راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدمﻫﺎی  4Gﺑﺎزار اﯾﺮان

ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮدمﻫﺎی ﻫﻤﺮاه  4Gﮐﺪاماﻧﺪ؟  +ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﮑﺲ

دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﻧﯿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﻫﺎی
اﺷﺘﺮاک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  Dial Upداﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آن
ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه.
ﭘﺲ از ورود ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس در ﻫﺮﺟﺎ و در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺿﺮوری ﺑﺮای
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ :درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ .از اﯾﻦ رو ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﯿﻢ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی را از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:
ﻣﺼﺮف ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺗﺮی .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻟﺐ ﺗﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ
اﺗﺼﺎل ) (hotspotﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،آن ﻣﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺮم
ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﻮدمﻫﺎی ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻮدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﮕﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻟﺐ ﺗﺎپ و ﮐﺎﻣﯿﭙﻮﺗﺮﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه  usbﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻮدم روﺗﺮﻫﺎﯾﯽ درآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﺮاک اﯾﻨﺮﻧﺖ در ﺑﺴﺘﺮ وای ﻓﺎی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ اﻫﻞ ﺳﻔﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮدم ﺟﯿﺒﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺪام ﻣﻮدم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟ در اداﻣﻪ ،ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮدمﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻣﻮدم ﻫﻤﺮاه  TP LINKﻣﺪل M7350

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﯿﻦ  300ﺗﺎ  400ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،ﯾﮏ ﻣﻮدم ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﻨﺸﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮدم TP-
 LINK M7350اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری  4G LTEﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
داﻧﻠﻮد  150Mbpsو آﭘﻠﻮد  ،50Mbpsﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن  10دﺳﺘﮕﺎه ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﺗﺎ  10ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی 2550
ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮی ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎرت  microSDو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻫﺮ دو ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  2.4GHzو  5GHzاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻗﯿﻤﺖ  330 :ﺗﺎ  360ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن

ﻣﻮدم ﻫﻤﺮاه  Huaweiﻣﺪل E8372

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮدم ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎت از ﻣﻮدم ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻣﻮدم ﮐﺎﻣﻼ ٌ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ داﻧﮕﻞﻫﺎی  usbﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮدم ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  Usbﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮق ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از آن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وای ﻓﺎی ﺑﻪ  10ﮐﺎرﺑﺮ را دارد .اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻟﺐ ﺗﺎپ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎرژ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﺎﺗﺮی ﻧﺪارد.
ﻗﯿﻤﺖ  190 :ﺗﺎ  220ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن

ﻣﻮدم ﻫﻤﺮاه  GNETﻣﺪل GM150

اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﺗﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﻮدم  GM150ﮐﻪ اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﭘﻮرت  ، microUSBﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  microSDو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮدم
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  2آﻣﭙﺮی اﯾﻦ ﻣﻮدم اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ  180 :ﺗﺎ  210ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن

ﻣﻮدم ﻫﻤﺮاه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﺪل LH96

اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮد از اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  4Gﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﻮدمﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮدم  LH96اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻮدﻣﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن را آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮدم ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن آﻧﺘﻦ داﺧﻠﯽ  4Gﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ  150Mbpsرا دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮدم ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮدم  LH96اﯾﺮاﻧﺴﻞ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
دوﺳﺖ دارﯾﺪ از ﻣﻮدمﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  4Gاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮدم
 LH96ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ  250 :ﺗﺎ  270ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن

ﻣﻮدم روﺗﺮ  TP LINKﻣﺪل MR200

اﮔﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﻣﻮدم  4Gﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺎ
500
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻮدم
 MR200از
ﺷﺮﮐﺖ TP
LINK
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ
اﯾﻦ ﻣﻮدم
ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻣﻮدم از دو
آﻧﺘﻦ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
 2.4GHzو
 5GHzﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وای ﻓﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ) (dual bandﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ روی
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی  2.4و  5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ وای ﻓﺎی ،ﭘﻮرتﻫﺎی LANو  WANﻧﯿﺰ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﯾﮏ روﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ای ﻣﻮدم اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل را درﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی
دورﺗﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻗﯿﻤﺖ  420 :ﺗﺎ  440ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮدمﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﻮدم ﻫﻤﺮاه  4Gدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮدمﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Huawei، TP-Linkو  ...را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 06آﺑﺎن 1396
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