راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
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اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ را دارﯾﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ در ﺟﺪول اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  ۹ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺸﻮر را از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارزانﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺟﺪول اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارزان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ .اﯾﻦ ﺟﺪول درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ آنﻫﺎ را ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اراﯾﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
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 -1رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﻫﺮ ردﯾﻒ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وب ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ،ارزانﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -2ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺧﻠﯽ :در ﺟﺪول ارزانﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏﻣﺎﻫﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
و داﺧﻠﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻧﮓ ردﯾﻒ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ.
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ دارای ﺿﺮﯾﺐ 4
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی زرد دارای ﺿﺮﯾﺐ 3
و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی آﺑﯽ دارای ﺿﺮﯾﺐ  2ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح  512ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ  10ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ )ﺧﺎرﺟﯽ( و  30 =3*10ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از اﯾﻨﺘﺮ
ﻧﺖ داﺧﻠﯽ )ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 -3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺟﺪول درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﺣﺪ اﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ ) 128ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح را در اﺑﺘﺪا
»اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ اﺿﺎﻓﻪ 2000 ،ﺗﻮﻣﺎن  +ﻋﻮارض و
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل:
ﺷﻤﺎ  12ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  512ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ 128
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از ﺷﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  2300ﺗﻮﻣﺎن ،ﯾﮏ
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﺷﻤﺎ 4
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ  1ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  1ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ داﺧﻠﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  3 ،2و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  512ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﺎ  4ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ  -ﺧﺮداد 98
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻦآوا ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺮای
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  512ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﺎ  2ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻦآوا ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺨﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن  10ﮔﯿﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻦ آوا و در ﺑﺨﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  4ﻣﮓ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻠﮑﺎم  25ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺧﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻦآوا اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ دوﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻦ آوا
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارزش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را دارد؟
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)ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻫﺎ(
از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﻓﻦآوا ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮ
ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪوﻧﻪ ﺷﮏ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻦ آوا از 3

ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ) 8ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( و ﺑﯿﺶ از  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ) 16ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎدر دﯾﺪﮔﺎه در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 25ﺧﺮداد 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/purchase-guide/internet-quotation/15553/%D8%A7%D8%B1%D8
%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F

