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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران مجله نت  
یزدان یوسفینویسنده:   

 

 TP-Linkبررسي مودم
MR-6400 

کارتی برای افرادی مناسب هستن که های سیممودم
باال تجربه کنن، سرعت دوست دارن اینترنت رو با

 از 4Gدونید سرعت دانلود اینترنت طور که میهمون
های خونگی بیشتره و این مسئله کاربران اینترنت

ها ترغیب کرده، البته مودم زیادی رو به استفاده از این
 این موضوع تنها دلیل کوچ کاربران اینترنت خانگی

ای هم کارتی نیست و عوامل دیگهسوی مودم سیمبه
تونه یکی از این عوامل می .در این زمینه دخیل هستن

 نبود خط اینترنت برای خونه دونست، البته االن
 سوالی در ذهن خیلی از دوستان به وجود آمده اینه

کارتی از خود تلفن مودم سیم جای استفاده ازکه چرا به
 فاده نکنیم و اینترنتعنوان مودم استهمراه به

 .ذاریممون به اشتراک نگمون رو برای کامپیوترگوشی

کارتی رو های سیمخب حاال که علت استفاده از مودم
صورت تخصصی یکی به خوایم کهمتوجه شدین، می

ررسی بتی کمپانی تی پی لینک رو کارهای سیماز مودم
پس در ادامه با مجله نت ران همراه باشین تا  کنیم،

 TP-Link کارتیسیم یک بررسی کامل از مودم
MR6400 داشته باشیم. 

 

https://netran.net/mag/mr6400-review/
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باال تجربه کنن، سرعت کارتی برای افرادی مناسب هستن که دوست دارن اینترنت رو باهای سیممودم
های خونگی بیشتره و این مسئله کاربران زیادی اینترنت از 4Gدانلود اینترنت دونید سرعت طور که میهمون

سوی به ، البته این موضوع تنها دلیل کوچ کاربران اینترنت خانگیها ترغیب کردهمودم رو به استفاده از این
 .ای هم در این زمینه دخیل هستنکارتی نیست و عوامل دیگهمودم سیم

سوالی در ذهن خیلی از دوستان  ونه نبود خط اینترنت برای خونه دونست، البته االنتیکی از این عوامل می
تفاده نکنیم عنوان مودم اسکارتی از خود تلفن همراه بهمودم سیم جای استفاده ازبه وجود آمده اینه که چرا به

 .مون به اشتراک نگذاریممون رو برای کامپیوترگوشی و اینترنت

 

ترین مشکل قرار داره. اولین و مهم درسته دوستان این مورد هم امکان پذیره؛ اما دو مشکل بزرگ بر سر راه شما
داشتن داده، اوال باتری شما خیلی سریع خالی هاینترنت و روشن نگ تونه باتری گوشی باشه، با استفاده ازمی
حتی اگه گوشی رو به  گذاری اینترنترای به اشتراکزمان از داده و هاتسپات بهمچنین استفاده هم شه ومی

کنه و این اصال برای طول شدت داغ میگوشی به زنه، چونشاژر متصل کنید، صدمات جدی به باطری شما می
 .خوبی نیست شما خبر عمر باتری تلفن هوشمند

صورت تخصصی یکی از که به خوایمکارتی رو متوجه شدین، میهای سیمخب حاال که علت استفاده از مودم
کنیم، پس در ادامه با مجله نت ران همراه باشین تا یک  ینک رو بررسیکارتی کمپانی تی پی لهای سیممودم

 .شته باشیمدا TP-Link MR6400 کارتیسیم بررسی کامل از مودم

 TL-MR6400 مودم تی پی لینک
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محبوبیت  تی پی لینکدر یک قالب نسبتا کوچک موجب شده تا این مدل از مودم شرکت  ظاهری زیبا و قدرتمند
 .خاصی رو در بین کاربران داشته باشه

TP-Link TL-MR6400 خارجی برای ایجاد اتصال به  ی برای ایجاد شبکه وای فای و دو آنتناز دو آنتن داخل
نقص رو به ا یک شبکه اینترنتی بیشده که برای شمساخته مراه اول(ها )مثل ایرانسل و ههای اپراتورآنتن

 .ارمغان میاره

شده که به شما تعبیه Rj 45 WAN/LAN و یک پورت Rj 45 سیم، سه پورتدر قسمت پشتی این مودم بی
 LAN اکمی فاصله از این چهار پورتاستفاده کنین. ب راحتیده تا از یک مودم سیمی نیز بهاین امکان رو می

داشته  و شبکه وای فای مودم دسترسی کامل WPS تونین بهها میداره که از طریق اون لید بسیار ریز قراردو ک
 (4G) کارت نسل چهارمیگرفتن سیم ررسیم که محل قراکارت میو اون رو محدود کنین. در آخر به شیار سیم

 .کنهخودکار شروع به فعالیت می صورتبوده و بعد از اتصال به برق، به

 TP-Link TL-MR6400 مشخصات مودم تی پی لینک مدل

  :مترمیلی 33*141*202ابعاد 
 پورت 5ها: تعداد پورت 
 پورت Rj 45: سه عدد 

 پورت Rj 45 WAN/LAN: یک عدد 
 کارت: دارد )یک عدد(شیار سیم 
 حوه اتصال: بدون سیم و باسیمن 
 نوع آنتن: غیرثابت 
  :)عدد 2تعداد آنتن داخلی )وای فای 
  :)عدد 2تعداد آنتن خارجی )ارتباط با اپراتور 
  :گیگاهرتز 2.4فرکانس 
 پشتیبانی از اس ام اس(SMS) : دارد 

 امکان ست VPN روی مودم:L2TP ،IPSec  و PPTP 
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 گواهینامه CE: دارد 

 گواهینامه ROHS: اردد 

 گواهینامه FCC: دارد 

 پشتیبانی از قابلیت QoS: دارد 

 پشتیبانی از IPv6 و IPv4: دارد 
 مگابیت بر ثانیه 300 :(گیگاهرتز 2.4بر روی فرکانس ) سرعت انتقال داده در حالت وایرلس 
 ها: کلید خاموش و روشن کردن مودمکلید (POwer)کلید ریست کردن مودم و کلید ، WPS 

 TP-Link TL-MR6400 پهنای باند مودم

 

کنه، دریافت می کارت نسل چهارمی سرویس موردنظرش روسیم از طریق TP-Link TL-MR6400 مودم
کنه و شما با استفاده از این مودم این امکان می شتیبانیپ 4Gو  3G ،2Gهای همچنین این مودم از انواع نسل

 ها دریافت کنین، این مودم حتیمختلف وصل بشین و دیتای اینترنت رو از اون هایرو دارید که به باند
های هوشمند های و یا تلفنمودم وب رو هم داره که روی اکثرهای روستایی هایکارتقابلیت پشتیبانی از سیم

 .کننکار نمی

های از شهر یا برای مسافرت به یکی تون رفته باشید وقطعا برای شما هم پیش اومده که به خونه یکی از اقوام
مکان خاص اینترنت بر روی باندی که گوشی شما از اون پشتیبانی  کشورمون رهسپار شده باشین، اگه در اون

 .شه و شما قادر به استفاده از اینترنت نیستیداستفاده میقطعا تلفن شما بی کنه باشه،نمی
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اول روی شبکه رومینگ رفتن همراه هایی رفتم که ایرانسل وها برای خودم پیش اومده که به شهرستانمثال بار
مودم و  ه از یکبرای متصل شدن به اینترنت نداشتم، اما با استفاد ها روکارتو امکان استفاده از اون سیم

های هوشمند تلفن ه در بعضی ازدست فراموشی سپردم. البتمشکل اینترنت رو کامال به های وب کارتسیم
ندرت( واین مشکل در وجود نداره )به 3Gیا  و 2Gهای قبلی همانند هم امکان استفاده از اینترنت توسط نسل

این  TP-Link TL-MR6400 اما با تهیه مودم افزاری هست،مشکل سخت شدنی نیست وبعضی از موارد حل
کنه که شما پشتیبانی می هااندشه گفت که این مودم از اکثر بحله، تنها با یک نگاه سرسری می مورد هم قابل

 .تر مشاهده کنیدها رو در پایینتونید این باندمی

 2G: EDGE/ GPRS/ GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHzحالت 

 3G: DC-HSPA+/ HSPA+/ HSPA/ UMTS 900/ 2100 MHzحالت 

 FDD-LTE Cat4 800/ 900/ 1800/ 2100/ 2600 MHz و 4G: TDD-LTE 2300/ 2600 MHzحالت 

 

 TP-Link TL-MR640  اتصال مودم سیمی به مودم روتر
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شده در قسمت پشتی مودم، برای شما این مودم رو تبدیل به یک روتر تعبیه (Rj 45 WAN/LAN) چهارم پورت

 .کنهبسیار قدرتمند می

 تونین از طریق پورتکنین، می عنوان وایرلس استفادهتونین از اون بهاگه شما مودم سیمی دارین و نمی
WAN/LAN  روتر مودم سیمی خودتون رو به مودم TP-Link TL-MR640  متصل کرده و از یک اینترنت

نیاز بی قیمتببرین. این قابلیت بسیار کاربردی بوده و شما رو از خرید روترهای گران هم بهره ADSL وایرلس
 .زنینکرده و درواقع شما با یک تیر دو نشان رو می

رو کلی کاهش بده و امکانات  ماهای شتونه هزینهمی طور که تا اینجای کار متوجه شدین این مودمهمون
استفاده کنین، کافیه  ADSL قصد دارین که برای خونه از مودم ی اگه شماای رو به شما بده، پس حتالعادهفوق

تهیه این دو  تهیه کنید و در کنارش این مودم رو هم بخرید؛ شاید بگید، چکاریه؟ ببینید با یک مودم سیمی
کارتی دارین که در مواقع اینکه یک مودم سیم اینترنت خانگی بهره ببرید هم تونین از مزایایمودم شما هم می

 .استفاده کنین تونین از اون هملزوم می

 TP-Link TL-MR640 شده بر روی مودمنشانگرهای درج

 

که به شما یک اطالعات  شدهها بر روی این مودم نصببرای نمایش دادن انواع حالت LED تعدادی چراغ
روشن بودن دستگاه  مودم بوده و وظیفه خاموش و ده. چراغ اول از سمت چپ چراغ پاورکلی رو نشون می

 .دهاتصال داده رو نشون می قرارگرفته که به شما Internet چراغ Power رو به عهده داره، در کنار
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ده، در اینترنت نسل چهارم رو گزارش می وجود داره که به شما اتصال 4Gباکمی فاصله از دو مورد باال، چراغ 
ده. در دو قسمت آخر که به شما اتصال شبکه وای فای رو اطالع می شدهچراغ بعدی نشانگر وای فای تعبیه

موردنظر، مشخص  ها بعد از اتصال به سیستمشیم که وظیفه اونجه میاتصال به کامپیوتر موا با نشانگرهای
 .شهمی

ده آنتن دهی مودم رو نشون می ، چهار خط کشیده وجود داره که به شما میزانLED هایدر انتهای این چراغ
 .اب کنینتونین بهترین مکان رو برای دریافت سرعت بیشتر انتخمی دهیو شما با استفاده از این خطوط آنتن

 

 رحرف آخ

 

سیم و یک مودم سیمی دم بیطورکلی یک روتر، یک موبه TP-Link TL-MR640 مودم تی پی لینک مدل

ها رو در یک تمامی این ویژگی ی تی پی لینکهم اضافه شده، کمپان 4Gبه اون قابلیت استفاده از اینترنت  هست که

 .باکس قرار داده و به شما معرفی کرده
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کنه( برای انواع نیازها ارتباط برقرار می این مودم به علت پشتیبانی از نسل چهارم اینترنت )با تمامی اپراتورها
 ن تصویری و همچنین تماشایصورت آنالین، جلسات آنالیهای ویدئویی بهبازی های اجتماعی،از قبیل شبکه

 .گونه مشکلی به وجود نمیارهصورت آنالین مناسبه و برای شما هیچویدئو به

تونه برطرف کنه، اغلب افراد رو می ای بوده که نیازحرفهاین محصول از کمپانی تی پی لینک، یک وسیله نیمه
ما رو با یک تجربه بسیار عالی از همراه با یک قیمت مناسب ش های ذکرشده راجع به این محصولویژگی

نیاز شما رو  مگابیتی بوده و بدون شک 10/100این مودم از نوع  LAN هایخواهد کرد. پورت اینترنت مواجه
 IEEE گیگاهرتز و به ثبت رساندن استاندارد 2.4گیری از فرکانس کنه و با بهرهدر انواع حاالت برطرف می

802.11n داشتهراضی نگه همه کاربران خودش رو در.  

 .کنم که تا پایان این مطلب با ما همراه بودیناز شما دوستان تشکر می


