ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  Mi Router 4 Proﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ  ۵آﻧﺘﻦ و ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  Mi Router 4 Proرا ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﺮد؛ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪای
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه از ﻣﻮدم  Mi Router 4ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۹۹ﯾﻮان
)ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۲۸دﻻر( ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ روﺗﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر آﻧﺘﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه از ﺟﻤﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ آﻧﺘﻦ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ وای-

ﻓﺎی ﻗﻮیﺗﺮ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 Mi Router 4 Proاز ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﯽﺳﯿﻢ  ۱۳۱۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ  ۱۱۶۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪای ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮدم از ﻫﺮ
دو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه
ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل  PA+LNAﻫﻤﺮاه ﺷﺪه .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺪوده آﻧﺘﻦدﻫﯽ و ﻗﺪرت اﺗﺼﺎل ﺑﺪون
ﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻗﻠﺐ اﯾﻦ روﺗﺮ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۱۲۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل
ﻫﻤﺰﻣﺎن  ۱۲۸دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮدم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮدم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﺮو ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﭼﻬﺎر ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ ﻫﻢ در ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮدم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Mi Wi-Fiﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم
اﻓﺰار  Mijiaﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

