
 

^                                                                   

                                                                                                             www.rizpardazandeh.com /29صفحه/227شماره 

   )tethering( گوشي  گذاري نترنتيا
  

روند عالوه  امروزه، كساني كه زياد به خارج از خانه و محل كار مي
. تاپ نيز به همراه دارند بر يك گوشي هوشمند، يك تبلت و يك لپ

توان از  كردن اين وسايل اضافي به اينترنت مي براي وصل
بهره  )tethering( يگذار اينترنت يا به اختصار نترنتيا  يگذار اشتراك
 كيوسيله به آن كردن  به وصل لهيوس كي  گذاري اينترنت .گرفت

هاي  در دنياي گوشي. اشاره دارد براي دستيابي اينترنت وسيله ديگر
امكان استفاده مشترك از يك پيوند  گذاري اينترنتها،  همراه يا تبلت

ا فراهم ه تاپ اينترنت گوشي يا تبلت را براي وسايل ديگر مانند لپ
تواند از طريق شبكه  ها مي ارتباط گوشي يا تبلت با ساير وسيله. كند مي
يا به وسيله اتصال فيزيكي با  ،، يا از طريق بلوتوث)فاي-واي(سيم  بي

  .انجام بگيرد USBاستفاده از يك كابل مانند كابل 

همچنان كه  .شود استفاده مي گذاري  اينترنتهاست كه از  سال
دهد كه پيوند  فون امكان مي به يك اسمارت گذاري  نتاينتر گفتيم

ها، و حتي  ها، تبلت تاپ خودش با اينترنت را با ساير وسايل، شامل لپ
ها قدمت دارد،  كه سال  با آن. ها به اشتراك بگذارد فون ساير اسمارت
علت در . ده استتر ش گستردهدهه گذشته استفاده از آن  در عمل در نيم

سيم و استفاده گسترده از  بي گذاري  اينترنتفناوري ها در  پيشرفت
همين كه تعداد . بوده است اندرويدفون و  هاي آي گوشي
زياد شد كاربران در  اندرويدفون و  هاي آي كنندگان گوشي استفاده

بردند و شروع به استفاده از   پي گذاري  اينترنتهاي  عمل به سودمندي
  .آن كردند

  

  

، ADSLهاي  تا چندي پيش براي ارتباط با اينترنت از يكي از روش
و وايمكس و يك كامپيوتر معموالً ويندوز بهره سيم،  بي آپ، دايال

 تر نييپا سرعتاي  از خدمات داده براي اينترنت  ها گوشي. شد گرفته مي
     هاي اما امروزه گزينه .رفتندگ ميبهره  GPRSو  EDGEمانند 

، 3G )WCDMA ،EVDOباالي ديگري مانند فناوري -رعتس
HSDPA/HSPA ( 4و همچنين فناوريG ) وايمكس يا حتيLTE 

به ويژه  نيز براي برقراري يك پيوند پرسرعت با اينترنت) جديدالورود
  .روند به كار مي ها ها و تبلت از طريق گوشي

  

  

 2G (GSM/CDMA)تر  نسل قديمي هاي همراه هاست گوشي مدت
 EDGEاز طريق كه كامپيوترها را  شوند هايي استفاده مي عنوان مودم به 
عنوان  استفاده از گوشي همراه به . كنند به اينترنت وصل مي GPRSو 

اينترنت را از روي  ميبتوانكند كه در سفرها  مودم به ما كمك مي
  .مان تماشا كنيم بوك تر نوت گر بزرگ نمايش

  

كردن  افزار براي فراهم هاي موبايل حاوي يك نرم بسياري از گوشي
به  2.2از نگارش ( اندرويد، 7ويندوزفون. دسترسي به اينترنت هستند

از طريق  گذاري  نتاينترامكان ) به بعد 3.0از نگارش ( iOS، و )بعد
. كنند را فراهم مي USBيك شبكه بلوتوثي يا يك ارتباط 

 يا» 1اسپات فاي  هات واي« فاي كه به روي واي گذاري  اينترنت
به  4.2.5 از نگارش ( iOSنيز مشهور است، در  »2اسپات شخصي هات«

و وسايل ، iPad، 5فون يآ ،4Sفون يآو  4فون بر روي آي) بعد
   .فراهم شده است اندرويدي، و وسايل 8يندوزفونوو  7ويندوزفون

  مقاله را در نسخه چاپي بخوانيدادامه 
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در بخشي از اطالعاتي توجه كنيد  Wi-Fi hotspotبه خصوصيت 
محصول  Xperia Zدرباره گوشي  GSMARENA.comكه سايت 

  .دهد سوني ارائه مي


