وایﻓﺎی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺮﻧﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻤﯽ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﺗﺼﺎل وایﻓﺎی راﺣﺖﺗﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ اﺗﺮﻧﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺗﺮﻧﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪای دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ و ﻗﺼﺪ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ اﺗﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ روی ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺗﺼﺎﻻت
ﺳﯿﻤﯽ و ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و اﺗﺼﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﺗﺮﻧﺖ ﭼﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ؟
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﺗﺮﻧﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از وایﻓﺎی اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ در ﻋﻤﻞ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ .ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوری وایﻓﺎی ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ  802.11acو
 802.11nﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  866.7ﻣﮕﺎﺑﻴﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ و  150ﻣﮕﺎﺑﻴﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ )و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا
ﻧﮑﻨﯿﺪ( ،اﻣﺎ وایﻓﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺎ را اداره ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻤﯽ اﺗﺮﻧﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﺑﻞ  Cat6اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻤﯽ اﺗﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻞ اﺗﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی
 Cat5eﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ  1ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ
وایﻓﺎی ،اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺗﺮﻧﺖ روی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺗﺮﻧﺖ از وایﻓﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه
آن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در اداﻣﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮب از ﻣﻮارد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارﯾﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ روی  ،NASﺳﺮور ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﯾﺎ ﻫﺎرد دراﻳﻮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل اﺗﺮﻧﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺎ ﺳﺮور ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﭘﻠﮑﺲ و ﮐﻮدی(،
ﯾﮏ اﺗﺼﺎل اﺗﺮﻧﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺠﯿﻢ را
ﺑﯿﻦ دو ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل اﺗﺮﻧﺖ و وایﻓﺎی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

اﺗﺮﻧﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد؟
ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد .زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﺗﺼﺎل ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯿﺰان وﻗﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ .در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺎزیﻫﺎی آنﻻﯾﻦ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ از زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻨﮓ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی آنﻻﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ( ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻤﯽ اﺗﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
دﯾﮕﺮ در زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ و ﺳﺮور ﺑﺎزی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ وﺑﮕﺮدی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ ،زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن  Pingدر ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﯾﺎ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ،از
آدرس ایﭘﯽ روﺗﺮ ﺧﻮد در زﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ وایﻓﺎی و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﭘﯿﻨﮓ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ
زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺗﺼﺎل وایﻓﺎی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی وﻗﺘﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ و روﺗﺮ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻗﻔﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻤﯽ اﺗﺮﻧﺖ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺗﺼﺎل

اﺗﺮﻧﺖ اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎنﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وایﻓﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد وایﻓﺎی
وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻤﯽ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ،
ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﻮاج ﻣﺰاﺣﻢ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
وایﻓﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﻫﻤﮕﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﭘﺎﯾﺪاری و ﺛﺒﺎت وایﻓﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺗﺪاﺧﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد:

ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل :ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه وایﻓﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا اﺗﺼﺎل را ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای وﺑﮕﺮدی روزاﻧﻪ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ )ﮐﻪ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻓﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻣﺸﮑﻞ
ﭼﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻫﻞ ﺑﺎزیﻫﺎی آنﻻﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﯿﻠﯽ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ :ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﺗﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از وایﻓﺎی اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده راﺣﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
وایﻓﺎی ﺿﺮوری ﻣﯽﺷﻮد و آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺮﻧﺖ را ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ را ﻧﺪﻫﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﺧﻮد از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺗﺮﻧﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ و اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎنﺗﺮی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وایﻓﺎی
ﻣﺰﯾﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺪهالﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ اﺗﺮﻧﺖ را دارﻧﺪ را ﺑﻪ اﺗﺮﻧﺖ و ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
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