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ران مجله نت  
 

 یشافزا 100تا  0آموزش 
 یت) تقو یفا یبرد وا

( و  یفا یوا یگنالس
سرعت مودم و  یشافزا

 روتر
شما  ینآنال یسبک زندگ ی،فا یوا یفضع یگنالس یک 

برد  یشافزا یبرا یادیز  یهااما راه یکنه،م یچیدهرو پ
 وجود داره. یفا یوا یگنالس یتو تقو یفا یوا

هم به  یفا یوا یشرفته،پ هاییتکنولوژ  تریشمثل ب
بلکه امواج  یست،جادو ن یفا یجادو شباهت داره. اما وا

 یوییامواج راد ینبا ا توننیم یادیز  یزهای. چیوییهراد
 یدارو ناپا یفرو ضع یرلسکنن و ارتباط وا یداتداخل پ
رو  یفا یمثال، دوست دارن برد وا یبرا ها،یلیکنن. خ
گسترش بدن تا از  یرونیب هاییطگرم به مح هایدر ماه

 یگهافراد د یاز منزل لذت ببرن. برا یرونب یطاون در مح
داخل منزل کالفه کننده باشه،  ینترنتهم ممکنه سرعت ا

قرار گرفته باشه.  یرلساتاق در نقطه کور وا یکممکنه  یا
 یشنهاداتاز پ یبیشما آشناست، ترک یموارد برا یناگه ا

 یفا یبرد وا یشتا باعث افزا یدرو امتحان کن الهمق ینا
که  ینیدبب یتبشه. در نها یفا یوا یگنالس یتو تقو

 بهتر باشه. تونهیاتصال شما چقدر م
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 یبرا یادیز  یهااما راه یکنه،م یچیدهشما رو پ ینآنال یسبک زندگ ی،فا یوا یفضع یگنالس یک
 وجود داره. یفا یوا یگنالس یتو تقو یفا یبرد وا یشافزا

 یست،جادو ن یفا یهم به جادو شباهت داره. اما وا یفا یوا یشرفته،پ هاییتکنولوژ  تریشمثل ب
 یرلسکنن و ارتباط وا یداتداخل پ یوییامواج راد ینبا ا توننیم یادیز  یزهای. چیوییهبلکه امواج راد

گرم به  هایرو در ماه یفا یمثال، دوست دارن برد وا یبرا ها،یلیکنن. خ یدارناپاو  یفرو ضع
هم  یگهافراد د یاز منزل لذت ببرن. برا یرونب یطگسترش بدن تا از اون در مح یرونیب هاییطمح

قرار  یرلساتاق در نقطه کور وا یکممکنه  یاداخل منزل کالفه کننده باشه،  ینترنتممکنه سرعت ا
تا  یدرو امتحان کن الهمق ینا یشنهاداتاز پ یبیشما آشناست، ترک یموارد برا ینگرفته باشه. اگه ا

که اتصال شما چقدر  ینیدبب یتبشه. در نها یفا یوا یگنالس یتو تقو یفا یبرد وا یشباعث افزا
 بهتر باشه. تونهیم

 روتر یابا جا به جا کردن مودم  یفا یقدرت وا یشافزا  -1

 
 

به  نداشت، دست اییجه. اگر نتیدکن استارتیروتر خودتون رو ر  یامودم  ی،قبل از انجام هر کار 
 .یدرو بخون مقاله یو ادامه یدکار بش
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، موانع روتر طور کامل پوشش نمیده. فاصله ازی معمولی وای فای، معمواًل خونه رو بهبرد یک شبکه
جایی روتر پهن باند وای فای فیزیکی و تداخل با لوازم خانگی روی قدرت سیگنال تاثیر میذاره. جابه

 .، مستقیمًا باعث افزایش برد وای فای و تقویت سیگنال وایرلس اون میشه مودم یا یک دستگاه

 یه؟راه حل چ

 سمت خونه قرار  یکاتاق و در  یک. اگه روتر رو در یدروتر رو در وسط خونه بذار  یدکن یسع
 .کنیدیم یافتدر  یفیضع یگنالس یگهدر سمت د ید،بد

 بچرخن و در  توننیها ماز آنتن یلی. خیدو رو به باال قرار بد یصورت عمودروتر رو به آنتن
 یبرد وا یشباعث افزا یصورت عمود. اما قرار دادن آنتن بهیرنمختلف قرار بگ یهاجهت

 .یشهم یفا
 یبهتر  هاییگنالس باشه، یزم ی. اگه روتر شما رویدقرار بد ینرو باالتر از سطح زم روتر 

 .کنیدیم یافتدر 
 یهمثال، اگه  ی. برایدندارن قرار بد یزیکیکه موانع ف یمختلف یهاروتر رو در مکان یا مودم 

 یافتدر  یفیضع یاربس یگنالو روتر باشه، احتمااًل س یوترکامپ ینب ینتمثل کاب یجسم فلز 
 .کننیم یجاداختالل رو ا ترینیشب یو فلز  یادز  ی. اجسام با چگالکنیدیم

 

 

 یبا لوازم خانگ یرلسوا یگنالتداخل س

 

 یافتدر  ینقاط خونه رو برا ینبهتر  Wifi SweetSpotsمثل  هایییکیشنبا دانلود اپل تونیدیم
 .یدکن یداپ یفا یامواج وا

 

  Wifi SweetSpots دانلود اپلیکیشن
  netran.net :یلرمز فا

 

https://netran.net/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85/
https://netran.net/mag/wp-content/uploads/2021/05/wifi-sweetspots.zip
https://netran.net/mag/wp-content/uploads/2021/05/wifi-sweetspots.zip
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ثابت و  سیمیب یهاتداخل بشن. مثل تلفن یجادباعث ا توننیم یاز لوازم خانگ یادیتعداد ز 

 شما قطع بشه. یرلسارتباط وا سیمیو تلفن ب یکروفرخاطر استفاده از ماممکنه به ی. حتیکروفرهاما

 

که بر خالف  یمیبلوتوث قد یهاکنن. مثال دستگاه یجادمشکل ا توننیهم م یلوازم خانگ ییهبق
دستگاه  یفا یاز تداخل بلوتوث با وا یریجلوگ ی. برایشنتداخل م یجادباعث ا یدترجد یهانسخه

 .یدبه روتر قرار ند یکنزد یلیبلوتوث رو خ یدارا

متفاوت کار  یهاکه در فرکانس یتلفن یگزینیبا جا تونهیم سیمیب یهامشکل تداخل تلفن
استفاده  یگاهرتزگ 2.4از فرکانس  یرلسوا یمثل روترها سیمیب یهاحل بشه. تلفن کنه،یم

که  یداستفاده کن سیمییب یهااز تلفن یدکن ی. سعکنهیم یدا. پس حتمًا با روتر تداخل پکننیم
 .کنهیکار م یگاهرتزگ 1.9مگاهرتز تا  900مثل  یمتفاوت فرکانسدر 

 یکروفرکه ما یجور  ید،نحل ک یکروفرما یامکان روتر  ییربا تغ تونیدیرو م یکروفرمشکل تداخل ما
 که محافظ امواج داشته باشه. یدتوجه کن یکروفرما یدو روتر نباشه. زمان خر  یوترکامپ ینب
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 یم؟کن یرا قو یفا یوا ینترنتمناسب چگونه ا یوییکردن کانال راد یدابا پ -2

 
. یادوجود مبه یکانال با هم رقابت کنن، مشکالت کیاستفاده از  یبرا یرلسوا یاگه چند شبکه

 یعنیداشته باشه.  یفا یسرعت وا یرو یادیز  یمنف یرتاث تونهیم یگه،د یرلسوا یهاشبکه یگنالس
 ایجادتداخل فرکانس  کننیاستفاده م یفا یوا یوییکه از همون کانال راد هایییهممکنه با همسا

 یکانال وا ییر. تغیدبد ییرکانال رو تغ یرلس،روتر وا یماتتنظدر  تونیدیصورت شما م ینبشه. در ا
 کنه. تریشرو ب یگنالس یببره و قدرت کل ینتداخل رو از ب ینا تونهیدستگاه شما م یرو یفا

 یه؟راه حل چ

 ینا یکه ازدحام نداره ول کنهیرو انتخاب م یکانال یکروتر خوب، به صورت اتومات یامعموال مودم 
 یا سیمیب یماتدر تنظ ی،صورت دستبه تونیدی. شما مکنهیهمشون صدق نم یموضوع برا
Wirelessیکیشن. با اپلینبد ییر، کانال رو تغ Wi-Fi Analyzer یقاز طر  یا CMD ردبا وا یندوزدر و 

 .ینیداطراف و کانال مورد استفادشون رو بب سیمیب یهاشبکه netsh wlan show allکردن عبارت 

  Wifi Analyzerدانلود
  netran.net :یلرمز فا

https://netran.net/mag/wp-content/uploads/2021/05/Wifi-Analyzer.zip
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 یفا یوا یدادن باند فرکانس ییرمودم با تغ یتتقو -3

 
داشته باشید، که هم  مودم دوبانده گیگاهرتزی دارن، اما اگه یک 2.4اغلب روترها، باند فرکانسی 

گیگاهرتزی تجربه  5گیگاهرتز رو پشتیبانی کنه، احتمااًل تداخل کمتری رو در باند  5و هم  2.4باند 
کنن. پس برای افزایش تری مودم دوبانده دارن و از این فرکانس استفاده میکنید، چون افراد کممی

 .گیگاهرتز تغییر بدید 5گیگاهرتز به  2.4برد وای فای فرکانس رو از 

 5و  2.4تفاوت باند های فرکانس  تر راجع به تفاوت این دو فرکانس، مقالهبرای اطالعات بیش
 .رو مطالعه کنید گیگاهرتز در وای فای

 ییررو تغ یرلسوا . کانالیدکن یداکانال رو پ ینافزار هم بهتر بدون استفاده از نرم تونیدیشما م
 .یشهشما بهتر م یرلسدر کدوم کانال ارتباط وا ینیدو بب یدبد

و در قدرت  یدهرو پوشش م یتر کم یفاصله یداره. ول ترییشسرعت ب یگاهرتزگ 5 یباند فرکانس
 .ترهیفضع یگاهرتزیگ 2.4 یعبور از موانع از باند فرکانس

https://netran.net/mag/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/wifi-frequency-bands/
https://netran.net/mag/wifi-frequency-bands/
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 یمودم با به روزرسان یفا یبودن وا یفشکل ضعبرطرف کردن م -4
Firmware روتر 

 
رو برای پیشرفت  Firmware هایافزار خودشون رو بهبود میدن و آپدیتهای روتر، نرمتولیدکننده

های مختلف، مرتب ور روتر رو برای امنیت و بهبود در زمینهئه میدن. باید فریممحصوالتشون ارا
دونید چجوری باید این کار رو اگه هم نمی .آپدیت کنید حتی اگه مشکلی با روتر خودتون ندارید

مودم ها به همراه  Firmware راهنمای کامل آپدیت یانجام بدید، نگران نباشید و اول مقاله
 .رو بخونید آموزش ویدیویی

 Firmwareنصب 

 ینچند ییبرنامه، کارا ینا یمسازگارن، با دانلود و نصب مستق DD-WRT وریمکه با فر  ییدر روترها
امکانات  یگنال،قدرت س یت، تقوVPNبرنامه مثل  ینا یاداز امکانات ز  تونیدی. شما میشهبرابر م

 .یداستفاده کن یماتتنظ یجزئ ییراتو تغ یتیامن

تا  یخواناز شما م یمیقد یهامدل تریشخودکار دارن، اما ب یروزرسانبه ینداز روترها فرا یبعض
 .یدکندانلود  یدکنندهتول یتو از سا یدارو پ یدجد یتآپد

https://netran.net/mag/firmware-modem-update/
https://netran.net/mag/firmware-modem-update/
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 آنتن مودم / روتر یتتقو -5

 
 یرو به خوب یوییراد هاییگنالس ی،شبکه خانگ یزاتتجه یشترموجود در ب یفا یوا یهاآنتن
 یهامدرن آنتن یروترها تریشب یلدل ین. به همکننینم یافتموجود در بازار در  یهاآنتن

 دارن. یجداشدن

 

 یم؟بد یشبرد مودم رو افزا یفا یآنتن وا یتبا تقو یچجور 

های مودم یا روتر خودتون رو با رو بخونید. بعد آنتن )Fi-Wi( آشنایی با انواع آنتن وای فای اول
تعویض آنتن وای فای در مودم، روتر و اکسس  یتر تعویض کنید. در نهایت هم مقالههای قویآنتن

 .رو بخونید تا کارتون سریع انجام بشه پوینت وایرلس

 

 کنن،یم یغباال رو در محصوالت خودشون تبل یبا بهره ییهاروتر، آنتن یهاکننده یداز تول یبعض
 .یشنگرون عرضه م یهامدل یها اکثرًا روآنتن یناما ا

https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-wi-fi/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-wi-fi/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c/
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 یهمودم( با دستگاه ثانو یفا یوا یگنالس تی)تقو یفا یبرد وا یشافزا -6

 یهدف یها همگتکرار کننده یا (Wifi Extender) ها، توسعه دهنده(Wifi Booster)ها کننده یتتقو
 .یهفا یوا یگنالس یتو تقو یفا یبرد وا یشافزا یدارن. هدف اصل یجزئ ییهابا تفاوت یکسان

 یدرو امتحان کن یرلسوا ینتاکسس پو یک -1

 
برد  یشافزا یرو برا یمتعدد (AP) یرلسوا هایینتاوقات اکسس پو یگاه یتجار  یشرکت ها

 یکندارن، اما در  APمنازل  تریش. بکننیبزرگ استفاده م یادار  یهاو پوشش ساختمان یفا یوا
گوشه  یهابه پوشش اتاق ینتدستگاه استفاده کرد. اکسس پو یناز ا یشهبزرگ م یمجتمع مسکون

به شبکه  ینتاکسس پو یک. اضافه کردن کنهیکمک م یرونیب یهاقسمت یاخونه که از روتر دورن 
 .یهمودم اصل یااتصال اون به روتر  یازمندن یخانگ

که در  یو زمان Directionalاز آنتن  ید،ندار  یمناسب یگنالس یانقطه سرعت  یککه در  یزمان
 .یداستفاده کن یفا یبرد وا یشافزا یبرا Omnidirectionalاز آنتن  یفه،ضع یگنالنقاط س یهمه



 یش( و افزا یفا یوا یگنالس یت) تقو یفا یبرد وا یشافزا 100تا  0آموزش 
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 (WiFi booster)کننده  یتتقو یا (Repeaters) هااستفاده از تکرارکننده -2

 
 یتتقو یو برا یشنحساب م ینتاز اکسس پو یامجموعه یرها ز کننده یتتقو یاها تکرار کننده

 ینو روتر شما ا یدرو پوشش بد یعیکه سطح وس یددار  یاز. اگه نیرنبه کار م یفا یوا هایلیگناس
رو  یرلسف وایضع هاییگنالها سدستگاه ین. ایدها استفاده کناز تکرارکننده تونیدیتوان رو نداره، م

 .کننیمنتشر م یطو دوباره در مح یتها رو تقواون ،یگیرنم

 

استفاده کرد،  یمعمول هایینتاکسس پو یجااغلب به یشهرو هم م یهروتر پهن باند ثانو یک
 .کننیهدف رو ارائه م ینمختص ا «ینتاکسس پو»حالت  یک یخانگ یاز روترها یلیچون خ

عنوان به توننیم یمیقد یروترها یو برخ یستکار ن ینا یبرا یدستگاه خاص یدبه خر  ازیین
 یرندتکرارکننده مورد استفاده قرار بگ



 یش( و افزا یفا یوا یگنالس یت) تقو یفا یبرد وا یشافزا 100تا  0آموزش 
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 یفا یاستفاده از ِاکستندر )توسعه دهنده( وا -3

 
ها هستن و کاربرد محدودتری هم دارن. از دهنده تر از توسعهتر و ارزاناکستندرها معموال کوچیک

 Rangeوایرلس،  اکستندر اکستندر برای دسترسی به سیگنال در نقاط مختلف استفاده میشه. یک
Extender فید برای افزایش برد وای فای هست که در منازل و ادارات یا توسعه دهنده ابزاری م

صورت های تحت شبکه رو بهها بر اساس برند و نوع کاربرد، دادهمتوسط استفاده میشه. اکستندر
کنن. های کالینت منتقل میسیمی یا وایرلس دریافت و بعد از تقویت سیگنال به سمت دستگاه

ی وایرلس ی توسعه دهنده به اون شبکهتونن به واسطهدورن می اصلی خیلی AP افرادی که از روتر یا
های شبیه محلی متصل بشن. جایگزینی برای توسعه دهنده وای فای، شبکه مش هست که از دستگاه

 .کنههر اتاق برای ارائه وایفای در همون اتاق استفاده میروتر در 

 که ی( رو در مکانیشه بوستر هم گفته م یگنال)که به اون س یفا یوا یگنالس یکنندهیتتقو یک
 .یدمودم اضافه کن یا ینتبه روتر، اکسس پو یشه،آنتن معمواًل متصل م

 یدو طبق دستورالعمل اون رو نصب کن یدبخر  یفا یتوسعه دهنده وا یک

https://netran.net/mag/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%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%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%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/


 یش( و افزا یفا یوا یگنالس یت) تقو یفا یبرد وا یشافزا 100تا  0آموزش 
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 یسسرو یفیتک یا QoSمودم با ابزار  یفا یوا یگنالقدرت س یشافزا -7

 
 Quality of Service یا QoS یاستفاده کنن، فناور  یفا یاتصال وا یکاز  یکه افراد متعدد یهنگام

 تونیدی. میکنهرو محدود م هایکیشناپل یباند مصرف یپهنا یزانم QoS. ابزار یشهم یوارد باز 
 ایرو بر یمخت هاییتاولو یداشته باشن. حت یتاول هایسافزارها و سروکدوم نرم یدخص کنمش

افراد  یکه همه یشما وقت یدیویو یماستر  یفیتاز افت ک QoS. یدکن یینمختلف روز تع یهازمان
. عالوه بر کنهیم یریجلوگ یدن،انجام م یدیوییو یزمان باز هم یا کننیدانلود م یلمنزل فا

خود  یلماز ف ماتر، تا شکم یادامه بدن، اما فقط با سرعت یباز  یا یلبه دانلود فا توننیم ها،اونینا
 .یدلذت ببر 

 یم؟کن یکارچ

در  QoS تنظیمات یتونید اول یه سر به مقالهات رو یاد بگیرید میبرای اینکه کار کردن با این تنظیم
  ) پیشرفته ییر بدید، که معمواًل در تنظیماترو تغ QoS بزنید. بعد تنظیمات link-D مودم روتر های

Advance Setting) ) ای رو مودم یا روتر قرار داره. ممکنه حتی دکمه یا تنظیمات بازی و چندرسانه
 .گیرهها در اولویت قرار میدر اون ببینید که پهنای باند برای اون

 

https://netran.net/mag/qos-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-d-link/
https://netran.net/mag/qos-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-d-link/
https://netran.net/mag/qos-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-d-link/
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 سرعت مودم و روتر
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 یم؟کن یادرا ز  یفا یچگونه برد وا ینیومیبا استفاده از ورق آلوم -8

 

کمک  یتا حدود تونهیهم م ینیومیآلوم یلاستفاده از فو یروش دست ی،فا یبرد وا یشافزا یبرا
 یواردبه سمت  هایگنالس یخوایدقرار گرفته و نم یوارکه مودم کنار د یمثال زمان یکننده باشه. برا

 .یدو مودم قرار بد یوارد ینب ینیومیآلوم یلیبرن، فو

 یفا یوا یتبا باال بردن امن یفا یوا یتتقو -9

از هک شدن شبکه و گذاشتن رمز  یریجلوگ ی،فا یبرد وا یشو افزا یفا یوا یگنالس یتتقو یبرا
 .یدبش یاغلب با وجود پسورد هم ممکنه گرفتار دزد یقدمه. ول ینمودم اول یرو

 تونیدی. اگه نمیدکن یداپ یمیقد یروترها یارو در مودم  یدابزار مف ینکه ا یدانتظار نداشته باش
 داره. یازن یتروتر شما احتمااًل به آپد ید،کن یدارو پ یماتتنظ ینا



 یش( و افزا یفا یوا یگنالس یت) تقو یفا یبرد وا یشافزا 100تا  0آموزش 
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 یه؟راه حل چ

مثل مخفی  نحوه مراقبت از شبکه بی سیم در برابر هک و حفظ امنیت شبکه بی سیم با یاد گرفتن
سیم خودتون در برابر نید از شبکه بی تومی فیلتر مک آدرس و SSID کردن شبکه بی سیم با تغییر نام

 .هک شدن محافظت کنید

 روتر کهنه یاکنار گذاشتن مودم  -10

های تجهیزات، محصوالت خودشون رو بهبود ی تکنولوژی، تولیدکنندهی دیگهدرست مثل هر زمینه
ا خرید یک روتر نسل جدید میدن. اگه از یک روتر برای چندین سال استفاده کردید، فقط ب

تونید دارید، نمی 802.11bیا  802.11gبینید. اگه یک روتر با استاندارد های قابل توجهی میپیشرفت
 تونن با استاندارد جدیدترهم نمی 802.11nتر  انتظار زیادی از اون داشته باشید. حتی روترهای سریع

 ac معرفی کامل استانداردهای وایرلس: از  یمقالهرقابت کنند. برای آشنایی با این استاندارها
802.11 b 802.11تا ac ای داشته باشیدانتخابی حرفه مودم رو مطالعه کنید تا برای خرید. 

 .هکار کن یفعل یکه با استانداردها یدکن یداریخر  یدروتر جد یک

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%85%da%a9-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-d-link-%d9%88-tenda/#i
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%85%da%a9-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-d-link-%d9%88-tenda/#i
https://netran.net/mag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3/
https://netran.net/mag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3/
https://netran.net/mag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3/
https://netran.net/mag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3/
https://netran.net/product-category/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85/
https://netran.net/product-category/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85/
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 حرف آخر

 یفا یوا یتو تقو یفا یبرد وا یشافزا یبرا یکردن راه یداو پ یفضع ینترنتبا ا یریروزها درگ ینا
 یحشکل توض ینتر تا تموم راهکارها رو به شما به ساده یمتالش کرد ینجااکثرمونه. ما ا یهااز دغدغه

اومد با ما  یشبراتون پ یببره. اگر سوال ینتون رو از بدغدغه ینباشه و ا یدبراتون مف یدواریم. امیمبد
 .یمکمکتون کن یمتا بتون یدبذار  یوندر م

 

 مقاالت مرتبط:
  ADSLراهنمای خرید مودم

 راهنمای خرید مودم همراه + نکات مهم در خرید مودم جیبی

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-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/

