ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭘﺮﻗﺪرت  WRT1900ACSﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﺗﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺳﻨﮕﯿﻦوزن!

روﺗﺮ  WRT1900ACSﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه از روﺗﺮ  WRT1900ACﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ۲۰۱۵
اﺳﺖ .روﺗﺮ  WRT1900ACدر زﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد؛ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﻨﺘﯽ
ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮕﺬارد .اﮐﻨﻮنWRT1900ACS ،
ﻧﺴﺨﻪای از ﻫﻤﺎن روﺗﺮ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهای ﻗﻮیﺗﺮ و ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ رم دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺗﺮ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و
دوﺑﺎﻧﺪه در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ روﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ WRT1900ACS ،ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ در رده  AC1900اﺳﺖ .روﺗﺮﻫﺎی اﯾﻦ
رده از دو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻌﺮوف در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی
روی ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .در رده  ،AC1900ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮاﺑﺮ۶۰۰
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ) (N600و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﻣﺮز  ۱۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ) (AC1300ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﺷﺮوع ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ LTE :در ﻣﻘﺎﺑﻞ وایﻓﺎی
ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪروزﺷﺪه روﺗﺮ ﺧﻮد روی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻮر داده و در ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺣﺘﯽ ﻧﺎم روﺗﺮ
ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﺮﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺎزد ،زﯾﺮا  WRT1900ACSاز ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه دوﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  ARMو ﺳﺮﻋﺖ ۱.۶
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ۵۱۲ ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم  DDR3و  ۱۲۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ ﻗﺮار داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﯾﻦ روﺗﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ
روﺗﺮﻫﺎی رده  AC1900از ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۸۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﯾﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ  ۱.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﭘﺮدازﻧﺪه ۱.۶
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی روﺗﺮ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺳﺮآﻣﺪﺷﺎن اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ روﺗﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ از ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮﻗﺪرت  ۵دﺳﯽﺑﻠﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روی ﻫﺮ دو ﺑﺎﻧﺪ

ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎ آﻧﺘﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روﺗﺮ از  MIMO 4×4ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ
ﻓﻨﺎوری  MU-MIMOاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ درﮔﺎه  WANﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻮدم ،ﭼﻬﺎر درﮔﺎه  LANﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ،ﯾﮏ درﮔﺎه  ،USB 3.0ﯾﮏ درﮔﺎه  USB 2.0و ﯾﮏ درﮔﺎه  eSATAدﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺟﻮد دو ﻧﻮع درﮔﺎه  USBﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﭼﻬﺎر ﻣﻮد روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ ،ﺑﺮﯾﺞ ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺑﺮﯾﺞ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﯿﺰ از ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻓﺎﯾﻠﯽ  FAT، NTFSو  +HFSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﯽﺳﯿﻢ  WPA2 Personalو  WPA2 Enterpriseﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از ﮐﻠﯿﺪ
 WPSو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﻃﻼﻋﺎت  AESﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  ۱۲۸ﺑﯿﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﻼوهﺑﺮ وﯾﺰارد ﻧﺼﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ،ﭘﻨﻞ و ﻓﺮﯾﻢوﯾﺮ اوﭘﻦﺳﻮرس  DD-WRTﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢوﯾﺮﻫﺎی روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ .ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺑﺮای روﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Smart WiFiرا ﻧﯿﺰ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ و از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺣﺮف آﺧﺮ
ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ در اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ روی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ روﺗﺮ
ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪه دوﻫﺴﺘﻪای و  ۱.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی اﯾﻦ روﺗﺮ در
ﮐﻨﺎر  ۵۱۲ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و درﮔﺎهﻫﺎی  USB 3.0و  eSATAﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ روﺗﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ و
ﺳﺘﻮدﻧﯽ روﺗﺮ  WRT1900ACSﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ دادهاﻧﺪ
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