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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

 تا ADSL از DSL: انواع
VDSL2+ 

 

در سطح وب برخورد  xDSL شاید به دفعات با عبارت
عنوان یک اختصار کرده باشید. این کلمه رو میشه به

 ADSL مثل DSL هاییا نماینده برای انواع تکنولوژی
معرفی کرد. در این مقاله قصد داریم شما رو  VDSL و

آشنا کنیم. با ما همراه  DSL انواع و DSL با فناوری
 .باشید

 

netran.net/mag/dsl/
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عنوان یک در سطح وب برخورد کرده باشید. این کلمه رو میشه به xDSL شاید به دفعات با عبارت
معرفی کرد. در این مقاله قصد  VDSL و ADSL مثل DSL هایاختصار یا نماینده برای انواع تکنولوژی

 .نیم. با ما همراه باشیدآشنا ک DSL انواع و DSL داریم شما رو با فناوری

 DSL چیست ؟ 

 
یک روش برای  DSL طور کلی فناوریباید بگیم که به چیست ؟ DSL تکنولوژی در پاسخ به سوال

 Digital Subscriber مخفف عبارت التین. DSL ای کمهبا سرعت زیاد و هزینه اینترنت وصل شدن به
Line خط اشتراک دیجیتال(ی مفهومی این عبارت میشه هست. ترجمه .(DSL  از طریق خطوط تلفن

 .معمولی مسی پهای باند مناسبی رو در اختیار افراد داخل خونه یا مشاغل میذاره

 ؟ DSL انواع

 

https://netran.net/
https://netran.net/
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DSL وجود اومدن واژهانواع مختلفی داره که باعث به xDSL میشه. تفاوت xDSLاوت ها اغلب در تف
 .ها برای اتصال به اینترنتهسرعت و امکانات اون

 :، میشه به موارد پایین اشاره کرد DSLاز جمله انواع
 ADSL 
 HDSL  
 IDSL 
 MSDSL 
 RADSL  
 SDSL 
 VDSL 
DSLمتقارن  یکل یها به دو دسته(symmetric)  و نامتقارن (Asymmetric) در ادامه یشنم یمتقس .

 .کنیمیم یرو بررسهاشون دو دسته و تفاوت ینا

 DSL سیستم های متقارن
در خانه، سرعت دانلود  ADSL مودم ها دیدید که زمان اتصال به اینترنت با استفاده ازمطمئنا بار

قتی میخواید یک فایل چند مگابایتی رو آپلود کنید، با مشکل کندی سرعت آپلود باالیی دارید اما و
 .حل شده DSL های متقارن انواعرو میشید. این مشکلیه که در تکنولوژی سیستمروبه

مگابیت در ثانیه(  Mbps 3/2 (ارسال و دریافت اطالعات روی تکنولوژی متقارن، در بهترین حالت با
 :های متقارن محسوب میشن DSLترینمحبوب های زیر،. DSLبرابره
 HDSL 
  HDSL-2 
 SDSL 
 SHSDSL 

 DSLنامتقارن  یها یستمس

های متقارن، یکسان بودن سرعت دانلود و آپلوده. این های سیستمیژگیترین ویکی از مهم
 .های هاستینگ استفاده بشهها و شرکتها، کنفرانسویژگی باعث شده تا از اون اغلب در وبینار

 
 

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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ترین مثال برای متقارن سرعت دانلود با آپلود متفاوته، در واقع سرعت آپلود کمتره. بارزدر سیستم نا
العات استفاده های آشناییه که در خانه برای انتقال اطADSL ، همونDSL های نامتقارنسیستم

 .کنیممی

 

 .کنیمصورت جدا بررسی میها رو به DSLدر ادامه انواع

 )در ایران DSL ترینمحبوب ADSL (انواع

 
زیادی داره و  مزایای ADSL .میشه همزمان هم از تلفن هم از انتقال اطالعات استفاده کرد ADSL با

 .در ایران بشه DSL ترین انواعهمین موضوع باعث شده تا این تکنولوژی از محبوب
 نام کاملAsymmetric DSL : 
 متقارننا 
  مگابیت بر ثانیه 7سرعت دانلود: حداکثر تا 
  مگابیت در ثانیه سرعت آپلود 1.5سرعت آپلود: حداکثر تا 

 NOISE شده تا از ، سرعت دانلود بیشتر از سرعت آپلود تنظیم DSLدر تکنولوژی نامتقارن انواع
 .جلوگیری بشه Crosstalk یا

 
 

 .نامتقارن بهترین گزینه برای افرادیه که برای دانلود به پهنای بیشتری نیاز دارن DSL فناوری
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 اشاره کرد: یربه موارد ز  یشهم ADSL یایاز جمله مزا
 اتصال چندین کاربر روی یک خط اشتراکی با سرعت باال 
 به صرفه از نظر اقتصادی 
 وجود اتصال دائم 
 سرعت باال 
 بازدهی مناسب 
 و… 

ADSL LITE (G.Lite) 
 512مگابیت در ثانیه و سرعت آپلود حداکثر  1داره. از سرعت دانلود حداکثر  ADSL کمتری از سرعت

 .کنهپشتیبانی می کیلوبیت در ثانیه

+ADSL2 

مگابیت در ثانیه و  20بیشتره. سرعت دانلود در اون به حداکثر  ADSL از ADSL2+ سرعت و کیفیت
 .کیلوبیت در ثانیه میرسه 850سرعت آپلود به 

 )تنظیم سرعت با مودم R-ADSL (فناوری
داره. محبوبیت این فناوری بیشتر به این دلیله که سرعت  ADSL سرعت انتقال اطالعات مشابهی با

 .تونه با مودم تنظیم بشهمی
 نام کاملrate-adaptive DSL : 
 نامتقارن 

HDSL ؟ یستچ 
های متقارن  DSL انواع ترینتوسعه داده شد و یکی از قدیمی 1990ی این فناوری در اوایل دهه

به دو خط تلفن جداگانه نیاز داره و به همین دلیل دیگه از اون  HDSL حساب میاد. استفاده ازبه
 .استفاده نمیشه

 نام کاملHigh bit-rate DSL : 
 متقارن 
  مگابیت در ثانیه 2.048سرعت دانلود و آپلود: حداکثر 

SDSL ؟ یستچ 
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ها به SDSLکه  ینهها اتفاوت اون ینتر گفت مهم یشهداره و م یادیها شباهت ز HDSLنوع با  ینا
 دارن. یازخط ن یک
 نام کاملSymmetric DSL : 
 متقارن 
  مگابیت در ثانیه 1.54سرعت دانلود و آپلود: حداکثر 

) MSDSLجدا از تلفن یبه خط یازن) 
ی پرداختی، قابل تنظیمه، یعنی به میزان هزینه DSL یدهندهها توسط مرکز ارائهMSDSL سرعت

 .دسترسی و سرعت کم و زیاد میشه
 نام کاملMultirate Symmetric DSL : 
 متقارن 
  مگابیت در ثانیه 2سرعت دانلود و آپلود: حداکثر 

 

  IDSL فناوری
یک اتصال همیشه  ISDN هست که به بر خالف DSL و فناوری ISDN این فناوری ترکیبی از فناوری

 .ندرت استفاده میشهدلیل سرعت کم بهبه IDSL .روشنه
 نام کاملISDN digital subscriber line : 
 متقارن 
  :کیلوبیت در ثانیه 144سرعت دانلود و آپلود 

  DSL) ینروزتر بهVDSL (انواع 

 MSDSمتره 880سافتش به خطی جدا از خط تلفن نیاز داره و بیشترین م. 
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 VDSL میشه انقالبی در دنیای انواعرو DSL مودم ها دونست. سرعت انتقال اطالعات این فناوری و 
 VDSL فناوری هم مناسب و ایدئالههای قبلیه. پهنای باند این برابر سرعت 5تا  4حداقل. 

 نام کاملVery High bit-rate DSL : 
 متقارن و نامتقارن 
  مگابیت در ثانیه 55سرعت دانلود: حداکثر 
  مگابیت در ثانیه 16سرعت آپلود: حداکثر 

 

VDSL2 

دهی در های کم رو پوشش میده. حداکثر مسافت پوششاینه که مسافت VDSL تنها محدودیت
 .متره 1200اون، 

 

 چیست و چه تفاوتی با VDSL فناوری یبرای اینکه بیشتر راجع به این فناوری بدونید، مقاله
 ADSLرو مطالعه کنید دارد؟. 

 

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/
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/
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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هم ی معادالت رو بههمه VDSL2 بودن، معرفی VDSL در حالی که اهالی دنیای فناوری هنوز در رویای
ی دهندهدر این فناوری فاصله از ارائه کنه. مگابیت در ثانیه استفاده می 100زد. این فناوری از سرعت 

 .متر باشه 500اینترنت باید حداکثر 

+VDSL2 
مگابیت در ثانیه و سرعت  300ر ما در دسترس نیست. سرعت دانلود حداکثر این فناوری هنوز در کشو

 .متری رو هم پوشش میده 300مگابیت در ثانیه است. حداکثر فاصله  100آپلود حداکثر 

  DSLمزایای
کنه از خط تلفن استفاده می DSL هزینه بودن اونه. فناوریساده و کم DSL ترین مزایای انواعاز مهم

، به زیر ساخت جدید نیاز نداره و تنها DSL و هنگام تصمیم به اتصال به اینترنت از طریق فناوری
میشه همزمان هم از کنه و کافیه یک مودم تهیه کنید. از دیگر مزایا اینه که خط تلفن رو اشغال نمی

است.  دقیقه 1تلفن و هم از اینترنت استفاده کرد. همچنین زمان اتصال به اینترنت پایین و کمتر از 
 .های دریافتی هم زیاد نیستی حجمهزینه

 DSL معایب
مخابرات یا ی شما از است. هر چی خونه حساس بودن به فاصله DSL یکی از معایب انواع

تونه کشی میی اینترنت دورتر باشه، پهنای باند هم کمتر میشه. عالوه بر این، کیفیت سیمدهندهارائه
رو پهنای باند تاثیر بذاره. آخرین گزینه هم کم بودن سرعت آپلوده. برای اکثر اشخاصی که برای دیدن 

ی مناسبیه. نت دسترسی دارن گزینههای مشابه به اینترفیلم، گوش دادن به موزیک، خرید و فعالیت
 DSLهای آنالین انجام میدید یا استریم به اشتراک میذارید، های آنالین دارید، بازیولی اگه کنفرانس

 .ی بهتریهها اتصال با کابل یا فیبر گزینهکننده باشه. برای این فعالیتمیتونه اذیت
 

 حرف آخر

 :ت مرتبطمقاال
  VDSL راهنمای خرید مودم

 اینترنت فیبرنوری چیست و چه تفاوتی با سایر انواع اینترنت دارد؟
 شیوه تشخیص نویز ADSL  +روش کاربردی برای کاهش نویز خطوط 6 

https://netran.net/mag/which-vdsl-modem-should-i-buy/
https://netran.net/mag/which-vdsl-modem-should-i-buy/
https://netran.net/mag/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/reduce-adsl-noise/
https://netran.net/mag/reduce-adsl-noise/
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آشنا کنیم. در انتها هم به معرفی  DSL انواع و DSL در این مقاله سعی کردیم در ابتدا شما رو با مفهوم
پرداختیم. امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشه. اگر سوالی دارید  DSL جدیدترین تکنولوژی

 .اون رو با ما در میون بذاریدخوشحال میشیم 
 


