ﺗﻌﻮﯾﺾ راﯾﮕﺎن ﻣﻮدم ﻫﺎی واﯾﻤﮑﺲ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ
 - TD-LTEدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ،ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮدم ﻫﺎی واﯾﻤﮑﺲ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮدم ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی  4و  4.5ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﻮدمﻫﺎی واﯾﻤﮑﺲ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺴﻞ دو اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  shop.irancell.irﻗﺴﻤﺖ »ﻣﻮدم« ،ﺑﺨﺶ
»ﺗﻌﻮﯾﺾ راﯾﮕﺎن ﻣﻮدم« و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺳﻪ واﯾﻤﮑﺲ و ﻧﺸﺎﻧﯽ  Macﻣﻮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ،

ﻣﻮدم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮدم  TD-LTEﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ .راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  600از
ﺧﻄﻮط اﯾﺮاﻧﺴﻠﯽ و ﯾﺎ  09366000000از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮط و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮای
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮدم واﯾﻤﮑﺲ اﺳﺖ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮدم ﻫﺎ و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎبﻫﺎی واﯾﻤﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻮدمﻫﺎی  TD-LTEﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎب واﯾﻤﮑﺲ ﻓﻌﺎل ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  TD-LTEﻣﺸﺘﺮک وارﯾﺰ
ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻮدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،IPv6از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
 Port forwarding/DMZﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺎ  32ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از  Wi-Fiو ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺼﺮف
دﯾﺘﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ واﯾﻤﮑﺲ ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﺒﻮض درﯾﺎﻓﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ  Macﻣﻮدم ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه روی ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﭘﺸﺖ ﻣﻮدﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دارد درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻏﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  150ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪون ﺗﻐﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

