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 وایمکس

 

 در ثابن   تلفن   خن   گفن   میشنرد  تقدیبنا   کنه  هسن   گسنردد   قنرر  نآ منا  کشنرر  سنح   در ثابن   تلفن   شبکه

 امکنان  ، فننی  محنرودیراا   سند   ین   دلین   بنه  امنا .  دسنرد  هسن    در نعزیزمنا  کشنرر  مسکرنی نقاط همه

 کننه فناوریانایی  از یکننی. ننرارد  وجنرد  ثابنن  تلفن   خحننرط همنه  رو  ADSL پدسندع   اینردننن  سندویس  ارائنه 

 .س ه وایمکس ،کنر جبدان را نقص ای  انرمیرر نرعی به

 ار زمنانی  و مکنانی  محنرودیراا   از نیناز  این   کنددن  مسنرق   و اطالعنا   فنناور   دنینا   بنا  ارتباط به انسان نیاز

 بنی  فناوریانا   تنا  شنر  باعن   نیناز  این  . نسن  اد سنی   بنی  هنا   فنناور   اخرندا   عامن   تندی   اصلی ردبش شایر

 پرشن   محنرود   و سندع   ،کننر  منی  مرمنایز  هن   از را هنا  فنناور   این   کنه  نچنه آ اما. ردبش اخردا  زیاد  سی 

 WiMax : Worldwide Interoperability for Microwave) وایمکننس بننی  اینن  در. نااسنن آ

Access ) دسردسننی، سننارل  لحننا  از نسننرهاتر سنی ،  بننی ارتباطننا  عدصننه در مرفن   فننناور  ینن  عنننران بنه 

 .باشر داشره خربی عملکدد رادیریی، شبکه پرش  و دهی خرما  ظدفی  ، وسیع بانر پانا 

 حنراد   بندوز  مرقنع  وایمکنس  کنه  نقشنه ا  اسن    فنناور ،  این   محبربین   دالین   از یکی که نیربرا جالب اس 

 4002 سنا   کاتدیننا   طرفنان  ینا  اننرونز ،    سنرماتدا  در 4002 سنا   سنرنامی  از بعنر . کندد   ایفنا  مردقبه غید

 .بازمانر  ها برد بی  ارتباطی را  تناا وایمکس آمدیکا، در

 امکننان و سننی  هسنن  بننی وایمکننس. دارد هنن  را خننرد  فنننی دالینن  وایمکننس محبربینن  مننررد، اینن  جننز بننه

 هزیننه  تنا  شنر   باعن   کشنی،  سنی   از بنردن  نیناز  بنی . میکننر  فنداه   حدکن   حنا   در ار اینردنن   به دسردسی

 و اطالعنا   کنددن  رمنز  جرینر  روشناا   و اسنرانراردها  از اسنرفاد   بنا  بناال  امنین  . کننر  پیرا کاه  ه  وایمکس

 .وایمکس هس  مرفقی  دیگددالیلی  از ه ، وُیپ مث  ا  افزود  ارز  خرما  از پشریبانی همینحرر

 و مسنناح  بننه بسننره تننا سنن ه الزم ،بگینندد قنندار وایمکننس سنندویس پرشنن  تحنن  ا  منحقننه اینکننه بنندا 

 .بشرد نصب منحقه در وایمکس سیار یا ثاب  آنر  تعراد  منحقه، نآ جغدافیایی شدای 

 کیلنرمرد   20 شنعا   تنا  رننن اتر منی  نباشنه  آنانا  را  سند  منانع  کنه  آلنی  اینر   شندای   در وایمکنس  ثاب  آنراا 

. سن  ه کیلنرمرد  12 تنا  2 بنی   ، سنیار  هنا   ایسنرگا   بندا   منحقنه  این  . رنن هبر پرشن   را نصنب  محن   اطداف

 فدسنرنر   آننر   بنی   مسنید  در بلننر،  هنا   ناسناخرم  مثن   منرانعی  معمنرال   کنه  شلرغ شاد  ها  محی  در اما

 هن   بناز  پرشن   منحقنه  این   حنا ،  این   بنا . کیلنرمرد هسن    9 تنا  6 بی  ها آنر  مفیر بدد ،ردارن قدار گیدنر  تا

 تحن   ، وایمکنس  آننر   کمنی  تعنراد  نصنب  بنا  هن   تاندان  مثن   بزرگنی  شناد  حرنی  کنه  هسن   وسنیع  قنرر  نآ

 .وایمکس هس  هزینه بردن پایی  دالی  از یکی مرضر  همی . بگیدد قدار پرش 
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 مننررد فدکانسننی طینن  ،گننراردمی تنناثید وایمکننس سنندویس هزینننه و کیفینن  رو  بنند کننه ا  دیگننه مرضننر 

 .سدویس هس  ای  اسرفاد 

 فدکانسنی  طین   بارندی   امنا . میکننر  کنار  گیگناهدتز  66 تنا  4 فدکانسنی  طین   در وایمکنس  اسرانرارد، اسا  بد

گیگنناهدتز  69/4 تننا 29/4 فدکانسننی طینن  ،گننراردمی مننا اخریننار در را کیفینن  بارنندی  و بنندد بیشننردی  کننه

 شننر  تمننام هزینننه ،بیشننرد هننا  آنننر  نصننب بننه نیناز  دلینن  بننه ،اشننرب بنناالتد فدکننانس اینن  قننررچ هنند. هسن  

 گیگناهدتز  6/3 تنا  2/3 فدکانسنی  طین   از منا  کشنرر  در وایمکنس  کنه  نجنا آ از. خراهنر رفن    بناالتد  ه  وایمکس

 .س ه بیشرد معمر  حر از مقرار  ی ما کشرر در سدویس ای  ارائه هزینه ،رمیکن اسرفاد 

 سنندویس ارائننه وضننعی  ببینننی  نیسنن  بننر. کننددی  صننحب  وایمکننس فنننی مشخصننا  مننررد در اینجننا تننا

 ؟چحرر هس  چه ما کشرر در وایمکس

 سنندویس پننی  سننا  4 از و نننرانم عقننب قافلننه از هنن  مننا کشننرر دنیننا، در وایمکننس شننرن فداگینند بننا همزمننان

 قابنن  اسننراناا مداکننز تمننام در وایمکننس اینکننه رغنن  علننی. ردمیشنن ارائننه مخرلنن  اپداتننرر چنننر ترسنن  وایمکنس 

. نیسنن  GPRS و ADSL مثنن  سدویسنناایی گسننرددگی بننه سنندویس اینن  ارائننه گسننرددگی امننا ،هسنن  دریافنن 

 اپداتررهنا   بنه  مداجعنه  بنا  اقنرامی  هند  از قبن   باینر  دارینر،  را وایمکنس  سندویس  تاینه  قصر اگه خاطد همی  به

 در کنه  بکننی   اشنار   هن   نکرنه  این   بنه . یرربشن  محمنن   نسنکرنررا  منحقنه  پرشن   از سدویس ای  دهنر  ارائه

 هن   دیگند  دلین   ین   ایندان  در وایمکنس  از اسنرفاد   گسنرد   گفرنی ،  وایمکنس  بندا   کنه  مزاینایی  تمنام  کنار

 مداکننز  تلفنن  خحننرط. مخننابداتی هسنن  مداکننز از بعضننی در ADSL سنندویس ارائننه امکننان عننرم هنن  نآ دارد؛

 .رنرارن را ADSL سدویس ارائه امکان که رهسرن خحرطی از ا  نمرنه ،شرنر ارائه اخید سا  چنر در که

 وایمکننس بنندا  بیشننرد  تقاضننا  ،نننرارد دهننی سنندویس امکننان ADSL اسنن  بننه رقیبننی کننه مننناط  اینن  در

 وایمکننس مشننرد  میلیننرن 2/4 از بننی  حاضنند حننا  در شننر ،منرشد رسننمی غینند آمارهننا  طبنن . دارد وجننرد

 .دارد وجرد

  زایه ااه هاا  ز   فز  اا  ه هااهر تن اار ه اا ا    اززهااهر ز   اوااه زر ات، ااهم    اا   اااا تااه   

 :بهشگه  خب  گهزان اوه زر   ات، هم یچهفز
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