
ساخته شود زندگی در فضای مجازی آسان نبود ولی امروزه با ورود اين مودم ها دسترسی به اينترنت  ADSL ه مودمپيش از اينک
در فضای مجازی بگرديم. همانطور که ميدانيد هنگامی که سرعت اينترنت پايين راحت تر شده و با سرعت بيشتری می توانيم 

خريد مودم اهميت زيادی  راد زيادی خواهد شد. به همين خاطرموضوع باعث ناراحتی اف باشد مشکالت زيادی پيش می آيد و اين
  دارد زيرا می تواند شما را از اين مشکل رهايی دهند.

 

 خريد و فروش مودم

ش ده و به فرويکی از مسائل مهم در خريد و فروش مودم اين است که با توجه به نوع، کيفيت و نحوه عملکرد آن قيمت گذاری ش
نيد. انواع مودم نيز می رسد. شما می توانيد بسته به نياز خود هرمودم که مدنظرتان می باشد را خريداری کرده و از آن استفاده ک

ر نظر گرفتن دمتفاوتند، هر فرد با توجه به نياز، کارايی ، کيفيت و  بر اساس نوع دستگاه و همچنين اتصال شان با يکديگر
را انتخاب کرده و خريداری می کند.هزينه مودم که می خواهد   

 انواع مودم :

 

 Wired :مودم با قابليت اتصال با سيم 

می باشند. اما همه مدل های اتصال با سيم، هردو قابليت پورت ها  LANويک پورت  USBسيم، دارای يک پورت  مودم های با
را ندارد يعنی ممکن است يکی از پورت ها جز ويژگی های آن مودم نباشد. شما بايد بسته به نوع استفاده خود پورت مورد نياز 

هستند، ولی اگر شما مودمی  LNAيت را انتخاب کرده و خريداری کنيد. البته همه مودم های باسيم موجود در بازار دارای قابل
استفاده کنيد. اين نوع مودم برای اتصال دستگاهايی مانند  LNAخريداری کرديد که دارای هردو پورت بود بهتر است از پورت 

  کامپيوتر تهيه می شود. با اتصال سيم ها دسترسی به اينترنت را برای دستگاه شما فراهم می سازد.

  نکته:

  دی قابل استفاده می باشد و نياز به تلفن ثابت دارند.در مکان های محدو

  



  

  Wireless :مودم با قابليت اتصال بی سيم 

. اين مودم ها با داشتن آنتن هايی برروی دستگاه اينترنت را به ما می يا وای فای نام ديگراين مودم های بی سيم استوايرلس  
، اينها بدون نياز يه هيچ سيمی دستگاه شما نامی است که اتحاديه وای فای برای اين محصوالت انتخاب کرده است Wi.fiرسانند. 

را به اينترنت متصل ميکند. اين نوع مودم بی سيم بهترين نوع مودم می باشد؛ زيرا هر چند دستگاهی که می خواهيد می تواند 
انی ندارد و تاجايی که آنتن بدهد قابل استفاده است. اين مودم  يک سری از هم زمان به آن متصل شوند از طرفی محدوده مک

  مشکالت مودم با سيم را برای شما حل کرده و می توانيد به راحتی از آن استفاده کنيد.

  نکته:

  اين مودم ها نيز با اينکه مودم بی سيم هستند نياز به تلفن ثابت دارند.



  

 ADSL :مودم های 

يکی از کاربردی ترين نوع مودم های موجود در بازار است. اخيرا اين مودم پر استفاده ترين و رايج ترين  ADSLمودم های 
نوع مودم شناخته می شود زيرا هنگام اتصال ساختار های متنوعی را برای شما فراهم می کند. از قابليت های اين مودم می توان 

 .وضوع باعث می شود کمتر کسی به مودم و اينترنت شما دسترسی پيدا کندرمزگذاری و پنهان کردن نام آن اشاره کرد اين م
خريد طرح های اينترنتی متنوع است که ارائه می دهند، وجود اين طرح ها باعث می شود همچنين يکی ديگر از قابليت های آن 

با استفاده از پورت تلفن به شبکه و در  ADSLهر قشری با هر درآمدی بسته اينترنتی متناسب به خود را دريافت کند. مودم 
پس از تاييد اطالعات پيکربندی، شرايط الزم برای اتصال به اينترنت (سرويس دهنده اينترنت) متصل می شود.  ISPنهايت به 

 بهره می LANيکی از آنها سيمی است که از پورت فراهم می شود. انتقال داده های تحت شبکه از دو طريق صورت می گيرد، 
اين نوع مودم ها باعث شده شما بتوانيد از هر نوع اتفاق می افتد.  Wifiگيرد و ديگری وايرلس است که به وسيله فناوری 

اتصالی بهره مند شويد همچنين با گرفتن يک مودم از قابليت های مودم های با سيم و بی سيم استفاده کنيد. مهم تر از همه کمترين 
  د کرده و نيازمند تلفن ثابت است.محدوديت را برای کاربر ايجا



  

  

  مودم وايمکس :

اين نوع مودم به صورتی طراحی شده که اگر شما تلفن و خط ثابت هم نداشته باشيد، می توانيد به اينترنت دسترسی پيدا کنيد؛ 
کاربران ارائه شده تاسيس شده و به  2001در سال  لفن ثابت شما ندارد. مودم وايمکسزيرا اين نوع دستگاه هيچ نيازی به ت

مگابيت برثانيه می باشد. اما با بروزرسانی های انجام شده برروی اين نوع مودم،  40تا  30پهنای اينترنتی و سرعتی آن است، 
  مگابيت افزايش پيدا کرده و باعث شده تا سرعت اينترنت شما باالتر برود. 100پهنای باندش به 



  

  LTE 3G/4G : مودم

 4G و 3Gاين نوع مودم بر اساس اينترنت دهی تلفن همراه و بی سيم می باشد، که همراه با سيم کارت هايی که دارای قابليت 
يکی از بهترين مزايای اين مودم جيبی بودن آن است، شما می توانيد در هر مکان از آن هستند مورد استفاده قرار می گيرند. 

مودم سريع و راحت است. طريق فعال سازی آسانی دارد، شما بايد سيمکارت خود را شارژ  به ايناستفاده کنيد زيرا دسترسی 
کنيد سپس بسته های مخصوص اين نوع مودم اينترنت را فراهم کنيد تا بتوانيد به اينترنت دسترسی داشته باشيد. قابل ذکر است 

شرايط الزم برای ارائه اينترنت نسل سوم يا نسل چهارم  BTSکه اين مودم ها با اين قابليت دارای چند ايستگاه فرستنده امواج 
 گوشی همراه را فراهم می کند. تفاوت ميان اين دو در سرعت و پهنای باندی است که ارائه می شود.



  

 : TD-LTEمودم 

فناوری که برای مودم نوع قبلی استفاده می شد قابل حمل بودن آن ها است. مودم هايی که هميشه می تواند کنار کاربر باشد و 
نيز مانند ساير مودم ها فناوری ساده دارد به اين معنی که به  TD-LTEاستفاده از آن در هرکجا امکان پذير است. اما مودم 

خريد فروش مودم بر اساس نوع کاربرد و نياز کاربر مورد بررسی قرار می  بل حمل نيست.صورت ثابت استفاده می شود و قا
اين مودم ها انواع مختلفی گيرد، همچنين باعث می شود تا شما بتوانيد طبق امکاناتی که داريد به اينترنت دسترسی پيدا کنيد. 

يال آسوده مودم مدنظر خودتان را انتخاب کرده و از بروز ه دارد با خشما می توانيد با توجه به کارايی های مختلفی ک ،دارد
مشکالت احتمالی جلوگيری کنيد. اين مودم ها قيمت های متفاوتی دارند شما باتوجه به بودجه خودتان می توانيد يکی از آن ها را 

 تهيه کنيد.



  

  

 

 


