ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES 2017

دیﻟﯿﻨﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد :ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ وایﻓﺎی ﺿﻌﯿﻒ!

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶوایﻓﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺳﺎل  ۲۰۱۷روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛
اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻏﻮل دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﺳﺎزی و اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺧﻮد را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ :ﯾﮏ روﺗﺮ
ﭘﺮﻗﺪرت در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﭘﺮﻗﺪرت.
ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی« را راهﺣﻞ وایﻓﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ روﺗﺮ و
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ اداری ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ
وایﻓﺎی ﻗﻮی و ﯾﮑﺴﺎن را در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES 2017
روﺗﺮﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺑﺮای وایﻓﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﺮﮐﺖ دیﻟﯿﻨﮏ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺒﺮی ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل  ۲۰۱۷را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺒﺮﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل،
 Covr DKt-883ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ.

روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم  DIR-883در رده  AC2600ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  MU-MIMOو ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۵
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۷۳۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۸۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ دارد .از ﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ
ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ روﺗﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺶ وایﻓﺎی دیﻟﯿﻨﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه  AC1300ﺑﻪ ﻧﺎم  DAP-1655اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل از  MIMO2x2ﺳﻮد ﺑﺮده و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ  ۸۶۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺳﺮﻋﺖ  ۴۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ دارد .اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻫﻢ دو درﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ Covr
ﺳﺎزﮔﺎر و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻮاج روﺗﺮ اﺻﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ و دوﺑﺎره ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﮐﻨﺪ.

دیﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۷وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن  ۴۰۰دﻻر ﺑﺮای ﯾﮏ روﺗﺮ و ﯾﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺶ وایﻓﺎی دیﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ  ۸۰۰ﻣﺘﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ وایﻓﺎی ﻗﻮی ﺑﺒﺮد.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دﯾﮕﺮ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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