ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ

ﺑﺎ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺟﻠﻮی ﺳﮑﺘﻪﻫﺎی وایﻓﺎی را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاﻣﺴﺎل ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ روﺗﺮ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم  Velopﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آنﻫﺎ را
ﺟﺰﯾﯽﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
روﺗﺮ  Velopﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی  3ﺑﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﻤﺌﻦ وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭼﯿﻨﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES 2017
روﺗﺮﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺑﺮای وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣﺶ وایﻓﺎی  Velopﯾﮏ روﺗﺮ  AC2200ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪه اﺳﺖ)ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  ۲.۳ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ( .ﻫﺮ ﮔﺮه را
ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻟﯿﻨﮑﺴﯿﺲ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و آیاواس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺎدﮔﯽ ،اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ وﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ Wi-Fi
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺜﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎن ،ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ ،اوﻟﻮﯾﺖدﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ Velop
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی دارای ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  3ﺗﺎﯾﯽ 2 ،ﺗﺎﯾﯽ و
ﺗﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻟﯿﻨﮑﺴﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﻪ رادﯾﻮی وایﻓﺎی و ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺷﺒﮑﻪای را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده و
ﻣﺤﺪوده ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﯾﮏ روﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻣﻮاج ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ دو ﺑﺎﻧﺪه دارﯾﺪ؛ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺮش از ﯾﮏ اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺼﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﭘﺪﯾﺪه "ﮔﻠﻮﮔﺎه" ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺮی از ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

روﺗﺮ  Velopﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل از ﮔﺮه واﻟﺪ ﺑﻪ ﮔﺮه ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﻮﯾﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد را ﺑﺮای
واﯾﺮﻟﺲ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ) 2.5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﯾﺎ دو  5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ آﻧﺒﺮد( را ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮه و
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪوﺟﻮد آورد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎی ﻣﯿﺎنﮔﺮهای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﺗﺮ  Velopﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای
ﻫﻢﺳﻄﺢﺳﺎزی ﻫﺮ ﺳﻪ ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺮهای و درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ Velop .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻣﯿﺎن
ﮔﺮهای از ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ )اﺗﺮﻧﺖ( اﺳﺘﻔﺎده و از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﻧﻘﺎط دوری ﭼﻮن زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ﺳﻮﻟﻪﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
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