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 کنند، با کلمههای زیادی را در اینترنت سپری می بسیاری از افرادی که ساعت
WiFi  آشنا هستند، اما شاید ندانند که در واقع WiFi ؟ چیست 

Wi-Fi   ها، روش استفاده  سیم پر سرعت بین دستگاها معرفی اتصاالت بی ب
 که شما به لطف اتصالاین احتمال وجود دارد  .  ما از اینترنت را تغییر داد

Wi-Fi باشید داشته  دسترسی  مطلب  این  بررسی  .  به  به  مقاله  این  در 
 .میپردازیم و طرز کار آن را شرح می دهیم WiFi تکنولوژی

WiFi    ؟ یست چ 

 
انگلیسی  عبارت  از  واژه  که  "Wireless Fidelity" این  است  شده   گرفته 

از  گرچه.  به معنی وفاداری یا اتحادیه بیسیم می باشد برای   WiFi معموالً 
های هوشمند،  های قابل حمل مانند تلفن    دسترسی به اینترنت در دستگاه

برای اتصال  WiFi در حقیقت از  شود اماها استفاده می   تبلت ها یا لپ تاپ
به نوبه خود دسترسی   شود کهبه روتر یا نقطه دسترسی دیگری استفاده می 

 .کندبه اینترنت را فراهم می 
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  دستگاه رابط شما به اینترنت به    سیماتصال بی فراهم کننده   WiFi وژیتکنول 
 .است، نه خود اینترنت

دستگاه محلی  شبکه  به  دسترسی  امکان  فراهم همچنین  را  متصل  های 
توانید از طریق این تکنولوژی تصاویری می  کند، به همین دلیل است کهمی 

از   ویدیویی  منبع  یک  به  یا  کنید  چاپ  به  دوربینرا  متصل   WiFi های 
ها در حالتی است که  همه این.  یا داده انتقال دهید دسترسی پیدا کنید و

 .اصال نیازی به اتصال فیزیکی با سیم وجود ندارد

امواج  به جای استفاده از اتصاالت سیمی مانند اترنت، از   WiFi تکنولوژی
 های خاص استفاده می کند که   برای انتقال اطالعات در فرکانس  رادیویی 

در هر  .  گیگاهرتز هستند  5گیگاهرتز و    2.4این فرکانس ها به طور معمول  
دستگاه   که  دارد  وجود  کانال  تعدادی  فرکانس  بی  محدوده  سیم  های 

های  به گسترش سیگنال کمک کنند تا دستگاه توانند در آن کار کنند ومی 
  هرچند که در شبکه ها نشوند؛  ر شلوغی دچار اختالل در سیگنالشخصی د

 .افتدهای شلوغ این اتفاق می 
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شاید اینجا برای شما سوال ایجاد  . این تکنولوژی یک محدوده عملکرد دارد 
 چیست ؟ WiFi محدوده عملکرد شود که 

فاصله یعنی  عملکرد  می   محدوده  کار  آن  در  تکنولوژی  این  که  .  کندای 
 100تواند در هوای آزاد تا  استاندارد می  WiFi ده معمولی یک شبکهمحدو

اثر می   ها و سایر اجسام روی موجساختمان.  متر برسد گذارند و  های آن 
البته این اثر منجر  .  کنندرا محدودتر می  WiFi هایاکثرا قدرت انتقال شبکه  

نمی  قطعی  می .  شودبه  نیز  فرکانس  و  آنتن  داستحکام  بر  مؤثر  تواند  امنه 
بگذارد تأثیر  باالتر مانند    فرکانس.  شبکه  و    5های  گیگا هرتز    6گیگا هرتز 

 .گیگا هرتز دارند 2.4های بسیار مؤثرتری نسبت به  دامنه

 چیست؟   802.11پروتکل  

اغلب وقتی در محافل علمی در مورد روش کارکرد تکنولوژی وای فای صحبت  
 دانید تاثیر این عدد در تکنولوژیآیا می  برند اماام می ن   802.11شود، از  می 

WiFi  چیست؟ 

تواند  ارتباطاتی را که می ها است که نوع    ای از پروتکلاین عدد، نام مجموعه  
سیم رخ دهد را مشخص  های مختلف بی   در فرکانس Wi-Fi در یک شبکه

 .کندمی 

 .های پیشروی نسل ارتباطات وای فای نیز بودام یکی از مولفه ن  802.11

 کنند استفاده می  WiFi هایی که از دستگاه 

با در سراسر کنند تقریهای بسیاری که از این تکنولوژی استفاده می دستگاه  
دارند وجود  اتصاالت   روتربیشتر  .  جهان  از  می  WiFi ها  و پشتیبانی   کنند 

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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تقریبا هر دستگاهی که امروزه بتوان نام یک دستگاه هوشمند را روی آن 
می  اینترنت  به  اتصال  برای  تکنولوژی  این  از  کندگذاشت،  استفاده  . تواند 

لپتلبت   همگی   تاپها،  رومیزی  های  کامپیوتر  تکنولوژی    ها،  این  از 
های جدیدی نیز هستند که شاید ماهیت آن دستگاه کنند اماپشتیبانی می 

 .ها با کامپیوتر ها متفاوت باشد ولی قابلیت اتصال به این تکنولوژی را دارند

 
 WiFi ها متصل بهشاید برای شما سوال پیش بیاید که نام این دستگاه

 چیست ؟ 

های اینترنت اشیا   های هوشمند و دستگاه  ها شامل تلویزیوناین دستگاه
ها   طیف این وسایل بسیار گسترده است، به عنوان مثال یخچال. شوندمی 

دوربین ساعت    و  کنسول  ها،  ها،  اسکنر  و حتی  ها،  ها  رادیو  بازی،  های 
 .توانند از طریق این تکنولوژی به اینترنت متصل شونداتومبیل ها نیز می 

در آینده نزدیک تقریبا هر   نهایت است واستفاده از این تکنولوژی بی موارد 
پروژه هایی در  .  چیزی که تصور کنید به این تکنولوژی متصل خواهد شد

ها به این ها را نیز از طریق چیپست  حال بررسی است که قرار است انسان
 !تکنولوژی متصل کنند
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 وای فای چیست؟ ه  امواج مشابه ب 

دیگری نیز وجود دارند که از یک فرکانس رادیویی بسیار نزدیک  های    دستگاه
توانند از طریق این  ها می البته این دستگاه   کنند کهاستفاده می  WiFi به

ها به اینترنت  فرکانس به اینترنت متصل شوند اما چون ماهیت اتصال آن
 .شودام برده نمی ن  WiFiها با نام امواج متفاوت است، از آن

است که نوعی پروتکل ساخته شده   زیگبی   مناسب در این زمینه،  یک مثال
های هنوز به شکل های ارتباطی با انرژی کم است وبرای استفاده از دستگاه

یک مثال دیگر، بلوتوث است که برای اتصال .  شودمختلف از آن استفاده می 
البته فرکانس نزدیکی  گیرد ور فاصله کوتاه مورد استفاده قرار می دو دستگاه د

توان مثل بلوتوث برای اتصال مستقیم بین می  WiFi از خود.  دارد WiFi به
این اتصال خصوصی است و هیچ .  دو دستگاه در فاصله نزدیک استفاده کرد 

 .عامل سومی قابلیت دخالت در آن را ندارد

https://en.wikipedia.org/wiki/Zigbee
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ها را از این طریق  وجود دارند که قابلیت ارسال داده  هایی  امروزه اپلیکیشن  

عجیب نیست که وقتی از آن ها برای ارسال داده استفاده  .  کنندفراهم می 
 .شودکنید اتصال شما به اینترنت قطع می می 
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 وای فای   نسل جدید 

 
از ادامه   WiFi امروزه نسل جدیدی  در  استفاده است،  و  آزمایش  در حال 

 چیست ؟  WiFi برتری این نسل نسبت به نسل قبلی خواهیم گفت که 

معروف است، تاخیر کمتری نسبت به ورژن    6ورژن   WiFi این نسل که به
دارد پروتکل.  قبلی  بهتر،  بیان  تعریف  به  طوری  ورژن  این  ارتباطی  های 

کنند و این مسئله های کمتری برای اتصال اولیه ارسال می داده  اند کهشده
های مهم این ورژن  یکی دیگر از ویژگی .  خیر کمتر شودشود که تا باعث می 

 .کنداین است که استفاده از آن، انرژی کمتری را مصرف می 

های استفاده کننده، کمتر  همین مسئله باعث خواهد شد که باتری دستگاه
همچنین سرعت این ورژن جدید .  ها افزایش پیدا کندعمر آن مصرف شود و

انجام شد  طبق بررسی  از  60 ه،  های  به  .  است  5ورژن   WiFi درصد بیشتر 
از هر حیث نسبت به ورژن قبلی خود برتر   WiFi صورت کلی ورژن جدید
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های دیجیتال و هوشمند این مسئله باعث خواهد شد که دستگاه  است و
 .گرایش پیدا کنند WiFi به سرعت به سمت استفاده از این ورژن جدید

استفاده این روزای اتصال به اینترنت   در این مطلب نگاهی به تکنولوژی پر
این تکنولوژی تحولی اساسی در دنیای  چیست WiFi انداختیم و دیدیم که

و بود  جهان  ارتباطات  در  را  اینترنت  به  دسترسی  میزان  که  این  بر  عالوه 
 .باالبرد، باعث شد که دنیای اینترنت جهش بزرگی پیدا کند


