ویژگیهای خاص محصولات شبکه ایسوس

یکی به جای همه

شرکت آونگ در راستای ارتقای سبد محصولات شبکه خود ،همکاری خود را با شرکت ایسوس ،یکی از با کیفیت
ترین و مطرح ترین برندهای حوزه تجهیزات شبکه آغاز کرده است .پیشتر در خبرهای قبلی مطلع شدیم که
دفتر ایسوس و مجموعه آونگ کمپینی با نام "یکی به جای همه" راه برپا کردهاند.
هدف کمپین "یکی به جای همه" آموزش و بالابردن سطح دانش همراهان به منظور انتخاب دستگاه صحیح در
شبکه است .بهتر بگوییم ،در این کمپین شما میتوانید یاد بگیرید که چگونه با یک دستگاه به جای چندین
دستگاه برای شبکه تمامی نیازهایتان را به طور جامع و کامل برطرف سازید.
هنگامیکه از شبکه  Wi-Fiمحصولات ایسوس استفاده میکنید ،در دریایی از امکانات و تجهیزات غوطهور
میشوید و در کنار سرعت بالا از کیفیتی در سطح جهانی لذت میبرید .کیفیتی که با وجود هزاران جایزه از
طرف منتقدین سختگیر از سراسر جهان کاملا اثبات شده است.
آیا امکانات و قابلیتهای فوقالعاده مودمها و روتر های ایسوس را میشناسید؟ آیا آیکونهای بر روی
جعبه محصول را تشخیص میدهید؟ با ما همراه باشید.

چه قابلیتهایی محصولات شبکه ایسوس را از دیگران متمایز میکند؟
پوشش کامل و قابل اعتماد بودن در شبکه در کنار پایداری سیگنال ،اصول اولیه ولی مهم در شبکه است.
شاید در نگاه اول فکر کنید که چه نیازی به داشتن ویژگی های جانبی برای یک شبکه خانگی وجود دارد؟
توجه داشته باشید که شبکه بیسیم خانگی ،در حال حاضر بستر ارتباط دستگاه های شما در خانه است و با
پیشرفت فناوریهای نوین این شبکه باید اصول اولیهای که ذکر شد را به بهترین شکل ممکن پوشش دهد.

در ادامه به برخی از ویژگیهای مهم دستگاههای تحت شبکه ایسوس خواهیم پرداخت .این ویژگیها تقریباً
در بیشتر مدلهای محصولات شبکه ایسوس وجود دارد.
 :AiMeshشبکه  Wi-Fiرا متحول کنید!
یک قابلیت جدید که به وسیله آن ،چند روتر ایسوس با مدلهای مختلف میتوانند با هم تشکیل شبکه
قدرتمند مش را بدهند و یک شبکه یکپارچه با برد فوقالعاده بدون نقاط کور ایجاد کنند .نکته قابل
توجه این است که هر روتر میتواند تمام قابلیتهای بهخصوص خود را در شبکه با سایر روترها به اشتراک
بگذارد و شما در هر نقطهای از این شبکه قدرتمند مش باشید به تمام قابلیتهای تمام روتر ها دسترسی
دارید!
 802.11AXیا  :Wi-Fi 6با ایسوس وارد دنیایی با سرعت باورنکردنی شوید!
آخرین نسل  Wi-Fiکه از بالاترین سرعت و بیشترین فرکانسها پشتیبانی میکند .روتر فوقسریع RT-AX88U
با سرعت فوقالعاده  6گیگابیت در ثانیه و روتر هیولای فوقسریع  ROG Rapture GT-AX11000با سرعت
باورنکردنی  11گیگابیت هم اکنون در دسترس است .کمربند صندلی خود را محکم ببندید ،قرار است پرواز
کنید!
 :AiProtectionبالاترین سطح درجه امنیت برای روتر خانگی!
با پشتیبانی شرکت  Trend Microدستگاههای ایسوس از فایروال سختافزاری داخلی به همراه آنتیویروس
رایگان برای خود روتر بهره میبرند آن هم بهصورت مادام العمر .نگران هک شدن و شیطنتهای اطرافیان و
همسایهها نباشید .روتر ایسوس دارای یک سد محافظ قدرتمند در برابر تمامی حملات است .همچنین هنگام
گشت و گذار در وب ،جلوی بارگذاری صفحات حاوی بدافزار و انتقال ویروس از طریق اینترنت را هم
میگیرد .بخش کنترل والدین هیچگاه به این تکمیلی نبوده است .بادیگارد دیجیتالی شما قدرتمندترین
است!
 :WTFastبهترین اسلحه برای گیمرها
گیمر هستید؟ آیا برای نبرد اسلحه مناسب در دسترس دارید؟ آیا تا به حال روتر گمینگ را تجربه
کردهاید؟ سرویس  WTFastبه شما این امکان را میدهد تا هنگام اتصال به سرور بازی خود در آن سر دنیا،
بجای عبور از تعداد زیادی روتر عادی ،از تعداد محدود روتر فوقسریع شرکت  WTFastبا مسیر کوتاه
عبور کنید تا علاوه بر کاهش پینگ ،اتلاف و افت سرعت خود را نیز کاهش بدهید .این سرویس برای دیگران
ماهانه هزینهبر است ،ولی شما با خرید روتر ایسوس ،مادام العمر از این سرویس بهصورت رایگان
استفاده میکنید! حریف بطلبید ،شما یک پله بزرگ جلوتر هستید!
:NitroQAM™ and Quad-Stream Technology
هر وقت لازم شد سرعتتان را زیاد کنید!
مثل فیلم سریع و خشن ،بعضی مواقع لازم است دکمه توربو را بزنید و کپسول  NOSرا آتش کنید!
برخورداری از این فناوری مثل همان نیترو است .دستیابی به حداکثر سرعت در هر فرکانس کاری! یعنی در
باند  5GHzبا استریم چهارگانه ) (4x4میتوانید بالاترین سرعت را داشته باشید .با خیال راحت کنسول
را به شبکه وایفای متصل کنید و از بازیهای چندنفره لذت ببرید.
 :Adaptive QoSپهنای باند را هوشمندانه تقسیم کنید!
اگر با کامپیوتر آنلاین بازی میکنید ،یا در حال خواندن ایمیل هستید ،با اسکایپ تماس تصویری
برقرار میکنید یا کنسول بازی پلی استیشن جدید خودتان را به شبکه وصل کردهاید )امکان تشخیص
کنسولهای بازی( ،روتر ایسوس میتواند نوع کارکرد شما را تشخیص داده و پهنای باند مناسب را به شما
اختصاص بدهد .با این کار شما مشکل سرعت پیدا نمیکنید و بقیه افراد میتوانند بدون افت سرعت به کار
خودشان ادامه بدهند .پس نوشیدنی مورد علاقه خودتان را درحالیکه در صندلی فرو میروید بنوشید و با
آرامش هرچیزی را که میخواهید دانلود کنید!

 :MU-MIMOیکی برای همه!
شاید باور نکنید ولی اکثر روترها در حالت عادی میتوانند فقط به یک دستگاه پاسخ بدهند! یعنی اگر 10
دستگاه مثل موبایل و تبلت و پی سی و لپ تاپ و  ...به یک روتر متصل باشند و هرکدام درخواستی داشته
باشند ،هرکدام باید در صف منتظر بمانند .چرا که روتر میتواند در لحظه فقط به یک درخواست جواب دهد.
فناوری  MU-MIMOیا به عبارتی  Multi-User MIMOبه روتر این امکان را میدهد تا بتواند در لحظه به
چند دستگاه به صورت همزمان سرویس بدهد .پس هر دستگاهی دارید را به روتر وصل کنید .بالاخره دارندگی
و برازندگی!!!
 :AiRadarپوششی شکست ناپذیر!
آنتنهای پیشرفته با فناوری  Beamformingکه اختصاصی برای ایسوس بهینه شدهاند باعث میشوند که شما
بیشترین پوشش ممکن را نسبت به سایر رقبا داشته باشید .آنتنهایی که خودشان بر روی دستگاههای متصل،
متمرکز )یا به اصلاح قفل( میشوند و برای آنها مهم است که دستگاه تا حداکثر زمان ممکن در شبکه بماند.
همچنین روتر میتواند تشخیص بدهد که چه کسی بیشتر از بقیه از آن استفاده کرده و بر اساس آن هوای
دستگاههای آشنا را بیشتر داشته باشد .پس با خیال راحت با گوشی به حیاط بروید؛ ایسوس بیخیال شما
نخواهد شد!
 :ASUS Router APPگوشی همراه را به مرکز فرماندهی شبکه تبدیل کنید!
با این ویژگی و تنها با کمک نرم افزار تحت تلفن همراه و حتی بدون استفاده از کامپیوتر ،روتر خود
را تنظیم و آماده به کار کنید و سپس کنترل کامل آن را به دست بگیرید .این نرمافزار با رابط کاربری
جذاب و قدرتمندش ،امکان بهینه سازی روتر برای بازی ،نظارت در لحظه ترافیک در شبکه ،بررسی شبکه
میهمانان و  ...را به راحتی ممکن میکند.
:ASUSWRT
با رابط کاربری ایسوس ،هنگام اتصال از طریق کامپیوتر میتوانید کنترل روتر شبکه خود را به دست
بگیرید .این رابط کاربری بدون شک یکی از بهترین و کاملترین و کاربرپسند ترین رابطهای گرافیکی
موجود در بازار است .همه تنظیمات دستگاه به آسانی در اختیار شماست و کنترل تمامی گزینهها بسیار
راحت است.
:Connectivity Options
استفاده از پورتهای کاربردی و حرفهای برای مدلهای مختلف در محصولات شبکه ایسوس باعث میشود که شما
بتوانید از حداکثر توان روتر استفاده کنید ،ولی کاربردهای این پورتها چیست؟
 :Time Machineماشین زمان یک گزینه کاربردی مخصوص کاربران مک است ،اگر یک حافظه جانبی مثل
هارد اکسترنال را به پورت  USBوصل کنید ،هر لپتاپ مک که به شبکه متصل شود میتواند از Time
 Machineبرای بک آپ گیری مخصوص خود اپل استفاده کند!
 :File Sharingتنها کافی است یک حافظه جانبی مانند فلش یا هارد اکسترنال را به پورت USBوصل
کنید و با هرکدام از دستگاههای متصل مانند لپتاپ ،موبایل و تبلت و  ...فایلهای خود را به
اشتراک بگذارید .تصور کنید با گوشی عکس میگیرید و همان لحظه عکس را با فلش متصل به روتر با
همه به اشتراک میگذارید!
 :AiDiskشما میتوانید فایلهای روی هارد اکسترنال یا فلش متصل به روتر خودتان را از طریق
اینترنت به اشتراک بگذارید .در حقیقت ایسوس بهصورت خلاقانه  FTPرا با  ASUS DDNSترکیب
کرده و میتوانید فایلهای خودتان بر روی حافظه جانبی را با کمک روتر بر روی آدرس خودتان در
اختیار هرکسی قرار بدهید .حالا شما فایل سرور اختصاصی خودتان را دارید!
 : Media Servicesبا کمک این قابلیت میتوانید فایلهای خودتان را با دستگاههای متصل به روتر
به راحتی به اشتراک بگذارید در حقیقت با کمک  DLNA Media Serverشما میتوانید فایلهای
خودتان را برای تلویزیونهای هوشمند ،دستگاههای سازگار با  iTunes Serverو سایر دستگاههای
سازگار با ویندوز مدیا سرور به اشتراک بگذارید.

 :Printer serverاگر یک پرینتر با پورت  USBدارید ،کافی است به روتر وصلش کنید تا همه افراد
داخل شبکه بتوانند به صورت بیسیم با آن پرینت بگیرند .به اشتراک گذاشتن پرینتر در شبکه امری
عادی است ،ولی اینکه بتوانید متنی را که با تبلت تایپ کردید ،با همان تبلت پرینت بگیرید
خیلی جذاب است!
 3G/4G dongle:هیجان انگیزترین پورت اتصال ،پورت  USBاست.با این پورت میتوانید سیم کارت را
در داخل یک دانگل  4Gقرار بدهید و به پورت  USBوصل کنیدو اینترنت سیم کارت تا حداکثر توان
آنتنهای روتر در شبکه بیسیم با دیگران به اشتراک بگذارید .همچنین میتوانید گوشی اندرویدی
خود را با کابل به پورت متصل کنید با استفاده از  Tetheringاینترنت گوشی را از طریق آنتن های
روتر در اختیار همه قرار بدهید .اما قسمت هیجان انگیز اینجاست :وقتی مودم یا روتر از
اینترنت خط تلفن یا کابلی بهره میبرد )پورت  ،(WANسیم کارت میتواند به دو صورت مورد
استفاده قرار بگیرد:
 :Failover .1در این حالت روتر تشخیص میدهد که هر وقت اینترنت سیمکارت یا خط تلفن قطع شد بدون
اینکه کاربرها متوجه بشوند اینترنت بین این دو سوییچ بشود.
 :Load balance .2در این حالت اینترنت سیم کارت را با اینترنت دریافتی خود روتر جمع شده و یک
اینترنت بسیار پرسرعت از طریق آنتن های روتر در اختیار کاربران قرار داده میشود!
 :Download Masterفرض کنید یک لیست دانلود دارید که به خاطر پشت سیستم نبودن ،فرصت
نکردهاید آنها دانلود کنید ،با این ویژگی خود روتر میتواند لیست دانلود را گرفته و بدون کمک
کامپیوتر دانلود را آغاز کند .این دانلودها روی حافظه جانبی متصل به دستگاه ذخیره شده و
وقتی شما برگشتید ،به شما تحویل داده میشود.
این قابلیتها و امکاناتی که ذکر شد ،برای اکثر مدلهای مودمهای  ADSL/VDSLو روترهای بیسیم ایسوس
وجود دارند و در برخی مدلهای رده بالا میتوانید همه این امکانات را یکجا داشته باشید .البته
هرکدام از محصولات ایسوس نسبت به رقبای هم رده خود ،از مزایا و امکانات بیشتری بهره برده و شبکه
بیسیم  Wi-Fiکاملتری برای شما ایجاد خواهند کرد.
محصولات شبکه ایسوس به صورت انحصاری با گارانتی شرکت آونگ در سراسر ایران قابل تهیه است .شرکت
آونگ نمایندگی و پشتیبانی برترین برندهای معتبر حوزه  ITاز جمله  ADATAو برندهای حوزه شبکه مثل
 ASUSرا بر عهده دارد .این شرکت اکنون کاملترین سبد محصولات شبکه را در اختیار دارد و به عنوان
برترین عرضهکننده محصولات ذخیرهسازی اطلاعات در ایران شناخته میشود.
برای مشاهده صفحه کمپین آونگ-ایسوس و شرکت در مسابقه با جوایز ارزنده و خرید محصولات شبکه ایسوس،
از اینجا وارد شوید.
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