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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

 چیست MIMOفناوری 
 و چه کاربردی دارد؟

هایی که به شبکه روز به روز تعداد کاربرها و دستگاه
رفتن تعداد وایرلس متصل میشن، بیشتر میشه. باال 

معنی شلوغ شدن شبکه و کند شدن کاربرها به
هایی که سرعت اینترنته. در چنین وضعیتی دستگاه

اهمیت بیشتری داره،  کیفیت اینترنت براشون
تونن کارهاشون رو درست انجام بدن. در اینجا نمی

 به کمک میاد. MIMOتکنولوژی 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/فناوری-mimo-چیست-و-چه-کاربردی-دارد؟/
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هایی که به شبکه وایرلس متصل میشن، بیشتر میشه. باال رفتن روز تعداد کاربرها و دستگاهبهروز
معنی شلوغ شدن شبکه و کند شدن سرعت اینترنته. در چنین وضعیتی تعداد کاربرها به

تونن کارهاشون رو درست انجام هایی که کیفیت اینترنت براشون اهمیت بیشتری داره، نمیدستگاه
 به کمک میاد. MU-MIMOبدن. در اینجا تکنولوژی 

 MU-MIMOتا  MIMOاز 

 
هست که میشه اون رو چند  Multiple Input, Multiple Output مخفف ( MIMO) مایمو یا میمو 

رادیویی با  لینکتکنولوژی خاصیه که توسط اون ظرفیت  MIMOچند خروجی ترجمه کرد.  –ورودی 
یکی از  MU-MIMO. کنهکننده افزایش پیدا میهای دریافتهای مختلف و آنتناستفاده از ارسال

های بزرگی مثل سامسونگ، اینتل، کوالکام و نوکیا رو به هست که توجه کمپانی MIMOهای شکل
تاکید  MU-MIMOی ها روی توسعهبیشتر پژوهشکه در حال حاضر  ییاز اونجا رده.خودش جلب ک

 کنیم.داره، در ادامه بیشتر روی این تکنولوژی تمرکز می

واقع به روشی اشاره  در MU-MIMO (multi-user, multiple input, multiple output)تکنولوژی 
بیشتر مودم های جداگانه ارسال میشه. و به دستگاه تجزیهکنه که در اون پهنای باند توسط روتر می
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این روترها فقط یک  با استفاده از کنن.استفاده می SU-MIMO ( Single User MIMO)روترها از 
و  باشی در حال تماشای فیلم در نتفلیکس شمابگیره. یعنی اگه  در هر زمانیدیتا رو تونه دستگاه می
زمان شروع به کار کرده یوتیوب باشه و هردوی شما دقیقا هم ای مشغول ویدیو دیدن درکاربر دیگه

که دیگری مجبوره منتظر بمونه تا اون  حالی گیره؛ در، یک دستگاه یا کاربر در اولویت قرار میدباشی
 تقال دیتا بده.فرصت انبهش یکی 

 MU-MIMO نقاط ضعف

 
ی، هم روتر و هم دستگاه اینه که برای استفاده از این تکنولوژ  MU-MIMOترین نقطه ضعف مهم

تونن چنین ارتباطی امال با اون سازگاری داشته باشن وگرنه نمیی امواج وایرلس باید ککنندهدریافت
پشتیبانی  MU-MIMOاز تکنولوژی هایی که حال حاضر تعداد دستگاه دررو با هم برقرار کنن. 

سختی میشه گوشی یا تبلتی رو پیدا کرد که قابلیت بهره بردن از این کنن، خیلی زیاد نیست و بهمی
 MU-MIMOی بیشتر برای خرید روتری که با بنابراین حتی در صورت هزینه فناوری رو داشته باشه.

های مورد ؛ مخصوصا اگه دستگاهنداریدشما عمال امکان استفاده از این تکنولوژی رو سازگار باشه، 
  باال نباشن.روز و ردهتون بهاستفاده
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تونن از اون استفاده که میباید حلش کنه، حداکثر تعداد کاربرهاییه  MU-MIMOای که مشکل دیگه
برای استریم فراهم کرده و در صورت  دستگاه رو 4کنن. در حال حاضر این تکنولوژی امکان تعیین 

 کنه.دستگاه اول استفاده  4اون مجبوره از سهم یکی از اضافه شدن دستگاه پنجم، 

 ن؛ یعنی فقط دردار  های اون جهتاینه که زیرساخت سیگنال MU-MIMOیکی دیگه از ایرادهای 
های متصل در نقاط مختلفی از خونه یا محل کار قرار دستگاهها تفکیک میشن که صورتی سیگنال

و فرزندتون که نزدیک به شما نشسته با  نمثال اگه شما روی تلویزیون، فیلم استریم کنیگرفته باشن. 
اختصاص میده که یعنی  به شما سهم مشترکی از نت رو MU-MIMOتبلتش بازی آنالین اجرا کنه، 

لی برای رفع حجوریه که در حال حاضر هیچ راهماهیت این تکنولوژی  از دستش برنمیاد.عمال کاری 
 این مشکل وجود نداره.

هیچ بهدر یک آپارتمان یا دفتر کوچیک استفاده کنید،  MU-MIMOاگه قصد دارید از تکنولوژی 
رسید؛ چون این فناوری برای اماکنی طراحی شده که ی مطلوب نمیعنوان به نتیجه

 .داشته باشن ی مناسبیبه روتر از هم فاصلههای متصل دستگاه

 استفاده کرد؟ MU-MIMOدر چه شرایطی میشه از 
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دارید که هرکدوم در یک سمت خونه قرار گرفتن،  MU-MIMOاگه حداکثر چهار دستگاه سازگار با 
صورت اینکنه فکر کنید؛ در غیر تونید به خرید روتری که از این تکنولوژی پشتیبانی میموقع میاون

اما حتی اگه در یک محیط کوچیک، دو دستگاه پرمصرف دارید که با  تون رو دور ریختید.فقط پول
MU-MIMO ها ی سیگنالتونید از این تکنولوژی برای تقسیم عادالنهوقت میسازگاری دارن، اون

ها رو آنالین مثال اگه خودتون اهل گیم هستید و برادرتون معموال فیلم و سریال استفاده کنید!
 کنه!بینه، این فناوری به حفظ روابط شما کمک میمی

روترهایی رو که به  یدر بازار جهان یمینگگ یروترها ینبرتر  یو بررس یدخر  یراهنما یمقاله
 کنه.معرفی می هستن مجهز MIMOی ژ تکنولو

 

 کاربرد نداره؟ MU-MIMOدر چه شرایطی 

 
قدر پهنای باند تون نسبتا پایینه، یعنی اونکنید و سرعت اتصالاستفاده می ADSLاگه از اینترنت 

مجهز باشه، چه  MU-MIMOهیچ روتری )چه به ندارید که بخواین هوشمندانه تقسیمش کنید. 
براتون تعیین ی خدمات اینترنت دهندهتونه سرعت دانلود و آپلودی رو که شرکت ارائهنباشه( نمی

تونه سرعت و پهنای باندی رو که در اختیار داره، مدیریت فقط می MU-MIMO. ، افزایش بدهکرده
ای غیر از این تکنولوژی حل دیگهپس برای رفع مشکل سرعت اینترنت خودتون، به فکر راه کنه.

 باشید.

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%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c/
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 MU-MIMO نکته های تکمیلی در مورد

 
ی خوندنی رو آشنا شدید، شاید براتون جالب باشه چند نکته MU-MIMOحاال که با کلیت تکنولوژی 

 در مورد اون بدونید.

نمیشه از  802.11acمثال در استاندارد ست. ابه استاندارد وای فای وابسته  MU-MIMOهای قابلیت
کامال با اون  802.11axهای این تکنولوژی استفاده کرد؛ درصورتی که استاندارد ی ظرفیتهمه

 سازگاره.

MU-MIMO  از تکنیکbeamforming کنه. بیم فورمینگ به ها استفاده میبرای قوی شدن سیگنال
ی دلیل در همهسمت دستگاه مورد نظر حرکت کنن و بیها جهت میده تا مستقیم بهسیگنال

 ها پخش نشن.جهت

 5و  2.4هر دو باند  تونه بامیقرار بگیره،  802.11axاستاندارد وای فای در کنار  MU-MIMOوقتی 
گیگاهرتز میشد از این  5فقط روی فرکانس  802.11acکه در استاندارد  حالی کار کنه؛ درگیگاهرتز 

 تکنولوژی استفاده کرد.

زمان طور همدستگاه رو به 4ی اتصال بیشتر از اجازه MI-MIMOبه  802.11acاستاندارد وای فای 
 رسه.دستگاه می 8، به  6همون وای فای یا  11axکه این عدد روی استاندارد  حالی نمیده؛ در
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MU-MIMO کنه؛ بلکه این اطمینان رو به شما میده که سرعت اینترنت وای فای شما رو زیاد نمی
 کنه.زمان چند دستگاه به شبکه، سرعت ارتباط شما کاهش پیدا نمیموقع اتصال هم

MU-MIMO با توجه به اینکه این تکنولوژی دیتا رو قبل از ارسال در هم بره. امنیت اتصال رو باال می
-MUتونن این اطالعات رو دریافت و مرتب کنن، هایی که مشخص شدن میریزه و فقط دستگاهمی

MIMO .درنهایت موجب باال رفتن امنیت میشه 

 

 :ی بیشتربرای مطالعه

 

سرعت مودم و  یش( و افزا یفا یوا یگنالس یت) تقو یفا یبرد وا یشافزا 100تا  0آموزش 
 روتر

  6Fi -Wi چیز در مورد چیست؟ همه 6وای فای 

 VDSLمودم  یدخر  یراهنما  
 

 حرف آخر

ها و رو به شما معرفی کنیم و از برتری MU-MIMO هژیطور وو به MIMO تالش کردیمدر این مقاله 
های سازگار با اون، در تکنولوژی و معدود بودن دستگاهبا توجه به نوپا بودن این هاش بگیم. کاستی

هاشون برای کاربرهای معمولی که دستگاه کنن.حال حاضر فقط کاربرهای خاصی از اون استفاده می
خرید روتری که به این تکنولوژی مجهز شده، چندان منطقی کنه، پشتیبانی نمی MU-MIMOاز 

گیرید، فعال باید صبر کنید تا هم این تکنولوژی مینیست. پس اگه شما هم در این دسته قرار 
ی پایین ازش تا با صرف هزینه ههای سازگار با اون زیاد بشتوسعه پیدا کنه، هم تعداد دستگاه

کنید، نظرتون رو در مورد این تکنولوژی با ما در میون استفاده می MU-MIMOاستفاده کنید. اگه از 
 بذارید.

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/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/wi-fi-6/
https://netran.net/mag/which-vdsl-modem-should-i-buy/

