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ُای تطق ؼاذتواى ضا تَ کاتل ـثکَ  ، ؼینPower Line یک ـثکَ هثتٌی تط

ُای  ُا، ػالٍّ تط کاضکطز هؼوْلی، ؼیگٌال کٌس؛ تَ ایي هؼٌا کَ ایي ؼین تثسیل هی

تا تْجَ تَ ایي هؽألَ تمطیثا توام . کٌٌس جا هی ُای کاهپیْتطی ضا ًیع جاتَ زازٍ ـثکَ

جایگعیي  Power Line .هٌاؼة ُؽتٌس power Line ُا تطای اؼتفازٍ اظ ذاًَ

ـْز، یؼٌی ـوا ُوچٌاى تَ ضّتط ّ ؼایط تجِیعات  اتعاضُای هؼوْلی ـثکَ ًوی

ُای جسیس هحؽْب  ًیاظ زاضیس، اها ضاٍ ذْتی تطای گؽتطؾ ـثکَ تَ هکاى

 .ـْز هی

فای یا اؼتفازٍ اظ کاتل ـثکَ،  ، زض همایؽَ تا ـثکَ ّایPower Line ُای ـثکَ

ایي هؽألَ تساى ػلت اؼت کَ . تؽیاض کوتطی تطذْضزاض ُؽتٌساظ هحثْتت 

زض ایي لؽوت لمس زاضین ایي . ُای ایي ًْع ـثکَ آـٌا ًیؽتٌس کاضتطاى تا هعیت

 .زیسگاٍ ضا تغییط زُین

 کاضتطزُای هتساّل

گیطًس،  ُای هرتلف هْضز اؼتفازٍ لطاض هی ، زض ترؿPower Line ُای ـثکَ

ّ  (Smart Grids) ُای ُْـوٌس ًظیط ـثکَ ُای تعضگی تطای هثال پطّژٍ
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تطای فطاُن  Power Line تاًس پاّض الیي، کَ اظ اتماالت ُای پِي ؼطّیػ

کَ اظ یک  DSL چیعی ـثیَ تَ ؼطّیػ)کٌٌس  ًوْزى ؼیگٌال ایٌتطًت اؼتفازٍ هی

 تا ّجْز کاضتطزُای هتٌْع(. گیطز ذظ تلفي آهازٍ تطای ُویي کاض تِطٍ هی

Power Line ُای ُای کْچک ّ تعضگ، زض ایي همالَ زض هْضز ـثکَ ضّژٍزض پ 

Power Line یؼٌی اؼتفازٍ اظ ایي فٌاّضی تطای اتمال . کٌین ذاًگی لحثت هی

 .ُای ّایطلػ یا زؼتگاٍ Ethernet-Ready ُای زؼتگاٍ

 Power تطیي کاضتطز ـثکَ تطیي ّ هتساّل ایي هْضز هحثْب :های باسیم اتصال دستگاه

Line  ـسٍ ّ تَ طْض کلی تط اؼاغ آزاپتْضُایهحؽْب Power Line  ػول

 .ـْز ُط یک اظ آزاپتْضُا، حسالل یک پْضت ـثکَ هحؽْب هی. کٌس هی

تطای ایجاز اّلیي کاًکفي پاّض الیي تَ زّ آزاپتْض ًیاظهٌس ُؽتیس، تَ ُویي زلیل 

ـًْس ُای زّتایی ػطضَ هی اغلة آزاپتْضُای پاّضالیي زض تؽتَ . 

هتمل ـسٍ ّ زّهیي  LAN ـثکَ( یا ؼْئیچ)تْض تَ پْضت ـثکَ ضّتط اّلیي آزاپ

. ـْز هاًٌس ضایاًَ یا چاپگط هتمل هی Ethernet-Ready آزاپتْض تَ یک زؼتگاٍ

-Ethernet حاال کافی اؼت ُط زّ آزاپتْض ضا تَ پطیع تطق هتمل کٌیس تا زؼتگاٍ
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Ready ُای تطق تؼثیَ  متٌِا ػاهل اتمال زّ آزاپتْض، ؼی. تَ ـثکَ هلحك ـْز

 .ـسٍ زض زیْاضُا ُؽتٌس

تؼس اظ تطلطاضی اّلیي اضتثاط، تطای ُط زؼتگاٍ جسیس، تَ یک آزاپتْض زیگط ًیاظ 

تیؿ اظ یک پْضت ـثکَ  Power Line تؼضی اظ آزاپتْضُای)ذْاُیس زاـت 

 .(ایي آزاپتْضُا، لاتل اتمال تَ چٌسیي زؼتگاٍ ُؽتٌس. زاضًس

ُای تاؼین اؼت، تا  ایي کاض، ـثیَ تَ اتمال زؼتگاٍ :های وایرلس اتصال دستگاه

فای ذْز تَ یک  ایي تفاّت کَ زض ایي هْضز، آزاپتْض زّم تطای ایجاز ـثکَ ّای

اظ آزاپتْض اّل تَ آزاپتْض زّم  LAN ـثکَ. اکؽػ پْیٌت زاذلی هجِع اؼت

غ ُای ّایطل فای تطای زؼتگاٍ ُای ّای گؽتطؾ یافتَ ّ اظ آزاپتْض زّم ؼیگٌال

 .ـًْس هی (Broadcast) ُای ُْـوٌس تطزکؽت ُا یا تلفي ُا، تثلت هاًٌس لپ تاپ

 ُا، هجِع تَ یک اتمال تطذی اظ تجِیعات ـثکَ، هاًٌس ضّتطُا ّ ؼْئیچ

Power Line ضّتط. زاذلی ًیع ُؽتٌس D-Link DHP-1320 Wireless N 

PowerLine ؼْئیچ چِاض پْضت ّ D-Link DHP-540 PowerLine AV 
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ّجْز ایي ًْع تجِیعات ػجیة ًیؽت، . زّ ًوًَْ اظ ایي تجِیعات ُؽتٌس 500

 .زُی تایس تَ پطیع تطق هتمل ـْز چطا کَ تَ ُط حال زؼتگاٍ تطای ؼطّیػ

 

 Power Line اؼتاًساضزُای

 HomePlug Powerline ُای هثتٌی تط پاّض الیي گطُّی هْؼْم تَ ـثکَ

Alliance حاضط زّ اؼتاًساضز اللی ّجْز زض حال . ـًْس اؼتاًساضزؼاظی هی

 ّ اؼتاًساضز HomePlug 1.0 اؼتاًساضز: زاضز کَ تایس تا آًِا آـٌا ـْیس

HomePlug AV 

هؼطفی ـس کَ  ۲۰۰۱تطای اّلیي تاض زض ؼال  :HomePlug 1.0 استاندارد

ایي اؼتاًساضز زض حال حاضط هٌؽْخ . هگاتیت زض ثاًیَ زاـت 14ؼطػتی تطاتط تا

 .زاضزـسٍ ّ کاضتطزی ى



5 www.SaranIT.com 

 

هؼطفی ـسٍ ّ ؼطػتی تطاتط تا  ۲۰۰۵زض ؼال  :HomePlug AV استاندارد

 ُای چٌس ضؼاًَ ای ایي اؼتاًساضز تطای اًتمال فایل. هگاتیت زض ثاًیَ زاضز ۲۰۰

(Multimedia) ػثاضت. تَ اًساظٍ کافی ؼطیغ اؼت AV  ُّن زض ّالغ هرفف ز

 .ـْز هحؽْب هی Audio ّ Video کلوَ

 AES 128 ایي اؼتاًساضز تطای فطاُن ًوْزى یک تؽتط ایوي اظ هتس ضهعگصاضی

 اظ ًؽرَ پیفیي یؼٌی HomePlug AV اؼتاًساضز. کٌس یت ًیع پفتیثاًی هیب

HomePlug 1.0 ُن پفتیثاًی ًوْزٍ ّ تا ًام تجاضی Powerline AV یا 

Powerline AV 200 ـْز ـٌاذتَ هی. 

Powerline AV: هگاتیت زض  ۱۰۰آًِا  آزاپتْضُایی ُؽتٌس کَ ؼطػت اؼوی

زض ػول . کٌٌس ًیع پفتیثاًی هی Ethernet 10/100 ثاًیَ اؼت ّ اظ اؼتاًساضز

 .هگاتیت زض ثاًیَ اؼت ۶۰تا  ۲۰ؼطػت ایي آزاپتْضُای همساضی تیي 

 WD ّ کیت ـثکَ D-Link DHP-1320 Wireless N PowerLine ضّتط

Livewire Powerline AVٍُای زّ ًوًَْ اظ زؼتگاPowerline AV/200 

 .ـًْس هحؽْب هی
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ضا تأییس ًوْز،  HomePlug AV اؼتاًساضز ۲۰۱۰زض ؼال  IEEE پػ اظ آًکَ

 Power Line اظ آًجاییکَ. ایي اؼتاًساضز هحثْتیت ّ ـِطت تیفتطی پیسا کطز

ای کطز کَ  ضا ّاضز هجوْػَ Power Lineیک اؼتاًساضز هؽتمل تْز، ایي تأییس، 

ایي تأییسٍ، ػالٍّ تط . ـس ُای ـثکَ ًیع هی ـاهل ؼایط اؼتاًساضزُا ّ پطّتکل

ُای هرتلف ضا تا یکسیگط  ؼاظگاضی آزاپتْضُای ؼاذتَ ـسٍ تْؼظ ـطکتایٌکَ 

هگاتیت زض ثاًیَ ًیع  500ًوْز هٌجط افعایؿ ؼطػت ایي اؼتاًساضز تا  تضویي هی

 .ـْز ـٌاذتَ هی Powerline AV 500 حاال ایي اؼتاًساضز تا ًام تجاضی. گفت

Powerline AV 500: گاض اؼت، تط اؼاغ ًْع پْضتی کَ تا آزاپتْض ؼاظ

 زض ػول ؼطػت. زُس هگاتیت زض ثاًیَ ضا اضائَ هی 500یا  100ؼطػتی هؼازل 

Powerline AV 500 تیفتط اظ Powerline AV  200تا  90تْزٍ ّ تیي 

 .هگاتیت زض ثاًیَ اؼت

Zyxel PLA4231 500 Mbps Powerline Wireless N Extender 

ّD-Link DHP-501AV PowerLine AV 500 ًَُْای  یی اظ زؼتگاٍُا ًو

 .ـًْس هحؽْب هی Powerline AV 500 ؼاظگاض تا
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ًیع ّجْز  HomePlug AV 2 ػالٍّ تط هْاضز فْق، اؼتاًساضز زیگطی تا ًام

ایي اؼتاًساضز ًیع . زُس ُای گیگاتیتی ضا تَ کاضتطاى اضائَ هی زاضز کَ ؼطػت

ی پیفیي ًیع ُا ُای ؼاظگاض تا ًؽرَ ضا کؽة ًوْزٍ ّ اظ زؼتگاٍ IEEE تأییسیَ

 .کٌس پفتیثاًی هی

 ُای پاّض الیي ُای ـثکَ هعیت

ُای پاّض الیي، ضاحتی اؼتفازٍ اظ آًِا اؼت؛  اّلیي ّ تعضگتطیي ّیژگی ـثکَ

تَ جای . کٌین ُای تاؼین هؼوْلی همایؽَ هی ػلی الرمْق ّلتی آًِا ضا تا ـثکَ

ضا تَ پطیع هتمل ُای ـثکَ، تٌِا آزاپتْض  ضاٍ اًساظی ـثکَ تاؼین تَ کوک کاتل

ذاًگی ذْز ضا تَ ؼطػت ّ تٌِا زض  Power Line تْاًیس ـثکَ ـوا هی. کٌیس هی

 .چٌس زلیمَ آهازٍ تِطٍ تطزاضی ًواییس

ُای تی ؼین تَ  زّهیي اهتیاظ ـثکَ پاّض الیي ٌُگام همایؽَ ایي ـثکَ تا ـثکَ

ضیي ًماط تْاًیس ـثکَ پاّض الیي ذْز ضا تا زّضت ـوا هی. ـْز ذْتی هفِْز هی

کٌٌس،  فای ضا تَ ؼرتی زضیافت هی ُای ّای ُایی کَ ؼیگٌال ؼاذتواى، یؼٌی ترؿ

زاضای زیْاضُا ظیازی ُؽتٌس ُایی کَ   ایي هؽألَ زض ؼاذتواى. گؽتطؾ زُیس
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ُواًٌس اضتثاطات  Power Line زض اضتثاطات. ـْز تغطًج تط ًیع هی

 .زٍ ّ لطؼی ًساضزتْ هتساّل، زؼتطؼی تَ ایٌتطًت تَ لْضت زائوی ؼیوی

ُا هفرك  ُای پاّض الیي زض همایؽَ تا ًحٍْ گؽتطؾ ـثکَ ؼْهیي ّیژگی ـثکَ

ـوا تَ . تْاى تْؼؼَ زاز ضا تؽیاض ضاحت هی Power Line یک اضتثاط. ـْز هی

 Power فای ضا تَ لْضت هؽتمل تَ ـثکَ تْاًیس یک ـثکَ ّای ضاحتی هی

Line زُیس اضافَ ًوْزٍ ّ هحسّزٍ ـثکَ ضا گؽتطؾ. 

الیي ایي اؼت کَ ایي فٌاّضی تؽیاض همطّى تَ  ُای پاّض آذطیي ّیژگی ـثکَ

ُعاض تْهاى  ۱۵۰ـوا تَ کوک زّ آزاپتْض کَ زض هجوْع ًعزیک تَ . لطفَ اؼت

اًساظی یک  ایي زض حالی اؼت کَ ضاٍ. تْاًیس یک ـثکَ ایجاز کٌیس لیوت زاضًس هی

یي همساض ُعیٌَ زاضز، ذمْلا ایٌکَ ؼین ذیلی تیفتط اظ اظ ا ـثکَ تاؼین یا تی

 .ُای ؼیوی تطذْضزاضًس ؼین اظ پایساضی کوتطی ًؽثت تَ ـثکَ ُای تی ـثکَ

 Power Line ُای هؼایة ـثکَ

 .ُایی ًیع زاضز ضؼف Power Line یک ـثکَ
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تایس تَ طْض هؽتمین تَ پطیع زیْاضی  Power Line اّل ایٌکَ یک آزاپتْض

کطز  ضاُی یا پطیعُای ؼیاض هتمل کٌین، ػول ٍ چٌساگط آزاپتْض ضا ب. هتمل ـْز

ُایی کَ پطیعُای  ـْز کَ زض هکاى ایي ضؼف تاػث هی.ـْز آى زچاض هفکل هی

کاضایی هْضز  Power Line زیْاضی کن تْزٍ یا ًعزیک تَ ُن ُؽتٌس، ـثکَ

 .اًتظاض ضا ًساـتَ تاـس

( ّلت ۱۱۰ا ی)ّلت  ۲۲۰ًیاظهٌس الکتطیؽتَ  Power Line زّم، آزاپتْضُای

کفی تطق  ُای اضتثاطی تیي آزاپتْضُا تَ کیفیت ؼین ؼیگٌال. اؼتاًساضز ُؽتٌس

ُای تطق  ُای هْجْز زض ؼین ُای غیطالْلی ّ اتمالی کفی  ؼین. تؽتگی زاضًس

 .تْاًٌس اثطات هٌفی ضّ ـثکَ پاّضالیي زاـتَ تاـٌس هی

ای ایجاز ـسٍ کطز آزاپتْضُای پاّضالیي هوکي اؼت تط اثط ًْیعٍ ؼْم، ػول

... ـْیی ّ لثاؼفْیی، ظطف  ، هاـیي ُای الکتطیکی هاًٌس پٌکَ تْؼظ ؼایط زؼتگاٍ

 .افت کٌس

هؽألَ آذط ایي اؼت کَ اؼتفازٍ اظ ـثکَ پاّضالیي زض آپاضتواى هوکي اؼت تا 

اظ آًجا کَ توام ؼاذتواى زاضای . ذططات اهٌیتی ّ ؼْءاؼتفازٍ ُوطاٍ تاـس
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تْاًٌس تَ کوک یک آزاپتْض تَ ـثکَ  ُای هجاّض هی اىکفی تطق اؼت، ؼاذتن ؼین

تسّى )فای تاظ  ایي اتفاق ـثیَ تَ آى اؼت کَ ـوا یک ـثکَ ّای. ـوا ًفْش کٌٌس

الثتَ توام آزاپتْضُای پاّضالیي تطای جلْگیطی اظ ّلْع . زاـتَ تاـیس( ػثْض کلوَ

تَ تاـیس کَ تْجَ زاؾ. ـًْس ایي اتفالات تا اهکاًات اهٌیتی هفرمی ػطضَ هی

ُای اهٌیتی آزاپتْضُای تْلیسکٌٌسگاى هرتلف تَ ذْتی تا  ٌُگام اؼتفازٍ اظ ّیژگی

کٌٌس؛ تطای ُویي تِتط اؼت توام آزاپتْضُای ـثکَ، ـثیَ تَ ُن  یکسیگط کاض ًوی

کٌیس، ًگطاى ؼْءاؼتفازٍ اططافیاى اظ  اگط زض یک ذاًَ ّیالیی ظًسگی هی. تاـٌس

ُای ـثکَ پاّضالیي لازض تَ  چطا کَ ؼیگٌال. ـیسذْز ًثا Power Line ـثکَ

 .کٌٌسٍ الکتطیؽیتَ ًیؽتٌس ػثْض اظ تطاًؽفْضهاتْضُای جسا

 

 ؼؤاالت هتساّل

 تا هک ؼاظگاض اؼت؟ Power Line  آیا ـثکَ: ؼؤال
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پػ تا . ػولکطزی ـثیَ تَ کاتل ـثکَ زاضز Power Line یک ـثکَ. تلَ: پاؼد

 .ؼاظگاض اؼت فطهی ُط زؼتگاٍ ّ پلت

تْاى  ّجْز زاـتَ تاـس، آیا هی Power Line اگط زض یک ؼاذتواى ـثکَ: ؼؤال

ُای تیفتطی ضا تَ ـثکَ  تا اتمال یک ؼْئیچ تَ آزاپتْض اًتِای ؼاذتواى، زؼتگاٍ

 هتمل ًوْز؟

ایي کاض ـثیَ تَ ایي اؼت کَ اظ یک آزاپتْض زاضای چٌس پْضت ـثکَ . تلَ: اؼدپ

 .ایس اؼتفازٍ کطزٍ

تْاى تطای تْؼؼَ ـثکَ یک ضّتط ضا تَ آزاپتْض اًتِای ؼاذتواى  آیا هی: ؼؤال

 اضافَ ًوْز؟

 .ایي هؽألَ تَ ضّتط تؽتگی زاضز. تلَ ّ ذیط: پاؼد

هتمل  Power Line تَ آزاپتْضضّتط زّم ضا  WAN تَ طْض کلی، اگط پْضت

. ـْز ایجاز هی Power Line جسیس زض اًتِای ـثکَ LAN کٌیس، یک ـثکَ
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ُای هتمل تَ ایي ضّتط، لازض تَ هفاُسٍ زؼتگاٍ هتمل تَ ضّتط اّل  زؼتگاٍ

تْاًٌس کاًکفي ایٌتطًت ذْز ضا  ُای هتمل تَ ضّتطُا هی اها توام زؼتگاٍ. ًیؽتٌس

 .تَ اـتطاگ تگصاضًس

. پْیٌت ًیع اؼتفازٍ ـًْس تْاًٌس تَ ػٌْاى اکؽػ فای، هی اظ ضّتطُای ّای تؼضی

 تٌظین کٌین، پْضت (AP) پْیٌت اگط ایي زؼتَ اظ ضّتطُا ضا زض حالت اکؽػ

WAN ُا تَ ػٌْاى یک پْضت آى LAN اگط اظ ایي ًْع ضّتطُا . کٌس کاض هی

ُط زّ ضّتط، ترفی ُای هتمل تَ  تَ ػٌْاى ضّتط زّم اؼتفازٍ ـْز، توام زؼتگاٍ

 .ـًْس اظ یک ـثکَ هحؽْب هی

فای اؼتفازٍ  تطای تْؼؼَ یک ـثکَ ّای Power Line چگًَْ تایس اظ: ؼؤال

 ًوْز؟

 :تطای ایي کاض زّ ضاٍ ّجْز زاضز: پاؼد
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 .فای زاذلی ُؽتٌس اؼتفازٍ اظ جفت آزاپتْضُایی کَ زاضای ّای -۱

فای  پْیٌت ّای یک اکؽػ اؼتفازٍ اظ جفت آزاپتْضُای هؼوْلی تَ ُوطاٍ -۲

 کٌین پْیٌت ضا تَ آزاپتْض اًتِای ـثکَ هتمل هی زض ایي حالت اکؽػ. هجعا
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