ﯾا خطوط دﯾجيتالی نا متقارن،به نوعی ارتباط پر سرعت دﯾتا جھت دسترسی به اﯾنترنت و ﯾا پخش وﯾدئوﯾی اطالق می گردد که از طرﯾق
خطوط تلفن معمولی انجام می پذﯾرد.
ADSLدر واقع ﯾکی از خدمات و محصوالت  xDSLمی باشد که به منظور انتقال تا Mbps ٨بر روی سيم تلفن مسی موجود در شبکه
تلفنی ) (PSTNطراحی گردﯾده است.به طور کلی  ADSLتکنولوژی انتقال با سرعت باال است و می توند انتقال داده  ،تصوﯾر و فاکس را با
سرعت باال ھم زمان فراھم کند،که تمام اﯾنھا بدون قطع سروﯾس تلفن ھميشگی )عادی( روی ھمان خط انجام ميشود.
ADSLاز راه تقسيم خط تلفن به دو دامنه فرکانسی کار خود را انجام ميدھد.فرکانسھای زﯾر Khz ٤برای ارسال صدا کنار گذاشته ميشود؛
و فرکانسھای باالی آن نيز برای انتقال اطالعات بکار ميروند.از اﯾن طرﯾق استفاده ھمزمان از اﯾنترنت و تلفن ميسرمی شود و بدﯾن جھت
است که چنين روشی را نا متقارن می نامند و دليل انھم اﯾنست که برای درﯾافت اطالعات ؛ پھنای باند بيشتری نسبت به ارسال آن بکار
گرفته می شود.

سرعت پائين گذاری ) (Downloadھمانگونه که قبال ً گفته شد؛از  ٢٥٦کيلوبيت تا  ٨مگا بيت در ثانيه متغير است  ،و سرعت باالگذاری
)(Uploadنيز بين  ١٦تا  ٦٤٠کيلو بيت در ثانيه خواھد بود.اﯾن خصوصيت بسيار سودمند است ؛چرا که اکثر کاربران اﯾنترنت بيشتر اطالعات
را درﯾافت می کنند تا ارسال.
مزاﯾای استفاده از سروﯾس ADSL
مزاﯾای اﯾن تکنولوژی با برخورداری تجھيزات آن از آخرﯾن پروتکلھای ) Switching(QuS,Trunking,VLANو ) Routing (OSPE,BGP,RIPعبارت
است از:
دسترسی به اﯾنترنت پرسرعت و ثابت
اتصال دائم ) (Onlineبه اﯾنترنت
استفاده ھمزمان از اﯾنترنت و تلفن
عدم وجود ھيچگونه تداخل بين تلفن و اﯾنترنت
حق اشتراک ثابت و ارزان
نصب سرﯾع و آسان
امکان مدﯾرﯾت پھنای باند
ارائه سروﯾسھای مختلف بر روی اﯾنترنت چون (Layer2 Tunneling Protocol)L2,TP.ATM.VPN,Video on demand,VoDSL,P2P(Ip
Security)IPSEC,(Point to Piint Tunneling Protocol)PPTP
امنيت باالی سيستم اﯾنترنتی با برخورداری از سيستم نقطه به نقطه)(Point to Point
خدمات صوتی آنالوگ ) (PBXبصورتVoiceover Ip
ارائه قابليت سروﯾس دھی به:
بانکھا و موسسات دولتی و غير دولتی
شرکتھا و کارخانه ھای بزرگ با تعداد شعب باال
دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی
ساختمانھای مسکونی و تجاری

