
 ها از نظر نوع اتصال )وایرلس، سیمی یا هردو(مانواع مود
 

 

1 

 

 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

         نرا مجله نت

ها از نظر نوع انواع مودم
اتصال )وایرلس، سیمی یا 

 هردو(

ی کاربران از اینترنت، نیاز به با گسترش استفاده
یه  برای انتخاب اتصال نوع نظر از مودم انواع شناخت

مودم مناسب جهت برقراری ارتباط بسیار ضروریه. 
سیم و ها برای اتصال به اینترنت به صورت بیمودم

باسیم استفاده میشن، درک کردن تفاوت بین این دو، 
برای شبکه میشه. در  مودم منجر به انتخاب بهترین

هارو رو به شما معرفی خوایم انواع مودماین مقاله می
ها بهتون توضیح کاربرد هر کدوم از اونکنیم و در مورد 

 .بدیم

https://netran.net/mag/انواع-مودم-ها-از-نظر-نوع-اتصال-وایرلس-س
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برای انتخاب  اتصال نوع نظر از مودم انواع ی کاربران از اینترنت، نیاز به شناختبا گسترش استفاده
ها برای اتصال به اینترنت به صورت جهت برقراری ارتباط بسیار ضروریه. مودمیه مودم مناسب 

برای  مودم سیم و باسیم استفاده میشن، درک کردن تفاوت بین این دو، منجر به انتخاب بهترینبی
هارو رو به شما معرفی کنیم و در مورد کاربرد هر کدوم خوایم انواع مودمشبکه میشه. در این مقاله می

 .ها بهتون توضیح بدیماز اون

 چیست؟ مودم
ها از ی انتقال دادهی مودم، برقراری ارتباط با اینترنته. مودم وسیلهبه طور کلی میشه گفت که وظیفه

های خط تلفن هست. اجزای این شبکه، به زبان یی دیگه، به وسیلهی کامپیوتری به شبکهیه شبکه
ودم از نظر کنن که مودم شما مترجم این شبکه محسوب میشه. انواع ممختلف دیجیتال صحبت می

کارت، برقراری سیم و حتی با سیمتونن باسیم و بیها مینوع اتصال بسیار متفاوت هستن، مودم
 .ارتباط رو میسر کنن

 اتصال نوع نظر از مودم انواع
ها انواع و کاربردهای مختلفی دارند که از نظر نوع اتصال نیز متنوع هستن و ما هر کدوم از مودم
دیم تا بتونید با خیال راحت مودم مدنظرتون رو خریداری برای شما توضیح میهارو به طورکامل اون

 .کنین

 )Wired( مباسی اتصال
های حال، ممکنه بعضی از مودم هستند. با این LAN پورتو یه  USB های سیمی دارای یه پورتمودم

هایی که اخیرًا در بازار موجود نداشته باشند. البته مودم LAN و بعضی دیگه پورت USB سیمی پورت
رو  LAN و USB هستن. اگه مودمی که تهیه کردین هر دو پورت LAN شدن بدون استثنا دارای پورت

 .استفاده کنید LAN داشت، توصیه میشه حتما از پورت

 مقاالت پیشنهادی:

 ADSLم راهنمای خرید مود

  LTEو  ADSL، VDSL هایترین مودمپر فروش

 

 

تونن فقط به یه دستگاه کامپیوتر یا لپ تاپ پورت، میهای سیمی یا همون مودم تکمودم
.وصل بشن و فقط به همون سیستم سرویس بدن  

https://netran.net/mag/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F/
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/%d9%be%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85%e2%80%8c-%d9%87%d8%a7-adsl-%d9%88-vdsl-%d9%88-lte/
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باکس ، تبلت، ایکستاپایل، لپهای هوشمند مثل موببه دلیل گسترش استفاده از اینترنت و دستگاه
ها صرفًا برای استفاده از یه دستگاه که ها توصیه نمیشه. این مودمو غیره استفاده از این نوع مودم

گیره. به دلیل تک کاربره بودن، قرار می اون هم قابلیت اتصال باسیم رو داشته باشه، مورد استفاده
 .ها محسوب میشنترین مودمها جز ارزاناین مودم

 
 1تصویر 

 )Wireless( مسیبی اتصال
فای بر روی محصوالتی گذاشته میشه که از سیم نامی هست که توسط اتحادیه وای (Wi-Fi) فایوای

سیم ی اینترنت به صورت بیها ارتباط شبکهاونکنن و با استفاده از جهت اتصال به شبکه استفاده نمی
 .برقرار میشه

اتصال به خط سیم با سیم هستن، مودم بیهایی دیگه مودم بینام وایرلس مودم فای یامودم وای
موجود در بازار از نوع  adsl هایمودم کنه. امروزه اکثرتلفن ثابت، از اینترنت پرسرعت پشتیبانی می

های ذارن. همچنین الزم به ذکره که مودمسیم به اشتراک میرت بیوایرلس هستن و اینترنت رو به صو
 .تر هستنهای اتصال باسیم گرونفای نسبت به مودموایرلس یا وای

 
 2تصویر 

https://netran.net/product-tag/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%B3/
https://netran.net/product-category/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-adsl/
https://netran.net/product-category/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-adsl/
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 خورکارتسیم مودم
کارت یکی از اپراتورهای تلفن همراه قابل خور یا همون مودم جیبی از طریق سیمکارتمودم سیم

نه در هر زمان و مکانی ارتباط با اینترنت رو برای شما فراهم کنه. به عبارت تواستفاده هست و می
دیگه تنها وسایل مورد نیاز جهت استفاده از اینترنت برای انجام کارهاتون، یه مودم جیبی و یه 

 .کارت هستسیم

ود قرار میدن، امروزه اپراتورهای تلفن همراه خدمات اینترنتی رو با کیفیت باالیی در اختیار مشترکان خ
 .کنندکارت خور استفاده میاز مودم سیم ADSL کنندگان به جای مودمبه همین دلیل مصرف

 
 

 
 3تصویر 

ها قابل حمل بودنشون هست. های همراه مزایای زیادی داره که یکی از مزایای اوناستفاده از مودم
ها هنگام تونید از اونهستند و می کنن به راحتی قابل حملها چون با باتری داخلی کار میاین مودم

 .سفر یا وقتی در بیرون از منزل هستید استفاده کنید و از اینترنت پر سرعت اون لذت ببرید

 پاوربانک مودم
دار مودم پاوربانک دستگاهی هست که از ادغام پاوربانک و مودم همراه ساخته شده. پاوربانک مودم

تونه به عنوان پاوربانک نیز استفاده بخش مودم ارِائه میده، میعالوه بر خدمات اینترنتی که از طریق 
 .بشه
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مودم پاوربانک کاربردهای فراوانی داره. در انتقال تصویر انواع دوربین مدار بسته شامل دوربین 
خور که از نوع وای فای کارتمداربسته باسیم، دوربین مداربسته وایرلس و دوربین مداربسته سیم

 .نیست LAN زی به اتصال از طریق کابل به مودم با پورتهستن، دیگه نیا

تونیم اینترنت مورد نیاز برای رسانی باتری داخلی آنها، میدار عالوه بر برقبا استفاده از پاوربانک مودم
تونه خوبی می دار در هنگام سفر نیز بسیار کارآمده و بهها رو فراهم کنیم. پاوربانک مودمکار دوربین

 .بر رفع نیاز ما به شارژ، اینترنت رو بین چندین کاربر به اشتراک بذاره عالوه

 
 4تصویر 

 LTE ممود
هست و آخرین نسل اینترنت پرسرعت  ADSL برای دسترسی به اینترنت ثابت همانند LTE مودم

سیم یطور بکارت ندارید و بهثابت محسوب میشه. منظور از ثابت، اینه که نیازی به تلفن همراه یا سیم
 .تونیم از اینترنت اون استفاده کنیممی

-TD به نظر میرسه. سرعت های بزرگ مناسبزیاده و برای استفاده در سازمان LTE سرعت دانلود
LTE  تونه از چند دهی و شرایط دیگه، میدر جاهای مختلف متفاوته و بر اساس منطقه پوشش

 .مگابیت تا چند ده مگابیت باشه

 

های قبل هستن و اینترنت رو با سرعتی نسل چهارم، جایگزین مناسبی برای نسل LTE هایمودم
 .های قبل در اختیار کاربران قرار میدهبسیار باالتر از اینترنت نسل
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 5تصویر 

اگه هنوز در انتخاب مودم مردد هستین، به نوع نیاز و کاربری خودتون توجه کنین. چون فقط در این 
بهترین مودم رو مطابق نیازهای خودتون تهیه کنین و بتونید بدون هیچ  تونیدصورت هست که می

 .راحتی از اون استفاده کنید مشکلی، به

 نوری فیبر مودم
های فیبر نوری هست. این مودم ، استفاده از مودماینترنت به اتصال هایروش انواع یکی دیگر از

 .ی اینترنت هست که از سرعت باالیی برخوردارهیکی از تجهیزات مدرن برای اتصال به شبکه
های مخابراتی دم فیبر نوری میتونیم در مناطق مختلفی از کشور که دارای زیرساختبا استفاده از مو

 .مناسبی هستن به اینترنت فیبر نوری متصل شده و از اینترنت پر سرعت اون استفاده کنیم

مودم فیبر نوری یه دستگاهه که در سمت کاربر نصب میشه، برای اینکه بتونیم از اینترنت پر سرعت 
رو از سمت مخابرات به خونه  نوری فیبر اینترنت های مخصوصستفاده کنیم یه سری کابلفیبر نوری ا
ار کاربر منتقل کرده و برای اینکه بتونیم از اینترنت فیبر نوری استفاده کنیم نیاز به یه سری یا محل ک

 .ها محسوب میشهتجهیزات خاص داریم که مودم فیبر نوری یکی از اون
ی تونیم یه شبکهها میهای مختلفی هستن با استفاده از اونها چون دارای پورتاین نوع مودم

 .نیم تا همه بتونن از اینترنت پر سرعت به راحتی استفاده کنناندازی کخونگی راه

https://netran.net/mag/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://netran.net/mag/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 :اتصال نوع نظر از مودم انواع اینفوگرافی

 
 6تصویر 
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 آخر حرف

کنیم تا شما بتونید با خیال راحت رو بررسی  اتصال نوع نظر از مودم انواع در این مقاله سعی کردیم
ها یا روش مودمی که مورد نیاز شما هست رو خریداری کنید. اگه سوالی در مورد هر یک از مودم

ها تونین برامون کامنت بذارین تا من یا همکارانم در اسرع وقت به اونها داشتین میاتصال اون
 .جواب بدیم. ممنون که مارو همراهی کردین

 

تونیم به فای اینه که مودم یه دستگاه هست که با استفاده از اون میتفاوت بین مودم و وای
هایی هست که در شبکه وجود دستگاهفای یه راه ارتباطی بین مودم با شبکه وصل بشیم اما وای
های مختلفی مانند گوشی، تبلت، کامپیوتر یا تونیم با دستگاهفای ما میدارن. با استفاده از وای

 .تاپ به اینترنت وصل شده و کارهای روزانه خودمون رو انجام بدیملپ


