
 ADSL وایمکس در مقایسه با

 
 

دستیابی بِ فٌاٍسی ًَیي ٍایوىس بِ هٌظَس اًجام  اهشٍصُ واسبشاى ایٌتشًت دس سشتاسش جْاى بِ جْات هختلفی دس پی

 .ضخصی خَد ّستٌذ ّش چِ سشیع تش اهَس تجاسی، آهَصضی ٍ

 

 ADSL وبرتری های وایمکس در مقایسه با شاید این سوال برای شما هم مطرح شود که تفاوت ها 

  چیست؟

 
 سیستن استباط بی سین است ٍ ًیاصی بِ صیشساختْای وابل وطی ٍ خط تلفي ًذاسد، بِ لحاظ فٌی، ٍایوىس •

ّضیٌِ ّای فشاٍاًی سا بِ واسبشاى تحویل هی  ًیاصهٌذ وابل وطی ٍ خطَط تلفي است وِ دس بسیاسی هَاسد  ADSLاها

  .وٌذ

 
واسبشاى هجبَس   ٍجَد ًذاسد بِ طَسی وِ  ADSLبسیاسی اص ًماط ضْش اهىاى دستشسی بِ ص ّضیٌِ ّا، دسگزضتِ ا •

ٍایوىس، ایٌتشًت دس تواهی ًماط ضْشّای  اها با. بسٌذُ وٌٌذ Dial-up اًذ بِ سیستوْای ون سشعت ٍ سٌتی ضذُ

تی ٍ هٌاطك تجاسی وِ دس حَهِ با ٍایوىس، ضْشن ّای صٌع عالٍُ بش ایي. تحت پَضص دس دستشس خَاّذ بَد

 .ضذ اسائِ خذهات بِ آًْا ٍجَد ًذاسد، اص هضایای ایٌتشًت پشسشعت بْشُ هٌذ خَاّذ اهىاى ADSL ضْشّا ٍالعٌذ ٍ با

 

آهَصضی وِ بِ ایٌتشًت پش  با ٍایوىس اهىاى گستشش هَسساتی هثل باًه ّا، ضشوت ّای تجاسی ٍ هَسسات •

هىاى  ضوا تٌْا هی تَاًیذ دس هٌضل یا هحل واسبِ عباستی دس یه  ADSLبا .هی گشددسشعت ًیاص داسًذ ، اهىاى پزیش 

اهىاى سا بِ ضوا هی دّذ وِ دس تواهی  ثابت اص ایٌتشًت استفادُ وٌیذ، اها لابلیت سیاس ٍ بی سین بَدى ٍایوىس ایي

یتاى اص ایٌتشًت پشسشعت آى بِ هٌبع بشق ٍ واهپیَتش ضخص ًماط تحت پَضص تٌْا با استفادُ اص هَدم ٍ اتصال

عول ضوا دس هیْواًی ّا، هحل واسٍ جلسات ٍ حتی هسافشت بِ دیگش ضْشّای تحت  با ایي آصادی. استفادُ ًواییذ

  .ٍایوىس دس تواهی طَل ضباًِ سٍص اص ایي تجشبِ جذیذ لزت خَاّیذ بشد پَضص

 
اص سشعت  ADSL  وِ بسیاسی اص واسبشاىایي دس حالیست   .اسائِ وٌٌذُ ایٌتشًت با سشعت ٍالعی است ٍایوىس •

دس هیاى چٌذیي واسبش است ٍ تحویل ّضیٌِ ّای ًاضی  ADSL غیشٍالعی آى وِ ًاضی اص بِ اضتشان گزاضتي خذهات

 .ابشاص ًاسضایتی هی وٌٌذ اص آى،

 

 .DSL-E١،T١ ًیض پشداخت، هاًٌذ اتصال بِ خطَط وابلی  DSL ضبىِ با ٍایوىس حتی هی تَاى بِ گستشش •

 .سا بشای هسافتْای طَالًی تش اسائِ وشد DSL ّوچٌیي هی تَاى لابلیتْای فٌاٍسی

 

استفادُ وشدُ ٍ با AES ٍ  DES اص تىٌیه ّا ٍ استاًذاسدّایی ًظیش ٍایوىس بشای اًتمال اطالعات "ضوٌا •

دس بشابش استشاق پٌْای باًذ ٍسیع خَد تاهیي وشدُ وِ هَجب اهٌیت  سهضًگاسی اطالعات، حشین ضخصی اهٌی سا دس

 .سا پذیذ آٍسدُ است (Hack) همابلِ با ًفَر پٌْاًی سوع گشدیذُ ٍ لابلیت

 


