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اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه و ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ،آب و دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮدم ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه راﻫﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﺴﻮس ﯾﮑﯽ از ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ

ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده.

در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در راﺑﻄﻪ روﺗﺮﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اش از ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی  4Gو  LTEﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮس روﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ  4Gو  LTEﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی  4G-N12و  4G-AC55Uرا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ راﻫﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ را ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
روﺗﺮ 4G-AC55Uدارای ﺷﺒﮑﻪ دو ﺑﺎﻧﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.1acو روﺗﺮ  4G-N12ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،802.11nﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺪل  4G-AC55Uاﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ آﻧﺘﻦ واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﺘﻦ دﻫﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  4Gﯾﺎ  LTEﺧﻮد را درون
ﺧﺸﺎب ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ روﺗﺮ ﻗﺮار داده و روﺗﺮ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ؛ روﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ و
آﺳﺎن ASUSWRTﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.

 4G-AC55Uو  4G-N12ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 4G-AC55Uاﯾﺴﻮس ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ  4G LTEﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  150ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای

داﻧﻠﻮد و  50ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ) 5ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از  ( +HSPAﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺴﯿﻢ دو ﺑﺎﻧﺪه  802.11acﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
 1167ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی  2.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ را در ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 4G-AC55Uﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻣﺠﺰا ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﺑﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺴﯿﻢ
اﻧﺘﺸﺎر داده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎﺑﻠﯽ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار
و ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﯾﮏ ﭘﻮرت  USB 2.0ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﻓﺎﯾﻞ و ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ در اﯾﻦ
روﺗﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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