ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﮓرﯾﺰهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮدم روﺗﺮ TP-Link M5350

ﻃﺮاﺣﯽ اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ ،ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮدم ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﮓرﯾﺰهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،آن را ﺑﺮﻧﺪه
ﺟﻮاﯾﺰی ﻫﻤﭽﻮن  ،Reddot Design Awardﺟﺎﯾﺰه ﻃﺮاﺣﯽ  iFو  CESدر ﺳﺎل  2013و ﺟﺎﯾﺰه  Engineeringﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﺮی ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزهای ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی آن ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ  3Gاز ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﻮدم روﺗﺮ  ،M5350دﺳﺘﺎوردی ﺷﮕﺮف از ﺑﺮﻧﺪ  ،TP-Linkﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺎر ﺳﯿﻢ
ﮐﺎرت و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  Micro SDﺗﺎ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  3Gاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ،Hotspot
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺗﺎ  10ﮐﺎرﺑﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﮐﻤﻪ ﭘﺎور در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ  OLEDدر ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﻣﮑﺎن دﯾﺪ ﺑﺼﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ،ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) ،(2G,3Gﻓﻌﺎل
ﺑﻮدن  ،Wi-Fiﺗﻌﺪاد ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه ،وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻘﺪار ﺷﺎرژ
ﺑﺎﺗﺮی ،اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ،ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر اﺗﺼﺎل ،ﻣﻘﺪار دﯾﺘﺎی در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻘﺪار دﯾﺘﺎی در ﺣﺎل ارﺳﺎل و ﮐﻞ
دادهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ و درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد و آﭘﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮدم روﺗﺮ  M5350ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  21.6و 5.76ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Hotspotدارد،
ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﺑﺎﺗﺮی و اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻮدم اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ ،ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮدم
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﮓرﯾﺰهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،آن را ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰی ﻫﻤﭽﻮن  ،Reddot Design Awardﺟﺎﯾﺰه
ﻃﺮاﺣﯽ  iFو  CESدر ﺳﺎل  2013و ﺟﺎﯾﺰه  Engineeringﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻘﺎوم اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه دارد ﮐﻪ وزن ﮐﻢ و ﺳﺎدﮔﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده
از آن را در ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺗﺮی داﺧﻠﯽ  2000ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮی و ﻣﻬﯿﺎﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺪاوم
 7.6ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﺑﻪ دور از ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺗﻤﺎم ﺷﺎرژ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از رﺿﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﻣﯽآورد .اﮔﺮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺰل و در ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮدم روﺗﺮ  M5350ﺑﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ارﻗﺎم ،ﮔﺰﯾﻨﻪای در ﺧﻮر ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ.
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