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 ؟چیست 6فای وای 

ی ما به یاد ارتباط قاعدتا همه WiFi یبا شنیدن کلمه
تر با اختراع اون کار ما خیلی راحت سیم میفتیم کهبی

ارتباطات سیمی  علت وجودشد. چرا که در گذشته به
ی باال و استهالک دائمی مشکالت زیادی ازجمله هزینه

و موجب پایین اومدن راندمان کاری  وجود داشت
فای تکنولوژی وای های زیادی با اختراعشد. شرکتمی

کار کرده و با ی ساخت این محصول شروع بهدرعرصه
سیم روز این ارتباط بیفضای رقابتی، روزبه افزایش

 .کردپیشرفت رو طی میهای پله

ها، تر شدن شرکتبا گذشت زمان و پیشرفته
رفته پیداکرده و رفته استانداردهای تولید هم افزایش

 قبول پشتیبانی کردن. ایناز یک کیفیت و سرعت قابل
استانداردها، تا به امروز وارد فازهای جدیدی از 

ی نت ران در مجله تکنولوژی شدند که قصد داریم
ها رو موردبررسی قرار بدیم. در ادامه با اون جدیدترین

تر آشنا بیش WiFi 6 همراه باشین تا با عنوان من
 بشین.

https://netran.net/mag/wi-fi-6/
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با اختراع اون کار ما خیلی  سیم میفتیم کهی ما به یاد ارتباط بیقاعدتا همه WiFi یبا شنیدن کلمه
ی باال و ارتباطات سیمی مشکالت زیادی ازجمله هزینه علت وجودتر شد. چرا که در گذشته بهراحت

های زیادی با شد. شرکتو موجب پایین اومدن راندمان کاری می استهالک دائمی وجود داشت
فضای رقابتی،  کار کرده و با افزایشی ساخت این محصول شروع بهفای درعرصهتکنولوژی وای اختراع

 .کردپیشرفت رو طی میهای سیم پلهروز این ارتباط بیروزبه

رفته از پیداکرده و رفته ها، استانداردهای تولید هم افزایشتر شدن شرکتبا گذشت زمان و پیشرفته
استانداردها، تا به امروز وارد فازهای جدیدی از  قبول پشتیبانی کردن. اینیک کیفیت و سرعت قابل

ها رو موردبررسی قرار بدیم. در ادامه اون ی نت ران جدیدتریندر مجله تکنولوژی شدند که قصد داریم
وای  دانست که تر آشنا بشین. در این مطلب خواهیمبیش  6WiFi همراه باشین تا با عنوان با من
 به آن نیاز داریم یا خیر؟هایی دارد و آیا ما ، چه قابلیتچیست 6فای 

 

 چیه؟ 6 فایوای

های تونیم این عدد رو تعداد نسلبوده و می استاندارهای وایرلس علت وجودفای بهگذاری وایاین نام
 .هست 5فای تر این استاندارد وایگذاری، اسم نسل قبلطبق این نام فای در نظر بگیریم. یعنیوای

تری دقیق های، این استانداردها با عنوانIEEE الکترونیک و بر اساس استانداردهای در علم مهندسی
 .شهشناخته می 802.11axبا اسم  6فای شن که همین وایذکر می

https://netran.net/mag/wi-fi-6/
https://netran.net/mag/wi-fi-6/
https://netran.net/mag/wi-fi-6/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/
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های کاربران بوده و صرفا به معنی تعداد نسل راحتی 6وای فای  عنوان گذاری بهگونه نامعلت این
 ac و ax نسل هر کدوم از این استانداردها با پسوندهایی نظیر فای به وجود اومده، چرا کهوای

 .شهمشخص می

 :مقاالت پیشنهادی

 روش طالیی تقویت سیگنال وای فای7 

  )Fi-Wi(مقایسه اترنت و وای فای: اترنت بهتر است یا وای فای

  )Fi-Wi(آشنایی با انواع آنتن وای فای

 گیگاهرتز در لپ تاپ استفاده کنیم 5چگونه از وای فای 

های ترتیب نسلبه ac و ax فای هست که با دو پسوندآخرین استاندارد موجود در ارتباط وای 802.11
بوده و  802.11نسل ششم استاندارد   802.11ax عبارت دیگه،کنن. بهرو پشتیبانی می پنجم و ششم

 ده. این استاندارد نسبت بهفای رو در اختیار کاربران قرار میوای در حال حاضر بهترین حالت از شبکه
ت و با امکانا تری داره( داشتهدرصد سرعت بیش 40تری )تقریبا استاندارد نسل قبل، سرعت بیش

 .قبلی خودش رقم بزنه روزتر، تونسته تفاوت بسیار زیادی رو با نسلی بهشدهتعبیه

 هستند  802.11nتر دارای استاندارد های ارزانهای موجود به خصوص مودممودم بیشتر روترها و
 .کنهمگابیت بر ثانیه رو پشتیبانی می 300که تا 

 

https://netran.net/mag/7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-2/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-wi-fi/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-5-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
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تاپ بر تی و لپقطعات آی توسط تولیدکنندگان 2019در سال  6فای ی وایبرای اولین بار بحث ارائه
 تری گرفت. گوشی سامسونگ مدلبیش این بحث شدت S10 ها افتاد و با اکران گوشیسر زبان

S10   عنوان ی بازار شد و تونست اسم خودش رو بهروانه بود که 6فای وایاولین گوشی مجهز به
 .کنه به ثبت برسونهپشتیبانی می Wi-Fi 6 اولین دستگاهی که از

اکثر تولیدات خودشون رو با این  روتر-ها و مودمتاپمرورزمان تولیدکنندگان لپبعد از این اتفاقات، به
 .صورت ارائه، از بازار فروش عقب نیفتن درکردن تا سازی میتکنولوژی جدید همگام

استانداردها، قاعدتا سرعت و کیفیت  تر شدن نسلطور که باالتر به اون اشاره کردیم، با پیشرفتههمون
گیره؛ اما این اتفاق تری در اختیار کاربران قرار میاینترنت مناسب عبارتیشه و بهتر میها هم بیشاون
، سرعتی در اختیار شما قرار بده که با ی اینترنتدهندهشرکت ارائه شه کهزمانی عملی می تنها
 .های این استاندارد برابر باشهناییتوا

کیلوگرم بار دارین و  300زنم. فرض کنین شما برای درک بهتر موضوع، یک مثال برای شما عزیزان می
تونین تمام بار اختیار دارین. خب خیلی راحت می کیلوگرم در 1000یک ماشین باربری با توانایی حمل 

کیلوگرم هم فضای خالی داشته باشین.  700بدین و حدودا موردنظر انتقال  خودتون رو از طریق ماشین
مودم روتری که از  کیلوگرم بار و 300ی خودتون رو دهندهاین مثال، شما کافیه که سرویس ارائه طبق

 .بگیرین بره رو ماشین باربری در نظرمی بهره 6فای نسل وای

مجبورین که قسمت  ری وجود نداره وتتری رو دارین اما باری بیشخب، شما توانایی حمل بار بیش
استفاده  6فای های پشتیبان وایمودم زیادی از ماشین خودتون رو خالی بذارین. در نتیجه، اگر از

خودتونم مطمئن باشین. اگر نتونین از نهایت قدرت این  کردین، باید از سرعت و کیفیت سرویس
 .ما عزیزان تفاوتی نخواهد داشتبرای ش 6فای و وای 5فای وای نسل استفاده کنین، نسل

 

 این تکنولوژی سرعت اینترنت شما رو افزایش نمیده ولی مزیتی که به شما میده بنابراین استفاده از
تری داخلی پرسرعت ها رو با سرعت بیشتری به اشتراک بگذارید و شبکهتونید فایلاینه که می

 .داشته باشید

https://netran.net/mag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/
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 WiFi 6 های جدیدویژگی

ها از سایر نسخه روهای جدید هر تکنولوژی، یک ویژگی خاص وجود داره که اوناعدتا در نسخهق
ها شده که در ادامه اون جدیدتری استفاده هایفای نسل ششم هم از قابلیتکنه. در وایمتمایز می

 OFDMA و یا Orthogonal Frequency Division Multiple Access.دیممی رو مورد بررسی قرار
بر یک دستگاه،  های ارسالی عالوهبوده که طبق این ویژگی، داده 6فای های جدید وایقابلیت یکی از

 .شهزمان به چند دستگاه فرستاده میصورت همبه

زمان چند کاربر صورت همبه شون در اختیار چند نفره واین قابلیت برای کاربرانی مناسبه که مودم منزل
پذیر بود اما اتصال چند کاربر به یک مودم امکان تر امکانهای قبلر نسلبه مودم متصل هستن. د

شدیم و درکل چیزی جز کالفگی در بر نداشت؛ اما طبق این مواجه می اغلب با قطعی و کندی سرعت
ها بتونن خانواده طور کامل از بین بره وره که در نسل جدید چنین مشکلی بهانتظار می تکنولوژی

 .بشن زمان به مودم متصلصورت همکننده بهای کالفههبدون کندی
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گیگاهرتزه. خوشبختانه در  5و  2.4نسبت به نسل قبلیش پشتیبانی از امواج  WiFi 6 ویژگی بعدی
گیگاهرتزی هستیم  5و  2.4پشتیبانی از دو فرکانس  مانند نسل قبلی شاهد Wifi 6 (802.11ax) لنس

 .کنهاین رابطه خیال کاربران رو راحت می که از وجود هرگونه مشکل در

-MU شکلاختصار به هست که با Multiple output Multiple input Multi-user مورد و ویژگی سوم
MIMO طور که از معنی اون مشخصههمونشه. نوشته می (Multiple output:  ،چند خروجی

Multiple input:  ،چند ورودیMulti-user: کنهرو فراهم می کاربر( اتصال چندین دستگاه چند. 
 در استانداردهای قبلی هم وجود داشت اما در این نسل با بهبود کارایی و MIMO-Mu تکنولوژی

 .تری رو در اختیار شما بذارهقبولتونه کیفیت قابلافزایش تعداد نفرات می

 

https://netran.net/mag/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-mimo-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-mimo-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-mimo-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/
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 یفاع استانداردهای وایانوا

کنیم تا در نهایت تفاوت  فای رو باهم بررسیی استانداردهای وایدر این قسمت قصد داریم تا همه
رسه، طبق اعداد و ارقامی که به گوش می .ها متوجه بشیمفایفای نسل ششم رو با سایر وایوای

فای به وجود اومده که هر های وایامروز شش نسل از استاندارد دونین که تا بهمطمئنم شما هم می
 .هایی رو دارنویژگی هاکدوم از اون

802.11b:  به وجود اومد. این  1فای وایرلس یعنی وای اولین استاندارد از اتصاالت 1999در سال
های بسیاری ی اکران، شرکتهای اولیهزده کرد که در همون روزشگفت حدی مردم رواستاندارد به

سیم ی بیشبکه عنوان اولینبه (802.11b) 1فای ی تولید این محصول شدند. وایصهوارد عر سریعا
جا کنه. این سرعت در زندگی امروزی جابه مگابیت برثانیه اطالعات رو 11ایجادشده، تونست تا سرعت 

 11هم  کابل شبکه که سرعت انتقال اطالعات از طریق1999  شه اما در سالاتفاق خاصی تلقی نمی
در زمان اکران بر روی پهنای  حساب میومد. این شبکه نوپامگابیت بر ثانیه بود، یک شگفتی بزرگ به

 .تر وجود نداشتهنای باند بیشزمان امکان استفاده از پ گیگاهرتز ارائه شد؛ چرا که در اون 2.4باند 

802.11g:  802.11 ها با عنوانفاینسل دوم وای 2003در سالg  روانه بازار شده و سر و صدای
همه سروصدا شد. اما دلیل اینتکنولوژی تفاوت خاصی دیده نمی بسیاری به پا کرد. در نسل دوم این

 رعت در همان پهنای باند گذاشته بود وای برروی افزایش سنسل دوم تمرکز ویژه فایچی بود؟ وای
بر روی پهنای باند  مگابیت بر ثانیه 54فای رو به سال بعد تونست سرعت نسل دوم وای 4درنتیجه 

 .گیگاهرتز برسونه 2.4

 

https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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802.11a: 802.11سوم نیز با عنوان  فای، نسلی نسل دوم واییک سال بعد از ارائهa  .روانه بازار شد
نداشت.  802.11gسرعت تقریبا هیچ تفاوتی با نسل قبلی خود یعنی  این استاندارد از لحاظ کیفیت و

ها بود. اون کرد، پهنای باند مورداستفاده در هر یک ازکه این دو نسل رو از هم متمایز می تنها تفاوتی
گیگاهرتزی  5تنها بر روی پهنای باند  گیگاهرتزی و نسل سوم 2.4چرا که نسل دوم بر روی پهنای باند 

 .ها تنها تفاوت دو نسل، دوم و سوم بودفرکانس کرد. این تمایز در دریافتفعالیت می

802.11n:  فای هم اکران شد. با اکران نسل استانداردهای وای آغاز شد و یکی از بهترین 2009سال
دنیای مدرن وارد بعد جدیدی از تکنولوژی شد، چراکه سرعت  ،802.11n فای با عنوانچهارم وای

و به کاربران ر گیگاهرتزی توانایی انجام هر کار اینترنتی 2.4بر ثانیه بر روی هر فرکانس  مگابیت300
شد. همچنین های ویدیویی نمیدیگه موجب اختالل و لگ زدن بازی پینگ پایین باال وداد. سرعتمی

کابلی بود.  تر کسی به فکر استفاده از مودمحدی افزایش پیدا کرده بود که دیگه کمبه سرعت انتقال
های اون فای، یکی از بهترین نسلوای ی این اتفاقات موجب شد تا نسل چهارم از استانداردهایههم

 .باشه

 

802.11ac:  فای رو در اختیار پنجم استانداردهای وای نسل انجمن مهندسین الکترونیک، 2013در سال
 مگابیت بر ثانیه )در برخی از روترهای 1300توانایی انتقال داده تا سرعت  کاربران قرار دادن، این نسل

گیگاهرتز  5و  2.4های فرکانس بر روی 5فای مگابیت بر ثانیه( رو دارا بود. وای 1700باال حتی تا رده
کردن از دو فرکانس یا همان دوبانده بودن است.  های اون پشتیبانیمزیت فعالیت داشت و یکی از

ی رو روانه 802.11acبخش دوم از فناوری  2016اتمام نرسیده و در سال  نسل پنجم در این قسمت به
 .کرد بازار

https://netran.net/mag/lower-internet-ping/
https://netran.net/mag/lower-internet-ping/
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802.11ac wave 2: اشاره کردیم، بخش دوم از نسل پنجم در  به اون طور که در قسمت قبلیهمون
ها به یکی از بهترین نسل گیگابیت بر ثانیه نسل پنجم رو 6ارائه شد و تونست با سرعت  2016سال 

 .تبدیل کنه

 

802.11ax: 802.11یا  6فای رسیم. وایفای میوای سرانجام به جدیدترین نسل از استانداردهایax 
های بود که اولین زمزمه 2019سال اون قرار دادن. در  الکترونیک روی نامی هست که انجمن مهندسین

با شنیده  .های تکنولوژی در اون حضور داشتندکه تمامی غولفای به گوش رسید، جاییوای نسل ششم
 6فای پشتیبانی از قابلیت وای های مربوط به تولیدات تکنولوژی،ی شرکتها، همهشدن این زمزمه

فای هم شبیه به نسل چهارم ستانداردهای وایششم ا رو بر روی تولیدات جدیدشون قرار دادن. نسل
این در حالیه که سازندگان تونستند سرعت  کنه.گیگاهرتز پشتیبانی می 5و  2.4از هر دو فرکانس 

آخرین نسل استاندارد  گیگابیت بر ثانیه برسونن. در 10داده بر روی این پهنای باند رو تا سرعت  انتقال
 .ها اشاره شداون ستیم که در باال بهها شاهد اتفاقات خوبی هفایوای
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 ؟چقدر است 6فای سرعت و کیفیت وای

ین نسل عمال تمرکز ا باال مالک نبوده و تولیدکنندگان فای، سرعتدر نسل ششم استانداردهای وای
  .اصلی خودشون رو برای افزایش سرعت نذاشتن

ها و درنتیجه برطرف کردن نیازهای کاربران با یک مودم هدف اصلی سازندگان بهبود کیفیت سیگنال
 .روتر هست

تونین انواع خدمات رو دریافت و برای چند دستگاه استفاده می مودم بله درست متوجه شدید با یک
طور به متحده دار باشه اما در کشوری مثل ایاالتها شاید کمی خندهبرای ما ایرانی کنین. این حرف

تعداد باال قطعا برای اتصاالت  کنه. اینزمان فعالیت میصورت هممودم به 5میانگین در هر منزل 
چنین پایین اومدن کیفیت ها و همموجب باال رفتن هزینه شده اماکار گرفته ر و کیفیت بهتر بهتبیش

 .شهاتصاالت می

داد اما اگر این روند می تا به امروز، برای باال رفتن سرعت و کیفیت بهتر در منازل این روش جواب
عدد  40سال دیگه در منزل هر شخص آمریکایی  10شده، تا ادامه داشته باشه، طبق تخمینی که زده 

وجود شه. اما دلیل بهاین مطلب، قطعا مو به تن همه ما سیخ می مودم استفاده خواهد شد. با شنیدن
این مشکل  طور که در باال اشاره کردمها بوده و همونرویجلوگیری از همین زیاده 6 فایاومدن وای

شیم این اقدامات ما متوجه می ره. درنتیجهور کامل از بین میطهای تازه این نسل، بهتوسط ویژگی
نبوده و دلیل اصلی ایجاد این استاندارد کیفیت باالتر  که هدف از ارائه این نسل، تنها افزایش سرعت

 .بوده برای استفاده کاربران

 

https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
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 WiFi 6 افزایش طول عمر باتری در

بسیار زیادی از شارژ  ها، حجمتر به علت اتصال دائمی و ارسال مداوم دادهای نسل قبلهدر مودم
سالمت عمر باتری نیز با یک اتصال دائمی  تر،رفت. عالوه بر میزان شارژ دهی بیشباتری به هدر می

های شه. در استاندارد نسل ششم برای جلوگیری از آسیبمی رفته دچار آسیب جدیقاعدتا رفته
 به Target Wake Time (TWT) یک تکنولوژی به اسم تر مصرف شدن باتری،کم چنینحتمالی و هما

طریق اکسس پوینت  ها ازبندی ارسال دادهوجود اومده که وظیفه اصلی اون هماهنگ کردن زمان
 .های مختلف هستبرای دستگاه

فرض کنین قصد دارین  طور مثالهاین قابلیت معایبی هم داره که برای همه کاربران مناسب نیست، ب
گردی بپردازین. خب اگه شما این قابلیت وب صورت دائمی استفاده کنین و بهاز اتصال خودتون به

های مکرر بشه که صورت خودکار اتصال شما دچار قطعیممکنه که به صورت فعال داشته باشینرو به
آمد کار گی در سنسورهای منازل بسیارهست. در عوض این ویژ  TWT استفاده از قابلیت دلیل اون

 .این ویژگی خواهد بود های موقتی بهترین حالت ممکن برای استفاده ازبوده و به دلیل اتصال

 
 6فای یدر وا WPA3 امنیت

ی استاندارد امنیتی بوده گواهینامه معنایاین عبارت به اشنایی دارین، WAP یطور که با واژههمون
عنوان جدیدترین عنوان امنیتی در اختیار کاربران قرار به WPA3 نامهو طبق آخرین آپدیت، این گواهی

  .گرفت
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کنه و در صورت هک و حسابی سخت میاین استاندارد امنیتی، بسیار قدرتمند بوده و کار هکرها ر
 .شهها میارزش شدن دادهشدن موجب بی

رسه. در استاندارد اتمام میبه ای برای همیشهبا انجام این فرایند عمال کار هکرها و مزاحمان شبکه
هستن که در  Wi-Fi Alliance پشتیبانی از انجمن هایی قادر بهفای، تنها دستگاهنسل ششم وای

استفاده کنند. با این کار، اغلب وسایل ارتباطی و  WAP3 استاندارد ازم خودشون حتما ازساخت لو
ایمنی راحت  تی از این امنیت جدید پشتیبانی کرده و درنهایت خیال اکثر افراد از بابتآی قطعات

 .شهمی

 :مقاله پیشنهادی

  3WPAوWEP  ،WPA ، 2WPA های رمزنگاریتفاوت پروتکل

 ای تامین امنیت شبکه بی سیم شمانکته بر5 

 
 رحرف آخ

ته باشیم، متوجه داش فایطبق مباحث ذکرشده اگر بخوایم یک نتیجه کلی از استانداردهای وای
ها رو افزایش فای سرعت اونهای واینسل قصد داشت با افزایش IEEE شیم که در ابتدا انجمنمی

https://netran.net/mag/wpa-wep-wpa2-wpa3/
https://netran.net/mag/5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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ها قصد دارن با افزایش کیفیت و اضافه کردن کرده و اون بده؛ اما امروزه هدف مهندسین تغییر
 .رضایت کاربران رو داشته باشن های کاربردی،قابلیت

 های قدیمی از این قابلیت پشتیبانی نکرده و شما دوستان برایعمال سیستم 6فای ی وایبا عرضه
 .های خودتون رو تعویض کنینی دستگاهطورکلی همهاستفاده از این نسل باید به

ران همراه بودین. امیدوارم  کنم که تا انتهای این مطلب با نتی شما دوستان تشکر میدر آخر، از همه
 .تون هستیمداشتین، در بخش نظرات در خدمت له لذت برده باشین. سوالی هماز خواندن این مقا


