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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
يزدان يوسفي نویسنده:  

 

 ؟چيست P2Pاينترنت 

که  P2Pاینترنت یا همون نقطه  به نقطه اینترنت
خیلی از ماها ممکنه به اون نیاز داشته باشیم، از طریق 

سرویس اینترنت، در اختیار  یدهندهارائههای شرکت
های رانیخوام شما نتمی. شهمیکاربران قرار داده 

همراه باشین تا با من  مابا که  دعوت کنم عزیز رو
بتونیم یک توضیح و برداشت مناسب از همدیگه 

باید  اول از همه،داشته باشیم. نقطه  به نقطه ینترنتا
 که،چیه؟ بعد ایننقطه  به نقطه بدونیم که اینترنت

تونن این سرویس خصوصی رو که می ییهاشرکت
 ،برای ما فراهم کنن کدوما هستن؟ بعد از اون

بفهمیم که کاربرد و ویژگی اتصاالت  خوایممی
ی با اتصاالت چه تفاوتنقطه  به نقطهاختصاصی 

 ؟عمومی اینترنتی داره

 

 

https://netran.net/mag/p2p-p2pm-internet/
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که خیلی از ماها ممکنه به اون نیاز داشته باشیم، از  P2Pاینترنت یا همون نقطه  به نقطه اینترنت
خوام شما می. شهمیسرویس اینترنت، در اختیار کاربران قرار داده  یدهندهارائههای طریق شرکت

بتونیم یک توضیح و برداشت همراه باشین تا با همدیگه من  مابا که  دعوت کنم های عزیز رورانینت
نقطه  به نقطه بدونیم که اینترنتباید  اول از همه،داشته باشیم. نقطه  به نقطه ینترنتمناسب از ا

تونن این سرویس خصوصی رو برای ما فراهم کنن کدوما هستن؟ که می ییهاشرکت که،چیه؟ بعد این
ی با چه تفاوتنقطه  به نقطهبفهمیم که کاربرد و ویژگی اتصاالت اختصاصی  خوایممی ،بعد از اون

 ؟اتصاالت عمومی اینترنتی داره

 چیه؟نقطه  به نقطهاتصال اما 

 
که اغلب  هستشده  یرمزگذار اختصاصی  ی( یک شبکهPoint-to-point)نقطه  به نقطهاتصال 
سرعت بسیار باالیی  ،کنن. این اتصال خصوصیمی ها و مراکز اداری و تجاری از اون استفادهشرکت

دمان کاری خودتون رو باال نترین زمان ممکن رابتونین در کمتا  دهمیداره که به شما این امکان رو 
 مثالبرای شما رفقا اطی تلفن همراه رو بارت یشبکه Point-to-pointعبارت  ببرین. برای درک بهتر

تماس  هستیک شماره تلفن خصوصی که فقط مختص به یک فرد با شما  ،ارتباط تلفنی ر. دزنممی
حاال شباهت  .شهدو طرف برقرار میبین ، ارتباط تلفن شما رو پاسخ بده ،و اگه طرف مقابل گیرینمی

، این مکالمه از طریق یک کانال خصوصی به گوش زنیناین دو اتصال اینه که وقتی شما حرفی می
بین یک یا چند ایستگاه اختصاصی در هم دقیقا یک شبکه نقطه  به نقطه. اتصال شهمیشنونده منتقل 

بهبین دو ایستگاه  ه و اینترنتشبیه ارتباط تلفنی ،اول ی. دستهشهمیتقسیم  دسته دوکه به  هست
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 یاین انتقال ممکنه شبیه یک شبکه ،دوم یکنه. در دسته، انتقال پیدا میشدهیرمزنگار  صورت
یک ایستگاه، اطالعات رو به چندین ایستگاه مختلف  ،یا رادیویی باشه که در این صورت یونیز یتلو

با کلمات اختصاری  Point-to-pointانگلیسی  یکلمه عالوه برنقطه  به نقطهاتصال کنه. مخابره می
p2p  وpt2pt شههم نشون داده می. 

 نقطه به نقطه و اتصال اینترنتاستفاده از  مزایای
 

 ترین تجهیزات برای برقراری ارتباط مناسبترین و قدرتمندگیری از مدرنبهره 
 هااونمرتبط با های ها و مراکز و نمایندگیبرقراری یک ارتباط اختصاصی بین شرکت 
 های مرتبط با ترین زمان )در کشور ما معموال شرکتاندازی این اتصال خصوصی در کمراه

 .نند(ورسمی ساعت به پایان 72 را در اتصاالت خصوصی، این فرایند یارائه
 کیفیت بسیار مناسب و بدون اختالالت نوسانی 
  اینترنت  یدهندهارائهبرقراری ارتباط تضمینی )این مورد بستگی به شرکتPoint To Point 

 (داره 
  فعال  زمانهم طوربه )این بسترها بر روی بسترهای مختلف قرار دارند شدهارائهپهنای باند

 .هستند(
  ترین مزایای این یکی از مثبت) کنندمی ازینیب تاز ارتباط با مخابرا شما رو دهندگانارائهاغلب

 .ه(نیازیسرویس همین بی
 تحت پوشش قرار دادن اکثر نقاط کشور 
 خدمات باید مطابق با توافقات  یارائهSla شرکت  موکدکه  ه)این مورد به شما بستگی دار هباش

رعایت کرده  وکه این مورد ر بخریداز شرکتی تون رو سرویس هکنید اما بهترانتخاب می ور
 .(ه باش

 باشهروی اون تاثیر نذاشته  یطیمح طیشرا. 
 ۱۰ باند تا یپهنا شیافزاGBPS تا  5۰من ندیدم شرکتی  .البته برای مصارف خانگی( ت یگابی)گ

 .مگابیت بیشتر ارائه بده ۱۰۰
 شرفتهیپ تیامن 
  مکرر یهانهیهز صرف در نصب و بدون  هانهیهز کاهش 
 درصد ۹۹.۹۹۹باال  تیفیباک یشبکه 
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 نقطه به نقطهپهنای باند اتصال 

 

برسیم اما متوجه نشدیم که این نقطه  به نقطهدرک درست و جامع از اتصال  تا اینجا تونستیم به یک
اتصاالت عمومی  یقیههم مثل ب Point-to-pointکنه؟ اتصال خصوصی از چه طریقی ارتباط برقرار می

ده. رو انجام می هااین انتقالتمام  ،شدهمشخصعمومی( از طریق یک پهنای باند  اینترنت ی)شبکه
ست که در باالتر در ه ایهای دیگهویژگیو  ذاری شدن کانال ارتباطیقاالت، رمزگتتنها تفاوت این ان

 . ها اشاره کردیمبه اون Point To Pointمورد اینترنت 

 باید یز یهر چقبل از  ،خب اگه بخوایم یک تعریف کلی از سرعت پهنای باند این اتصال داشته باشیم
که  فرکانسی هست ( یک محدودهbandwidthبدونیم که پهنای باند دقیقا به چه معنیه؟ پهنای باند )

پهنای باند انتشار پیدا کنه.  و قدرتش تر شدن سرعتبدون کم تونهیمدر اون موج انتقالی  یک
که برای  های مخابراتیهروی کانالسیگنال ترین ی باالترین و پایینکل فاصله یدهندهنشون یطورکلبه

 . شهسنجش اون از واحد و معیار هرتز استفاده می

گه ما یک بزرگراه ا ،تونیم از مثال بزرگراه استفاده کنیم. طبق این مثالموضوع میاین برای درک بهتر 
تونن از اون می خودروتا  مشخص فقط دو یو فاصله زمانکی قاعدتا در ،دو الینه در نظر بگیریمرو 

های مند بود، بدون شک تعداد ماشیندو الین از چهار الین بهره یجابهعبور کنن اما اگه همین بزرگراه 
قدر هچ هر .کنهحاال پهنای باند هم دقیقا مشابه همین بزرگراه عمل می .ندشمی دو برابرعبوری هم 
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کارایی  یمتوجه ،جا. تا اینشهتر میتر باشه، سرعت ما هم بیشخریم بیشپهنای باندی که ما می
 هستغلط و اشتباه  باور اما یک ؛و پهنای باند و تاثیرش در سرعت نت شدیمنقطه  به نقطهاتصال 

من اینترنت  گنافراد زیادی رو دیدم که میطوری که  ؛کرده دایپا رواج هکه خیلی بین ما ایرانی
شرکت خوبی نیست. فالن شرکت،  نیست؛سرعت من خوب ولی  مباال خرید با پهنای باند پرسرعت

ه عوامل تونه بمیکنه اما غالبا دلیل اون  یکار کماین باور ممکنه تا حدی درست باشه و شرکت مذکور 
 .م کردها صحبت خواهتر در مورد اونبیش ،ی وابسته باشه که در ادامهادیگه

که میزان د باال، باید در نظر داشته باشین یک سرویس با پهنای بان عالوه برشما  ،برای سرعت مناسب
اتصال  هاگ که چرا ؛کنین هم مناسب باشهو همچنین اتصال سیمی که از اون استفاده می تونفاصله

هم پهنای  قدرهچ هربهره نبره،  الزم کیفیتاز طریق سیم شما و یا میزان زمان تاخیر سرویس شما از 
 عالوه برنداره. الزمه که اضافه کنم  تونتاثیری روی سرعت اینترنت ،ینباند باالتری خریداری کن

چون  ؛هم استفاده کنینباید از مودم مناسبی مناسب و میزان زمان تاخیر(،  اتصاالت فیزیکی )سیم
دم مو ، هر چیبه همین دلیل ؛دنپوشش میانتقال اطالعات رو  یهستن که وظیفه هامودماین 

 کنین.بدون شک سرعت انتقال بیشتری هم دریافت میبهتری رو انتخاب کنین و از اون استفاده کنین، 
 با توجهرو شما باید  مودم تهیه کنید.ترین مودم بازار رو نونرید گروقت یهفردا  عزیز! البته دوستان

های معتبر باشه. البته و از مارکمودم مناسب یعنی مودمی که سالم تون تهیه کنید. به نیاز شخصی
؛ تونید بهترین مودم بازار رو تهیه کنیدمی ،تنظیمات و امکانات مودم برای شما اهمیت باالیی داره اگه

های معروف یک مودم نو و سالم از برندی تهیهندارید، صرفا  اما اگه به امکانات مودم نیاز خاصی
 .کنهمی کفایت

 

 نقطه به نقطه اینترنتبرقراری اتصال در  ینحوه
که شما  هستاتصال وایرلس و بدون دخالت سیم اینترنتی تحت  یشبکهنقطه به نقطه یک  اینترنت

متعددی که داخل کشور هستن سرویس  یهادهندهسیسروتونین برای خرید اشتراک خودتون از می
برقراری  ،یطورکلبهکنم(. به شما معرفی می دهندهارائههای )در ادامه لیستی کامل از شرکت .بگیرین

 یکه خریداری هر کدوم از اونا به سلیقه شهمیتقسیم  دسته دوو گیرنده به  دهندهسیسروارتباط بین 
 شخصی خودتون بستگی داره:
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 Point-to-point اینترنت

 
 در این روش .هست Point To Pointیا همون اینترنت  نقطه به نقطه اینترنت ،اول یدسته
 های مربوط،فرسته و بعد از ارزیابیهایی رو میکارشناس ،شما موردنظردا به مکان ابت دهندهسیسرو

بدن؟  Point To Pointتونن به شما سرویس دن که آیا میکنن و به شما اطالع میسنجی میامکان
تونن رو هم می تونها سرعت دریافتی شما و همچنین پینگکارشناس ،سنجیامکان نیا از بعد البته 

سرویس  یکه در آینده و پس از تهیه دونیدمییعنی شما در همون لحظه  در اختیارتون قرار بدن.
کارشناس مربوط بعد از  P2Pدر سرویس  سرعت شما در چه حدیه. Point To Pointاینترنت 

یک آنتن روی اون دکل براتون کنه، دکل رو که به شما دید داره انتخاب می نیتر کینزد ،سنجیامکان
متصل تونین به اون و فقط شما می هستخصوصی  صورتبهکنه. این آنتن اختصاصی نصب می

در اختیار شما  دهندهسیسروتوسط  نتن دیگهیک آ شما به اون فرستنده،اتصال  البته برای. بشین
اینه که آنتن  Point To Pointاینترنت ترین مزیت . مهمشهنصب می کارشناساگیره و توسط قرار می

مناسب نبودن های احتمالی ) دکل، مستقیما رو به شما بوده و بدون ایجاد مزاحمت یبر رو شدهنصب
تون استفاده بهترین کیفیت ممکن از اتصالبا  ،(بودن فاصله، اتصال سایر کاربراندور زاویه دید، 

 کنین.می
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 Point-to-multi-point اینترنت

 
 شدهمشخص، شما از طریق آنتن خودتون به یک دکل که از اسمش مشخصه طورهمون ،در این روش

با اوت این روش اما تف ،شین( وصل میشه میابی مشخص )این دکل هم مشابه دکل باال بعد از ارزی
ل وص خودتون که روی دکیک آنتن مخص، به روش قبلیبرخالف  در این هست که روش قبلی

شن و کاربران ند آنتن بر روی دکل نصب میچچندین و  ،در این روش شین.متصل نمی شدهنصب
بودن خطوط ارتباطی شما  ناامن. این روش هیچ تاثیری بر شنها وصل میاشتراکی به اون صورتبه

اما کیفیت این سرویس  ،شده هستن یرمزگذار خطوط اتصال نقطه به نقطه ی همه که چرا ،نداره
 تره.کم Point To Pointنسبت به اینترنت 
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 ؟Point-to-multi-pointیا  Point To Pointاینترنت 

 
م، کامل توضیح داد صورتبههای موجود رو براتون تا از سرویس دو من کردینکه مالحظه  طورهمون

از سرعت  (P2Pم مورد بهتره؟ قاعدتا اتصال سرویس از طریق پوینت تو پوینت )وکه کداما مسئله اینه 
برخورداره و ( Point-to-multi-pointو مزایای بیشتری نسبت به سرویس پوینت تو مولتی پوینت )

 صورتبهممکنه آنتن مرکزی  ،لتی پوینتبه ما. در اتصال پوینت سسادهبسیار  دلیل این برتری هم
و اتصال و  در محل شما، روبروی آنتن مرکزی نباشه شدهنصبآنتن )با شما در ارتباط نباشه  مستقیم

سزایی داره. اگه هیت و سرعت تاثیر بروی کیف آنتن دریافت کنین( و این مسئلهخطوط رو از اطراف 
 ،باشین مندبهره ( موجودpingترین پینگ )کیفیت ممکن و پایین باالتریناز شما عزیزان قصد دارین 

که سرویس الزم به ذکره  رنت نقطه به نقطه رو انتخاب کنین.اینت ،سیسرواز بین این دو قطعا باید 
ای قطعا مقایسه لحاظ ازاما  ،تونه اغلب نیازهای شما رو برطرف کنهلتی پوینت هم میپوینت تو ما

 نسبت Point to Multipointسرعت و کیفیت اینترنت  !دوستان)  های بیشتری دارهمورد اول مزیت
 .بسیار بهتره( ADSL به
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 های آنالیننقطه به نقطه بر روی بازی تاثیر سرعت

 

های آنالین، قاعدتا جوانان و شبکه یویی در عرصهیهای ویدگیر بازیبا توجه به پیشرفت چشم
. بازی کردن مشغول بازی کردن باشنساعاتی در روز رو  خوانیمهستن که  مندینوجوانان عالقه

 تمام که با پهنای باند و مودم و هستتقریبا یک معضل بسیار بزرگ  ،آنالین در کشور ما صورتبه
 صورتبهنه. وقتی از بازی کردن کافزایش پیدا می ششکل بسیار ناچیزی سرعتبه ،اقدامات مربوط

مل اصلی اون پینگ نت نیست و قطعا عا یباال سرعتی کار ما فقط الزمه ،کنیممیالین صحبت آن
( شه میآنالین جابجا  یای بین دو دستگاه در شبکه)معیار و واحد میزان زمانی که اطالعات داده

تر باشه، پینگ چی سرعت نت باالتر و مناسب یعنی هر ؛عکس داره یبا سرعت رابطه ،. پینگهست
 ،برای حل این مشکلاما  .مطلوب نیست ما سرعت نت ،تر باشهتره و هرچی پینگ ما بیشما کم

پینگ  ،تونن از سرویس اتصال نقطه به نقطه استفاده کنن و دلیل اونویی مییهای ویدکاربران بازی
بسیار مناسب و بدون نوسان همراه با یک سرعت اینترنت باالست. این اتصال خصوصی تونسته 

 ل کنه.ح شهیهمبرای  ،هستطور افتضاحی پایین مشکالت پینگ رو در کشور ما که به
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 چیست؟ پروتکل
مند در کنار هم کار منظم و قانون صورتبهای ی رایانهشن کل شبکهبه مجموع قوانینی که باعث می

خیلی کاربردها در اتصاالت نقطه به  ،قرارداد. این شهمیگفته  «پروتکل»یا  «ارتباطی قرارداد»کنن، 
شما برای درک یک کتاب با زبان  .مثل نقش زبان در بدن انسانه پروتکلنقش  که چرا ،نقطه داره

های خاصی توسط الگوریتم صورتبهعموما  هاپروتکلفارسی باید حتما اون زبان رو بلد باشین. 
و محور های وضعیتاونا تعریف داده یهای محاسباتی دیجیتال اعمال میشن که وظیفهسیستم
ران همراه با نت ،. در ادامهشهمیکه توسط پروتکل )قرارداد ارتباطات( انجام  هست واقعی صدالبته

 نقطه به نقطه بررسی کنیم. اینترنترو در  پروتکلباشین تا تاثیر 

 قرارداد نقطه به نقطه چیست؟
که چگونگی برقرار کردن اتصاالت  هستیک قرار ارتباطاتی  ،p2p اختصاربهقرارداد نقطه به نقطه و یا 

ای وجود قراردادهای مختلفی در فضای شبکهکنه. میان دو یا چند نقطه از یک شبکه رو تعیین می
چون هر قراردادی  نیست؛پذیر امکان ییتنهابهداره و امکان رسیدگی به اون برای پروتکل ارتباطات 

 ،ییتنهابهخودش  ،)مثل همین اتصاالت نقطه به نقطه( شهمیکه در پروتکل ارتباطات تعیین و وضع 
کنه. بسیار سخت می پروتکلکار رو برای همین مورد که  گیرهرو در بر می هااز شبکه ییهارمجموعهیز 
تا سایر قراردادهای مرتبط به خودش رو پوشش بده و از ایجاد  هستهر قرارداد موظف  ،رو نیا از

ای رو های پیوند دادهی الیها قرارداد نقطه به نقطه وظیفه داره که همهتخلف جلوگیری کنه. در اینج
 همزمان تحت پوشش خودش قرار بده.های همزمان و غیربرای ارتباط در خط
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 ؟دنارائه می(P2P)اینترنت نقطه به نقطه  سرویس اینترنت هاییچه شرکت

 

 آسیاتک .1
دونیم که یک های اینترنتی خورده و میسرویسی کاربران تک قطعا به گوش همهسیای آشنای آکلمه

برای تکمیل سبد خود،  ،هاست. این شرکتانواع سرویس یای در بخش ارائهشرکت بسیار حرفه
ی با برگزاری انداز راهسرویس اتصال نقطه به نقطه رو هم اضافه کرده و همچنین قبل از نصب و 

 ،ترین سرویس ممکن به شمارین و مناسببهت یاز ارائه الوتعدادی جلسه و پرسش چندین س
های که روی پایتخت و استان هادهندهسیسرواکثر  برخالفشن. شرکت آسیاتک می خاطرجمع

کل مناطق کشور  ،یکنواخت صورتبهساعته  24تری دارن، تونسته با پشتیبانی تر تمرکز ویژهبزرگ
 شش خودش قرار بده.( رو تحت پوشده  نصبها اون)مناطقی که دکل ارتباطی در 

 تک نت .2
نت هست که اخیرا تونسته حرفی واسه گفتن داشته تک یدهندهسیسروشرکت هفتم لیست ما 

باشه. این پیشرفت تک نت به همین راحتی به دست نیومده و اونا تونستن با پشتیبانی آنالین در 
نقطه به نقطه( در کل کشور، اتصال ویژه بهخدمات  تمامیخدمات ) یو همچنین ارائه روزشبانهکل 

های خرید سرویس از این شرکت رو برای شما این پیشرفت رو داشته باشن. حاال چند تا از ویژگی
 توضیح میدم:
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 اجرای توافق نامه( ی تضمین خدماتSla) 
 پشتیبانی خصوصی برای هر خریدار 
 سرویس متقارن با پایداری خیلی باال 
 اندازی در اسرع وقتراه 

 

 نتماهان  .3
تونین با و شما می دهمینقطه به نقطه رو ارائه  اینترنت نت هم سرویسماهان شرکت اینترنتی

شاید نتونه در حد  ،شدهشناختهتر کنین. این شرکت کم تهیهرو  سرویساین  شتیساوبمراجعه به 
چشمگیری های پیشرفت هتونست نت ظاهر بشه ولیو آسیاتک و یا حتی تک های شاتلو اندازه

 .داشته باشه

 های خرید سرویس از ماهان نتبرخی از ویژگی

 پایتختویژه بهخدمات به اکثر نقاط کشور  یامکان ارائه 
 عدم وابستگی به مخابرات 
 ثبات و پایداری 

 

 بهار سامانه شرق .4
اطالعات کاملی  که هست های نقطه به نقطهسرویس یدهندهارائهبهار سامانه شرق هم یک شرکت 

تر ش نشنیدم( اما شما برای خرید مطمئنهبع چیز زیادی راج شخصهبهاز اون رو در اختیار نداریم )
ارتباط برقرار کنین تا به شما  های این شرکتاونا سر بزنین و با کارشناس تیساوبتونین به می

 بدن. عالزم رو ارجا یهاییراهنما

 

 کیانا نت .5
های که تونسته با سرویس هستکیانا نت  یدهندهارائهشرکت موجود در لیست ما، شرکت  پنجمین 

 صورتبهای زیادی رو به خودش جذب کنه. این شرکت فواید اتصال نقطه به نقطه رو هکاربر ،مناسب
 .دهمیه لیست به شرح زیر به شما ارائ
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 امنیت پیشرفته 
  بیتگیگا 10افزایش پهنای باند تا مرز 
  گیرهشرایط محیطی تاثیر نمیاز 
 کاهش وابستگی به خطوط دیتا 
  درصد 99/9قابلیت اطمینان تا 
 نصب در اسرع وقت 

 

 سیستک .6
ساعته،  24و با امکان پشتیبانی  دهمیبه شما اتصاالت نقطه به نقطه ارائه  خدمات اینترنتی سیستک 

برای شما یکی  ،ساعت 72ر کمتر از اندازی دها و همچنین نصب و راهامکان استفاده از تمامی پروتکل
 به ارمغان بیاره. تونهیمرو  هاترین انتخاباز راحت

 

 هاسایر شرکت .7
تونین از اونا برای خرید سرویس های بسیاری هستن که میشرکت ،ذکرشدههای شرکت عالوه بر

خودتون استفاده کنین اما ما اینجا سعی کردیم تا یک توضیح و معرفی کامل برای شما عزیزان داشته 
 خاطربه وجهچیهبهبوده و  یبنددسته منظوربهها صرفا که ترتیب شرکت هستباشیم و الزم به ذکر 

 .نبوده هادهندهارائهبهتر بودن یک شرکت نسبت به سایر 

 

 نقطه به نقطه اینترنت هایقیمت و تعرفه سرویس
ها لیست رو داشتیم اما اغلب شرکت هاتعرفهیک آرشیو کامل از  یساز آمادهدر این قسمت قصد 

دن. در اختیار کاربران قرار می رموردنظهاشون رو تنها با ارتباط مستقیم و سنجیدن منطقه قیمت
هم قرار داده و من مندان به این سرویس هعالقکلی رو برای  یهخوشبختانه شرکت آسیاتک یک تعرف

شما عزیزان اگر قصد خرید سرویس  ،م داد. حاالفه رو در زیر این مطلب قرار خواهرعبرای شما این ت
شده  موردنظر تیساوبتونین وارد جز شرکت آسیاتک رو دارین، مینقطه به نقطه از یک شرکت به

 دست بیارین.اطالعات کافی رو به ،و از کارشناسان مربوط
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 سیمشرکت آسیاتک برای سرویس اشتراکی بی یتعرفه

مگ 5۰سیم اشتراکی اینترنت بی  Outdoor Wireless 

 

خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی یو حجم اضافهگیگ باکس   
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مگ ۸اینترانت بیسیم اشتراکی   Outdoor Wireless 

 

 نقطه به نقطه نیاز دارند؟و اینترنت چه کسانی به سرویس اتصال 
 دهمیو چه کاری برای ما انجام  هستخب تا اینجا به این درک رسیدیم که اتصال نقطه به نقطه چی 

دن. حاال ما باید بدونیم هایی رو معرفی کردیم که این سرویس رو ارائه میی اون شرکتو در ادامه
 .خواهد بود ترصرفهبهر و مقرون تمناسب ،این سرویس برای چه گروهی از افراد
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نسبتا باالیی نیازمند هستن چرا که این گروه از کاربران  سرعتبهریم سراغ دفاتر و اداراتی که ابتدا می

ر قطعی داشته تمهم از همه شون کم باشه و یااگر سرعت اینترنتم دارن و رانتقال باال نیاز مب سرعتبه
مگابیت  ۱6نیست. این ادارات اگر به سرعتی بیشتر از  رجوعاربابالف شدن ش چیزی جز اهنتیج ،باشه

ها و شرکت ،بر ثانیه احتیاج دارن، باید از سرویس اتصال نقطه به نقطه استفاده کنن. گروه بعدی
این مراکز اغلب  استفاده و یا اونا رو انتقال بدن.های صوتی و تصویری مراکزی هستن که باید از فایل

شون برقرار کرده و جلسات خود ویی، ممکنه ارتباط تصویری همیانتقال اسناد صوتی و وید بر عالوه
برای  باید ذکرشدهبه علت موارد  همآنالین با دفاتر مرتبط با خود برقرار کنن. این دفاتر  صورتبه رو

 از اتصال نقطه به نقطه استفاده کنن. ،شرکت و یا بخش مربوطه

نکنم  راما فک .تونیم برای خودمون از این سرویس استفاده کنیمهستیم که می ماهای همه ،خرآگروه 
یمت قاز طریق یک سرویس گروهی و گرون -شخصی خودش یبرای استفاده-اد وکسی باشه که بخ

تری برخوردار کمبودجه البته روی سخن من با دوستانی هست که از بپردازه )گزاف رو  یهزینهاین 
ی بابت هزینه کردن نداره، کلسرویس اینترنت با کیفیت باال، مش یکسی برای تهیههستن، وگرنه اگه 

. ما برای بهتر شدن سرعت یک سرویس اینترنت پوینت تو پوینت برای خودش تهیه کنه( تونهمی
 یپهنای باند مناسب استفاده کنیم و هزینه اینترنت با م و یکتونیم از یک مودمون میاینترنت

ولی اگه اون رو  ادیبباال نبریم. این هزینه برای ادارات شاید خیلی ناچیز به نظر  اون قدرخودمون رو 
 شیم.قطعا پشیمون می ،ایم شخصا خریداری کنیموبخ
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 جمع بندی 
یک انقالب بزرگ در شبکه اینترنتی بود  P2Pیا همون اینترنت  اتصال نقطه به نقطه ،خالصه طوربه

عالوه . این سرویس هچنین نوسانات رو حل کردکه تقریبا تمام مشکالت از قبیل کیفیت و سرعت و هم
 ،ترکم یهزینه عالوه بربر داره و اونا  برای ادارات در رو تریسرعت و کیفیت عالی، هزینه بسیار کم بر

کیفیت کار ادارات  باال رفتنزمان و  گذشت با ،ییجوصرفهاین  .شنمیمند از اینترنت بهتری بهره
 نومیپشخاطر استفاده کردن از اتصال نقطه به نقطه ای بهنکنم اداره رفک حال به تاو  شهمیمشخص 

 شده باشه.

 

 حرف آخر
دن و من استفاده از های زیادی این سرویس رو ارائه نمیطور که گفتم شرکتهمون !دوستان
 نظر ازاینترنت پوینت تو پوینت  سرویس .مکننت رو پیشنهاد میهای آسیاتک، شاتل و تکسرویس
هست، اما وضعیت هوا  باالتر، داده موبایل و ... یخانگ نترنتیانسبت به  ،یدار یو پا، سرعت کیفیت

ممکنه در که  گذار باشه، پس این مورد رو در نظر داشته باشینتونه روی کیفیت این سرویس تاثیرمی
ها و سرعت و در پایان در مورد قیمت شما دچار اختالف بشه بعضی مواقع و شرایط جوی اینترنت

ی هزینه ،نتن دو طرف و مودم و سرویسآ یبه هزینه با توجهاینترنت پوینت تو پوینت  باید بگم که
ها از این سرویس من به شما دوستانی که قصد دارین .نگی در بر دارهواز اینترنت خ یخیلی بیشتر 

شاید خونه شما به مرکز مخابرات نزدیک  .ابتدا چک کنید کنمپیشنهاد می ،برای خونه استفاده کنید
صرفه خیلی به ADSLیک اشتراک  یتهیه ،در این صورت مگابیت رو داشت. ۱6و خط شما کشش  بود
 P2Pتونید از اینترنت ، میاما اگه از مرکز مخابراتی دور هستین و خط شما کیفیت خوبی نداره ؛تره

 استفاده کنید.

 


