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  هاي ارتباطي موبايل فناوري
سيم موبايل كه  هاي مختلف ارتباط بي درك اختالفات بين گزينه

شود و توسط  هاي هوشمند درج مي در صفحات مشخصات فني گوشي
در اين مقاله تالش . شود دشوار است اپراتورهاي موبايل ذكر مي

و مزايا و  ها را به زبان ساده و به اختصار بيان كنيم ايم اين فناوري كرده
  .معايب هر فناوري را مشخص كنيم

 

GSM  
GSM1 هاي همراه در آسيا  استانداردي است كه تقريباً همه گوشي

كنند و در حال حاضر بيش  و اروپا و ساير نقاط جهان از آن پشتيباني مي
به هنگام . ميليارد نفر در سراسر جهان در حال استفاده از آن هستند3از 

دانستن ) گوشي هوشمند(فون  ارتخريد يك گوشي يا اسم
گان و هاي مورد استفادة هر فناوري اهميت دارد، چون سازند كانسرف

عني اين اعداد توضيحات گويا و قابل فهمي ماپراتورها معموالً درباره 
  .كنند فراهم نمي

مگاهرتز  1800مگاهرتز و  900 باندهاي از GSMهاي  اكثر شبكه
مگاهرتز و  850هاي  بيشتر از فركانسگيرند، اما در آمريكا  بهره مي

اگر بخواهيد كه گوشي شما در همه . شود مگاهرتز استفاده مي1900
گوشي ارتباط برقرار كند به يك  GSMهاي  جاي دنيا بتواند با شبكه

براي مكالمات   GSMهاي  اكثر گوشي. نياز خواهيد داشت چهار باندي
براي دستيابي اينترنت از  توان شوند، اما از آنها مي صوتي استفاده مي

  .نيز بهره گرفت GPRSطريق 

  

GPRS  
GPRS هاي  ها در سرعت سيستمي است كه براي نقل و انتقال داده

به هنگام دريافت  GPRS. شود كيلو بيت در ثانيه به كار گرفته مي60تا 
ان باتري زياد از توو مصرف است  كمو ارسال ايميل و مرور اينترنت 

بران را راضي ري از كارهاي آن بسيا اما سرعت داده ،كند استفاده نمي
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بر روي گوشي الزم است كه  GPRSبراي برپاسازي ارتباط . كند نمي
عنوان مثال، براي   به. اي را از اپراتور موبايل دريافت كنيد اطالعات ويژه

يك پيامك  8088به شماره  همراه اولدر شبكه  GPRSاستفاده از 
براي . عات براي گوشي شما ارسال شودتا اين اطال ارسال كنيد

  :مراجعه كنيد همراه اولاطالعات بيشتر به صفحه زير در سايت وب 
http://mci.ir/web/guest/Activating-GPRS-and-MMS-services 

هرگاه بخواهيد به  ،اعمال كنيدها را در گوشي  چنانچه اين تنظيم
ها نخواهيد  اينترنت وصل شويد ديگر نيازي به اعمال مجدد تنظيم

  .داشت

  

  
EDGE  

EDGE2  يك سيستمGPRS با  تواند يافته است و چون مي تكامل
نسل عنوان يك فناوري   كيلوبيت در ثانيه كار كند به473.6تا  سرعتي

تواند  سازگار باشد مي EDGEاگر گوشي با . شود بندي مي هگرو سوم
براي . هاي بزرگ اينترنتي به كار گرفته شود براي نقل و انتقال فايل

موبايل بايد طوري تجهيز شده شبكه هاي  پايگاه EDGEاستفاده از 
در نتيجه، در بعضي از  .ا بپذيرندرباشند كه بتوانند اين نوع ارتباط 

                .وجود نداشته باشد EDGEپوشش مناطق ممكن است 
  مقاله را در نسخه چاپي بخوانيدادامه 
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و  HSDPAهاي  ، و   سرعتGPRS  ،EDGEهاي  به خصوصيت
HSUPA   در بخشي از اطالعاتي توجه كنيد كه سايت
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