
 

برای . کند در ھنگام استفاده از آن باید به نکاتی توجه نمود با طيف خاصی از فرکانس کار می ADSL با توجه به آنکه
بایست فيلترھای فرکانسی مناسبی را نصب کرد و در عين حال مراقب  با خطوط تلفنی می ADSL جلوگيری از تداخل

 .مناسب باشد ADSL بود که سطح سيگنال برای برقراری ارتباط

یک . کرد بایست از محل اقامت مشتری بازدید می برای اولين بار به بازار عرضه شد یک متخصص می DSL وقتی
از  DSL گردید در این صورت سيگنال شود و یک خط داده از آن منشعب می در نزدیکی محل نصب می» اسپليتر«

ھا نيز از انتظار  این روش ھزینه زیادی دارد و مشتری. دیدگر شد و در محل اقامت کاربر ميرا نمی ھمان ابتدا جدا می
ھای نصب خودکار  به دنبال گزینه ADSL بنابراین بسياری از ارائه دھندگان. برای حضور متخصص در محل ناراضی بودند

 دادند و مشتری شخصا از عھده نصب بر رفتند و در واقع فقط تجھيزات و دستور العمل را به مشتری تحویل می
 .آمد می

با استفاده از یک : ای خارج از محل اقامت روش متفاوتی در پيش گرفته شد  به جای جدا کردن سيگنال در نقطه
 DSL شد که فيلتر به کار رفته در این روش را ميکرو فيلتر می» فيلتر«فيلتر پایين گذر، سيگنال در پریز ھر تلفن 

 .اقامت کاربر نيست در این روش نياز به سيم کشی در محل. نامند می

 یکی از معایب روش نصب خودکار این است که ھنگامی که بيش از پنج وسيله آنالوگ را به خط وصل کنيم سيگنال
DSL ھا مشاھده  ھای تلفن ساختمان امروزه مشکل ميرایی سيگنال در اغلب سيم کشی. ممکن است تضعيف شود
ھای تلفن موجوددر خانه یک فيلتر ارسال  ه برای تمامی پریزھای حذف این پدیده این است ک یکی از روش. شود می

از آنجا . شود انجام ندھيم اط^عات به اینترنت قرار دھيم اما این عمل را در مورد پریز تلفنی که مودم به آن وصل می
ھای  که اجرای این روش مستلزم ایجاد تغييرات در سيم کشی تلفن ساختمان است و دربرخی از سيم کشی

معموc بھتر است فيلتر را در ھمه . گيرد دھد کمتر مورد استفاده قرار می جواب نمی) با طراحی ضعيف(ختمان سا
 .پریزھای تلفن کار بگذاریم

 


