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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت        
 

 مدل یوتل مودم بررسی
A304 :با ایرانی مودم 

 مناسب امکانات

امروز قصد داریم یک مودم روتر ایرانی رو به شما 
معرفی کنیم که اخیرا در بازار ایران طرفداران بسیاری 
رو به خودش جذب کرده. یوتل، یک شرکت ایرانی 

مودم هست که کار خودش رو از سال  یتولیدکننده
آغاز کرده و تونسته در این مدت کم، نظرات  1395

مثبت زیادی رو به خودش جلب کنه. در این مقاله 
ی شما رو برا 304A مدل یوتل مودم قصد داریم

 .عزیزان مورد بررسی قرار بدیم
پس با ما همراه باشین و از ایرانی بودن این محصول 

های یوتل ارزش مودم باشید، کیفیتترسی نداشته 
 .ها رو دارهفکر کردن به اون

https://netran.net/mag/U.Tel%20A304%20Modem/
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کنیم که اخیرا در بازار ایران طرفداران بسیاری امروز قصد داریم یک مودم روتر ایرانی رو به شما معرفی 
ی مودم هست که کار خودش رو از سال رو به خودش جذب کرده. یوتل، یک شرکت ایرانی تولیدکننده

آغاز کرده و تونسته در این مدت کم، نظرات مثبت زیادی رو به خودش جلب کنه. در این مقاله  1395
 .شما عزیزان مورد بررسی قرار بدیم رو برای 304A مدل یوتل مودم قصد داریم

های یوتل مودم پس با ما همراه باشین و از ایرانی بودن این محصول ترسی نداشته باشید، کیفیت
 .ها رو دارهارزش فکر کردن به اون

 
 304A U.Tel لمد یوتل مودم

 

 

 1تصویر 

 پیشنهادی:مقاالت 

 آموزش تنظیم مودم یوتل

 تغییر رمز وایفای مودم یوتل

 

 

https://netran.net/mag/utel-modem-config/
https://netran.net/mag/utelmodem/
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 مودم یوتل به لحاظ ظاهری به صورت مستطیل طراحی شده و دارای دو آنتنه که قابلیت چرخش
های متفاوتی وجود داره که وضعیت دستگاه رو در حالت LED هایدارن، همینطور روی دستگاه، چراغ

 .مختلف به کاربر نشون میده

 2.4ده و با فرکانس پشتیبانی کر b/g/n 802.11سیمهای یوتل از استاندارد بیاین مدل از مودم
مگابیت بر ثانیه برای آپلود در  2مگابیت بر ثانیه برای دانلود و تا سرعت  24گاهرتزی تا سرعت گی

 .اختیار کاربران قرار میده

تونه فضاهای کوچک بره که میبل بهره میدسی 5از دو آنتن خارجی با قدرت  A304 مودم یوتل مدل
 .بدهمترمربع( رو تحت پوشش پرقدرت خودش قرار  100)تا متراژ 

قرار داره که به شما امکان اتصال به  Rj-11 و یک پورت Rj-45 در قسمت پشتی این مودم چهار پورت
 .ها میدهبه سایر دستگاه LAN صورت سیمی رو از طریق کابل

ی خاموش و روشن کردن دستگاه قرارگرفته و در آخر پورت اتصال ، دکمهLAN در کنار این چهار پورت
 .بینیم که با اتصال آداپتور به اون برق موردنیاز مودم دریافت میشهآداپتور مودم رو می

هم در این مودم  ITU G.992.5))+ADSL2د ، استاندار(b/g/n 802.11سیم )عالوه بر استاندارد بی
 .و به شما اطمینان الزم رو برای استفاده از این مودم ایرانی میده رعایت شده

کنه تا بتونه انرژی الزم برای روشن ولتی استفاده می 12یک آداپتور ی برق، این مودم از برای تغذیه
 .شدن مودم رو، از برق مستقیم شهری بگیره

تونه برای افرادی که وزن ین مودم با یک ابعاد نسبتا مناسب )کوچک( و وزنی سبک، میطورکلی ابه
 .مودم براشون اهمیت داره، انتخاب خوب و مناسبی باشه یو اندازه

 WPS و WPA/WPA2 این مودم امنیت اطالعات رو در برابر نفوذ هکرها با قابلیت رمزگذاری
 .انجام میده

 

تونین رو هم داره که با استفاده از این قابلیت شما می IPv6 قابلیت پشتیبانی از A304 مودم
 .ایی کنینهای مختلفی رو که به مودم متصل شدن شناسدستگاه
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 304A U.Tel لمد یوتل مودم مشخصات
 

 

 2تصویر 
  :مترمیلی 25*83*137ابعاد 
  :گرم 158وزن 
  :عدد 5تعداد پورت (RJ 45 و RJ 11)  
 تتعداد پور RJ 45 :چهار عدد 
 تعداد پور RJ 11 :یک عدد 
 نوع آنتن: ثابت 
  :عدد 2تعداد آنتن 
  :بلدسی 5قدرت آنتن 
  ولت 12منبع تغذیه: آداپتور 
 هاهینامگو FCC: دارد 
 هگواهینام CE: دارد 
 هگواهینام ROHS: دارد 
  مگابیت بر ثانیه برای دانلود 24سرعت برقراری ارتباط تا حداکثر 
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 مگابیت بر ثانیه برای آپلود 2ت برقراری ارتباط تا حداکثر سرع 
 آمپر 1جریان: شدت 
  :استاندارد وایرلسb/g/n802.11 
 2+ ستاندارداADSL: 5992د استاندار.ITU G.  
 م کلیدها: کلید روشن و خاموش کردن مود(Power)،  کلید ریست کردن مودم، کلید اتصال

  WPSقابلیت با
 

 
 3تصویر 

 آخر حرف
مهر تاییدی بر کیفیت باالی این مودم ایرانی هست که طی  ROHS و  FCC ،CEهایوجود گواهینامه

سب و درک نیاز هر قیمت مناهای زیادی داشته، این پیشرفت باال در کنار های اخیر پیشرفتلسا
ایرانی از یک مودم روتر، موجب اعتماد کاربران ایرانی به این مودم شده و نظر بسیاری از کاربران در 

 .قبال استفاده از این مودم مثبت بوده

https://netran.net/mag/wps-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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های ویدئویی آنالین و نت، بازیاگه برای محیط اداری کوچیک )حداکثر چهار کامپیوتر(، منزل، کافی
قبول یک انتخاب قابل 304A مدل یوتل مودم ات ویدئویی به یک مودم روتر نیاز دارین،تماس و جلس
 .برای شماست

طرز کنن رو بهوزن استقبال میطراحی زیبا و وزن سبک این مودم نظر کاربرانی که از مودم روتر سبک
های ترین مودمگرم داشته و جزو سبک 150عجیبی به خودش جلب کرده، چراکه این مودم وزنی حدود 

صرفه، کیفیت ساخت باال و کارایی بسیار بهروز دنیاست. وزن مناسب، ابعاد کوچیک، قیمت مقرون
یک تولیدی بسیار موفق برای شرکت یوتل محسوب  U.Tel A304 زیاد همگی باعث شده تا مودم

 .بشه

یرانی به شما بگم که این مودم ا تونمها دارم، میی کمی که در مورد مودمعنوان یک ایرانی، با تجربهبه
ر بعضی موارد هم دی خودش نداره و ردهی خارجی هماز لحاظ قدرت و کیفیت هیچ تفاوتی با نمونه

شده ها ساختههای ایرانی متناسب با نیاز ما ایرانیکنه، چراکه مودمهای خارجی بهتر عمل میاز مودم
 .در اختیار ما قرار بده تونه اینترنتی با سرعت مناسب روو بهتر می

کنم که تا انتها با من همراه بودین، امیدوارم این مودم ایرانی نظر های عزیز تشکر میرانیاز شما نت
 .شما رو به خودش جلب کرده باشه و این مطلب برای شما مثمر ثمر واقع بشه

ترین زمان . من و همکارانم در کوتاهکامنت بذاریدما برای در مورد این مودم هرگونه سؤالی دارید، 
 .ممکن به شما پاسخ خواهیم داد

 


