ﺑﺎ اﯾﻦ  ۶ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی  ACرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ داﻧﮕﻞﻫﺎی وایﻓﺎی در اﯾﺮان  +ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﮑﺲ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ دﻧﯿﺎ را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﮕﻞ وایﻓﺎی ﺧﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺮﻋﺖ روﺗﺮ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ را ﺑﭽﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ  ۵داﻧﮕﻞ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺮﻗﺪرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻮی ﺟﯿﺐﺗﺎن ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن
ﮐﻤﯽ ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دوران ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﮏ ﺑﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ داﻧﮕﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺪل دو ﺑﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ دوران داﻧﮕﻞﻫﺎی دو ﺑﺎﻧﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮ آﻣﺪه و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﮕﻞ  ACﺑﺨﺮﯾﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از ورود روﺗﺮﻫﺎی  ACﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد و دﯾﺮ ﯾﺎ زود در ﻫﻤﻪﺟﺎ از
داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ؛ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﮕﻞ ﺳﺮی  Nواﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﮑﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺎﻟﯽ
 ۵ﻣﻮدم/روﺗﺮ ﭘﺮ ﻗﺪرت زﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﺑﺎزار داﻧﮕﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺗﺮﻫﺎی وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪروز ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ روﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ۵
اﻟﯽ  ۷ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان داﻧﮕﻞﻫﺎی وایﻓﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺳﺮﻋﺖ  ۱۹۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ؛ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه داﻧﮕﻞ دﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪروز و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ورود داﻧﮕﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی  ۳اﻟﯽ  ۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
داﻧﮕﻞﻫﺎی ﭘﺮﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی
 ACرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

Asus PCE-AC68
ﻗﯿﻤﺖ ۲۶۹ :ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﺷﺒﮑﻪ  PCI-Eدﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ آﻧﺘﻦ ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ راﺑﻂ  USBﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﭘﺎﯾﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ داﻧﮕﻞ  ۱۹۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ ۶۰۰
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ داﻧﮕﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎ و اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ در ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ
داﻧﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎزار ﮔﺮان اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ داﻧﮕﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ و ﺳﻪ آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .در ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻤﮑﻦ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺴﻮس ﯾﮏ داﻧﮕﻞ ﭘﺮ ﻗﺪرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  AC88ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وارد
ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

D-Link DWA-192
ﻗﯿﻤﺖ ۱۹۲ :ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﮏ داﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﺟﺬاب و درﮔﺎه  USB 3.0ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ  ۱۹۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﻧﮕﻞ  AC68اﯾﺴﻮس ،روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۶۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ ۱۳۰۰
ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﺑﺮای ﻧﻮتﺑﻮکﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖﻫﺎ
ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ آﻧﺘﻦ داﺧﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  MIMO 3x3ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
وایﻓﺎی را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .دیﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎی
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺗﺴﺖﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑﯽ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

TP-Link Archer T4U
ﻗﯿﻤﺖ ۱۳۹ :ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ داﻧﮕﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﺮوف و ﺳﺎده داﻧﮕﻞﻫﺎی  USBﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار داﺷﺘﯿﻢ
را دارد .ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ داﻧﮕﻞ  ۱۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۴۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۵
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۸۶۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﯾﺎ ﻧﻮتﺑﻮک وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی  ACرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از درﮔﺎه  USB 3.0اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ  WPSاﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ
رادﯾﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ داﺗﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﯿﺲ وﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد داﻧﮕﻞ را روی ﻣﯿﺰ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

Asus AC56
ﻗﯿﻤﺖ ۲۱۸ :ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﮏ داﻧﮕﻞ ﭘﺮ ﻗﺪرت دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮس ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و دو آﻧﺘﻦ داﺧﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ دو
ﻗﻄﺒﯽ و درﮔﺎه  .USB 3.0اﯾﺴﻮس اﯾﻦ داﻧﮕﻞ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻮتﺑﻮک ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ آﻧﺘﻦ آن
ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮد داﻧﮕﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روی ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﺴﻮس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ
در ﺗﺴﺖﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮانﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﮕﻞﻫﺎی  ۱۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ
دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺴﻮس ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﻫﻢ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ و ﮐﺎﺑﻞ دارد ﺗﺎ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺘﻮان از راه دور ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

D-Link DWA-182
ﻗﯿﻤﺖ ۱۰۶ :ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ داﻧﮕﻞ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﭘﺮﻗﺪرت ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﺪﻫﯿﺪ وﻟﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ؛
اﯾﻦ داﻧﮕﻞ دیﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ داﻧﮕﻞ ﺳﺮﻋﺘﯽ  ۱۲۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ دارد و ﺑﺎ
درﮔﺎه  USB 3.0ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی و ﻧﻮتﺑﻮک و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰ﮔﺮم وزن دارد .در ﺗﺴﺖﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی  ۳.۵ﺗﺎ  ۴از  ۵ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ داﻧﮕﻞﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮی دارﻧﺪ.

EnGenius EUB1200AC
ﻗﯿﻤﺖ ۱۸۶ :ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﻨﯿﻮس ﻫﻢ ﯾﮏ داﻧﮑﻞ  ۱۲۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﮕﻞ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۲.۴
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺘﯽ  ۸۶۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎ درﮔﺎه USB
 3.0ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از دو ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ
آﺳﺎﻧﯽ دارد.
==========================

ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﺧﻮشﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ:

آﻣﻮزش اﻣﻦﺳﺎزی اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻧﮑﺴﻮس در وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﻣﻮدم و روﺗﺮ  +آﻣﻮزش

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﻧﻘﺸﻪ وایﻓﺎی و رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺗﻤﺎم ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی دﻧﯿﺎ

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

ﻗﺒﻞ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ روﺗﺮ؛ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وایﻓﺎی اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻣﺰﻋﺒﻮر وایﻓﺎی را در وﯾﻨﺪوز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

راﻫﻨﻤﺎی رﻓﻊ ﻋﯿﺐ وایﻓﺎی در iOS 10

راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی ﻫﻤﺮاه اول

ﻗﺒﻞ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ روﺗﺮ؛ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وایﻓﺎی اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 06آﺑﺎن 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/5225 :

