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תר ממבט עעתידי?
מה כדאי יות
או  :DSLמ
כבלים א
תנו ,ותוך זמן
האישורים הרראשוניים נית
המרוץ החל .ה
אז זהו ,ה
אינטרנט בפס רחב .שלש
קבל שירותי א
נוכל מרביתנו לק
קצר ל
בכדי
י
הושיט את ידדן אלינו
בימים הקרובים לה
ם
תשתיות ייבקשו
מינהן ,תשתיוות הכבלים ,וותשתיות הטללפוניה .הבה נבחן במה כדדאי
תשתיות האלחוט למ
ת
הן—
שנבחר בה
לבחור כיום.
ר
לנו

גרוע פחות?
מה ע
שו בכל כוח
שתיות הללו וודאי ישתמש
המייצגות את האינטרסים של בעלי התש
הפס-הרחב ה
ספקיות ה
ספק שבחמש השנים הבאוות
קיות הטובות ביותר .אין ס
שברשותם בככדי להסביר ללנו שהן הספק
השכנוע ש
החלטה שנצטרך לחיות עם השלככותיה זמן רבב מדי בשביל
ה
יהיה לנו קשה לחזור בבנו מהחלטתנו .זו
ה
תהיה
כיום את השיקול בדבר איזו תשתית
החלטתנו ם
מוצר טכננולוגי .ואם ככך נגזר ,אז הבבה נשקלל בה
קח טעות.
הפחות גררועה בעוד שננתיים-שלוש .שלא ניווכח רטרואקטיביית שהחלטתננו הייתה מיק
הפס הרחב יעעלימו מאתנו את הדברים שנאמר כאן.
ספקיות ה
 ADוהכבלים .בשלב הראש
בטור זה אנסה להשוות בין הDSL -
שון אלה תהיננה התשתיות היותר
התשתיות הלוויניות ייהיו יותר רלווונטיות למשררדים ולעסקיים גדולים .בבבוא
ת
רלוונטיות לצרכן הפררטי.
ת
העת אקדדיש להם טורר מיוחד.

מצב
תמונת מ
הייתי בין הראשוננים
י
ארה"ב
 ADוכבלים בא
רנט דרך DSL
שירותי אינטר
חלו להתקין ש
אחרונה כשהח
בשנה הא
קצב
הכבלים מכררו מודמים בק
מה במה להשקיע ,חברות ה
תי בפני הדילמ
 .ADכשעמדת
לבקש שייתקינו לי DSL
בפניי אז כי סביר שתשתית זו תהיה
י
שעלה על המודמים ל .ADSL-כל חבבריי המומחיים טענו
תברר כי חבררות הכבלים
מה התהפכה .במשך השנה האחרונה הת
טית .אלא שבינתיים המגמ
הדומיננט
כי קשה יותר ללשדרג את צייוד הקצה
הם .התברר י
תשתיות שלה
שידרוג של הת
מתקשים בתהליכי הש
ם
הכבלים מאשר במרכזיות הטלפוניה.
במרכזיות ה
התוצאה הייא כי מרבית האנליסטים בסוף שנת 20000
מסכימים כי
ם
ת
המכירות לצציוד ה DSL-צצפויות
לעלות לאין ערוך עעל המכירות
הכבלים
ם
האחרון של השנה ,מכירת ציוד
לציוד הכבללים .ברבעון ה
ציוד הDSL-
בארה"ב מרראה מגמת עלליה של  5%בלבד לעומת צ
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ם של  DSLיעללה
חות החדשים
שכבר בשנת  2002מספר הלקוח
ר
מצביעות על כך
ת
טים
התחזיות של האנליסט
ת
חדשים של הככבלים.
על מספר הלקוחות הח

חסרונות שכדאי לךך לדעת עלייהם
ת
מרת
הקשיים בהמ
העלויות ואת ה
מה קרה בינתיים? ובככן ,מצד אחד ,חברות הכבלים לא הערייכו נכון את ה
של
את התסכול ש
ה דו-כיוונית .הן גם לא העעריכו נכונה א
להעביר מידע בצורה
ר
שיוכלו
הצינורות שלהם כך ש
ת
שתמשים מעלים או מורידים נתונים
ם
הצרכנים אשר גילו כיי קצב התעבוררה יורד פלאיים כאשר הרבבה מ
העת.
באותה ה
מן הנמנע שגם חברות הכבללים הישראלייות תיתקלנה בבעיות דומות.
אין זה ן
קי
מן אוויר לספק
אלי מספקי זמ
המעבר הקונצפטוא
ר
ת את
התקשו לעשות
ת הטלפוניה ה
צד שני ,חברות
ואילו מצ
שהיה ברור כיי אני בטווח
הוא רק דוגמית ללמה שחבריי עברו .אחר ש
סיון שלי א
אינטרנט .הניס
שירותי א
שרות והובטח לי כי תוך שבבוע הטכנאי
את התקנת הש
הסביר ממרכזיית הטללפונים ואחר שהזמנתי ת
מופיע ש DSL-הותקן בביתי,
חשב שלהם מ
כי אף אם במח
הוכיח להם י
יתייצב בבביתי ,לקח ליי חודשיים לה
תים
התחבר לשרת
קן היו ימים ררבים שפשוט ללא יכולתי לה
השרות הותק
הדבר לא היה ולא נבררא .לאחר שה
קשות ביותר
הלילה .כך שבבשעות המבוק
לטפל בשרתים שללהם בשעות ה
ל
ם נטייה
הייתה להם גם
שלהם .ה
ארגן את יחידות
שת שלטה .אך מעבר לכל ,לקח להם יותר משנה לא
מצד הצררכנים הביתייים דממת הרש
ממתינה  455-60דקות רק ככדי שטכנאי
חכה בשיחה מ
מצאתי את עצמי מח
י
א פעם
השירות לללקוחות .לא
בתפעול התקלה.
ל
העזרה
אוכל לקבל את ה
ל
מספר טלפון חדש בו
יאמר לי מ
אלית – שיקוום.
מו לחלוטין מהזירה הישרא
שמחלות ילדוות אלה ייעלמ
מישהו ספק ש
אם יש למ

לסיכום
הולך על .DSL
סוסים לא מעעטים הייתי ה
הי בשלב זה ,אזי אחר היס
תשתית כלשה
אם צריך להחליט על ת
הראשונים.
ם
התקנה בשלבייה
קשות יותר לה
הטכנוללוגיות שלה ק
אזנים )ואל
תעבורה מתא
שהשרות מתיייצב וקצבי הת
אבל כש
תאמינו למספרים ש
ו
שהספקים ירעעיפו על ראשככם( היא הופככת
ה .עם זאת צרריך להיות מווכנים לתסכוללים לא מעטיים.
לשקופה
לא תבינו ד
הקליטה בהצלחה א
ה
שלבי
חר שתתקינו ותעברו את ש
אני יכול להבטיח שאח
כיצד יכלתם לחיוות
שחסר לי משנת
ר
מגוריי תהיה מוכנה .אם ייש דבר
תפלל שהמרככזייה באזור מ
זה .נותר לי להת
בלעדי ה
קון הרי זה .DSL
השבתון בבעמק הסיליק

