تونه بهتون کمک کنه. دوم اینکه برای ثبت نام اینترنت، میها و خدمات

کلیک کنید تا  VDSL یمجموعهبشید. روی خدمات شاتل بعد هم روی زیر (shatel.ir) این شرکت
بینید، می بشید. در این صفحه با وارد کردن اطالعاتی که در تصویر زیر VDSL ی ثبت ناموارد صفحه

تونید ثبت نام خودتون رو انجام بدید. بعد از انجام مراحل باال باید منتظر تماس از طرف شرکت می
 .شاتل باشید

https://netran.net/mag/mokhaberat-internet/
https://netran.net/mag/mokhaberat-internet/
https://netran.net/mag/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%84/
https://netran.net/mag/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%84/
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 یم؟دار  یازن یبه مودم خاص VDSL ینترنتا یراه انداز  یبرا

 
 یکنه. بعض یبانیپشت VDSL یکه از فناور  یددار  یازن ی، شما به مودمVDSLاستفاده از خدمات  یبرا

در اکثر  ین! بنابرایمتقگران یهااما فقط در مودم کنن،یم یبانیهم پشت VDSLاز  ADSL یهااز مودم
و  350 ینقد هاییمت. شرکت مخابرات دو نوع مودم با قیددار  یازن یدمودم جد یکموارد شما به 

 .یدهم بخر  یصورت قسطها رو بهاون تونیدیهزار تومان رو ارائه کرده که شما م 550
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های های اینترنتی و فیزیکی هم بخرید. شرکترو از طریق فروشگاه VDSL هایتونید مودمشما می
 )TENDA( تندا و )ASUS( ایسوس ، )Link-D(دی لینک ، )Link-TP(تی پی لینک ای مثلسازنده

 مورد نظرتون رو VDSL تونید مودمه میدن. شما میهای مختلفی ارائرو در مدل VDSL هایمودم
 .هم تهیه کنید رانفروشگاه اینترنتی نت

 تره؟یشب ADSLاز  VDSL ینترنتتعرفه ا

ها متوجه تعرفه ینا یرو اعالم کردن که با بررس VDSL ینترنتا یشرکت مخابرات و شاتل تعرفه
 با قبل نداره. یو تفاوت یکسانه یباتقر  ADSL ینترنتو ا VDSL ینترنتا یینههز  شیمیم

 

 حرف آخر

 یبه پهنا یازو...(، ن یکموز  یدیو،)و ینآنال یمحتوا یفیتو بهبود ک ینترنتیا یکارهاوکسب یشبا افزا
اتصال  یهادنبال استفاده از روشو کاربرها به یشهاحساس م تریشروز بروزبه ینترنت،ا تریشباند ب

 یبرا -بزرگ  ایحداقل در شهره -مناسب  یینهگز  یک یشهرو م VDSL یتر هستن. فناور پرسرعت
 یو نحوه VDSL یاز فناور  یاطالعات کامل یمکرد یمقاله سع ینباند کاربران دونست. تو ا یبهبود پهنا

 .یدبذار  یوناون رو با ما در م یشیمخوشحال م یددار  ی. اگر سوالیمشما قرار بد یاراون در اخت یافتدر 

 ینترنتاز ا ADSL مودم یول کنه،یم یبانیپشت ADSL ینترنتاز ا VDSL مودم یدر حالت کل
VDSL کنهینم یبانیپشت. 

 :مقاالت مرتبط
 مودم چیست و انواع آن چه کاربردی دارند؟

  LTEو VDSL و ADSL ها پر فروش ترین مودم
 اینترنت فیبرنوری چیست و چه تفاوتی با سایر انواع اینترنت دارد؟

 

https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-vdsl/?filter_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87=%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-tp-link
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-vdsl/?filter_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87=%D8%AF%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-d-link
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-vdsl/?filter_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3-asus
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-vdsl/?filter_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3-asus
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