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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

 تفاوت باندهای فرکانس
گیگاهرتز در  5و  2.4

 وای فای
 

از زمان رونمایی از وای فای، استانداردهای زیادی 
برای باال بردن سرعت و پوشش این تکنولوژی 

 802.11nاستاندارد  2009عرضه شده. در سال 
عنوان اولین استانداردی که با هر دو فرکانس به

کنه تعریف شد و گیگاهرتز کار می 5و  2.4
انقالبی در صنعت تولید مودم و روتر ایجاد کرد؛ 

تونستن بین دو باند ها میچرا که حاال مودم
فرکانسی مختلف سوییچ کنن. اما تفاوت باندهای 

ون مفرکانسی چیه و کدومش رو باید برای دستگاه
 انتخاب کنیم؟

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/wifi-frequency-bands/
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 ؟یستباند فرکانسی وای فای چ

 
های باندهای فرکانسی مختلف، بهتره در مورد خود باند فرکانسی قبل از ورود به بحث تفاوت

ها برای ای از امواج رادیویی هستن که از اونداشته باشیم. باندهای فرکانسی، گسترهاطالعاتی 
انتقال داده ها در بسامد ارتباط بی سیم استفاده میشه. هرچقدر فرکانس باالتر باشه، سرعت 

تر میشه و پوشش کاهش پیدا ی امواج کوتاهانتقال هم باالتر میره و از طرف دیگه، گستره
 کنه.می

 فرکانس های مختلف وای فای
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فای تامین ، فرکانس های رادیویی مختلفی رو برای استفاده در ارتباطات وای802.11استاندارد 
، GHz 60و  GHz ،4.9 GHz ،5 GHz ،5.9 GHz ،6 GHz 3.6گیگاهرتز،  2.4مگاهرتز،  900کنه. می

ی مختلف، مقررات خاص ها استفاده میشه. کشورهاباندهایی هستن که در وای فای از اون
ی استفاده از باندهای فرکانسی دارن. دلیل وضع قوانین، جلوگیری از خودشون رو در مورد نحوه

های های رادیویی برای اختالل در سیگنالی تنظیم فرستندهوسیلههای احتمالی بهخرابکاری
 رادیویی و تلفنه.

 گیگاهرتز 2.4ویژگی های فرکانس 

 
ی وسیعی رو پوشش میده؛ اما نرخ تبادل اطالعات نسبتا گیگاهرتز منطقه 2.4باند فرکانسی 

مگابیت بر ثانیه رو ساپورت  600تا  450پایینی داره. این باند بسته به نوع دستگاه، از سرعت 
کنه گیگاهرتز راحت از دیوار و اجسام سخت عبور می 2.4کنه. از طرف دیگه، باند فرکانسی می
ی بزرگتری رو پوشش میده. یکی از نکات منفی این باند فرکانسی، تراکم چشمگیر محدودهو 

ی خیلی زیاده. اتفاقی که عالوه بر وای فای، در عملکرد مایکروویو، درب خاطر استفادهاون به
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 2.4کنه. در باند فرکانسی های بلوتوثی هم مشکل ایجاد میسیم و دستگاهاتوماتیک، تلفن بی
 کانال مختلف وجود داره. 14رتز، گیگاه

فرکانس مشابه،  یخاطر کار کردن روهستن که به یدو دستگاه  یکروویوو ما سیمیتلفن ب 
که ممکنه باعث  یکنن؛ اختالل  یجاداختالل ا یگاهرتزگ 2.4 یفا یوا یاحتمال داره در شبکه 

 از کار افتادن شبکه بشه.
 

 گیگاهرتز 5ویژگی های فرکانس 

 
های کوچیک طراحی شده. سرعت انتقال دیتا در باند این باند پرسرعت برای پوشش محدوده

رسه. قدرت نفوذ این ( م2.4برابر فرکانس  3تا  2مگابیت )یعنی  1300گیگاهرتز به  5فرکانسی 
فرکانس در اجسام سختی مثل دیوار، نسبتا پایینه؛ برای همین هم هست که اوایل معرفی این 

کردن. در کل کاربرانی که از باند فرکانسی های بیرونی استفاده میاون بیشتر برای موقعیتباند، از 
کنن. کنن، کمتر از دیگران، اختالل در شبکه رو تجربه میگیگاهرتز برای وای فای استفاده می 5
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کنن؛ بنابراین همیشه جای خالی های کمی از این باند استفاده میدلیلش هم اینه که دستگاه
 برای انتقال امواج هست.

باشه  یادتونحتما  ید،استفاده کن یگاهرتزگ 5از فرکانس  یفا یوا یدر شبکه یخوایداگه م
فرکانس  ینهوشمند، تبلت، لپ تاپ و...( از ا یهاتون )گوشدستگاه یاکه آ یدچک کن

 نه. یا کنهیم یبانیپشت
 

 گیگاهرتزی 5گیگاهرتز با نوع  2.4تفاوت وای فای با فرکانس 

 
گیگاهرتز در دو بخش طیف )پوشش( و پهنای باند  5و  2.4تفاوت اصلی باندهای فرکانسی 

ها ای هم بین این دو هست که در ادامه به اونهای دیگه)سرعت( آشکار میشه؛ اما اختالف
 کنیم.اشاره می
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 پوشش شبکه وای فای

تر، اختالف پیش میفته. فرکانس پایینبا  2.4وقتی صحبت از پوشش شبکه باشه، باند فرکانسی 
 تر از اجسام سخت رد میشه و تمام فضاهای خونه رو پوشش میده.راحت

 سرعت شبکه وای فای

 2.4ترش رو با سرعت باالتری که نسبت به باند دهی ضعیفگیگاهرتز، پوشش 5باند فرکانسی 
گیگاهرتز میشه  5فرکانس کنه. در صورت وجود مودم مناسب، با استفاده از داره، جبران می

 جا کرد.تر جابهدیتاها رو چند برابر سریع

 تداخل در کانال های مشترک

 
کانال قابلیت همپوشانی ندارن(،  3کانال مختلف ) 11تونه از بین گیگاهرتز، کاربر می 2.4در باند 

 45کاربر به  هایگیگاهرتز، تعداد انتخاب 5اونی رو انتخاب کنه که میخواد. در باند فرکانسی 
هایی که همپوشانی دارن باعث ها قابلیت همپوشانی ندارن. کانالتا از اون 24کانال میرسه که 

راحتی متوجه این نکته میشیم که ی این دو باند، بهتداخل در شبکه میشن؛ بنابراین با مقایسه
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ختالل در شبکه های مشترک و در نتیجه اگیگاهرتز، کمتر دچار تداخل کانال 5باند فرکانسی 
کنن؛ اختالل ایجاد می 2.4های وای فای دیگه نیستن که در باند میشه. ضمن اینکه فقط شبکه

تونن باعث کنن و میلوازم خانگی زیادی هم وجود دارن که از این باند فرکانسی استفاده می
 های مشترک بشن.تداخل در کانال

و  یفا یوا یگنالس یتتقو  یچگونگ  یشما دچار تداخل شده، مقاله یفا یوا یگه شبکها
 بهتون کمک کنه. تونهیم رلسیکاهش تداخل وا

 

 سازگاری با دستگاه های مختلف

ست که ( بیش از یک دههWiFi 4) 802.11nبا در نظر داشتن این واقعیت که استاندارد وای فای 
سیم از هر دو باند فرکانسی های بیرسیم که اکثر دستگاهعمومیت پیدا کرده، به این نتیجه می

تولید شده باشه، به  2009کنن. اما اگه دستگاهی قبل از سال میگیگاهرتز پشتیبانی  5و  2.4
 گیگاهرتز سازگاری داره. 2.4احتمال زیاد فقط با باند فرکانسی 

 

 5 یفا یچگونه از وا ی، مقاله یگاهرتزیگ 5درصورت سازگار بودن لپ تاپ تون با باند 
 .یدرو تجربه کن یشتریتا سرعت ب یدرو مطالعه کن یمدر لپ تاپ استفاده کن یگاهرتزگ

 مودم دو بانده

کنه و در نتیجه عملکرد گیگاهرتز استفاده می 5و  2.4 فرکانس ودم دو بانده همزمان از دو باندم
اره. مدل های دو بانده ی مودم ها سرعت و سازگاری باالتری انده دک ببهتری نسبت به نوع ت

 شون چند برابر مدل های معمولیه.دارن و البته قیمت

https://netran.net/mag/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%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/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%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/%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/
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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 :ی بیشتربرای مطالعه

 یم؟را باال ببر  یفا یوا یت: چگونه امن یرلسشبکه وا یتامن

 سرعت مودم و روتر یشو افزا یفا یوا یگنالس یتتقو  ییروش طال 7

 قدرت آنتن یمو تنظ یفا یوا استاندارد

 یفا یرمز وا تغییر
 

 حرف آخر

گیگاهرتز  2.4گیگاهرتز میشه نتیجه گرفت که باند  5و  2.4ی باندهای فرکانسی از مقایسه
سیم زیادی در محل کار یا خونه ندارن و بیشتر از مناسبه که لوازم بیبیشتر برای کاربرانی 

ای که توسط ابزارهای دهی شبکه اهمیت میدن. از طرف دیگه کاربران حرفهسرعت، به پوشش
خاطر سرعت بیشتر و اختالل کمتر، ترجیح گیگاهرتز رو به 5سیم احاطه شدن، احتماال باند بی

گیگاهرتزی رو توضیح  5و  2.4کردیم تفاوت باندهای فرکانسی میدن. ما در این مطلب تالش 
سیمی که در اختیار دارن، باند مناسب خودشون رو های بیبدیم تا کاربرها با توجه به دستگاه

انتخاب کنن. اگه سوالی دارید که جوابش رو در مقاله پیدا نکردید، اون رو در بخش کامنت 
 تون رفع بشه.مطرح کنید تا مشکل

 

https://netran.net/mag/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d8%b3/
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/%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/%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/

