دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ،ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺶ وایﻓﺎی

ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺶ وایﻓﺎی؟

در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ روﺗﺮﻫﺎی وایﻓﺎی ،از اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖﻫﺎی
ﭘﺮﻗﺪرت ﯾﺎ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی وﺿﻌﯿﺖ وایﻓﺎی را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ راه ﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ داﺋﻤﯽ ﻧﺒﻮد .در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،دو راﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺆﺛﺮ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﮐﺴﺘﻨﺪر )ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه( وایﻓﺎی و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی .ﺣﺎﻻ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﮐﺪام راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال دﻧﺒﺎل ﺟﻮاب ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﯾﺎ وﻗﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ وایﻓﺎی ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ وایﻓﺎی ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً وﻗﺖ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ وایﻓﺎی ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ
را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ از 65درﺻﺪ اوﻗﺎت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات وایﻓﺎی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﻢوﯾﺮ روﺗﺮ
ﺑﯽﺳﯿﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﯾﮏ راﻫﮑﺎر را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ روی وب و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ وایﻓﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ ،اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎی وایﻓﺎی
در اﯾﻦ روش ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﺘﻨﺪر ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه )ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ( و ﻗﺮار دادن در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ وایﻓﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
رادﯾﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ وایﻓﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ.
ﻃﺮز ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺮده ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی را درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ،
دوﺑﺎره در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮏﺑﺎﻧﺪه ،دوﺑﺎﻧﺪه و ﺳﻪﺑﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ درﮔﺎه اﺗﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ (1

ﺷﮑﻞ 1
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫ
ﻨﺪه
وایﻓﺎی
دﺳﺘﮕﺎهﻫ
ﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺗﺼﺎل
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ دﯾﻮار
ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ
وایﻓﺎی
در آن
ﻧﻘﻄﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه در ﮐﻨﺎر روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ و وایﻓﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﻮﺟﻮد در
ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ وایﻓﺎی ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از روﺗﺮﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!
ﻣﺶ وایﻓﺎی :ﺣﻼل ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ راﻫﮑﺎر ﻣﺶ وایﻓﺎی در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل اوجﮔﯿﺮی اﺳﺖ .در
اﯾﻦ روش ،روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ و وایﻓﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮﭼﯿﺪه و از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻋﻮض ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺷﺎﻣﻞ دو ﺗﺎ ﺳﻪ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ و دو اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (2
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  200ﻣﺘﺮی ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  550ﯾﺎ  600ﻣﺘﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ
ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮏ وایﻓﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻧﻘﺎط ﮐﻮر وایﻓﺎی در اﺗﺎقﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺑﺮﺧﯽ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﺋﻮ ﯾﺎ ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺑﻪدﻧﺒﺎل دادن اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺠﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وایﻓﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و اﻓﺖ ﻧﺪارد!

ﺷﮑﻞ 2
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫ
ﺎی ﻣﺶ
وایﻓﺎی
ﺷﺎﻣﻞ
ﭼﻨﺪﯾﻦ
روﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ در
ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﯾﮏ
وایﻓﺎی
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﻋﮑﺲ روﺗﺮ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﯾﺎ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا اﺳﺖ؛ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﺼﺮ وایﻓﺎی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؟
وایﻓﺎی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻻیﻓﺎی ﺑﺮوﯾﺪ!

ﻣﮑﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﻣﮑﺎن
در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺶ وایﻓﺎی ،ﺣﺮف اول را اﻧﺪازه ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮاژ دﻗﯿﻖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ وایﻓﺎی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ
را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺗﺎق از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر وایﻓﺎی اﺳﺖ و ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ دﯾﻮار ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ دﯾﮕﺮ
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ وایﻓﺎی در ﯾﮏ اﺗﺎق از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ
وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و روﺗﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ) .ﺷﮑﻞ (3
در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﻌﺪی ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﺎق وایﻓﺎی ﺿﻌﯿﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻤﻌﺎ ً ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ اﺗﺎقﻫﺎ روی
ﻫﻢ زﯾﺮ  100ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﺘﻨﺪر ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ وایﻓﺎی ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی  200ﺗﺎ  300ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﺎق و ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده دارﯾﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ 3
روﺗﺮﻫﺎی
ﻣﺶ
وایﻓﺎی
ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎی ﺑﺎ
ﻣﺘﺮاژ
ﺑﺎﻻ ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ
ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در
ﻣﺘﺮاژﻫﺎ
ی ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﮑﺲ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻧﻘﻄﻪای در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮدهای
اﺻﻮﻻ ً دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وایﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ وایﻓﺎی را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪای ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ اﺗﺎق،
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ،ﯾﮏ راﻫﺮو ،ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﺎص در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﯿﺎط ﯾﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
رادﯾﻮﯾﯽ دارد و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه و ﻧﺼﺐ در آن ﻧﻘﻄﻪ و ﻣﺤﻞ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﮐﺴﺘﻨﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﭼﮑﯽ در اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮد ﻣﺆﺛﺮ وایﻓﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻮدهای ﻣﺸﮑﻞ وایﻓﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ وایﻓﺎی ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ  500ﻣﺘﺮی ﺧﻮد
وایﻓﺎی دارﯾﺪ و در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﺋﻮ ﯾﺎ
ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت روی ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮏ
روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن دو راﻫﮑﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺶ وایﻓﺎی ،ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص و ﮐﻮﭼﮏ را وایﻓﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻮدهای زﯾﺮ ﭼﺘﺮ وایﻓﺎی ﺑﺮود.
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ  Range Extenderدر اﯾﺮان
راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وایﻓﺎی در اﯾﺮان  +ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﯿﻤﺖ

ﻧﺼﺐ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ده ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی
را راهاﻧﺪازی و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻢ وﻗﺖ و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻫﺪر دادهاﯾﺪ و ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ وایﻓﺎی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺑﺮﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن ،ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﺳﺎدهﺗﺮی دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای دو ﺳﮑﻮی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اپﻫﺎ
را روی ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و از راه دور ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روی اﯾﻦ اپﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮ روﺗﺮ ﯾﺎ اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ
را ﺑﺮرﺳﯽ و اوﻟﻮﯾﺖدﻫﯽ ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد
و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ وایﻓﺎی و ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (4
ﺷﮑﻞ 4
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫ
ﺎی ﻣﺶ
وایﻓﺎی
ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده
از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸ
ﻦﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﻪﺳﺎدﮔ
ﯽ ﻧﺼﺐ
و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﻋﮑﺲ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ روﺗﺮﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی  Velopﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وایﻓﺎی:
 -1ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -2راﻫﮑﺎری ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﻧﯿﺴﺖ.
 -3ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮز وایﻓﺎی و روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه:
 -1ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺪلﻫﺎی دوﺑﺎﻧﺪه و ﺳﻪﺑﺎﻧﺪه دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
 -2ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ وایﻓﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ را ﺣﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی:
-1
-2
-3
-4

ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﺑﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی آﺳﺎن دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وایﻓﺎی آﺳﺎن و ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وایﻓﺎی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی:
 -1ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﺗﺮ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وایﻓﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -2ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ روﺗﺮ ﯾﺎ اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
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اﮔﺮ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ  10ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی  15دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﭼﻮن وایﻓﺎی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ از ﮐﻨﺎر ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﻪﺳﻮی روﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی در وایﻓﺎی ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وایﻓﺎی را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮد ﺑﺮد.
در آن ﺳﻮ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی آنﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در
ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دوﺑﺎﻧﺪه و ﺳﻪﺑﺎﻧﺪه ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺮ
ﺑﯽﺳﯿﻢ از ﺑﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﺟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ
آیﭘﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در ﻣﺶ وایﻓﺎی ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ در اﮐﺴﺘﻨﺪرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﺘﻨﺪر را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ روی ﻫﻤﺎن وایﻓﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ) (SSIDو ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺎ ﻧﺎم و ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻣﺠﺒﻮر
ﻫﺴﺘﯿﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺷﺒﮑﻪ رخ داد ،دوﺑﺎره ﺑﻪﺻﻮرت
دﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺐ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
اﮐﺴﺘﻨﺪرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه و ﻣﺶ وایﻓﺎی اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  500دﻻر )در اﯾﺮان ﺣﺪود  150ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ  300ﺗﺎ  400دﻻر و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ وایﻓﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  500دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺗﺎﺣﺪودی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺶ وایﻓﺎی ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ در
اﮐﺴﺘﻨﺪرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ
وایﻓﺎی دارﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﺘﻨﺪر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮل ﺧﻮد را دور رﯾﺨﺘﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻞ
وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ رﻓﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﻓﺎرغ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﺘﻨﺪر ﯾﺎ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪﺗﺎن
ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺎزار ،ﺑﺮﺧﯽ اﮐﺴﺘﻨﺪرﻫﺎی ﺧﻮب ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی
دارﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ،ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد!
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .واﻗﻌﺎ ً وایﻓﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و آﻧﺘﻦدﻫﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ راه ﻣﯽروﯾﺪ ،وایﻓﺎی ﻏﯿﺮﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺘﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﯾﺪ ﯾﺎ در اﺗﺎق را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از دﺳﺖ ﻧﻤﯽرود .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ،
وﻟﯽ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺪی دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاﺧﻞ
اﻣﻮاج ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ دو روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی را در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺶ وایﻓﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ روﺗﺮ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻧﺼﺐ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .راﻫﮑﺎر اﮐﺴﺘﻨﺪرﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را
ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وایﻓﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »درﺟﺴﺖوﺟﻮی وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊ«

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وایﻓﺎی
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺪلﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﮏﺑﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  2.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎ دوﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮده و از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 5
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ،2017وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
ﺳﻮم  Backhaulدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ و اﮐﺴﺘﻨﺪر اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درﮔﺎه  ،LANﮐﻠﯿﺪ  ،WPSآﻧﺘﻦﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﮐﺴﺘﻨﺪرﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻮاری و روﻣﯿﺰی اﺳﺖ .اﮐﺴﺘﻨﺪر دﯾﻮاری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق داﺧﻞ
دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ اﮐﺴﺘﻨﺪر روﻣﯿﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ روی ﻣﯿﺰ ﮐﺎر و ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ از روﺗﺮ دوﺑﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﮐﺴﺘﻨﺪر
دوﺑﺎﻧﺪه ﺑﺨﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﮐﺴﺘﻨﺪر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه
روﻣﯿﺰی ﺑﺎ ﭼﻨﺪ درﮔﺎه  LANﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﮐﺴﺘﻨﺪرﻫﺎی ﺗﮏﺑﺎﻧﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11nو ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی
 150و  300ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی دوﺑﺎﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در رده  AC750ﯾﺎ  AC1200ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺧﻮد
را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﻮی ﻣﺶ وایﻓﺎی دارﻧﺪ.
ﺗﻨﻮع ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ
اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﭼﻨﺪ اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ  SOHOو ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد .ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ارزانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ً  300ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ،روﺗﺮ اﺻﻠﯽ و اﮐﺴﺘﻨﺪر
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ارزانﺗﺮ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺶ وایﻓﺎی  Eeroﻧﺴﻞ اول ﯾﺎ  AmpliFi HD Home Wi-Fi Systemاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮ از اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی  500ﺗﺎ  600ﻣﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ
وایﻓﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺴﻮس ،ﻧﺖﮔﯿﺮ ،ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ،دیﻟﯿﻨﮏ ،ﺗﯽﭘﯽﻟﯿﻨﮏ وﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ
ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در ﺑﺎزار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺗﺴﺖﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Plumeروشﻫﺎی ﺟﺬابﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ وایﻓﺎی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮدﻫﺎی اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﮐﺴﺘﻨﺪر ﺗﮏﺑﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ اﺗﺎق ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد از آنﻫﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﮐﺴﺘﻨﺪر در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ (5

ﺷﮑﻞ 5
 ﻧﻮدﻫﺎیﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨ
ﻨﺪه
ﺷﺮﮐﺖ
Plume
ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ
اﺗﺎﻗﯽ از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﺼﺐ
ﺷﻮﻧﺪ و
ﯾﮏ
ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺶ
ﺳﺮاﺳﺮ
ی
ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻫﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 ۶ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ  ۵ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج وایﻓﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ،دوﺑﺎﻧﺪه و ﺳﻪﺑﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﺑﯽﺳﯿﻢ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی  MU-MIMOﯾﺎ  Beamformingﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.

ﺣﺮف آﺧﺮ
اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ وایﻓﺎی در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،راﻫﮑﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ وایﻓﺎی ﯾﮑﺴﺎن و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺶ وایﻓﺎی را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﻤﯽ وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ ً ﺑﻪ
ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ!

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 03ﺑﻬﻤﻦ 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/network-tricks/internet-tricks/11359/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%
DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D
9%87%E2%80%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C

