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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

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

 هردو( 

این روزها کمتر کسی در جهان پیدا میشه که 
زندگیش مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت وابسته 

انواع مودم از نظر نوع اتصال  برای همین، نباشه.
های اینترنتی رو  کنن ارتباطوجود دارن که تالش می

تا چند سال پیش راه دسترسی کاربرها به   برقرار کنن.
خالصه میشد؛ اما  سیمیمودم  استفاده از اینترنت در

های  حاال انواع مودم بی سیم و حتی تکنولوژی
ل به که امکان اتصا در بازار موجود هستنجدیدتر 

در این مقاله تالش  کنن.اینترنت رو فراهم می
هاشون رو به شما  کنیم انواع مودم ها و قابلیتمی

 معرفی کنیم. 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/انواع-مودم-ها-از-نظر-نوع-اتصال-وایرلس-س/
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اینترنت وابسته  به  یا غیرمستقیم  زندگیش مستقیم  روزها کمتر کسی در جهان پیدا میشه که  این 
های اینترنتی رو  ارتباط  کنننباشه. برای همین، انواع مودم از نظر نوع اتصال وجود دارن که تالش می

از مودم   استفاده  در  اینترنت  به  کاربرها  راه دسترسی  تا چند سال پیش  خالصه    سیمیبرقرار کنن. 
های جدیدتر در بازار موجود هستن که امکان میشد؛ اما حاال انواع مودم بی سیم و حتی تکنولوژی

هاشون رو  کنیم انواع مودم ها و قابلیتکنن. در این مقاله تالش میاتصال به اینترنت رو فراهم می
 به شما معرفی کنیم. 

 چیست ؟ مودم  

 
تصال ، بهتره تعریفی از این دستگاه پرکاربرد ارائه بدیم. پیش از بحث در مورد انواع مودم از نظر ا

های آنالوگ به دیجیتال ی تبدیل سیگنالوظیفهی ارتباطی بسیار مهمیه که ( وسیله Modem)  مودم
مودم ها امکان دسترسی کاربرها به اینترنت فراهم بشه.  و برعکس رو بر عهده داره تا به این ترتیب  

هایی کنه دستگاه مودم داخلی کمک می ی داخلی و خارجی تقسیم میشن.  طور کلی به دو دستهبه
مودم های خارجی که موضوع بحث این   ؛ امامثل گوشی همراه به اینترنت سیم کارت متصل بشن

 های دیگه به اینترنت طراحی شدن.دستگاه  فراهم کردن شرایط دسترسی مقاله هستن، برای 

 

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/
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ایه که  کنه. روتر وسیله ایه که شبکه خانگی شما رو به شبکه پهناور اینترنت وصل می مودم وسیله 
اینترنت استفاده کنن  زمان از اتصال  طور هم های باسیم و بی سیم شما اجازه میده به به دستگاه 

روزه با  هایی که امدستگاه   با همدیگه در ارتباط باشن. بدون بهره گرفتن از اینترنت    همچنین   و 
 شناسیم، درواقع مودم روتر هستن و هردو کار رو انجام میدن. عنوان مودم می 

 

 انواع مودم از نظر نوع اتصال 

 
 یهردو  یا  یمس  ی، ب  یمارتباط باس  توننیمودم ها م  یم،مطلب عرض کرد  یطور که در مقدمههمون

و با ارتباط مستقیم مودم و کامپیوتر ایجاد ی کابل اترنت  واسطهارتباط باسیم بهفراهم کنن.  ها رو  ونا
 وجود میاد.بین مودم و کامپیوتر از طریق امواج وایرلس به اتصالدر ارتباط بی سیم ، میشه. 

امنه؛  پای  (  Wired Internet)    سیمیینترنت  ا و  سریع  وایرلسدار،  اینترنت  برابر،   Wireless)    در 
Internet  )  از سوی   های متصل به مودم رو میده.جایی دستگاه انعطاف بیشتری داره و امکان جابه
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در    تونن به مودم وصل بشن محدودیت داره ویی که میهااینترنت باسیم از نظر تعداد دستگاه   دیگه،
 ثبات و امنیت نوع باسیم رو نداره.اینترنت بی سیم  مقابل،

 سیمی مودم  

 
 های  پورت   یکی از  این مودم ها بهتونه اینترنت باسیم رو در اختیار شما بذاره.  فقط می   سیمیمودم  
LAN    وUSB  اینکه اکثر کاربرها استفاده از درگاه لن البته با توجه به  ها مجهز هستن.  یا هردوی اون

 رو ترجیح میدن، بیشتر مودم های جدید این پورت رو دارن. 

ها اینه که اکثرا فقط مشکل این مودم  .با مودم سیمی از طریق کابل انجام میشهارتباط دستگاه ها  
در دورانی که گوشی های هوشمند  ها متصل بشه.  تونه به اونفقط یک دستگاه مییک پورت دارن و  

همدیگه   بهتونن به اینترنت و  ، تبلت ها ، لپ تاپ ها و انواع گجت ها فقط از طریق بی سیم می
استفاده از مودم سیمی چندان رایج متصل بشن )یا ترجیح میدن از ارتباط وایرلس استفاده کنن(  

 نیست.
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 مودم بی سیم 

 
اینترنت رو برای دستگاه های مجهز به وای فای فراهم   مودم بی سیم یا وایرلس امکان اتصال به 

، استفاده از این نوع مودم هم  و دستگاه های هوشمند  با توجه به رشد روزافزون گجت ها  کنه.می
 افزایش پیدا کرده. 

صورت بی  کنه؛ اما بهاز طریق کابل رو دریافت می   رو  اینترنت  مودم وای فای هم مثل مودم سیمی ،
کامپیوترها و دستگاه هایی که امکان دریافت امواج وای فای رو دارن،  سیم اون رو به اشتراک میذاره.  

بی سیم  می به مودم  که تونن  هایی  تعداد دستگاه   ، اکثر مودم های سیمی  برخالف  متصل بشن. 
البته نباید فراموش  زمان به مودم وایرلس وصل بشن، به یک دستگاه محدود نمیشه.  تونن هممی

 کرد که خطر هک شدن وای فای ، همیشه در کمین مودم های بی سیم هست. 
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 مودم باسیم و بی سیم 

 
روتر هستن؛ یعنی -کردیم، اکثر دستگاه های خانگی کنونی، مودم  طور که در ابتدای بحث عرضهمون
های هردو نوع مودم این دستگاه ها ترکیبی از قابلیت  ضمنا  .هستن  از دو دستگاه مودم و روتر  ترکیبی

مودم های  بیشتر . با بررسی انواع مودم ها از نظر نوع اتصال متوجه میشید کهرو به نمایش میذارن
ارتباط سیمی پشتیبانی میامروزی   از  ارتباطات بی سیم.  هم  از  در صورت داشتن مودم کنن و هم 

صورت سیمی به شبکه متصل کنید و از ارتباط  تون رو بهتونید کامپیوتر شخصیروترهای جدید شما می
ای به شبکه وصل زمان با گوشی هوشمند خودتون از طریق وای فهمپایدار و پرسرعت لذت ببرید و  

 بشید.

  

 این دو دستگاه توضیح داده شده.   های ، تفاوت   تفاوت مودم و روتر ی  در مقاله 

https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%87/
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 انواع دیگر مودم ها 

 
معرفی کردیم به این صورته که اینترنت رو از  تا حاال به شمامکانیسم ارتباطی هر سه نوع مودمی که 

اون رو   یا بی سیم ،های ارتباط باسیم و بعد به یکی از روشکنن از خط تلفن دریافت میطریق کابل 
ای وجود دارن که نوع اتصالشون از این اما مودم های دیگه  در اختیار دستگاه های دیگه قرار میدن.

 کنه. مدل پیروی نمی
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 مودم وایمکس 

 
کارت از سیم  استفاده  با  ها  مودم  متصل میشن.    داخلی  این  اینترنت  وایمکسبه شبکه  )    فناوری 

WiMAX  )    عنوان جایگزینی گستردگی پوشش و پهنای باند مناسب، عموما بهبا وجود مزایایی مثل
اینترنت   انواع  مثل    DSLبرای   (ADSL    وVDSL  .میشه شناخته  بزرگترین   (  ایرانسل  و  نت  مبین 

، دست از فعالیت در این   4Gرشد اینترنت  سرویس وایمکس در ایران بودن که با  های  دهنده ارائه
 ن. اشتحوزه برد
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 TD-LTEمودم  

 
اینترنت رو به   TD-LTEتکنولوژی   اینترنت ثابت محسوب میشه که  صورت وایرلس به آخرین نسل 

ارائه می با این تفاوت که سرعت باالتری داره و وایمکس    شبیه  TD-LTE  فناوری  کنه.کاربر  هست؛ 
این تکنولوژی به سیم تلفن که استفاده از    از اونجایی  .ه مراکز مخابراتی اون محدودیت ظرفیت ندار

 گیرن.ی مودم های قابل حمل قرار می در دسته TD-LTEمودم های  نیاز نداره، انواع
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 مودم سیم کارت خور 

 
طور که از اسمش پیداست، برای دریافت اینترنت از سیم کارت استفاده  مودم سیم کارت خور همون

مودم های سیم کارت خور از  اینه که    TD-LTEکنه. تفاوت این مودم ها با مودم های وایمکس یا  می
کنن که گوشی های هوشمند از طریق سیم کارت به اون متصل میشن و  همون شبکه ای استفاده می 

 4Gمودم های سیم کارت خور جدید از اینترنت  نیست. هابرای اون تکنولوژی های جداگانهخبری از 
در حال حاضر سه نوع   محدود نمیشه.  3Gها به شبکه ی  کنن و پهنای باند اونپشتیبانی می  LTEیا  

 از این مودم در بازار موجوده: 

 به اشتراک میذارن.کامپیوتر یا لپ تاپ    با  USBکه اینترنت رو از طریق پورت    USBدانگل یا مودم های  

 کنن.ارتباط بی سیم پشتیبانی میکه هم از ارتباط سیمی و هم از ثابت  LTEمودم های 

تونن کاربر رو در مناطق مختلف به اینترنت حمل هستن و میکه شارژی و قابلجیبی    LTEمودم های  
 متصل نگه دارن.
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که   نکنید  ارائه  یلموبا  یاپراتورها   ینترنتا  یها بستهفراموش  به    های یسسرو  یهادهنده نسبت 
کارت خور    یمبا مودم س  ADSL  ینترنتکردن ا  یگزینجا  یندارن؛ بنابرا  یباالتر   یمتثابت ق  ینترنتا

 . یبره شدت باال مشما رو به هایینههز 

 

 

 :ی بیشتر برای مطالعه

 روتر چیست و چه کاربردی در شبکه دارد؟ 

 ADSLراهنمای خرید مودم  

 VDSLراهنمای خرید مودم 
 

 

 حرف آخر 

های  ها و برتریشما رو با انواع مودم از نظر نوع اتصال آشنا کنیم و کاستیمقاله تالش کردیم  در این
با وجود پیشرفت های فراوان اینترنت بی سیم ، هنوز هم خیلی از کاربرها  .  کنیمهرکدوم رو بررسی  

ترجیح میدن از اینترنت سیمی استفاده کنن؛ چراکه ارتباط باسیم پایداری بیشتری داره و خطر سرقت 
ای از مودم ها در بازار موجود هستن که نیازهای خاص انواع دیگهاطالعات کاربر رو کاهش میده.  

کنن به مناطقی که تحت پوشش شبکه های مخابراتی نیست، سعی می و    گیرندر نظر میکاربران رو  
کنید؟ نظرتون رو با ما در شما از کدوم نوع اینترنت و مودم استفاده میاینترنت پرسرعت ارائه بدن.  

 میون بذارید.

 

 سواالت متداول 

 تفاوت مودم و روتر چیه؟ 

https://netran.net/mag/%d8%b1%d9%88%d8%aa%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%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%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/%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-adsl/
https://netran.net/mag/which-vdsl-modem-should-i-buy/
https://netran.net/mag/which-vdsl-modem-should-i-buy/
https://netran.net/mag/which-vdsl-modem-should-i-buy/
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شرکت   از  رو  دیتا  که  دستگاهیه  دهنده مودم  می  ارائه  دریافت  با  اینترنت  که  دستگاهیه  روتر  کنه؛ 
 کنه.انتشار اون میدریافت اینترنت از مودم، اقدام به 

 تره؟ چرا اینترنت سیمی از اینترنت وای فای امن 

گیره و سیگنال ها مثل امواج طور مستقیم از طریق کابل صورت می چون ارتباط بین مودم و دستگاه به
 های مختلف پخش نمیشن. جهت وایرلس در 

 بهتره یا وایمکس؟   ADSLمودم  

 مناسب این نوع اینترنت رو انتخاب کنید.  ADSLدرصورت دسترسی داشتن به سرویس 


