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ران   مجله نت   
یوسفی   یزدان نویسنده:    

 

د دانگل وای راهنمای خری
فای + هر چیزی که باید 

 بدانید

در این مقاله از سری مقاالت مجله نت ران قصد دارم 
کامپیوترهای قدیمی رو مورد بررسی    یکی از معضالت

همیشه حل   قرار داده و در کنار هم این مشکل رو برای
همون اتصال کنیم.  نوع  دارین،  اطالع  که  طور 

به شبکه از    کامپیوترها  یکی  داره:  اینترنت دو حالت 
بهحالت  اون بهها  دیگری  و  کابل   صورت صورت 

 وایرلس هست. خب … برای هر کدوم از این اتصاالت، 
ی اون وسیلهدارین که به  شما به یک پل ارتباطی نیاز

بشی  متصل  اینترنت  شدین!!!  به  متوجه  درست  ن. 
دانگل  امروز مورد  در  دارم  وایقصد  کارت ) فایهای 
وایرلس( صحبت کنم. اگه شما هم قصد دارین   شبکه

دونید کدوم یها رو تهیه کنین، اما نمیکی از این دانگل 
لطفا در مطلبدانگل وای بهتره،  راهنمای خرید    فای 

 .، با من همراه باشید دانگل وای فای

https://netran.net/mag/wifi-dungle-buying-guide/
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کامپیوترهای قدیمی رو مورد   در این مقاله از سری مقاالت مجله نت ران قصد دارم یکی از معضالت 
طور که اطالع دارین، نوع همیشه حل کنیم. همون  و در کنار هم این مشکل رو برای   بررسی قرار داده 

به شبکه کامپیوترها  اون  اتصال  از  یکی  داره:  دو حالت  بهحالت  اینترنت  دیگری ها  و  کابل  صورت 
دارین   شما به یک پل ارتباطی نیاز  وایرلس هست. خب … برای هر کدوم از این اتصاالت،  صورتبه

های قصد دارم در مورد دانگل  ی اون به اینترنت متصل بشین. درست متوجه شدین!!! امروزوسیلهکه به
ها رو تهیه ن دانگلوایرلس( صحبت کنم. اگه شما هم قصد دارین یکی از ای کارت شبکه )فایوای

، با من راهنمای خرید دانگل وای فای  فای بهتره، لطفا در مطلبدونید کدوم دانگل وایکنین، اما نمی
 .همراه باشید

 

امروزی هستند؛ یعنی شما    هایاین در حالیه که کامپیوترهای قدیمی فاقد این پل ارتباطی با مودم
کامپیوترتون رو به اینترنت متصل کنین. خب،   تونین تحت هر شرایطی )وایرلس و اتصال کابلی(نمی

 .کامپیوتر شما چندان کارایی نخواهد داشت حال و اوضاع،عمال با این 

های امروزی هم  سیستم  این معضل ارتباطی، غالبا مختص به کامپیوترهای قدیمی نبوده و در برخی از
آسیببه ارزون علت  قیمت  یا  و  به چشمدیدگی  این مشکل  تولیدات شرکتیاد.  می   تر  بخش  های 
ی بسیار ناچیز، کاربران قرار دادند که با یک هزینه  حلی رو پیش رویتی، برای حل این مشکل راه آی

  ران همراه باشین ی نتصورت دائمی از بین خواهد رفت. در ادامه، با مجلهبه  هااین مشکل برای اون
 .تر آشنا بشیمی دانگل بیشتا با واژه 

 :مقاالت پیشنهادی 

 کارت شبکه چیست و چه کاربردی دارد؟ 

 نوع اتصال به کالینت انواع کارت شبکه بر اساس

  ADSLراهنمای خرید مودم

https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/wifi-dungle-buying-guide
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%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/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-adsl/
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 راهنمای خرید مودم همراه + نکات مهم در خرید مودم جیبی

 فای چیه؟یدانگل وا

 

 

یک پل ارتباطی بین کامپیوترهای   فای  دانگل وای  طور که در باال برای شما عزیزان توضیح دادم،همون
ارتباطی فاقد هرگونه سیم روتر-مودم  کارت شبکهفاقد   کشی بوده و برای انجام کار هست. این پل 

 به نوع و قابلیت   قیمت هستند و با توجه ها معموال ارزوننیاز داره. دانگل  USB به یک درگاه   خود، تنها 
تولیدکنندگاناون از سوی  نسبتا کمی  قیمت  افزایش  دانگل  ها شاهد  انواع  (Dongle) هستیم.  در 

های بلوتوث و  ، دانگلAUX  هایفای هست. دانگلوای  ها دانگلشه که یکی از اون مختلفی تولید می
 .ی این پل ارتباطی هستنهای دیگههم از مدل های موس و کیبورددانگل

ها هم  به وجود اومده و سایر دانگل  علت ایجاد ارتباط بین کامپیوتر و مودم روترهب  فای  دانگل وای
ها با همدیگه تمایز داره. این به این معنیه نوع فعالیت اون فای عمل کرده و فقطشبیه به دانگل وای

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/
https://netran.net/product-category/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
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ریق  ط  فای در هر نقطه و فعالیتی، نقش یک پل ارتباطی رو بر عهده دارن که ازوای  هایکه دانگل
 .رسونهارتباط وایرلس این فرایند رو به انجام می

 راهنمای خرید دانگل وای فای: چرا باید دانگل بخریم؟ 

 

اختیار ندارن، بهترین   بودن کامپیوترشون کارت شبکه دردیدگی و یا قدیمی علت آسیبافرادی که به
ها وظایف کارت  فای هست. چرا که این دانگلوای  های ها استفاده از دانگلی موجود برای اونگزینه

به رو  اینترنت  می   خوبیشبکه  ب انجام  و  هزینهدن  کارایی،  همون  کما  بسیار  برای ی  رو  تری 
این کاربران  .کننتاپ استفاده میی دوم، کاربرانی هستن که از لپدر بر دارند. در پله  کنندگانمصرف

ای رو  ها، راه دیگهوایرلس با مودم  ها دارن، چون برای ایجاد ارتباطنیاز بسیار زیادی به این دانگل
 .پیش رو ندارن

تاپ این قطعه رو استفاده  ی شما سؤال پیش اومده باشه که چرا سازندگان در ساخت لپشاید برا
 کنن؟ نمی

از این ها کارت شبکه قرار میتاپی لپتولیدکنندگان امروزی، قطعا در همه دن و خیال کاربرها رو 
 . کننبابت راحت می 
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 صورت وجود کارت شبکه بر روی قدیمی، به این کارت شبکه مجهز نیستن. در  های تاپی لپاما همه
 .هشگیر کاربران میدیدگی وجود داره که دامنها، بازهم مشکل آسیبتاپلپ

تاپ استفاده کنین و کارت شبکه شما بسوزه، از چه راهی قراره اینترنت وایرلس رو  خب اگه شما از لپ
 تون به اشتراک بذارین؟ تاپبرای لپ

تعمی فکر  به  قطعا  دوستان،  از  قیمتخیلی  با  که  میفتن  قطعه  این  ور  روز  نجومی   های  دستمزد 
این مشکل، رفتن به فروشگاه قطعات   ای نیست. بهترین کار برای رفعتعمیرکارها اصال ایده عاقالنه

با یک هزینه  فایکامپیوتری و خرید یک دانگل وای تر نیاز شما رو  ی خیلی کمباکیفیت هست که 
 .کنهبرطرف می

 کنند؟ ای چگونه کار میفهای وایدانگل

 

های  های هر مدل، شبکهقابلیت  فای از یک مدار الکتریکی تشکیل شدن که با توجه بههای وایدانگل
ی بورد الکتریکی  وسیلهها بهدن. این دانگلمی  حت پوشش قراررو ت 4Gو    3Gرادیویی مختلف نظیر  

در اختیار کامپیوتر قرار  USB بعد از اتصال، دریافت و از طریق پورت  های موجود رو خودشون، داده 
هر چی شما    شه؛ یعنیهای متغیری جابجا می ، در سرعتاین فرایند با توجه به نوع دانگل  .دنمی

اختیار خواهید داشت. عالوه   تری هم درداری کنین، عمال سرعت انتقال بیشتری خریدانگل پرقدرت
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شه تا شما رو از متصل شدن به ها تعبیه میدانگل  ترهم در بیش LED بر مدار الکتریکی، یک چراغ
 .سیستم آگاه کنه

 

مربوط به اون مدل دانگل   ها، یک دیسک نصب درایو قرار داره که درایوی دانگلبندی همهدر بسته
نصب این درایو کنین. بعد از خرید و واردکردن   ها، باید اقدام بهداخلش هست. برای اتصال این دانگل

باید درایوهای موجود در دیسک دانگل رو نصب کنین تا در نهایت از اتصال   حاال  ، USB دانگل به پورت
ندارن؛ که البته برای   های درایو وجودها، دیسکمند بشید. در بعضی از دانگلفای بهره دانگل وای  یک

به سایت شرکت سازنده نصب درایو اون  باید  رو دانلود و    ی دانگلها  مراجعه و درایوهای مربوطه 
 .نصب کنین

 :مقاالت پیشنهادی 

  Fi 6-Wiچیز در مورد چیست، همه 6وای فای 

 تغییر رمز وای فای 

 شیوه تشخیص نویز   + ADSLروش کاربردی برای کاهش نویز خطوط 6

 

https://netran.net/mag/wi-fi-6/
https://netran.net/mag/wi-fi-6/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/reduce-adsl-noise/
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 های کابلی دانگل

 

 

ارتباط وایرلس بود رو مورد   ها صرفا از طریقفای که قابلیت اونهای وایجای مطلب، دانگلتا این
نترنت وایرلس نبوده و ممکنه بعضی از افراد  به ای  ی کاربران اتصالبررسی قراردادیم. اما مشکل همه

کنن؛ درنتیجه اگه قصد داشته باشن اینترنت رو برای کامپیوترشون به   فقط از مودم سیمی استفاده
این مشکل   فای استفاده کنن. خوشبختانه برای حلهای وایتونن از دانگلبذارن، دیگه نمی  اشتراک

تر شه گفت که نسل قدیمیها میاون  ا توجه به تاریخ تولیدهای سیمی هم روانه بازار شده که بدانگل
به یک مدار الکتریکی متصل  USB ها، پورتاین نوع دانگل  یان. درحساب می فای بهها، وایدانگل

 قرارگرفته. این درگاه برای دریافت اینترنت از طریق  Rj 45 دانگل، یک سوکت  بوده و در سمت دیگر
 .کنهشده که در صورت عدم وجود کارت شبکه در کامپیوتر، نیاز شما رو برطرف میتعبیه LAN کابل

ر تری هم در اختیاتری خریداری کنین، عمال سرعت انتقال بیشیادتون باشه که هر چی دانگل پرقدرت
 .خواهید داشت

 

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/
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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 فایهای وایانواع پروتکل

 

البته وایگر واینشان  802.11در دنیای فناوری عدد   پروتکل خاص استفاده    فای از چندفای هست. 
کدوم به یک پروتکل خوره که هرچشم می هایی بهحرف 802.11همین خاطر پس از عدد کند که بهمی

می ایناشاره  از  کدوم  هر  ویژگیپروتکل  کنند.  یا ها،  باند  روی  بر  و  دارن  رو  خودشون  خاص  های 
  هاپوشش توسط اونقابل  یکنن و همچنین سرعت و محدوده اطالعات رو منتقل می  های خاصیباند

پروتکل   مثال  این 802.11axمتفاوته.  بر  بیشعالوه  همه  از  سرعتش  ازکه  باند    تره،  دو    5و    2.4هر 
تازگی به وجود هست، به   6فای  مخصوص وای  کنه. البته این پروتکل کهگیگاهرتز هم پشتیبانی می

 .صورت کامل به این موضوع پرداختیم و چه کاربردی دارد، به چیست 6فای وای یاومده و در مقاله

 

https://netran.net/mag/wi-fi-6/
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باال مشاهده میهمون به نسکنید، بیشطور که در جدول  یا جدید وای  لترین سرعت مربوط  فای 
وای نماد    6فای  همون  با  جدول  در  که  به    مشخص  ax 802.11هستش  اون  سرعت  و   2.4شده 

 . هنوز فراگیر نشده  رسه، اما استفاده از این نسلگیگابیت بر ثانیه می

برای خرید پروتکلی که در اون قطعه استفاده میدانگل وای  پس دوستان!  به  باید  کنید توجه فای 
کنید اما شما یک   کنه رو تهیهاستفاده می 802.11aفای که از پروتکل  ال اگه یک دانگل وایمث .کنید

به اشتراک میذاره، قطعا این دو دستگاه    گیگاهرتزی  2.4مودم روتر دارید که اینترنت رو بر روی باند  
طالعات استفاده  های متفاوتی برای ارسال و دریافت اچون از باند  هم ارتباطی برقرار کننتونن بانمی
  .کننمی

 گیگاهرتزی؟   5یا  2.4فای  دانگل وای

 

نگل خوایم یک دامی   سوالی که ممکنه ذهن خیلی از دوستان رو درگیر کرده باشه، این هست که ما
گیگاهرتز؟   5کنه یا  گیگاهرتز استفاده می   2.4فای بخریم اما باید دانگلی رو تهیه کنیم که از باندوای

 کنید اما اگه بخوام بهها استفاده میوسایلی بستگی داره که شما از اون  دوستان این مسئله کامال به
دانگلی استفاده کنید که   دم که ازی ممکن شما رو راهنمایی کنم، به شما پیشنهاد میترین شیوه ساده 

 .ای نداریدبانده دیگه دغدغهفای دویک دانگل وای  کنه. با انتخابها رو پشتیبانی میهر دوی این باند
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 فای مهمه؟ چرا باند وای

  2.4پهنای باند معین، یعنی    ها در دودونید، اینترنت وایرلس توسط مودم و یا روترطور که میهمون
فای هم دارای این دو باند های وایهمین علت دانگلبه  گیگاهرتز اینترنت رو به اشتراک میذارن و  5و  

 تونهگیگاهرتزی نمی  2.4کنن. مثال دانگل  یکی از دو این باند رو پشتیبانی می   تر ازهستن. اما بیش 
ذاره رو دریافت می  گیگاهرتز به اشتراک  5ی باند  سیگنالی که توسط یک مودم که اینترنت رو بر رو

گذاری  ی شما از چه باندی برای اشتراکدیگه  فای ببینید که وسایلکنه. پس قبل از خرید دانگل وای
 .کنناستفاده می اینترنت و اطالعات تحت شبکه

 هافای و دیگر وسیلهگیگاهرتز در دانگل وای  5و  2.4تفاوت باند 

طور . هموندهیهسیگنال  دهی، پهنای باند قابل ارائه و مساحتند در قدرت سیگنالتفاوت این دو با
تا سالکه می باند  دونید،  از  فقط  استفاده می  2.4ها پیش  رفتهگیگاهرتزی  اما  افزایش شد  با  رفته 

 تاللهای دریافتی دچار اخپردازن، ارتباط سیگنالاز این باند به فعالیت می  محصوالتی که با استفاده 
کنن. حاال استفاده می 2.4  ها از امواج باندوسیله داشته باشین، اکثر اون  5شد. مثال اگه شما در منزل  

همه شن رو اضافه کنین. قطعا اینشما هم ساطع می  هایی همسایهبه این امواج، امواجی که از خونه
 .ذارنتاثیر می دیگهکرد همموج روی کار

 

باند   در  که  فهمیدیم  مطلب  اینجای  تا  به  2.4پس  وجودگیگاهرتز  ممکنه دستگاه   دلیل  زیاد،  های 
م بدونید، باید بگم خواید دلیلش رو ه بکنه و اگه می   اختالالتی در شبکه به وجود بیاد که شبکه رو کند
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 های موجود باید داده رو دوباره ارسال کنن و این هم تداخل دارند، دستگاه   که دو سیگنال باکه وقتی
گیگاهرتز برای   5باند  ،2.4شه که بعد از تداخل در باند ارسال و دریافت دوباره داده موجب کندی می

 .فای معرفی شدهای وایدستگاه 

 فای بیشتر است؟ ام دانگل وایسرعت انتقال داده در کد

هرتز هم به گیگا  5با باند    فایگیگاهرتزی بود که وای  2.4ی تاثیر امواج در باند  بعد از وقوع مسئله
تونه بره اما نمیتری بهره میسرعت انتقال سریع  کارش ازوجود اومد، این باند در مقابل رقیب کهنه 

چی فرکانس باند افزایش پیدا کنه، سرعت انتقال   خودش قرار بده )هر  فضای زیادی رو تحت پوشش
و بیش   فایل  میداده  محدوده تر  اما  کمشه  پوشش  تحت  میی  به تر  البته  کمشه(.  بودن   دلیل 
از این باند استفاده میوسیله پیدا به  کنن، اختالل در این باند همهایی که  طرز وحشتناکی کاهش 

 .کنهمی

 آنتن داخلی و خارجی  فای از نظرهای وایتفاوت دانگل

کنید که یکی دارای آنتن می   فای مشاهدهدوستان! اگه به بازار مراجعه کرده باشید، دو نوع دانگل وای
که بگم  باید  نداره.  آنتن خارجی  دیگر  و  داده  آنتن خارجی می  خارجی هست  دریافت  هنگام  تونه 

 .آنتن خارجی تاثیر بسزایی نداره اما برای ارسال داده، وجود  ی بیشتری رو پشتیبانی کنهمحدوده 

 فای بهترین انتخاب برای خرید دانگل وای

کنم که شما پیشنهاد می   فای هستین، بهدنبال بهترین گزینه برای خرید یک دانگل وایاگه شما هم به
گیگاهرتزی رو پشتیبانی   5و    2.4هر دو باند    هافای دو بانده تهیه کنین. این دانگلیک دانگل وای

ای )با پهنای باند بیشتر( توسط این دانگل ارتباط برقرار با هر وسیله  تونیدراحتی مینن و شما بهکمی
 .کنین

 حرف آخر 

تونن با یک هستن، می  طورکلی، افرادی که به هر نحوی فاقد کارت شبکه بر روی سیستم خودشونبه
تونن از وجه به نیاز خودشون می فای )با توای  تر این فقدان رو با خرید یک دانگلی خیلی کمهزینه
های ذکرشده  های کابلی بهره ببرن( جبران کنند. با تمام ویژگیاز مودم  های سیمی برای استفاده دانگل

ها خالی از لطف اون  یان اما گفتنها، معایبی هم وجود داره که زیاد به چشم نمیاستفاده از دانگل  در
 .ران خوش نیادنبوده و ممکنه که به مزاج بعضی از کارب
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زمان به  صورت همتونه به می  فای اینه که فقط یک وسیلههای وایترین معایب دانگلاز بزرگ  یکی 
دراون قیمت  افزایش  دوم،  مورد  بشه.  متصل  افزایش دانگل  ها  واقعا  که  جدید هست  نسل  های 

  .داشته های قبلیگیری نسبت به مدلچشم

  جای فای رو بههای وای، بازهم خرید دانگلاضافه کنم که با این افزایش قیمت  رو همالزمه که این  
تر و ی کمعالوه بر هزینه  کنم؛ چرا کهها به شما عزیزان توصیه میخرید کارت شبکه و یا تعمیر اون
تری نسبت به کارت  ده و وزن بسیار کمتری رو میساده   جایی بسیارکارایی یکسان، به شما امکان جابه

 . شبکه داره 

ها بسیار ناچیز بوده  فواید اون  ها در برابرله، به این نتیجه رسیدیم که معایب دانگلدر انتهای این مقا
ست. از تمامی  برای رفع مشکل عدم وجود کارت شبکه بهترین راه موجود Dongle و استفاده کردن از

در   قادیممنونم که تا انتهای این مقاله با من همراه بودین. اگر سوال و یا انت  های عزیزرانیشما نت
من یا همکارام در اسرع   ها ما رو در جریان بزارین تامورد این مبحث دارین، لطفا از طریق کامنت

 .وقت پاسخگوی شما باشیم

 


