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 ADSLاشنايي با فناوري

ADSL مانند  (استاندارد تلفن موجودرا براي دستگاه هاي تلفن          کابل

،قابل استفاده مي کند و مانند يک اتصال پرسرعت داده          ) تلفن يا فاکس  

 .  مي نمايدعمل  ISP به

 به LAN از کامپيوتر كاربر و يا شبکه محلي             ين کار با تبديل داده     ا

 اين سيگنالهاي با    كهجام مي گردد،    z باال ان  سيگنالهاي صوتي با فرکانس   

 زمانيفرکانس باال مي توانند در طول کابل تلفن كاربر ،در همان بازه              

 .که سيگنالها از تلفن يا فاکس عبور مي کند، منتقل شوند

يلتر از پارازيت حاصل از فرکانس باال که از انتقال بوسيله تلفن يا                   ف

و سيگنال ديجيتال با فرکانس باال      يجاد مي شود جلوگيري كرده      افاکس  

 . مي شود را متوقف مي کندکشفکه بوسيله دستگاه تلفن 
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ADSL ي جديدي است که توسط          تکنولوژBellcore Labs of 

Morristown در New Jerseyيافت  گسترش .ADSL مخفف

Asymmetric Digital Subscriber Line)    خطوط مشترک ديجيتالي

 باين تکنولوژي بزرگ در ارتباطات       دوم ADSL. مي باشد ) نا متقارن 

 را از ميان    داده 7MBيي عبور   توانا ADSL.پهناي باند باال خواهد شد     

يمهاي تلفن مسي ، که در حال حاضر در اکثر منازل نصب شده است               س

 . مي باشدداراو در دسترس مي باشد را 

    ADSL.  با سرعت باال است    انتقالي  تکنولوژ ADSL طور کلي ،     به

; مي باشد که ارتباط آن نامتقارن مي باشد         ها DSLواقع نوعي از     در

به هرحال ، . استي سرعت ارسال داده در ثانيه کمتر از دريافت آن   يعن

، هنوز به طور قابل توجهي سريع تر از اتصال با            )مسير کندتر (خروجي  

 مسي را به کانال     خطوطي باند   پهنا ADSL.  آنالوگ عمل ميكند   مودم
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 مي کند و آخرين کانال را جهت ارسال صدا و فاکس                 ها يي تقسيم   

ي تخصيص مي دهد و بقيه را براي انتقال دو طرفه اطالعات                 معمول

 .کنداستفاده مي 

 داده ، تصوير و فاکس را با           انتقالي تواند   م  ADSL اين روش،     در

 قطع اتصال    بدونسرعت باال هم زمان فراهم کند ، که تمام اينها                 

يک . روي همان خط انجام مي شود       ) عادي (سرويس تلفن هميشگي  

سرويس  (POTS اختصاص داده شده براي             فرکانسمحدوده   

وجود دارد، بنابراين همچنان مي توانيد تماس تلفني        ) مخابرات معمولي 

 . انتقال داده با سرعت باال داشته باشيد خاللخود را در 
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 :يا مزا

 انتقال  سرعت ADSL.است  ADSLياي بسياري در استفاده از         مزا

 به تحويل با    قادر  ADSLدر حال حاضر ،      . ي را باال مي برد     جارداده  

 256K حد تا  upstream سرعت و 2MB حد تا downstreamسرعت 

ينده مي  آدر  . كه البته توانايي افزايش اين سرعت ها را نيز دارد          .است

 را upstream سرعت   و 32MB حد تا   را  downstream توان سرعت   

 .يش دادافزا 2MBحد تا 

ي باند زيادي    پهناADSL , Dialup   نياز به برقراري ارتباط        بدون

 ارتباط ADSL مودم   نصببراي خط تلفن موجود درست مي کند و با          



 

 5 

 اين امر نياز به شماره گيري براي برقراري            كههميشه برقرار است     

 . رفع مي کندرا (LAN)يمحلارتباط به اينترنت يا شبکه 

 %۱تفاده از منابع عادي سرويس هاي تلفن در حدود                 اس حداکثر

) ٪۹۹(نودونه درصد    ، ADSL.باشديت واقعي خطوط تلفن مي       ظرف 

 هدررفته را براي انتقال داده با سرعت باال مورد استفاده قرار             قسمت

اين کار با مستقر کردن کانال هاي فرکانس متفاوت براي              .دهدمي  

، بنابراين هنگاميکه بقيه سيم       ي رسد مکاربرد هاي مختلف به انجام        

 هنوز ارتباط صدا    شودبراي انتقال اطالعات با فرکانس باال استفاده مي          

 .با آخرين حد طيف فرکانسي برقرار است

 چندوظيفگي هم در آن به اين دليل که کانال هاي فرکانسي                 قابليت

 قادر  ADSLيم استفاده مي شود،باعث شده كه        سمختلفي روي يک    

بطوريكه ميتوان از تلفن و      . هم زمان از صدا و داده باشد           به استفاده 
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 LAN يا شبکه محلي   و  NETوهم زمان به شبکه       استفاده كرد    فاکس

  . و تمام اينها روي همان خط تلفن مي باشدداشتي دسترس 

 


