ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﮕﻞ Asus USB-AC68 Wireless-AC1900

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮏﻫﺎ وایﻓﺎی را ﺑﺒﻠﻌﯿﺪ!

ﯾﮑﯽ از دردﺳﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻧﻮتﺑﻮک ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ  802.11acاﺳﺖ .روﺗﺮﻫﺎی  ACﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪ را در اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،روﺗﺮﻫﺎی AC
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﻮتﺑﻮکﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ .راﻫﮑﺎر
اﯾﺴﻮس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل  USB-AC68اﺳﺖ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﯾﻦ داﻧﮕﻞ وایﻓﺎی از  USB 3.0ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﻮتﺑﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد
و ﺟﺬاب اﯾﺴﻮس ،دو آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﮏ دارد ﮐﻪ روی ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،دو آﻧﺘﻦ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً اﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ
ﺑﯽﺳﯿﻢ دارد .اﯾﺴﻮس ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ  USB 3.0ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﻮتﺑﻮک وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ و ﭘﺎﯾﻪ
راﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ .دو رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺰرگ ﺑﺎ وزن  ۴۴ﮔﺮم را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﮕﺎه اول ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽای ﻧﺪارد و ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮ داﻧﮕﻞﻫﺎی وایﻓﺎی  USBﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ دو آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ در ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ.
اﻧﺪازه داﻧﮕﻞ  USB-AC68ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۱۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ )ﻋﺮض( ۳۰ ،ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ )ﻋﻤﻖ( و  ۱۷.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ)ارﺗﻔﺎع( اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

Asus PCE-AC88 Dual-Band AC3100 Wireless PCI-E Adapter
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی
 USB-AC68ﯾﮏ داﻧﮕﻞ در رده  AC1900اﺳﺖ؛ از ﻫﺮ دو ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری وایﻓﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ

 ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی  ۶۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و در ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺮﻋﺖ  ۱۹۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ داﻧﮕﻞ از ﻓﻨﺎوری  MIMO 3×4ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻨﺎوری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ AiRadar
 Beamformingاﯾﺴﻮس ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻗﻮی و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرت
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط USB 3.0
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت را ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ داﻧﮕﻞ  Realtek RTL8814AUاﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ  802.11acاﺳﺖ.

اﯾﺴﻮس اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﻧﺴﺨﻪ  ۷ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﻣﮏاواساﯾﮑﺲ
 ۱۰.۷ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﮏاواساﯾﮑﺲ  ۱۰.۱۱ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﺼﺐ  USB-AC68ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﻮتﺑﻮک وﺻﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ و ﭘﺎﯾﻪ  USBاﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ
ﺛﺎﻧﯿﻪ روی وﯾﻨﺪوز ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﮑﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﻃﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺨﺶ ﮐﺎراﯾﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داﻧﻠﻮد  ۲۶۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﭘﻠﻮد  ۱۹۲ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داﻧﻠﻮد  ۲۸۶ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﭘﻠﻮد  ۲۸۸ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﮕﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  802.11acاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﻌﻢ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۰۰درﺻﺪی روی
وایﻓﺎی را ﺑﭽﺸﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺰرگ اﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﮐﻤﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از درﮔﺎه  USB 3.0اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﺼﺐ راﺣﺖ و ﺳﺮﯾﻊ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،راﻫﮑﺎر اﯾﺴﻮس ﺑﺮای ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﯾﺎ ،ارزان ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
=========================

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﻣﻮدم و روﺗﺮ  +آﻣﻮزش

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﻧﻘﺸﻪ وایﻓﺎی و رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺗﻤﺎم ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی دﻧﯿﺎ

روﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ!

CDN؛ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا

ﻣﻮدم/روﺗﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﺎرهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻻﻣﭗ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وایﻓﺎی ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺎب ﻣﺮﮐﺰی

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺗﺮ ﮔﻮﮔﻞ وایﻓﺎی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺗﺼﺎل ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ؟

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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