
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تهيه كننده

 مدیر پشتیبانی مشترکین

 :كنندهتایيد

 پشتیبانی مشترکین معاون

 :تصویب كننده

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 دوشماره ویرایش:  20/12/1392 تاریخ تهيه اوليه : SS-GL-19   كد سند :

 

 كيفيت سيستم مدیریت

 اتصال به اینترنتهای آشنایی با تکنولوژیراهنمای 

 

 



 

 كيفيت سيستم مدیریت

 اتصال به اینترنتهای آشنایی با تکنولوژیراهنمای 

  های آسياتکشركت انتقال داده
 

 دوویرایش:  8 از 2 صفحه SS-GL-19 كد سند:

 

 جدول شرح تغییرات

تغییر شرح تاریخ ویرایش شماره ویرایش  منشاء ویرایش 

 AHDبازنگری واحد  4Gو  WiFiاضافه شدن بندهای  20/02/1396 1

بر بستر  Public Wi-Fi Access-4 (PWA)اضافه شدن بند  28/02/1398 2
ADSL 

عدم انطباق شماره 
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 كيفيت سيستم مدیریت

 اتصال به اینترنتهای آشنایی با تکنولوژیراهنمای 

  های آسياتکشركت انتقال داده
 

 دوویرایش:  8 از 3 صفحه SS-GL-19 كد سند:
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 صفحه  ردیف



 

 كيفيت سيستم مدیریت

 اتصال به اینترنتهای آشنایی با تکنولوژیراهنمای 

  های آسياتکشركت انتقال داده
 

 دوویرایش:  8 از 4 صفحه SS-GL-19 كد سند:

 

 مقدمه-1
خواهیم . در این نوشته میباشدهای اتصال به اینترنت میروش تریناینترنت، پنج روش زیر از عمومیهای موجود برای دسترسی به از میان انواع روش

 .ها و معایب هر یک را دریابیمبپردازیم و مزیت تکنولوژی هابه بررسی هر یک از این 

 

Dial Up -2 
کیلوبیت در ثانیه( اما هنوز در  56بسیار کمی دارد )حداکثر که سرعت های قدیمی و ساده دسترسی به اینترنت است و با آناین روش جزو روش

نیاز  Dial-Up گیرد. برای اتصال به اینترنت از این روش، به یک مودمهایی که آنجا خبری از اینترنت پر سرعت نیست، مورد استفاده قرار میمکان

ن روش از خط تلفن استفاده کرده و به همین علت در زمان اتصال به خواهید داشت که امکان نصب داخل کیس یا قرارگیری بیرون کیس را دارد. ای

توان فقط آن را برای مناطقی توصیه کرد که آنجا دسترسی به اینترنت خط تلفن اشغال خواهد شد. این روش واقعا اقتصادی و بهینه نیست و می

 .هم هزینه اشتراک اینترنتهای پرسرعت وجود ندارد، زیرا هم باید هزینه تلفن پرداخت شود و اینترنت

 

 
 

ADSL-3 
شود، اما است. در این روش نیز از خط تلفن برای انتقال اطالعات استفاده می ADSL های دسترسی به اینترنت، استفاده ازترین روشیکی از عمومی

کند و بخش تلفن را مصرف میابل مسی خطنحوه کار با آن کمی متفاوت است. ارتباط صوتی روی تلفن فقط بخشی از طول موج فراهم شده توسط ک

های مخصوصی که در مخابرات و خانه به توان با استفاده از دستگاهماند. به همین علت میای از طول موج قابل استفاده روی خط تلفن آزاد میعمده

 .اهم کردخط تلفن وصل شده است، به انتقال اطالعات پرداخت و دسترسی به اینترنت را با سرعتی باال فر

نیز دارای انواع مختلفی است و عموما در  ADSL هایمودم .به نحوی است که سرعت دانلود اطالعات باالتر از سرعت آپلود آن است ADSLساختار

شود. وصل مییا کابل شبکه به یک کامپیوتر  USB های ساده فقط از طریق یک کابلاست. مدلداخلی ارائه شده  Wi-Fi انواع ساده و مجهز به اتصال

سیم به اینترنت وصل بوک، تبلت یا گوشی هوشمند خود به صورت بیدهد که از طریق نوت، این امکان را به شما میWi-Fi های دارای اتصالمدل

 .بروید Wi-Fi شوید. پس اگر هر یک از این وسایل را در اختیار دارید، حتماً به سراغ مدلی مجهز به اتصال

 

 
 



 

 كيفيت سيستم مدیریت

 اتصال به اینترنتهای آشنایی با تکنولوژیراهنمای 

  های آسياتکشركت انتقال داده
 

 دوویرایش:  8 از 5 صفحه SS-GL-19 كد سند:

 

(PWA) Public Wi-Fi Access-4ADSL 

Public Wifi کرده باشد عموم  سیسرو نیآنجا را مجهز به ا اتکیاپراتور مثل آس کیکه  ییاست که در مکان ها یعموم رلسیوا سیسرو

 ADSLبه این شکل می باشد که مشترک با مودم  ADSLبر بستر این قابلیت ( استفاده کنند. wifi) یفا یوا سیتوانند از سرو یمردم م

این طریق برای خود  اکانت خرید نمایند و یا با نام  استفاده از اینترنت را دارند از ایجاد نماید و افرادی که قصد hotspotخود می تواند یک 

مشترک امکان  به ذکر است که در حال حاضر الزم کاربری و پسورد منزل شان بتواند از اتصال برقرار نموده و اینترنت استفاده نمایند.

 .مگابیت رایگان جهت استفاده در هر روز دارد 100استفاده 
 

 

 
 

 

 

WiMAX-5 
که به خط تلفن نیاز ندارد. در مقابل، وایمکس از امواج را دارد، ضمن این ADSLنیز توانایی ارائه اتصال اینترنت با سرعت باال همانند WIMAXاتصال

رد، برای انتقال اطالعات استفاده کرده و در نتیجه، همانند یک گوشی تلفن همراه که با آنتن دهی خوبی برای برقراری تماس با کیفیت نیاز دامخابراتی 

دهی آنتن جا کرد و هرجا کهشود بتوان مودم وایمکس را با خود جابهدهی خوبی در محل استفاده داشته باشد.این ویژگی باعث میوایمکس نیز باید آنتن

اند تا کاربران بتوانند هایی مجهز به باتری داخلی نیز ارائه کردهدهنده وایمکس مدلهای ارائهخوبی وجود داشت از آن استفاده کرد. به همین دلیل شرکت

 .جا کرده و از اینترنت بهره ببرندبسادگی آنها را جابه

ای خوب از دسترسی به اینترنت یا عذابی مطلق و شبانه روزی تواند تجربهاست که می ترین دغدغه در استفاده از وایمکس بحث آنتن دهی آنمهم

هایی با قابلیت نصب در بیرون از محیط داخلی ارائه دهی نامناسبی دارد، مودمشان آنتندهندگان برای کسانی که محلسرویس !برایتان ایجاد کند

جا شدن نیست و در ضمن باید یک کابل شبکه را از مودم به داخل خانه و ها دیگر قابل جابهن مودمهای قدرتمندی است، اما ایدهند که دارای آنتنمی

نیز است و به همین دلیل برای اتصال لپ تاپ، تبلت و گوشی هوشمند به  Wi-Fi های وایمکس دارای اتصال داخلیبه کامپیوتر بکشید. بیشتر مودم

 .اهید شداینترنت از طریق وایمکس، دچار مشکل نخو

 



 

 كيفيت سيستم مدیریت

 اتصال به اینترنتهای آشنایی با تکنولوژیراهنمای 

  های آسياتکشركت انتقال داده
 

 دوویرایش:  8 از 6 صفحه SS-GL-19 كد سند:

 

 

-6WiFi 
 

 شودیم نیتام مسی میس لهیاز آنچه که بوس شتریب اریبس یباند یپهنا تواندیکه م باشدیم wireless ،پرسرعت نترنتیخدمات ااز تکنولوژی های  یکی

می  Adslهای ارائه سرعت آپلود بسیار باالتر از سرویس Adslیکی از مزایای بارز این سرویس نسبت به سرویس های  مشترک قرار دهد. اریدر اخت

 باشد. 
 

که با توجه به  یانهیبا پرداخت هز تواندیم User همچنین گرددیدو دستگاه استفاده م نیب گنالیانتقال س یبرا ییوی، از امواج رادتکنولوژی نیا در

های سیسروبرخالف  تکنولوژی نی. در اگرددمند پرسرعت بهره نترنتیا سیداشتن سرو یایاز مزا گرددمی دهیباند سنج یپهنا زانیبه م یو ازین

ADSL  شترک نداشته و تنها مشترک و شرکت سرویس دهنده به صورت مستقیم با هم در مو مراکز مخابراتی دخالتی در تحویل سرویس به مخابرات

گردد و مواردی از جمله دوری از مرکز و مشکالت بین مسیر سرویس دهنده تامین میها توسط شرکت ساختهمچنین تجهیزات و زیر .ارتباط هستند

روش در نظر گرفته خواهد شد  نیکه در ا یتیتنها محدود. شد وجود نخواهد داشتمنجر به کاهش کیفیت سرویس می ADSLکه قبال در سرویس 

و  باشدیم 5.8و  5.4 ،2.4 یفرکانسها ،خدمات در سراسر جهان نیمجاز ا یباند فرکانس .است میسیب نترنتیمجاز ا یدر باند فرکانس هاگنالیانتقال س

صورت هپرسرعت ب نترنتیاستفاده از خدمات ا یبرا .باشندیم نیبه مشترک سیها مجاز به ارائه سروفرکانس نیتنها در ا سرویس دهنده یهاشرکت

داشته باشد که بایستی ابتدا توسط کارشناسان فنی بررسی و در صورت مطلوب بودن های زیر وجود ممکن است محدودیت( Wireless) میسیب

 دهی نسبت به ارائه سرویس اقدام گردد:سرویس

 

 گریبا مراکز د یتداخل فرکانس عدم  

 س دهندهیبین شرکت سروصله اگر در فا ،شود دهیسنج یمورد نظر از نظر تداخل فرکانس یائیجغراف موقعیتالزم است  ،این تکنولوژیاستفاده از  یبرا

وجود خواهد داشت  یفرکانس اخلامکان تد ،باشد میسیمجاز ب یهادر حال استفاده از فرکانس واسط دیگریمکان  ،یمشتر مکان استقرار جغرافیاییو 

تغییر  تواند با اقداماتی از جملهشرکت سرویس دهنده می، یدر صورت وجود اختالل فرکانس .گرددارائه خدمات  منجر به ایجاد مشکل در تواندیکه م

دهی امکان سرویسوجود دارد  دهیمحدوده پوششخود که در های سایتپاز پا گرید یکیارائه دهنده خدمات به  تیسا انتقال ،فرکانس در محدوده مجاز

 .مطلوب را بررسی نماید

 سرویس دهنده و مشتری نیب میمستق دیخط د نیتام  

  .توان تضعیف احتمالی سیگنال با شرایط جوی همچون باد و طوفان دانستمی تنها معایب این سرویس را

 

GPRS-7
نیز دسترسی داشته باشید. برای استفاده  GPRS توانید به اینترنت از طریقمی ،دارید (همراه اول یا ایرانسل)به عنوان مثال کارت موبایل  اگر یک سیم

کارت در گوشی  در گوشی خود وارد کنید. گاهی نیز با نصب سیماز سرویس دهنده دریافت و کارت باید تنظیمات آن را  روی سیم GPRS از سرویس

 شود. طور خودکار این تنظیمات توسط مخابرات به گوشی ارسال میبه

کیلوبیت در ثانیه پشتیبانی  237سرعت شود نیز قابل استفاده است که از حداکثر نیز شناخته می EDGE که با نام GPRS در ضمن نسخه جدید

تر از این مقدار است(. این اینترنت بیشتر برای استفاده توسط خود گوشی های ایران بسیار پایینکارت کند )البته سرعت قابل دستیابی در سیممی



 

 كيفيت سيستم مدیریت

 اتصال به اینترنتهای آشنایی با تکنولوژیراهنمای 

  های آسياتکشركت انتقال داده
 

 دوویرایش:  8 از 7 صفحه SS-GL-19 كد سند:

 

اشید. در ضمن گوشی شما نیز باید توانایی پشتیبانی از دهی مناسب قرار داشته بای با آنتنشود و بالطبع برای استفاده از آن باید در منطقهتوصیه می

 .را داشته باشد GPRS فناوری

 
 

3G -8
های مخابراتی، حداکثر سرعت دانلود اطالعات های مخابراتی است. در آخرین نسخه از استاندارد نسل سوم شبکهاین عبارت به معنای نسل سوم شبکه

د )نوع گوشی مورد استفاده نیز در دسترسی به حداکثر سرعت و نحوه پشتیبانی از آن نیز تاثیرگذار است(. اما مگابیت در ثانیه نیز برس 56تواند به می

  .رسدمی مگابیت در ثانیه 24شود به در ایران ارائه می 3Gحداکثر سرعتی که در شبکه 

تواند متغیر باشد. با این حال سرعت انتقال اطالعات بسیار می دهی مناسب نیاز دارد و در مناطق مختلف سرعت انتقال اطالعاتنیز به آنتن 3Gسرویس

 جیبی توانند یک مودمالت اینترنتی میکنیم. کاربران این سری از اتصاتجربه می DialUp یا یک اتصال GPRS بیشتر از آن چیزی است که توسط

کامپیوتر، دستگاه خود را از طریق  USB س اتصال به پورتکارت درون آن و سپ که شبیه یک حافظه فلش بزرگ است تهیه کرده و با نصب سیم

 .کارت به اینترنت وصل کنند اینترنت سیم

 

 

 

4G -9 
هنگام تحرک باال سرعت دانلود اطالعات  ،در آخرین نسخه استاندارد نسل چهارم شبکه های مخابراتی .باشدنسل چهارم شبکه های مخابراتی می این تکنولوژی

باشد.  هیبر ثان تیگابیگ کیمعادل  یو در منزل( سرعت یروادهی)هنگام پ نییهنگام تحرک پاو  هیبر ثان تیمگاب 100تندرو( حداقل  یو قطارها نی)در ماش

فعال  40در باند  2300MHZفرکانس  نیفعال شد و همچن FDDو از نوع  3در باند  1800MHZبا فرکانس  2014از نوامبر  رانسلینسل چهار ا نترنتیا

و همچنین توسط مشترکین استفاده کننده از  اتصال خواهند داشت تیکه فرکانس مذکور را در شبکه نسل چهار خود دارند قابل ییهایگوش یمامت. شده است

نسل چهار خود را در فرکانس  نترنتیا نیز شرکت همراه اول .شده است دییتوسط کاربران تأ زین هیدر ثان تیمگاب 50 با برابر یسرعتایرانسل  4Gسرویس 

2600MHZ  اتصال خواهند داشت. تیکه فرکانس مذکور را داشته باشند قابل ییهایو گوش کرده است یفعال ساز 7و باند 
 



 

 كيفيت سيستم مدیریت

 اتصال به اینترنتهای آشنایی با تکنولوژیراهنمای 

  های آسياتکشركت انتقال داده
 

 دوویرایش:  8 از 8 صفحه SS-GL-19 كد سند:

 

 
 

 

 

 كدام سرویس بهتر است؟

نیاز شما، محل سکونت، شرایط خاص و توان گفت کدام یک بهترین است. نوع سرویس معرفی شده برای دسترسی به اینترنت، واقعا نمی چندیندر میان 

 .عوامل دیگر همگی در انتخاب یک سرویس مناسب دخیل است

و یا  تاثیر بگذارد WiFiو  WiMAX تواند بر میزان آنتن دهیبرای مثال هوای بارانی و رعد و برق می اما با توجه به مقایساتی که در باال انجام گردید

ها وضعیت پایدارتری داشته و طرفداران نسبت به سایر تکنولوژی ADSLر کاربری موبایل را دارد اما همچنان تکنولوژی ها بیشتبعضی دیگر از این تکنولوژی

 بیشماری را در ایران دارد.

 


