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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران مجله نت  
یزدان یوسفینویسنده:   

 

 D-Linkبررسي مودم
DSL-2750U 

شدن نقشه  ترپررنگدونید با طور که میهمون
اینترنت در زندگی ما، استفاده از لوازم مرتبط با 

افزون در حال افزایشه، اگه روز صورتبهاینترنت هم 
ها در ایران امروزه خیلی از خانوادهتوجه داشته باشید، 

دسترسی دارن و برای استفاده از  ADSLبه اینترنت 
یک خط تلفن و  عالوه برکیفیت این اینترنت با

سرویس اینترنت، ما به یک مودم هم نیاز داریم، تا 
مون بتونیم با استفاده از اون از اینترنت پرسرعت

های مختلف ها و مدلمارک باوجوداستفاده کنیم، اما 
تنوع زیاد شده؛ اما به همون  نکهیباا، در بازار موجود

مدل  همهنیااندازه هم انتخاب یک مودم از بین 
های مختلف مختلف بسیار سخت و مشکل شده؛ برند

های متفاوتی رو با امکاناتی شبیه و گاها متفاوت مودم
، وجود این تنوع به ما این کننمیاز هم به بازار عرضه 

بهترین انتخاب رو بر  یراحتبهکه  دهمیاجازه رو 
اما برای انتخاب بهتر  خودمون تهیه کنیم، اساس نیاز

د بدونیم که این مودم رو در چه مکانی قراره بای
خوان از این مودم استفاده استفاده کنیم؟ چه نفر می

امروز قصد داریم که به  کنن و به اون وصل باشن؟
 .زیمبپردا D-Link 2750U روتر بررسی مودم
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شدن نقشه اینترنت در زندگی ما، استفاده از لوازم مرتبط با اینترنت  ترپررنگدونید با طور که میهمون
 ها در ایران بهامروزه خیلی از خانوادهافزون در حال افزایشه، اگه توجه داشته باشید، روز صورتبههم 

یک خط تلفن و  عالوه برکیفیت دسترسی دارن و برای استفاده از این اینترنت با ADSLاینترنت 
مون سرویس اینترنت، ما به یک مودم هم نیاز داریم، تا بتونیم با استفاده از اون از اینترنت پرسرعت

تنوع زیاد شده؛ اما به  نکهیباا، در بازار های مختلف موجودها و مدلمارک باوجوداستفاده کنیم، اما 
های مدل مختلف بسیار سخت و مشکل شده؛ برند همهنیاهمون اندازه هم انتخاب یک مودم از بین 

، وجود کننمیهای متفاوتی رو با امکاناتی شبیه و گاها متفاوت از هم به بازار عرضه مختلف مودم
 ،خودمون تهیه کنیم بهترین انتخاب رو بر اساس نیاز یراحتبهکه  دهمیاین تنوع به ما این اجازه رو 

خوان د بدونیم که این مودم رو در چه مکانی قراره استفاده کنیم؟ چه نفر میاما برای انتخاب بهتر بای
 D-Link روتر امروز قصد داریم که به بررسی مودم از این مودم استفاده کنن و به اون وصل باشن؟

2750U این مودم برای بیاره، تونه پایداری رو به خانه شما خوب می بپردازیم، وجود یک مودم روتر
توجه به قیمتش از های تجاری و دفاتر بسیار کوچک طراحی شده و باها و مکاندر خانه استفاده

، پس با ما در مجله نت ران تونه به راحتی کار شما رو راه بندازهامکانات خوبی هم بهرمنده و می
رو بررسی کنیم، و نقاط ضعف و قوتش رو با شما در میون  2750Uهمراه باشید تا مودم دی لینک 

 گذاریم.ب
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در  شهمی این مودم رو کهبه این نتیجه رسیدیم  D-Link 2750Uمودم  قیمتپس از بررسی فنی و 
توان گفت که می شهمیها و امکانات اون، بندی کرد؛ اما با توجه به پورتدسته یخانگهای دسته مودم

هم  رونیاکرد، البته  هم استفاده کوچکهای تجاری ها و واحددر شرکت D-Link 2750Uاز مودم 
مکانات زیادی اخواهید فهمید که این مودم  D-Link 2750Uاضافه کنم که پس از نقد و بررسی مودم 

ن به نسبت و قیمت ارزو سوکیدر  قبولقابلو ؛ البته دوستان امکانات خوب دهمیرو به صاحبانش 
 .شده یداشتندوسترقبا هم در سوی دیگر باعث جذابیت این مودم 

ا چهار پورت شبکه و امکان پخش اینترنت ب +DSL-2750U Wireless N ADSL2مودم روتر دی لینک 
های ما استفاده در دفاتر کوچک و خانهبرای  کوچکاین مودم  شدهعرضهبا وایفای به بازار 

 اتتونه سرعت دانلودی می +ADSL2/2این مودم با استفاده و پشتیبانی از فناوری  اشاستفادهقابل
 این مقدار رو به شما ارائه بده( رو یدهندهارائهالبته اگه خط تلفن شما و شرکت ) تیمگاب 24حدود 

و همچنین وجود یک  یدهسیسروی آتشین برای امنیت، کیفیت به شما بده. استفاده از دیواره
تمام چیزیه که  USBچهار پورت شبکه و همچنین وجود یک پورت  به همراهوایفای  کنندهپخش

مودم  ازقضاو یا دفتر کار کوچک برای داشتن یک اینترنت پرسرعت امن به اون نیاز داره که  خانهکی
D-Link 2750U  دهمیتمامی این امکانات رو در اختیار شما قرار. 

 

 D-Link 2750Uسرعت وایرلس در مودم 

، و این مودم تا هترعیسر بسیار  11g .802، به نسبت ای شرکت دی لینکاما حرفه ،کوچکمودم روتر 
 استفاده 802.11bو  11g .802های چهار برابر سرعت وایرلسش رو افزایش داده، این مودم از شبکه

 هکنیم یبانیپشت WEPو  WPA/WPA2، همچون یتیامن یاز استانداردها 2750Uکنه، مودم روتر می
مجهز کرده که با استفاده از اون  WPSالبته برای راحتی کار دی لینک این مودم رو به یک دکمه و 

از دو آنتن برای انتقال  2750U. دی لینک در مدل به شبکه وایفای این مودم وصل شد یراحتبه شهمی
یک پهنای باند  ها هر دو از نوع خارجی هستند و درکنه، البته این آنتناینترنت و دیتا استفاده می

های با روی شبکه این قابلیت رو داره که بر D-Link 2750Uکنند، مودم دو آنته کار می شدهمشخص
مگابیت به شما سرعت  300تونه تا کنه و میگیگاهرتز اطالعات و دیتا رو منتقل می 2.4پهنای باند 

های تونه تمامی نیازن مودم میبده )البته در قسمت شبکه نه در اینترنت( تا اینجا فهمیدیم که ای
 ای و اینترنتی یک خونه رو تامین کنه.شبکه
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 USBپورت 

 
، قراردادها رو در شبکه به این مودم یک فلش یا پرینتر رو وصل کرد، و اون شهمی USBاز طریق پورت 

ها در شبکه استفاده کنن البته دوستان هایی که به این مودم متصل هستن، بتونن از اونتا دستگاه
تونین اینترنت و شما با استفاده از این پورت می شهمیبه همین دو مورد ختم ن USBمزایای پورت 

 شدهقطعرو هم به اشتراک بگذارید، مثال اینترنت خونه شما به هر دلیلی  یکارتمیسیک مودم دانگل 
ا نیاز دارین که در اسرع وقت به اینترنت وصل بشین، ی شما به انتها رسیده و شمو یا حجم بسته

مثال در یک جلسه کاری هستین، در حال یک مصاحبه آنالین هستین یا به دلیل شیوع بیماری کرونا 
از این کالس رو از دست بدین، اما اینترنت  لحظهکیخواین، حتی در کالس آنالین حضور دارید و نمی

رو  کارتمیسیک  یراحتبهداشته باشید،  3Gاگه یک دانگل  یک دانگلخونه، شما رو قال گذاشته، اگه 
خودتون  کنید حاال شما اینترنت دانگلوصل می 2750Uاندازین و دانگل رو به مودم دی لینک اون می

؟ متاسفانه این مودم از 3Gاید؛ اما چرا گفتم دانگل رو با استفاده از پورت شبکه به اشتراک گذاشته
کنه؛ البته قیمت پایین این دستگاه خودش دلیل موجهی برای غیبت این پشتیبانی نمی 4Gدانگل 

 هست. D-Link 2750Uویژگی در 
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 D-Link 2750Uامنیت در مودم 

 
هایی افراد از برنامه روزافزونها و استفاده به حجمی بودن بسته با توجهطور که اطالع دارین همون

کنن، امنیت یک مودم بسیار و اینترنت و حجم شما رو مصرف می کرکپسورد وایفای رو  اصطالحبهکه 
ای مصرف کنه؛ اما تره هیچ کدوم از ما دوست نداریم که حجم اینترنتمون رو فرد دیگهاز گذشته مهم

شکنن، دزدی اینترنت بسیار زیاد شده و های وایفای رو میهایی که پسوردافزارنرم باوجودمتاسفانه 
کنن و با استفاده ها استفاده میو یا دیگر مودم ADSLانی که در خونه خودشون از مودم خیلی از دوست
های خودشون به اشتراک تاپ و یا دیگر وسیلهی موبایل، لپشون رو برای استفادهاز وایفای نت

پایان رسیده،  شون زودتر از حد انتظارشون بهکه حجم اینترنت شدنمواجهگذارن، با این مشکل می
مجهز کرده  WPEو  WPA/WPA2های امنیتی برای حل این مشکل دی لینک این مودم رو به فناوری

به شما  2750Uشن، مودم دی لینک ها که برای رمزگذاری استفاده میاست البته در کنار این فناوری
دتون رو هم پنهان حتی نام شبکه خو Hide Networkکه با استفاده از قسمت  دهمیاین امکان رو 

تونن از مودم شما استفاده کنن رو مشخص هایی رو که میدستگاه Mac ipکنید، و یا با استفاده از 
کنید )در این صورت حتی اگه دستگاهی به مودم شما متصل بشه، امکان استفاده از اینترنت شما رو 

 .نداره(
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 2750Uهای ظاهری مودم روتر دی لینک ویژگی

 
این مودم هم همانند سایر محصوالت شرکت دی لینک از ظاهری ساده برخورداره و البته ما نباید 

این مودم هم رو برای یک مودم ارزون قیمت خانگی رو داشته باشیم،  فردمنحصربهانتظار یک طراحی 
ی دی لینک های موجود در بازار از یک ظاهر مستطیل شکل برخورداره و البته کمپانهمانند اکثر مودم

 هاکنارههای اون انحنای زیبایی داده و حتی مودم رو در برای دادن کمی جلوه به این مودم، به گوشه
گفت  شهمیکمی از سادگی مودم رو جبران کرده، و  به نظرمبا یک شیب مالیم دارای پستی کرده، که 

و انتن استفاده کرده، که لینک در طراحی این مودم از د از یک مودم عادی، خیلی خوشگل تره، دی
کمپانی رو هک کرده، در مودم  اسمهمو در باالی مودم  دهمیخود این قضیه حس خوبی به مخاطب 

2750U های اعالن در قسمت جلوی مودم قرار گرفتن که جلوه خوبی رو به از کمپانی دی لینک، چراغ
، که شدهگرفتهچراغ بهره  9دم از بینید در طراحی این موطور که میاین محصول میدن، درسته همون

دن، البته در پنل جلویی مودم هم هرکدوم با روشن و یا خاموش بودنشون به ما اطالعاتی رو می
 اند.خوش تغییر کردهکه به طرز عجیبی، ظاهر این مودم رو دست شهمیهایی مشاهده شیار

 



 D-Link 2740Uبررسي مودم 
 

 

7 

 

 
های کرده، و این قسمت رو به پورتها عمل در پنل پشتی همانند اکثر مودم 2750Uمودم دی لینک 

پورت شبکه  4یک پورت مخصوص اینترنت، و  شهمیخودش اختصاص داده که در این قسمت 
هست که با ظاهری متفاوت، خودش  USBها این پورت پورت نیبعدازامشاهده کرد؛ البته  زردرنگ

های دکمه روشن قرار گرفتن و بعد از اون WPSهای ریست و پورت دکمه نیبعدازا، دهمیرو نشون 
های دی لینک و تی پی لینک این دکمه های ساخت کمپانیخاموش مودم قرار داره که در اکثر مودم

 ازیموردنن برق قرار داره که وظیفه تامی آداپتور، و بعدش پورت مخصوص شدههیتعبدر همین مکان 
های کوچکی رو ببینیم، که همانند تونیم شیارا هم میهمودم رو بر عهده داره، کمی باالتر از پورت

زیبایی ظاهری به خنک شدن مودم و گردش جریان هوا در اون  عالوه برهای پنل جلوی مودم شیار
 کنن.هم کمک می
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 یبندجمع

وچک دفاتر کار ک هایی همچون خانه،با بهره از امکانات متعدد، برای مکان D-Link 2750Uمودم روتر 
های کوچک با افراد کم انتخاب معقول و مناسبیه؛ البته شرکت در لینک سعی کرده که در کل محیطو 

که در امر امنیت بسیار  رو قرار بده Mac ipو  یرمزگذار قابلیت  همچوندر این مدل امکانات خوبی 
به های بزرگ این مودم هست که هم یکی از مزیت USBکارآمد هستن، البته دوستان وجود پورت 

هارد، فلش و یا یک پرینتر رو به اون وصل کنید و از این قطعات در شبکه استفاده  دهمیشما امکان 
یک  به چشمهایی رو هم داره، که شاید خیلی البته این مودم با توجه به قیمت ارزونش، نقصکنید، 

تر های پیشرفتهمودم؛ در کاربر خانگی نیاد، مثل نداشتن امکان تخصیص پهنای باند معین به هر کاربر
تنظیمات مودم تعدادی کاربر اضافه کنن و به هر کدوم برای یک دن که در ها به کاربر اجازه میکمپانی

، اتصال شدهمشخصبازه زمانی مقدار پهنای باند معینی داده بشه تا پس از مصرف اون مقدار از حجم 
کنید و برای خانه یک نفره زندگی می 4واده به اینترنت اون کاربر قطع بشه، فکر کنید شما در یک خان

و شما هم  شهمیگیگابایتی تهیه کردید، اما هنوز چند روزی نگذشته و حجم بسته شما تمام  80بسته 
ی همه ازقضااعضای خانواده خودتون، به مودم شما متصل نشده،  رازیغبهاطمینان دارن که کسی 

تونه به یک مشکل بزرگ تبدیل شن، و این میز اینترنت میرویه اافراد خانواده هم منکر استفاده بی
یکی از اعضای خانواده که حجم رو تموم کرده بسوزن، اما اگه مودم  یپابهچند نفر باید  بشه چون

تونن حجم ماهیانه، قابلیت تعریف اکانت مجزا رو داشته باشه؛ هر کدوم از اعضای خانواده می
طور که در بینم، اما همونمورد رو یک ضعف در این مودم می خودشون رو مدیریت کنن. من این

خیلی از دوستان نیاد، و براشون مهم نباشه، پس دوستان نتیجه  به چشمباالتر گفتم این نکته ممکنه 
 .تونه کار شما رو راه بندازهبرای استفاده در منزل حرف نداره و می 2750Uگیریم مودم دی لینک می


