ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  GSMو  :CDMAﺗﻔﺎوت در ﭼﯿﺴﺖ و
ﮐﺪام ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
ﻫﻤﻪ ی دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،در ﻣﻮرد ﻓﻨﺎوری ای ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  GSMﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک
دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ از  GSMاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺪ ﯾﺎ  CDMAﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از  CDMAدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ اﻏﻠﺐ در ﮐﻨﺎر  GSMاﺳﺘﺎﻧﺪارد  CDMAرا ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی  GSMو  CDMAﻣﺸﮑﻞ
دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﺮ اﯾﻦ دو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی  GSMو  :CDMAﮐﺪام ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎری از دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
 GSMو  CDMAدو راه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دو اﭘﺮاﺗﻮر از ﭼﻬﺎر اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻄﺮح اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ) Verizonو

 (Sprintاز  CDMAاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﺗﺎی دﯾﮕﺮ ) AT&Tو  (T-Mobileاﺳﺘﺎﻧﺎرد GSM
را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ،ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از GSM

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ در ﻫﺮ اﭘﺮاﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد درﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
 CDMAﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮐﺜﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻧﯿﺎز و اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮری ﮐﻪ در
ﻧﺎﺣﯿﻪ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
 GSMرا ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ  CDMAرا اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد  GSMﯾﺎ  CDMAﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ  CDMAرا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ای را ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻮﺷﯽ از اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از اﭘﺮاﺗﻮر  Verizonو ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﯾﻔﻮﻧﯽ را ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ آرم Verizon
ﺑﺮ روی آن ﺣﮏ ﺷﺪه .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﯾﻔﻮن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر Verizon
ﺳﺎزﮔﺎراﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ازﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ؛ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﻘﻂ در اﭘﺮاﺗﻮر  Verizonﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺤﺪود ﺷﻮﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی آﻧﻼک ﺷﺪه ای ﮐﻪ از

 GSMﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ از
ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ اﭘﺮاﺗﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را در ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﻣﺎزون ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی آﻧﻼک ﺷﺪه ﮐﻪ از  GSMﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺴﻮس  5و ﻣﺪل ﻫﺎی  Google Play Editionﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼک ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻮرد ﺳﺎزﮔﺎری ﮔﻮﺷﯽ از ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﭘﺸﯿﺘﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از

ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن از دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
از اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی آن ﺗﺎ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺷﻤﺎ از ﻧﻮع  GSMاﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﻧﯿﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪه و در ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ روی آن ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  CDMAرا ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻧﺪارﻧﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی  CDMAﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی  GSMﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻫﺮ اﭘﺮاﺗﻮری
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ را در ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار داده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﺜﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی- CDMAﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -اﺟﺎزه ی اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ای
ﮐﻪ از اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﮕﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﻦ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  CDMAرا

دارﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﯿﺮی اﭘﺮاﺗﻮری دﯾﮕﺮ
را ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺪﯾﻤﯿﺸﻤﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
 GSMاﻣﺎ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد .ﺗﻌﺪادی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۳۸۰ﺗﺎ  ۱۹۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ و
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪش را دارﯾﺪ ﻧﯿﺰ از آن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ  GSMﺑﺮ روی ﻫﺴﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۸۰۰ ، ۹۰۰ ، ۸۰۰و
 ۱۹۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮر

ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ورود  LTEو ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
اﮐﻨﻮن اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﻔﺎوت  GSMو  CDMAراﻣﯽ داﻧﯿﺪ !.اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻔﺮض ﻫﺎی
ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﻌﻨﯽ Long
) Term Evolutionﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت( ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  LTEﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﯿﻢ!
 LTEاﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
اﺻﻮل  ، GSMﺷﺒﮑﻪ ی  LTEاﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺠﺰا از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  GSMو  CDMAاﺳﺖ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﺴﻞ
ﭼﻬﺎرم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻗﺒﺎل از  LTEدر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه ،اﻣﺎ در ژاﭘﻦ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ،اﺳﺘﻘﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ،از  LTEﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای  LTEﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺴﯿﻢ اﭘﺮاﺗﻮر  Verizonدر

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  LTEﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از  LTEﻧﯿﺰ ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﺋﭻ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﮕﺮی را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺻﻮرت ﺳﺎزﮔﺎری ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ،از ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  LTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت داده ای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی  CDMA/LTEدارﻧﺪ .درﻣﻮرد اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Verizonﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  LTEرا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  LTEﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ راه وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺮه ی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ  LTEآﻧﻬﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﮐﻞ ،ﮐﺮه ی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﺒﮑﻪ
Verizonدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی اﻣﺮﯾﮏ،آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪاﺳﺘﺜﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺧﺪﻣﺎت  LTEرا اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  LTEﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی GSM/CDMA

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﻣﻮرد  LTEﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ و اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎاده از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  LTEرا در اﭘﺮاﺗﻮری دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  GSMﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﺪ اﺻﻠﯽ ای ﮐﻪ
اﮐﺜﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی  gsmﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎری دارد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻔﺴﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﺪ! ﺣﺎل وﻗﺘﺶ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ:
اﺑﺘﺪا GSM ،و  CDMAﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اراﺋﻪ داده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه.
دوم ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ از  GSMﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻧﻼک داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ

اﭘﺮاﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی  CDMAﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی  GSMآﻧﻼک ﺷﺪه ارزان ﺗﺮ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻗﺮاردادی  CDMAاﺳﺖ.
ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﺜﺮ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ  GSMو ﯾﺎ  CDMAرا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ای ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ
را را ﺋﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
و در آﺧﺮ LTE ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺶ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪل
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪوده ی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ  GSMو  CDMAاراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻨﻮز در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای
 LTEﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷﯿﻢ؛
اﻣﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

