ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،دی ۱۳۹۹
روزﮔﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪه! دﯾﮕﺮ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﺷﺎدی و ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ! ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻧﻼﯾﻦ و ﻏﯿﺮ
ﺣﻀﻮری ﺷﺪه و اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ روﯾﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوﺳﯽ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ! ﺣﺎل ﮐﻪ راه ﻓﺮاری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدت
دﻫﯿﻢ؛ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن اﺳﺖ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
و ﻣﻮدﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟! اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال

ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮور
ﮐﻨﯿﻢ!

ﻣﻮدم ﺧﻮب ﺑﺪون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ؟!
در ﮔﺎم اول ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (ISPﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ) (4G/LTEﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ  ADSLو
 VDSLاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺎت ﻻزم و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ؛ ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آن ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ اول ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺳﺮوﯾﺲ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم ﻧﻤﺎﺪ.

ﮐﺪام اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟!
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ،ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻞ دارد! اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻼﺻﻪ و ﺗﯿﺘﺮوار ﻧﮑﺎت
ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ:

اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﯿﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
اوﻟﻮﯾﺖ اول :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه )در ﺻﻮرت آﻧﺘﻦ دﻫﯽ(
اوﻟﻮﯾﺖ دوم :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) VDSLدرﺻﻮرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ(
اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮم :ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ADSL

اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ:
ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ADSL
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ VDSL
ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ از ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ دﻟﺨﻮاه ﺷﻤﺎ ،ﭘﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ
ﻧﺒﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،آﻧﺘﻦ دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه و … ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮب آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮدم ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﯿﺰ

ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﮔﻮﺷﯽ ،ﻟﭗ ﺗﺎپ و … ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ﻣﻮدم ﺧﻮب ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد؟
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم ﯾﮑﺒﺎر در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮدم ﺧﻮد دارﯾﺪ! ﻣﺜﻼ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ،اﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺑﺎﻻ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ،آﻧﺘﻦ دﻫﯽ و ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﻮرت  LANﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﻤﯽ و …؛ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
درﺑﺎره ﺗﻤﺎم دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮدم ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟!
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ
دو ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻮدمﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد و آﭘﻠﻮد در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮدمﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟!
ﺑﺮد ﻣﻮدمﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت آﻧﺘﻦ ،ﺗﻌﺪاد آﻧﺘﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و
… ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﻧﺘﻦﻫﺎی  5dBiﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎی  2dBiدارﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ
ﻣﻮدمﻫﺎی  ۳آﻧﺘﻨﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ داﺷﺘﻪ و ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﯾﺎ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﻄﺮ زﯾﺎدی دارد ،اﻣﻮاج وای ﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺘﻦ دﻫﯽ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻮدﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو

آﻧﺘﻦ و ﻗﺪرت  5dBiاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.

ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟! ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ
ﮔﻮﺷﯽ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﻮدﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﺪاد
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮدم ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ از
ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟!
ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ و … اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﻮدم را ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﺑﻞ و ﭘﻮرت  LANﺑﺮای اﺗﺼﺎل آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ آنرا ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮدﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻮرت
ﺷﺒﮑﻪ ) (LANدﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم از اﯾﺰی ﻣﺎرﮐﺖ
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮدم ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮدم ﻧﻮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺰی ﻣﺎرﮐﺖ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮدمﻫﺎی دی ﻟﯿﻨﮏ  ،ﺗﯽ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ و …؛ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

