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معصومه
جمالی

روزنامهنگار
در استفاده
از مودم های
 ADSLبه چند
نکتهمهمباید
توجهکنید.
در صورت اتصال
به اینترنت از
طریق وایفای
رایگان به هیچ
عنوان اطالعات
بانکی خود را وارد
نکنید.
هنگامیکهشما
با رایانه به وای
فای رایگان متصل
می شوید ،از شما
سوال می کند که
آیا می خواهید
شبکه را ذخیره
کنید یا خیر .در این
صورتحتماگزینه
خیر را انتخاب
کنید.
یکی از موثرترین
راه ها برای
محافظت از
اطالعات شخصی
شما در مقابل
هک ،استفاده از
آنتی ویروسهای
معتبر و قابل
اعتماد است.
اغلب مردم
رمزهای عبور خود
را در گوشی یا
رایانه خود ذخیره
می کنند تا به آن
ها کمک کند که
آن رمز را فراموش
نکنند غافل از
این که این کار
برای هکرها یک
گزینه مناسب به
منظور هک کردن
دستگاهی است
که رمز عبور شما
در آن ذخیره شده

3

نبض بازار

کدام مودم وایرلس را بخریم؟
کیفیت مطلوب اینترنت ،به خرید یا ارتقای تجهیزات ارتباطی اینترنت خود اقدام کرده اند،
یکی از این اقدامات ،خرید مودم  ADSLبی سیم است که امروز قصد داریم از معتبرترین
برندهای ارائه دهنده مودم  ADSLهر کدام یک مدل پرفروش را باهم مقایسه کنیم.

استفاده از اینترنت تقریبا به جزء الینفک زندگی های امروزی تبدیل شده و به خصوص
در شرایط اپیدمی و قرنطینه به خاطر ویروس کووید  19و ضرورت استفاده از اینترنت برای
اکثر امور ،این نیاز بیش از پیش احساس می شود و خیلی از خانواده ها برای داشتن سرعت و

مودم ADSL2 Plusیب سیم
یتیپ لینک مدل TD-W8961N

این مودم کــه از چهار پورت شــبکه برای اتصال
بهصورت باسیم و دو عدد آنتن برای اتصال بیسیم
بهره میبرد ،یکی از پرفروش ترین مودم های تی پی
لینک است .این محصول ،ترکیبی از عملکردهای
یک مودم  ADSL2+با ســرعت بــاال ،یک روتر
بیسیم و یک اکسس پوینت بیسیم است و از نسل
سوم استانداردهای بیســیم یعنی سری  Nبهره
میبرد .این مودم می تواند حداکثر ســرعت 300
مگابیت بر ثانیه را برای برقراری ارتباط بیسیم ارائه
دهد .مودم بیسیم TD-W8961Nبرای مصارف
خانگی ،دفتر کار و انجام بازیهای آنالین ،مکالمه
اینترنتی و پخش ویدئوی  HDنیز مناسب است.

یب سیم
مودم ADSL2 Plus
دی لینک مدل DSL-2740U

مودم دی لینــک مــدل  DSL-2740Uبا به
کارگیری درگاه یکپارچه پرسرعت ADSL2+
به اینترنت متصل میشود و ســرعت دانلود 24
مگابیت بر ثانیه و آپلود یــک مگابیت بر ثانیه را
برای شما فراهم می کند .این مودم روتر قادر است

برخوردار است .این مودم قابلیت برقراری ارتباط
با اینترنت تا ســرعت  24مگابیــت در ثانیه برای
دانلــود اطالعات و آپلود با ســرعت  ۲مگابیت در
ثانیه را بــرای کاربران فراهــم میکند .آنتنهای
آن با قدرت  ۵دســیبل( ،)dbiپوشش مطلوبی
را فراهم میکند تــا در فضاهای کوچک ،عملکرد
بسیار پرقدرتی داشــته باشد .این مودم برای بهره
منــدی از اینترنت پرســرعت در مصارف خانگی
حرفهای و سازمانهای بزرگ طراحی شده است
و با بهکارگیری استانداردها و قابلیتهای کلیدی
انتخابی خوب به حساب میآید.
بســتری امن و مطمئن را با به کارگیری فایروال
و کیفیت ســرویس ( )QoSکه شامل حفاظت
فایروال ،کنترل دسترسی کاربر ،استاندارد امنیت
بیسیم  WPA/WPA2و سیستم اولویتبندی
انتقالدادههــا بــرای ارتباطات صوتــی ،دانلود
فایل و انجــام بازیهای رایانــهای آنالین فراهم
سازد .شــبکه بیســیم داخلی با کارآیی بسیار
باال و استاندارد بیسیم  Nهمراه با سرعت 300
مگابیت در ثانیه برای ارتباطات بی سیم و در عین

حال اســتفاده از چهار پورت اترنت ( )RJ45به
منظور استفاده همزمان سیستمهای کابلی تحت
شبکه را از اینترنت فراهم آورده است.

مودم روتر ADSL2 Plusیب سیم
یوتل مدلA304

مودم روتر بیســیم یوتل مدل  A304مودمی
جمعوجور اســت کــه از اســتاندارد بیســیم
 802.11b/g/nو فرکانــس  2.4گیگاهرتــز

مودم زایکسل مدل P-650-T1به
هرماه روتر زایکسلNBG-418N

مودم کابلی  P-650R-T1زایکســل به همراه
روتر اکســس پوینت  NBG-418Nبا پوشش
دهی باال ،با ارائه ارتباطاتی با سرعت  300مگابایت
برثانیه و فناوری  ،802.11nیک مودم وایرلس با
پوشش وسیع است که برای مصارف خانگی ایده
آل است .این دستگاه دو آنتن  dBi5دارد که برد
وایرلس وسیعی را فراهم می کند و در برد بیشتری
می توانید از اینترنت استفاده کنید.

مقایسهپرفروشترینمدلهایمودمروتر ADSL2وایرلسچندبرندبرتر
برند و مدل
مودم روتر ADSL2
 Plusبیسیم  N300تی پی-لینک
مدل TD-W8961N_V3.20
مودم روتر ADSL2 Plus
بیسیم  N300دی-لینک مدل DSL-
2740U
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(گیگاهرتز)
)Mbps( RJ11
RJ-45

سایر ویژگی ها

600
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مودم روتر  ADSL2 Plusبی سیم یوتل
مدل A304

158

پورت اترنت RJ-45 LAN
پورت RJ-11

4

1

-
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-

مودم زایکسل مدلP-650-T1
به همراه روتر زایکسل NBG-418N

835

پورت اترنت RJ-45 LAN
پورتRJ-11

دارای گواهی نامه های CE, FCC,
RoHS 699.000
دارای آنتن با قدرت  5دسی بل
دارای گواهی نامه هایFCC Part 15
Class B/CE/CSA 840.000
دارای آنتن با قدرت  5دسی بل
دارای
 675.000گواهی نامههای FCC,CE,RoHS
دارای آنتن با قدرت  5دسی بل
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-

2
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- 640.000

تولید ملی

خوابی دلپذیر با کاالی خواب

الیـکو

یک قدم مانده که پاییز به یغما برود .در آستانه یلدا و آغاز
فصل سپیدپوش سال هستیم با شــب هایی بلند و سرد،
حتما شما هم یا به خاطر دارید یا خاطرات زمستان و سرما
و برف های سنگین سال های نه چندان دور را شنیده اید.
قدیم ترها در زمستان برای داشتن خوابی گرم و راحت در
زمستان استفاده از لحاف های پشمی مرسوم بود و در خانه
همه معموال چند لحاف وجود داشت .امروزه با وجود وسایل
گرمایشی متنوع نیاز به اســتفاده از لحاف پشمی خیلی
احساس نمی شود اما اگر شــما هم جزو آن دسته از افراد
هستید که در سرما دوست دارند لحاف به دور خود بپیچند
می توانید از لحاف های گرم و سبک الیکو استفاده کنید.
الیکو یکی از قدیمی ترین برندهای فعال در زمینه تولید
کاالی خواب در ایران اســت که می خواهیم در این شماره
بیشتر با آن آشنا شویم.

قدمیتحدودنیمقرن

شرکت الیکو اولین تولید کننده کاالی خواب
در ایران است که در سال  1355فعالیت خود
را آغاز کرده و امروز گروه الیکو عالوه بر کاالی
خواب ،محصوالت مختلفــی با برند الیکو و
چند برند دیگر به بازار عرضه می کند .الیکو با
تنوع زیاد و کیفیت فوقالعاده محصوالت خود
توانسته نظر مشتریان را جلب کند ،از ویژگی
های این محصوالت می تــوان به کیفیت
دوخت باال ،لطافت ،نرمی ،دوام ،ضد آلرژی
بودن ،ضد رماتیسم و بهداشــتی بودن آن
اشاره کرد .همچنین این محصوالت به راحتی
با ماشین و دست قابل شستوشو هستند.

برندهایگروهالیکو

گروه الیکو شامل چهار برند الیکو ،ویوانا ،پرک
و چاپرنگ اســت که هر کدام از این برندها
خصوصیاتی ویژه به شرح ذیل دارند.
الیکو برند اصلی و قدیمی شرکت است که از
بدو تاسیس محصوالت با این نام عرضه شدند
و بعضی افراد به صورت عامی لحاف را به نام
الیکو می شناسند و این نشان دهنده خوش
نامی و قدمت این برند است.

ویوانا برند صادراتــی محصوالت این گروه،
حدود  15سال است که در تولید اجناس با
کیفیت صادراتی مشغول کار است.
پرک برند دیگر از مجموعه برندهای الیکو
است که به تولید محصوالت متوسط از دید
طراحی با قیمت مناسب تر می پردازد.

محصوالتالیکو

محصوالت الیکو شــامل انواع کاالی خواب
(سرویس لحاف ،ســرویس ملحفه ،پارچه،
تشک فنری ،محافظ تشک ،بالش ،سرویس
خواب کودک و نوجوان ،کوســن ،تشــک
مهمان ،روتختی و تشــک و پتوی سفری)،
سرویس آشــپزخانه ،سرویس حمام (حوله
حمام ،حوله تن پوش ،حوله استخری ،حوله
دستی ،دمپایی حوله ای و پادری) و ظروف
مختلف دکوری و پذیرایی است.
شما می توانید محصوالت الیکو را از شعب
آن در سراسر کشــور به صورت حضوری و
همچنین سایت اینترنتی فروش محصوالت
الیکو به صــورت غیر حضــوری تهیه و در
کمترین زمان ممکن و به صورت رایگان آن
را دریافت کنید.

