
 

  
  

   )ADSL ( راهنمای خرید اینترنت پر سرعت
  

شد ولی اون  بعد از کلی حرف و حدیث وارد ایران ADSLاینترنت پرسرعت یا همون 
 خيلی  همانتظاری که می رفت برآورده نشد و استقبال کاربران از این سرویس هنوز

  . کم هست 
الیل اطالع رسانی نادرست و همچنين مشکالت موجود در این راه هست یکی از این د

 .  
  ...در این مقاله سعی داریم مزایا و معایب و بررسی اینترنت پرسرعت ایرانی بپردازیم 

  
   : ADSLمزایای + 
  
   سرعت بيشتر-
 ساعته هنگام روشن بودن کامپيوتر و همچنين متصل شدن قبل از باال ٢۴ اتصال -

  .دوز آمدن وین
   نداشتن هزینه تلفن -
   اشغال نشدن تلفن-
-   
  

   :ADSLمعایب + 
  
هر چی شما فاصلتون با مرکز :  رابطه مستقيم با فاصله بين مرکز مخابراتی -

مخابراتی محلتون بيشتر باشه سرعت کمتره البته این فاصله بنا به گفته خود شرکت 
  ... کيلومتر به بعد شروع می شه ۵ها از 

  ) نيازی به سيم کشی مجدد نداره ( ه تجهيزات جدید  نياز ب-
  
  

  : ایرانی ADSLمعایب + 
  

شاید مهمترین دليل استقبال . مهمترین معایب سرویس اینترنت پرسرعت همينه 
  : نکردن کاربران همين مشکالت باشه که در زیر اونها رو عنوان می کنيم 

  
 حالی که هيچ کار خاصی  درADSL خيلی از شرکت ها برای نصب : هزینه نصب -

 ٢٠برای مثال شرکت پارس آنالین برای نصب . نداره از شما پولی درخواست می کنند 
  . هزار تومان می گيره 

در هنگام نصب کامال دقت داشته باشيد تا مراحل نصب رو یاد بگيرید و همچنين : نکته 
چون  ) word یا PDFبصورت ( از شرکت مذکور بخواهيد که روش نصب را به شما بدهد 

بعد از نصب ویندوز شما دوباره باید این مراحل رو نصب کنيد که مراجعه فرد نصب کننده 
  .از شرکت باز هم شمارو به خرج می ندازه 
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 مخابرات برای استفاده شما از این سرویس هر ماه : عوارض و آبونمان مخابرات -
م خرید این مسئله رو هم در عوارض می گيره پس در هنگا% ۶ تومان آبونمان و ٣٠٠٠

البته بعضی از شرکت ها این هزینه رو روی پولی که از شما می گيرند . نظر بگيرید 
  .محاسبه می کنند 

  
مودم ها به .  باید مودم مخصوص داشته باشيد ADSL شما برای استفاده از :مودم  -
  : نوع تقسيم می شوند ٢
  

 <USB : ورت همونطوری که از اسمش پيداس به پusb وصل می شه  .  
 <Eternal :  این مودم از باالیی گرونتره با این تفاوت که به پورتLAN وصل می شه  )

مزیت این مودم اینه که پشتش چند تا جا برای وصل به دیگر ) . نياز به کارت شبکه 
شما با در اختيار داشتن این مودم می توانيد خيلی راحت با وصل . کامپيوتر ها داره 

دن این مودم به کارت شبکه دیگر کامپيوتر ها اون کامپيوتر ها رو به اینترنت وصل کر
  ) . بدون نياز به شبکه کردن ( کنيد 

  
  .فرق آنچنانی از نظر سرعت در بين این دو نوع مودم نيست  : ١نکته 
  . رو هم دارند USB قابليت اتصال به پورت Eternalبعضی از مودم های  : ٢نکته 
 شما می تونيد ابتدا کامپيوترهایتان رو شبکه کنيد و سپس توسط یکی از آنها  :٣نکته 

بدون نياز به . ( به اینترنت وصل بشيد و اینترنت رو برای بقيه کامپيوتر ها وصل کنيد 
   ) .Eternalمودم 

  
قيمت مودم ها توسط شرکت ها تعيين می شه و معموال شما باید مودم رو خریداری 

  .ی شه از مودم یک شرکت دیگه هم استفاده کرد البته م. کنيد 
  
پس این .  همه تهران قابليت دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارند : پيش شماره -

در اینجا خيلی مهم می شن و شما باید قبل از )  رقم اول تلفن ۴( پيش شماره ها 
ر تماس برای این کار با شرکت مذکو. خرید حتما به این مورد توجه داشته باشيد 

  . گرفته و از پشتيبانی اون شرکت از پيش شمارتون مطمئن بشيد 
  

   اضافه کنند ؟  سریعترچی کار کنيم که شرکت ها پيش شماره مارو: نکته 
اگر شرکت ها بفهمند محله شما عالقه مندان زیادی برای اتصال به اینترنت پرسرعت 

ا رو به این سرویس مجهز داره تمام سعی خودشون رو می کنند تا سریعتر محله شم
با توجه به این مسئله شما می تونيد با تماس ها و ایميل های مکرر از اونها . کنند 

بخواهيد که محل شما رو ساپورت کنند و جوری جلوه بدید که محل شما عاشق 
ADSL پس از همين امروز دست بکار بشيد !  هست...  

  
یس هاشون محدودیت حجمی خيلی از شرکت ها برای سرو :محدودیت حجمی  -

 گيگ اجازه ترنسفر اطالعات دارید ، یعنی ٨برای مثال شما در ماه . در نظر گرفتن 
حتی اگه چند هفته به (  گيگ استفاده کردید همون موقع ٨اینکه اگر شما بيش از 
اینترنت شما قطع می شه و یا اینکه باید به ازای هر گيگ ) پایان ماه مونده باشه 

البته این محدودیت فقط دانلود فایل نيست ، شما اگر یک . پرداخت کنيد مبلغی رو 
  ... صفحه اینترنتی رو هم ببينيد یعنی اینکه اونو دانلود کردید و 

پس سعی کنيد تا حدامکان از شرکتی این سرویس رو بخرید که این محدودیت رو 
  .نداشته باشه 

  
 پشتيبانی خيلی ضعيف هستند  معموال شرکت های ایرانی در قسمت: پشتيبانی -
در کل به نظر من بهترین پشتيبانی توسط شرکت های سپنتا و پارس آنالین داده . 

البته همين پشتيبانی درصد داره برای مثال تا اونجایی که ما می دونيم . می شه 
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پس به این قسمت خيلی توجه ! شرکت شاتل اصال بخشی به عنوان پشتيبانی نداره 
  :که مشکالتی مانند زیر براتون پيش نياد داشته باشيد 

  
ظاهرا بهترین کيفيت شاتل .  ماه مشترک شاتل بودم تو شهرک غرب تهران٩من " 

اصال شاتل پشتيبانی . توی شهرک غرب ارائه ميشه ولی من اصال راضی نبودم
. هرکی هرکيه. بيشتر به نظر ميرسه هيئت باشه تا شرکت. درست و حسابی نداره

ميگفتن با )  روز مشکل داشتم١٢-١٠چون ماهی ( ميزدم برای پشتيبانی وقتی زنگ 
. شما تماس ميگيریم، من هم منتظر مينشستم تا تماس بگيرند ، ولی نميگرفتند

. دوباره تماس ميگرفتم ميگفتند با کی صحبت کردی قبال و خالصه سر کار ميزاشتند
لی اگر یک روز پولشون دیر  نميداند وخسارتی روز قطع بودم که هيچ ۵حداقل ماهی 

تازه باید خودم پيک ميگرفتم پول ماهيانه رو براشون . ميشد، اینترنت رو قطع ميکردند
خالصه برای من اعصاب نذاشته ....  ساعت معطل ميکردند ٢ميفرستادم ، پيک رو هم 

فيلترشون هم افتضاح بود، ميرفتم توی یک سایت ، بعضی صفحه ها رو ميآورد، . بودند
تم با یک شرکت دیگه دیدم اینطوری نميشه رف...." . مشترک گرامی " بقيه رو ميگفت 

وقتی به شاتل زنگ زدم که . مشترک شدم و اآلن دارم از اون استفاده ميکنم) فن آوا(
 تمون هم برای ۵٠ هزار تومن ودیعه گرفته بودن و ۵٠چون ( قراردادم رو فسخ کنيد 
گفتند شما از یک نمایندگی ما اشتراک گرفتيد که اآلن دیگه ) مودم امانی داده بودم

زنگ زدم به اون .  ما نيست، شما باید از اون شرکت پولت رو پس بگيرینمایندگی
.  تومن ما رو هم خوردند١٠٠خالصه . شرکت گفت که باید از شاتل پولت رو پس بگيری

واال باید کارتون رو تعطيل . به نظر من اصال سراغ این شرکت نرید. خالصه داستانی بود
  . "کنيد بيافتيد دنبال پشتيبانی

  
 هم مثال دیال آپ روز خوب و بد داره و ممکنه بعضی از روز ADSL : خوب و بد  روز-

روز های بدش کمتر از روز های بد دیال آپ هست البته . ها ضعيف تر از دیال آپ باشه 
 ...  

  
 پس از اینکه شما تمام مراحل رو کامل کردید و بطور کامل هزینه ها : زمان اتصال -

 هفته طول می کشه تا اتصال شما برقرار بشه و این مورد ٢ الی ١رو پرداختيد حدود 
این مدت ( تقصير مخابرات هست که باید خط شما رو برای این سرویس آماده کنه 

زمان در حالی صورت می گيره که آماده کردن یک خط کمتر از چند ساعت طول می 
  ! ) ) . شاید فقط چند دقيقه ( کشه 

  
 تا سرعت نوشته شده ٢ قسمت سرعت سرویس  موقع خرید در: نوع سرعت ها -
  .که اولی مربوط به دانلود و دومی مربوط به آپلود هست  ) ٢۵۶/١٢٨برای مثال ( 
  
 خط تلفن شما نوعی اختالل ایجاد ADSL با وصل شدن سرویس : ميکروفيلتر ها -

یا چند تا ، ( می شه که برای جلوگيری از این مشکل شما باید از یک ميکروفيلتر 
استفاده کنيد که بعضی از شرکت ها در داخل مودم این ) بسته به تعداد تلفن 

  . ميکروفيلتر رو قرار می دهند و بعضی ها هم به فروش می رسانند 
  

  :نکاتی هنگام خرید اینترنت پر سرعت + 
  
 سعی کنيد از شرکتی سرویس رو بخرید که کامال مطمئن باشه و سابقه خوبی -

  . دردسر ها احتمالی در آینده = از شرکت ها غير معتبر خرید . داشته باشه 
 در هنگام خرید مودم توجه داشته باشيد که ضمانت نامه آن حتما به شما داده بشه -

  .و مودم کامال نو باشه 
در .  روز وقت می گيره ١۵ مراحل تعویض یک شرکت به یک شرکت دیگه معموال -

تی که قبال ازش خرید می کردید قطع کنيد که مرحله اول باید شما رابطتون رو با شرک
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معموال شرکت های ایرانی برای قلع رابطه کمی شمارو اذیت می کنند و این کار بين 
 هفته طول می کشه ، سپس شما باید با شرکت جدید قرارداد ببندید که  ٢ روز تا ۵

یداری  هفته طول می کشه ، پس با تحقيق یک سرویس رو خر٢ تا ۵این کار هم بين 
  ...کنيد که بعدا نيازی به تعویض شرکت نباشه 

  
  
  :  معرفی چند شرکت خدماتی برای سرویس اینترنت پرسرعت +
  

   :داتک + 
  

   .بسيار مناسب : قيمت 
  .ندارد : محدودیت حجمی 

  .متوسط: پشتيبانی 
  .ندارد : هزینه نصب 

  .به قيمت داده شده اضافه می شود : عوارض آبونمان و 
  .باید خریداری شود : مودم 

  
 به اطالعات جامع تری راجع به به سایت این شرکت شما می تونيد با مراجعه -

خدماتش دسترسی پيدا کنيد مانند پيش شماره های آماده خدمات دهی ، قيمت ها 
  ... و 
  

   :آسياتک + 
   . بسيار مناسب: قيمت 

  .ندارد : محدودیت حجمی 
   . متوسط: پشتيبانی 

   . هزار تومان۵: هزینه نصب 
  .قبال حساب شده : آبونمان و عوارض 

  . هم می شه خریداری کرد و هم می شه ودیعه گذاشت : مودم 
  
 به اطالعات جامع تری راجع به به سایت این شرکتاجعه  شما می تونيد با مر-

خدماتش دسترسی پيدا کنيد مانند پيش شماره های آماده خدمات دهی ، قيمت ها 
  ... و 
  

  :پارس آنالین + 
  .باال : قيمت 

  .ارد ند: محدودیت حجمی 
  خوب: پشتيبانی 

   هزار تومان٢٠: هزینه نصب 
  .به قيمت داده شده اضافه می شود : آبونمان و عوارض 

  .باید خریداری شود : مودم 
  
 به اطالعات جامع تری راجع به مراجعه به سایت این شرکت شما می تونيد با -

 کنيد مانند پيش شماره های آماده خدمات دهی ، قيمت ها خدماتش دسترسی پيدا
  ... و 
  

   :سپنتا + 
  : سرویس معمولی -

  .باال : قيمت 
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  .دارد : محدودیت حجمی 
  .خوب : پشتيبانی 

  . هزار تومان ١٠: هزینه نصب 
  .د به قيمت داده شده اضافه می شو: آبونمان و عوارض 

  .باید خریداری شود : مودم 
  
  : سرویس آفتاب -

  . مناسب : با توجه به بقيه خدمات : قيمت 
  . ندارد : محدودیت حجمی 

  . خوب : پشتيبانی 
  . ندارد : هزینه نصب 

  .قبال حساب شده : آبونمان و عوارض 
  . رایگان به خریدار اهدا می شود : مودم 

  
 به اطالعات جامع تری راجع به به سایت این شرکت شما می تونيد با مراجعه -

خدماتش دسترسی پيدا کنيد مانند پيش شماره های آماده خدمات دهی ، قيمت ها 
  ... و 
  
  

  . می باشد وبالگ عصرونهتمامی حقوق این مقاله متعلق به 
استفاده از این مقاله در سایت ها و وبالگ های اینترنتی با ذکر منبع مجاز 

است و استفاده آن در مجله ها و روزنامه ها تنها با اجازه نامه کتبی از 
   .©  مجاز استنویسنده
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