
اتر میخواهد: سوال  ز نت ماهواره ای چجوری کار یم کند و چه تجهت  .اینتر

ز و تاخت  و هزینه باال در گذشته کمتر مورد استفاده قرار یم گرفت و تنها در مناط نت ماهواره ای به دلیل رسعت پایی  ق اینتر
ی فناوری های جدید در ماهواره ها تا حدودی این مشکل . دورافتاده ایاالت متحده کاربرد داشت یط سال های گذشته، با بکارگت 

نت های فیتر نوری رقابت کند نت ماهواره ای این قابلیت را دارد که با رسعت های باالی اینتر .برطرف شده است و اینتر

اتر نیاز دارد ؟ ز نت ماهواره ای به چه تجهت  اینتر

نت ماهواره ای از سه جزء اصیل تشکیل شده اند ات اینتر ز :تجهت 

ز ثابت• ز یا ماهواره زمی  ماهواره فضاتی با رسعت چرخش زمی 
ل( دیش ماهواره)یک ماهواره • ز مستقر در متز
روتر•

نت ماهواره ای استفاده کنید تا  کت ارائه دهنده خدمات اینتر  است از یک رسر
ز
ات، کاف ز ز این تجهت 

به این نوع از با داشیر
یس داشته باشید نت دستر ز با رسعت ها و حجم های. اینتر نت نت  ، این نوع اینتر نتر متفاوتر عرضه مانند سایر خدمات اینتر

نت ماهواره ای استارلینک به صورت بسته ای ارائه نیم شود. یم شود .البته اینتر



نت ماهواره ای چیست و چگونه کار یم کند ؟ اینتر

ز و ارتب نت ماهواره ای به قابلیت دریافت و انتقال داده ها از دیش های ماهواره ای کوچک در سطح زمی  اط با اینتر
ز به نام مرک. ماهواره های مخصوص موجود در فضا یم گویند ز ماهواره موجود در فضا داده ها را در محیل روی زمی 

نت تمایم ارتباطات ایجاد شده از دیش ماهواره به ماهواره فضاتی پیش از آ. عملیات شبکه مبادله یم کند نکه به اینتر
د به صورت ثابت خ. جریان یم یابدNOCبرسد از میان  واهد بود و محل ماهواره ای که در فضا مورد استفاده قرار یم گت 

ز در مدار خود یکسان است .  رسعت چرخش آن با رسعت چرخش زمی 



ز داده ها از طریق ماهواره تفاوت چنداتز با نوع زمیتز آن ندارد و زماتز که ماهواره  به درستر تن نت ارتباط بی  ظیم شد اینتر
نت قابل استفاده خواهد بود ز مانند سایر شکل های دیگر اینتر .ماهواره ای نت 

نت ماهواره ای را در پنج بخش خالصه یم کنیم  استفاده یم کنید مرتبط با دستگایه است که از آن: بخش اول : عملکرد اینتر
کنند تا قابلیت مودم و روتر است که داده ها را به شکیل تنظیم یم: بخش دوم . این دستگاه یم تواند لپ تاپ،موبایل باشد

.ارسال و دریافت داشته باشد 



. شود یک دیش ماهواره است که به طور معمول برروی پشت بام منازل و ساختمان ها نصب یم: بخش سوم 



ز انجام یم دهند  NOCماهواره ها تبادل اطالعات را با  .  درروی زمی 



کل این اتفاقات در . در حال تبادل هستند NOCاطالعات به شکل پیوسته از دستگاه شما به 
ز به. ثانیه رخ یم دهد1زماتز کمتر از  ان تاخت  ممکن است در ابتدا بسیار ناچت  ز نظر برسد این مت 

 از اپیلیکیشن هاتی مانند اینستاگ
ز تاخت  یم توانید به راحتر رام استفاده کنید اما چرا که با همی 

نتر یم شود ز تاخت  سبب مشکل درروند اجرای بازی های اینتر .همی 


