ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ Linksys EA8500

ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی وایﻓﺎی!

ﺷﺮﮐﺖ »ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ« روﺗﺮ  EA8500را در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ روﺗﺮ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ روﺗﺮﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  MU-MIMOاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﺮدازﻧﺪه وایﻓﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ EA8500 .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻋﺖ  ۲۶۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و رده  AC2600را اﺑﺪاع ﮐﺮدEA8500 .
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
 EA8500اوﻟﯿﻦ روﺗﺮ دو ﺑﺎﻧﺪه دﻧﯿﺎ روی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11acاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ دوم ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Atherosدو
ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻮالﮐﺎم ﺑﺎ  MIMO 4×4و ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ روی
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ از  ۶۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮز  ۸۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ و در ﮐﻼس روﺗﺮﻫﺎی  ACﯾﮏ رده ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم
 AC2600اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه دوﻫﺴﺘﻪای وایﻓﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،Quantenna QSR1000
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  MU-MIMO 4×4روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮز  ۱۷۳۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢزﻣﺎن روی ﭼﻬﺎر ﮐﺎﻧﺎل رادﯾﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ ﯾﺎ ﺑﺎزی و ﺻﺪا داﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺑﻪ
وﺑﮕﺮدی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺧﺎص اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﺮای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری
 Beamformingاﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﻦ روﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه در رده  AC2600ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ رم  ۵۱۲ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ  DDR3ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ،
 ۱۲۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮالﮐﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎﺑﻠﯽ روی اﯾﻦ روﺗﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 ۱۰ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزار در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ!
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اداری ﺳﺎل ۲۰۱۶
اﯾﻦ روﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روﺗﺮﻫﺎی ﺳﺮی  EAاز ﺟﻤﻠﻪ  EA8350اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو ﻃﺮف روﺗﺮ دو آﻧﺘﻦ
ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﮔﺎهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ و ﭼﺮاغﻫﺎی  LEDدر ﭘﻨﻞ روﯾﯽ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺟﺰو آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺪارک دﯾﺪهﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ ﻣﺜﺎلزدﻧﯽای را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
درﮔﺎهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮ روﺗﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ روی روﺗﺮ  EA8500اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﯾﮏ
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  WANﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻮدم ،ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 2.0و در ﮐﻨﺎرش ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 3.0و درﮔﺎه eSATA
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﯾﺴﺖ WPS ،و روﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮش ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻫﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴و ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  MU-MIMOو ﺑﺪون آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺪام ﮐﺮد .در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻤﺎلﻧﺖﺑﯿﻠﺪر
ﯾﺎ ﺳﯽﻧﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ،MU-MIMOﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۲۰ﺗﺎ  ۳۶۵ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱.۵ﻣﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺪون ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن  ،MU-MIMOﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺣﺪود
 ۲۷۵ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  ۴۲ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱.۵ﻣﺘﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﻤﻮع دو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی دورﺗﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۵۶.۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  MU-MIMOﺑﺮاﺑﺮ  ۲۲۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روﺗﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ روﺗﺮ را در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی
ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  MU-MIMOﺣﺘﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ دور از روﺗﺮ و وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﻮار ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد  ،MIMO 4×4ﺳﺮﻋﺖ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ  ۴۲ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ و
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای وبﮔﺮدی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ اﺗﺎق و ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ روﺗﺮ
در اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ آن اﺳﺖ.
در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن روی درﮔﺎهﻫﺎی  USBو  SSDﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ روﺗﺮ  EA8500ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻤﮑﻦ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی  ۸۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ
روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ روﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و از ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺤﺖ وب
ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺎﯾﺮوال ،اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ آدرس  ،IPآدرس
 MACو آدرس  ،URLاﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی روی  USBو ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺣﺮف آﺧﺮ
ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ در ﺑﺎزار را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ روﺗﺮ در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت وایﻓﺎی روی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11acﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻏﺪﻏﻪای ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﺗﺮ ﺳﺎل ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ روﺗﺮ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ آن را ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت و ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ داﻧﮕﻞ در ﺣﺪ و اﻧﺪازهﻫﺎی اﯾﻦ روﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .داﻧﮕﻠﯽ دوﺑﺎﻧﺪه ﮐﻪ  MU-MIMOرا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و از
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ )ﺣﺪود دو ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ( روی وایﻓﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی
اﻣﺮوزی ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روﺗﺮ  EA8500ﺑﺎ دﯾﮕﺮ روﺗﺮﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزار ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  MU-MIMOﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ روی وایﻓﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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