ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺗﺮ وایﻓﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  BRT-AC828اﯾﺴﻮس

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت!

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮس در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ روﺗﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ،ﺷﻮک ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ وارد ﮐﺮد .ﻣﺪل  BRT-AC828ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و درﮔﺎهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ آن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روﺗﺮ ﻧﻪ در ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻌﺪاد آﻧﺘﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻌﺪاد درﮔﺎهﻫﺎی  WAN، SSDو  USB 3.0ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

Asus VivoStick-PC
ﯾﮏ ﭘﯽﺳﯽ در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
 BRT-AC828ﯾﮏ روﺗﺮ وایﻓﺎی در رده  AC2600ﺑﺎ ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .روﺗﺮﻫﺎی رده  AC2600از ﺳﺮﻋﺖ ۸۰۰
ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۱۷۳۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .روﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺴﻮس ﺑﻪ
ﻓﻨﺎوری  MU-MIMOﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ ﭘﺮﻗﺪرت  ۳دﺳﯽﺑﻞ ﺧﻮد  MIMO 4×4را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد.

اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎ روی ﻫﺮ دو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری وایﻓﺎی ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  MU-MIMOﻓﻘﻂ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روی روﺗﺮ ﺳﻮد
ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل  IPQ8065ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ  ۱.۷ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ۵۱۲
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺰﯾﺖ و ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ روﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺴﻮس در اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دو درﮔﺎه  WANﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪ  2ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی و ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از دو درﮔﺎه  WANﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﯾﺐ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﻮدم ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻫﺸﺖ درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ روﺗﺮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و دو درﮔﺎه  USB 3.0ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﭼﺎﭘﮕﺮ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان روی ﯾﮑﯽ از درﮔﺎهﻫﺎی  USB 3.0ﯾﮏ ﻣﻮدم
 LTEﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮد ﺑﺮد.

اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻤﺎم درﮔﺎهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ روﺗﺮ  BRT-AC828ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ درﮔﺎه  M.2ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص
اﺗﺼﺎل دراﯾﻮﻫﺎی  SSDاﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ درﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از روی ﺷﺒﮑﻪ در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ  NASذﺧﯿﺮه ﮐﺮد.

اﯾﻦ روﺗﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮدﮐﺎر  IPsecﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره VLAN ،ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دارای ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ راه دور
و ﻣﺠﺰا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﺴﻮس ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ،روی اﯾﻦ روﺗﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ،ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎن IPTV ،و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  AiProtectionو  AiDiskرا ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﺮف آﺧﺮ
اﯾﺴﻮس روﺗﺮ  BRT-AC828را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ روی
آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﻃﻼﻋﺎت از روی ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ اﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد .آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
و ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی روی دو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ MU-
 MIMOو داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺳﻮد ﺑﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۵۰ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
وایﻓﺎی اﯾﻦ روﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
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