 ۱۰روﺗﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی

ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿــﻢ ﺳﺎل ۲۰۱۶

ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﯾﮏ وایﻓﺎی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺼﻞ و ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﻣﺎ ﻗﻮی را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ،ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﯾﮑﯽ از ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺮﭼﻢدار ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزار
روﺗﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ و داغ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺮﻓﯽ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺑﺎز ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ روﺗﺮ دﯾﮕﺮی از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺴﺎل ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﯿﺲ ،اﯾﺴﻮس ،دیﻟﯿﻨﮏ ،ﺗﯽﭘﯽﻟﯿﻨﮏ و ﻧﺖﮔﯿﺮ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۱۰روﺗﺮ ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﺮﺗﺮ اﻣﺴﺎل از
ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ روﺗﺮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ و ارزانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ
روﺗﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎی ﺳﺎل از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ،ﮐﺎراﯾﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ روﺗﺮ ﺳﺎل ۲۰۱۷
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟ در واﻗﻊ،
روﺗﺮﻫﺎی ﺗﺎزهوارد ﺑﺎزار ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی دارﻧﺪ؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻏﺎﻟﺐ روﺗﺮﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎل ۲۰۱۶
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺤﺪودهﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11acﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ دوﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮدن،
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ روﺗﺮﻫﺎ ﺳﻪﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز  ۴اﻟﯽ  ۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  MU-MIMOاﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﻃﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن روی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ارﺳﺎل/درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ ﮐﺎراﯾﯽ روﺗﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ MU-MIMO .ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد آﻧﺘﻦﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ روﺗﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﺎﻫﺪ رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11adﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮏ وایﻓﺎی ﻧﯿﺰ دارد
وارد روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯽﭘﯽﻟﯿﻨﮏ روﺗﺮﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ روی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ ﺟﺪﯾﺪ Whole Home Wi-Fi
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺶ وایﻓﺎی در اﻧﮕﻠﯿﺲ
 Beamformingﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دارد ﺑﻪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﺎدی روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
وایﻓﺎی ﻣﺶ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره درﺑﺎرهﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯿﺴﺘﻢ وایﻓﺎی ﻣﺶ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪﯾﻦ روﺗﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و دوﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ اداره ﺑﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از
وایﻓﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ده روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در رده ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ روﺗﺮ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ وایﻓﺎی ﯾﮏ آرزوی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﻗﺖ
در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ روﺗﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ آن و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

Linksys EA6350 AC1200
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود روﺗﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺎرﺑﺮان اداری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﯾﮏ روﺗﺮ
ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .روﺗﺮی دوﺑﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۲۰۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ) ۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۸۶۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ روی
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮودﮐﺎم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۸۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد و ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری  Beamformingاﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ  MU-MIMOاﺳﺖ .دو آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭼﻬﺎر درﮔﺎه اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و
ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 3.0اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ روﺗﺮ  EA6350ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ روﺗﺮ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 Linksys Smart Wi-Fiو ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺤﺖ وب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
روﺗﺮ ﺣﺪود  ۸۰دﻻر اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻫﻤﯿﻦ رده روﺗﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ۳۰
دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻏﺎﻟﺐ روﺗﺮﻫﺎی رده  AC1200از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺷﻤﺎ را راﺿﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

Linksys EA7500 Max-Stream AC1900

ﯾﮏ روﺗﺮ رده ﺑﺎﻻﺗﺮ از  EA6350ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری  MU-MIMOﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و درﮔﺎهﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ دارد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ روﺗﺮ  ۱۹۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ) ۱۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۶۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ
روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( اﺳﺖ .روی ﻫﺮ دو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد از ﻣﻌﺠﺰات  MU-MIMOاﺳﺖ.
ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه دو ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺳﻪ آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ دارد .ﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ
درﮔﺎه  WANﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 3.0و ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 2.0اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از ﻓﻨﺎوری  Beamformingﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۲دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ روﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،روی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11acﻓﻨﺎوری  MIMO 3×3را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وایﻓﺎی ﺳﺎزﮔﺎری و
ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد .اﯾﻦ روﺗﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ۲۰۰دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ
اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭘﻨﻞ ﺗﺤﺖ وب ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ روی اﯾﻦ روﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

Linksys EA9500 Max-Stream AC5400
اﯾﻦ ﻫﻢ روﺗﺮ ﭘﺮﭼﻢدار ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ روﺗﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮﭼﻪ
داﺷﺖ را در اﯾﻦ روﺗﺮ رو ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽﺳﯿﻢاش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد از ﺷﮑﻞ و ﻇﺎﻫﺮ روﺗﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﺮد EA9500 .ﯾﮏ روﺗﺮ ﺳﻪﺑﺎﻧﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری
 MU-MIMOاﺳﺖ .ﺑﺎﻧﺪ اول ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ۱۰۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﺪ دوم و ﺳﻮم روی
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮﯾﮏ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۱۶۶ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ
روﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  MU-MIMOو ﻫﺸﺖ آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮﻗﺪرت ،ﺳﺮﻋﺘﯽ  ۵۴۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ دارد .روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ از
 MIMO 4×4اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه دو ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ.

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪﺳﺮاغ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﺮد واﻗﻌﯽاش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد :ﻫﺸﺖ درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ
ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  WANﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  ،USB 3.0ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 2.0و ﻫﺸﺖ آﻧﺘﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺪرت اﯾﻦ روﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺮﻋﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۰۰دﻻری روﺗﺮ  EA9500ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺮﯾﺪارش ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه و
ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ روﺗﺮ و راهاﻧﺪازی ﯾﮏ وایﻓﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ EA9500 .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﺗﺮ ﺳﺎل را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

D-Link DIR-895L/R AC5300
ﺷﺮﮐﺖ دیﻟﯿﻨﮏ اﯾﻦ روﺗﺮ را اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۶و در ﺧﻼل ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺣﯿﺮت ﻫﻤﮕﺎن
ﺷﺪ :ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺳﻪﺑﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۵۳۰۰و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ DIR-895L/R .رﻗﯿﺐ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ EA9500
اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﭼﻮن از ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪه دو ﻫﺴﺘﻪای
ﺑﺮودﮐﺎم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری  MU-MIMOو  Beamformingﮐﻪ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻫﺰار ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و روی دو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۲۱۶۶ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۵۳۳۲ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  WANﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 2.0و ﯾﮏ
درﮔﺎه  USB 3.0دارد و ﻫﺸﺖ آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اﻃﺮاف دﺳﺘﮕﺎه را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

دیﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ در ﺑﺎزار روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻻزم
دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻ و ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺑﺰارﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری اراﯾﻪ ﺷﺪه روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻨﺪان
ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺣﺪود  ۲۹۰دﻻر اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۰۰دﻻر از روﺗﺮ  EA9500ارزانﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ از ﺑﺴﯿﺎری
روﺗﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزار ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺠﻮﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و اﺟﺎزه
دﻫﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺳﻮد اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎناش ﺑﺎﺷﻨﺪ EA9500 .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ روﺗﺮ
ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎﺷﺪ.

D-Link DIR-842 AC1200
دیﻟﯿﻨﮏ در رده  AC1200ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ اﻣﺎ ارزانﻗﯿﻤﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺮدن  ۶۰دﻻر ﺑﺮای ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۲۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ) ۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۸۶۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ روی
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و دو ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وایﻓﺎی و ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺠﺰاﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ دارد و ﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ
اﺗﺮﻧﺖ و ﯾﮏ درﮔﺎه  WANﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ردﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.

دیﻟﯿﻨﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و آیاواس در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور روﺗﺮ
ﺳﺎدهﺗﺮ از ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﺒﻮد  MU-MIMOﯾﺎ
 Beamformingﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺒﺮی از درﮔﺎه  USBﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ
ﺿﻌﻒ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

Asus RT-AC88U
اﯾﺴﻮس ﺟﺰو ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
روﺗﺮﻫﺎی ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺴﺎل دو روﺗﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﺴﻮس ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪRT- .
 AC88Uﯾﮏ روﺗﺮ دوﺑﺎﻧﺪه در رده  AC3100ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۰۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۲۱۶۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ
روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روﺗﺮ از ﻓﻨﺎوری  MU-MIMOﺑﺎ ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻗﺪرت
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎرش ﻓﻨﺎوری  Beamformingﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ روﺗﺮ دو ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
 ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۱۲ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و  ۱۲۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﺎریاش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ را ﺟﻮابﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﯾﮏ درﮔﺎه  WANﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ،
ﻫﺸﺖ درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 2.0و ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 3.0در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ روﺗﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪودی  ۲۹۰دﻻر ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی
روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﻣﺪد  MU-MIMOو ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد درﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Asus RT-AC5300
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭘﺮﭼﻢدار اﯾﺴﻮس در ﺳﺎل  ۲۰۱۶را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ RT-AC5300 .رﻗﯿﺐ روﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 EA9500ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﯾﺎ  DIR-895L/Rدیﻟﯿﻨﮏ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰو ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺴﻮس ﺑﺎ ﺳﺮوﺻﺪای
زﯾﺎدی اﯾﻦ روﺗﺮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪای از ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ
روﺗﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ  ۵۳۳۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ دارد و ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪه اﺳﺖ ) ۱۰۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۲۱۶۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ روی
ﻫﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( .ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺸﺖ آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ دارد و روی ﻫﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﻮد  MIMO 4×4ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد .ﻫﻤﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه دو ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ روﺗﺮﻫﺎی رﻗﯿﺐ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ  ۵۱۲ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و  ۱۲۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ دارد.

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی  Beamformingو  MU-MIMOرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ درﮔﺎهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ درﮔﺎه
 ،WANﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 2.0و ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 3.0دارد .اﯾﺴﻮس روی اﯾﻦ روﺗﺮ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری زﯾﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  Airtime Fairness، Smart Connect، AiProtectionو Traﬃc
 Analyzerﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ روﺗﺮ  ۳۴۰دﻻر اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺑﺰرگ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.

Netgear R6220 AC1200
ﻧﺖﮔﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل روﺗﺮ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ دارد و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۵.۳ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻫﻢرده روﺗﺮﻫﺎی ﭘﺮﭼﻢدار
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺴﻮس ،ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ و دیﻟﯿﻨﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺴﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮش ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ R6220 .ﯾﮏ روﺗﺮ دو ﺑﺎﻧﺪه در رده AC1200
اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  ۸۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎی  802.11acﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ
روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ  ۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ  ۸۶۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪوﺿﻮح ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک  ۸۸۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 2.0دارد .اﻟﺒﺘﻪ،
ﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و ﯾﮏ درﮔﺎه  WANﻧﯿﺰ روی دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دو آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ دارد و از MU-
 MIMOﯾﺎ  Beamformingﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺘﺼﻞ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ و ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﻟﺨﻮاهاش را روی روﺗﺮ اﻋﻤﺎل
ﮐﻨﺪ.

TP-Link Talon AD7200
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯽﭘﯽﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ روﺗﺮ؛ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎزار روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﺑﺮﻫﻢ زد AD7200 .اوﻟﯿﻦ روﺗﺮ دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﺗﺒﺎﻃﺎت وایﻓﺎی ﻧﺰدﯾﮏ  802.11adاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ روﺗﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺳﺮﻋﺖ
 ۷۲۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اوﻟﯿﻦ روﺗﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ روﺗﺮ ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ رﮐﻮردی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻫﯿﭻ روﺗﺮی در دﻧﯿﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪان دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ AD7200 .روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۸۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،روی دو
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۷۳۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮏ  ۶۰ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺳﺮﻋﺖ  ۴۶۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۶۰ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ

و زﯾﺮ  ۵ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺸﺖ آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﯿﺒﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دادﻧﺪ.

اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  MU-MIMOو  Beamformingﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه دو ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﻫﺪاﯾﺖﺷﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  WANﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه USB 2.0
و ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 3.0ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ روﺗﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﺑﺎزار
 ۳۵۰دﻻر اﺳﺖ.

Trendnet TEW-827DRU AC2600
آﺧﺮﯾﻦ روﺗﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎل  ۲۰۱۶از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻧﺪﻧﺖ و در رده ﺳﺮﻋﺘﯽ  ۲۶۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ )ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ  ۸۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۷۳۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ(.
اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی  MU-MIMO، Beamformingو  StreamBoostﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 StreamBoostﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻧﺪﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﺗﺮاﻓﯿﮏ روی ﺷﺒﮑﻪ و دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  WANﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و دو درﮔﺎه  USB 3.0ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ
روﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ روی اﯾﻦ روﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ از ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری  MU-MIMOو ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؛ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺎزار  ۱۸۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ روﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از دو درﮔﺎه  USB 3.0ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی اﯾﺪهآل اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 04ﺑﻬﻤﻦ 1395
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