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مقایسه کلی سیستم  GPONو اترنت

اترنت

GPON

ویژگی

1

هزینه

تعداد تجهيزاتى كه توان مصرف
میكنند
زیاد است و هزینه خرید این
تجهيزات نيز
بسيار بيشتر از تكنولوژى GPON
است.

تعداد تجهيزات به طور قابل مالحظهاى
كاهش مىیابد ،هزینه و مصرف برق كاهش
مىیابد.

2

طول عمر

طول عمر كابلهاى زیرساخت به
طور متوسط 5سال است.

طول عمر فيبرهاى زیرساخت به طور متوسط
25سال است.

3

تعميرات و نگهداری

به علت تعدد تجهيزات اكتيو كه
نيازمند
مصرف برق است ،نگهدارى از آنها
احتياج
به رعایت شرایط دمایى و آب و
هوایى و ...
دارند.

از آنجایى كه تجهيزات بين OLTو ONT
مصرف برق ندارند ،پس از نصب نياز به
تعميرات و ملزومات نگهدارى خاصى ندارند.

4

تنظيمات و مدیریت

تجهيزات ميانى اكتيو بوده و هر
یك احتياج
به اعمال تنظيمات دارد.

تجهيزات ميانى نياز به تنظيمات ندارد و
تنظيمات تجهيزات انتهایى ( )ONTبه
صورت مركزى و یكپارچه انجام میشود.

5

قابليت ارتقاء

در صورت نياز به ارتقاء سرعت و
كيفيت و
همگام با پيشرفت تكنولوژى،
تجهيزات و
احتماال زیرساخت كابلى باید
عوض شود.

قابليت ارتقاء بدون تغيير تجهيزات زیرساخت
وجود دارد زیرا از بستر فيبر استفاده مىشود.

6

حداكثر مسافت انتقال به وسيله
فيبر یا كابل

تا  90متر

تا  20كيلومتر

7

فضای مورد استفاده

كابلهادراین روش بسيار نویزپذیر
هستند
و احتياج به سينى كابل جداگانه
دارند.

از آنجا كه در این روش نویز روى رشتههاى
فيبر تاثيرى ندارد میتوان رشتههاى فيبر را
بر روى سينى كابلهاى جریان قوى منتقل
كرد.
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GPON
تكنولوژى  ،GPONآخرین فناورى پياده سازى بستر انتقال اطالعات در ساختمان ها و شهرﻙ هاى مسكونى و صنعتى مى باشد كه
استفاده از آن مزایاى قابل توجهى مانند كاهش هزینه ى راه اندازى و نگهدارى ،افزایش طول عمر و  ...را دارد .عالوه بر آن تمامى
سرویس هاى مورد استفاده در ساختمان ها نظير اینترنت ،تلفن ،تلویزیون اینترنتى ،دوربين مدار بسته و  ...بر روى این بستر قابل راه
اندازى مى باشد .در این تكنولوژى از تجهيزاتى مانند فيبر نورى ،اسپليتر OLT ،و  ONTاستفاده مى شود.

+
ﻓیﺒر نﻮﺭﻯ و کاﺑﻞ مسﻰ

درفناورى  GPONبه جاى كابل
شبكهاز فيبر هاى نورى استفاده مى
شود.

ﻓیﺒر نﻮﺭی

فيبر نورى یا تار نورى رشته باریك و بلندى از شيشه یا پالستيك است كه مىتواند
نور را عبور دهد .با فيبر نورى مى توان دادههاى اینترنت ،صدا و تصویر را
با پهناى باندى بسيار باالتر از كابلهاى معمولى و بدون نویز انتقال داد .طول
عمر این كابلها تا  25سال مىباشد .فيبر نورى در تكنولوژى ،GPONتا
 20كيلومتر برد انتقال دارد.

کاﺑﻞ ﺷﺒﻜه

كابل شبكه (اترنت) كه در تكنولوژى سنتى اترنت استفاده مى شود ،براى اتصال سيمى تجهيزات شبكه
مورد استفاده قرار مىگيرد .كابل اترنت ،داده را از طریﻖ جفت سيﻢهاى مسى به هﻢ تابيده ،انتقال
مىدهد كه برخالف فيبرنورى ،امواج و جریانات مﺤيﻄى (نظير جریان برق) بر روى آنها ایجاد
اختالل مىنماید .طول عمر این كابلها در بهترین حالت تنها  5سال است واطالعات را تا  90متر
بيشتر نمىتوانند انتقال دهند
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اسپیلتﻮﺭ نﻮﺭی و سﻮییچ ﺷﺒﻜه

بجاى سوﺋيﭻ شبكه ازGPONدر فناورى
تقسيﻢكنندهنورىیااسپليتراستفادهمىشود.

+
اسپلیترﻫاﻯنﻮﺭﻯ

اسپليترهاى (تقسيﻢ كنندههاى) نورى از مهمترین
تجهيزات مورد استفاده در شبكه هاى GPON
هستند.اسپليترنورىیكورودىفيبر نورى را به چند
رشته (معموال  (64 ... 8 ،4 ،2تقسيﻢ مىكند كه هر
یك مىتواند به مﺤل مشترﻙ جداگانهاى ارسال گردد.
این تقسيﻢ كننده احتياج به تنظيمات و مدیریت ندارد
و از همهمهﻢتربرخالفسوﺋيﭻهابراىكاركرداحتياج به
برق ،سرمایش و رﻙ مﺨصوﺹ ندارد.

سﻮیچ ﺷﺒﻜه

سوﺋيﭻ شبكه یكى از تجهيزات شبكه استكه در
شبكههاى سنتى اترنت معموال به تعداد زیاد و در
سﻄوﺡ مﺨتلﻒ استفاده مىگردد .این وسيله احتياج به
مصرف برق داشته و براى كاركرد مﻄلوب نياز به
تنظيمات ،فضاى مناسب ،سرمایش مﻄلوب و
نگهدارى و مراقبت دارد و نسبت به اسپليتر فضاى
بيشترى را نيز اشغال ميكند.
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+
 OLTو سﻮﺋیچ مرکﺰﻯ
ﺩستﮕاﻩ مرکﺰﻯ ﺩﺭ تﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ  GPONتﺤت ﻋﻨﻮاﻥ
 OLTﺷﻨاﺧته مﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭ تﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ سﻨتﻰ اترنت اﺯ
سﻮﺋیچ مرکﺰﻯ استﻔاﺩﻩ مﻰﮔرﺩﺩ.

OLT
 OLTدستگاهى است كه خﻄوﻁ فيبر را با استفاده از اسپليترها
به مﺤل مشتركين مى رساند .هر پورت دستگاه مىتواند به حداكثر
 64یا در بعضى شرایط  128مشترﻙ سرویسدهى كند .مدیریت
تمامى ONTها (دستگاههاى سمت مشترﻙ كه در ادامه توﺿيﺢ
داده خواهد شد) و همﭽنين تنظيمات آنها با استفاده از
 Eltex.EMSبه صورت یكپارچه قابل انجام است و دیگر نيازى به
انجام تنظيمات از طرف كاربر نيست.

سوﺋيﭻ مركزى
از سوﺋيﭻ مركزى براى توزیﻊ كابل اترنت بين سوﺋيﭻ هاى
توزیﻊ و دسترسى استفاده مىشود و كاركردى
دارد.تنظيماتتجهيزات  GPONدرشبكهOLTمعادل
سمت مشترﻙ ،حتما باید توسط مشترﻙ یا كارشناﺱ
نصبانجامشود.
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+
 ONTﻭ IAD
ﺩستﮕاﻩﻫایﻰ که ﺩﺭ ﻓﻨاوﺭﻯ  GPONﺩﺭ مﺤﻞ مﺸترﻯ
نﺼﺐ مﻰﺷﻮنﺪ مﻮسﻮﻡ ﺑه  ONTمﻰﺑاﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻓﻨاوﺭﻯ اترنت مﻌﻤﻮﻻ اﺯ  IADﺑراﻯ کاﺭکرﺩ مﺸاﺑه
استﻔاﺩﻩ مﻰﮔرﺩﺩ.

ONT
 ONTیا ترمينالهاى شبكه نورى در مﺤل مشترى نصب
مىشودوسرویسهاىمدنظررافراهﻢمىنماید.
ONTهاتوسطفيبرهاىنورىبهOLTهاوصلمىشوندودرسمتمشترﻙپور
تهایىنظيرLAN WiFiوتلفنآنالوگفراهﻢمىكنندONT .ها تمامى
سرویس هاى مشترﻙ را از طریﻖ یك رشته فيبر ورودى تامين مى كنند.
ONTها مى توانند یك یا دو پورت تلفن آنالوگ داشته باشند و از
پورتهاى شبكه آن ،هﻢ براى دسترسى دیتا و هﻢ جهت استفاده گوشى
تلفن دیجيتال ) (IP Phoneمى توان استفادهكرد.
تنظيماتONTهادرشبكهGPONبصورتمركزىوبدوندخالتمشترﻙ
مى تواند انجامپذیرد.

IAD
 IADهمان نقش  ONTرا در شبكه اترنت داردIAD .هایى كه در شبكه
هاى اترنت مورد استفاده قرار مى گيرند بجاى فيبر ،ورودى كابل شبكه
دارند ولى همان پورتهاى فراهﻢ شده توسط  ONTها را مى توانند
فراهﻢ كنند.
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براى مقایسه كارایى ،هزینهها و توان مصرفى ،فرض كنيد كه مىخواهيﻢ به دو روش اترنت سنتى و  GPONسرویسهایى از قبيل
اینترنت ،تلفن IPTV ،و  ...را به  100مشترﻙ ساكن در یك

ساختمان ده طبقه اراﺋه بدهيﻢ.
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Optical Network Terminal
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Core Switch
) Optical Line Terminal ( OLT

همانطور كه در شكل باال پيداست ،در توزیﻊ كابل شبكه در شبكه سنتى باید از سوﺋيﭻ استفاده كنيﻢ ولى این كار با صرف هزینه
و وقت و نيروى انسانى كمتر با اسپليتر قابل انجام است.

Splitter
)(GPON

)Switch (Ethernet

هزینه بسيار پایين
احتياج به مراقبت و مدیریت پس از نصب ندارد

هزینه بسيارباال
احتياج به مراقبت و مدیریت پس از نصب دارد

احتياج به تنظيمات ندارد
مصرف برق ندارد

احتياج به تنظيمات دارد
مصرف برق دارد
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با توجه به موارد ﺫكر شده ،براى سرویسدهى به  100مشترﻙ ،در تكنولوژى  GPONبه یك  OLTو  ONT 100احتياج داریﻢ.
در تكنولوژى اترنت براى این ميزان سرویسدهى ،به  1سوﺋيﭻ مركزى 5 ،سوﺋيﭻ توزیﻊ و  100مودم روتر احتياج است .در شكل زیر
مقایسهاى از ميزان مصرف توان این تجهيزات مشاهده مى كنيد:

مقایسه توان مصرفى در دو تكنولوژى  GPONو Ethernet

همﭽنين كابلكشى در تكنولوژى  GPONفضاى بسيار بسيار كمترى نسبت به  Ethernetاشغال مىكند:

NOPG

Ethernet
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این مساله باعﺚ مىشود كه وزن كابلكشى نيز هﻢ به ميزان قابل توجهى كاهش پيدا كند.

+
کاﺑﻞ اترنت

ﻓیﺒر
ميزان فيبر مورد استفاده:

براى اینترنت ،تلفنو هر سرویس دیگرى1000 :

ميزان كابل مورد استفاده:
براى اینترنت و تلفن 24000:متر براى

متر
در كل  1000متر فيبر استفاده شده است كه هزینه اى
معادل  $1200خواهد داشت و از آنجایى كه هر  1000متر
از فيبر وزنى معادل  6كيلوگرم دارد ،وزن كل فيبرهاى
استفاده شده در این روش  6كيلوگرم خواهد بود.

در كل 24000متر كابل اترنت استفاده شده است
كه هزینه اى معادل $ 9300خواهد داشت و از
آنجایى كه هر  1000متر از كابل  CATE6وزنى
معادل  59كيلوگرم دارد ،وزن كل فيبرهاى استفاده
شده در این روش 1.5تن خواهد بود.

 .قيمت باالتر

 .ﻗیﻤت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ

 .وزن بيشتر

 .وﺯﻥ کﻤتر

EROC441

CAT5

CAT6

144CATE5
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ﻭ

تمامىموارد ﺫكرشده ،باعﺚ مىشود هزینههاىCAPEX
 OPEXبـه ميـزان قابـل توجهـى كـاهـش پيـدا كنـد.

هزینههاى CAPEX

هزینههاى OPEX
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Data Center

مركزمﺨابراتتلفن

اینترنت

Core Switch

فاصله قابل قبول :حداكثر  90متر

در صورت نياز به ارتقاء تكنولوژى ،تجهيزات
و احتماال زیرساخت كابلى باید عوض شود.
طول عمر كابلهاى زیرساخت به طور متوسط  5سال
است
كابلها در این روش
بسيار
نویزپذیر هستند و
احتياج به
سينى كابل جداگانه
دارند.

Distribution Switch

IAD IAD

بهعلتتعددتجهيزاتاكتيوكهنيازمندمصرف
برق است ،نگهدارى از آنها احتياج به
رعایتشرایط دمایى و آب و هوایى و  ...دارند.
همﭽنينهریكاحتياجبهاعمالتنظيماتدارند.
ـ ﻮ ژﻯ

IAD
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Data Center

OLT

فاصله قابل قبول :حداكثر  20كيلومتر

قابليت ارتقاء تكنولوژى بدون تغييرات
زیرساختى وجود دارد.
طول عمر فيبرهاى زیرساخت به
طورمتوسط  25سالاست.

از آنجا كه در این روش نویز روى
رشتههاى فيبر تاثير ندارد مى توان
رشتههاى فيبر را بر روى سينى
كابلهاى جریان قوى منتقل كرد.
Splitter

ONT

از آنجایى كه تجهيزات بين  OLTو  ONTمصرف
برق ندارد ،پس از نصب نياز به تعميرات و
ملزومات نگهدارى خاصى ندارد .تنظيمات به
صورتیكپارچهدرOLTانجاممىشود

N

ONT

