স্মার্ট রাউর্ার ইউস কেস
অনলাইন মননর্নরিং অযান্ড ব্লনেিং
১। সমসযা: পরীক্ষা সামনে আর আপোর সন্তাে পড়ানেখা বাদ দদনে ইন্টারনেনে সারাদদে পনড় আনে?
উন্নত দবনের জীবেযাত্রাে ইন্টারনেে একটে অপদরহায অংশ
য
হনে দাাঁদড়নেনে। ফনে এই সমসযাে
আজকাে অনেক বাবা-মানকই পড়নত হে যযখানে তানদর সন্তাে অেোইনে দবনোদনের মাধ্যনমই
সারাদদে কাটেনে যদে।
সমাধান: অযাপ্লম্বনেক দেনে এনসনে স্মােয রাউোর, যার মাধ্যনম যফইসবুক, ইউটেউব সহ যযনকানো
অপ্রনোজেীে ওনেবসাইে পরীক্ষার আনে ব্লক করনত পারনবে।

২। সমসযা: ইন্টারনেে একটে তথ্যভাণ্ডার যা আমানদর জীবেনক অনেক সহজ কনর তু নেনে।
পড়ানেখার কানজ যযমে ইন্টারনেে অনেক সাহাযয কনর, যতমদে দবনোদে এমেদক ক্ষদতকারক/
অপরাধ্মূেক কাজও ইন্টারনেনের মাধ্যনম করা যাে। আপোর সন্তাে আসনে ইন্টারনেে কখে,
দকভানব বযবহার করনে, যসো সবসমে জাো সম্ভব হে ো।
সমাধান: স্মােয রাউোনরর মাধ্যনম ইন্টারনেে বযবহারকারীরা যক কখে অেোইনে দক করনে, তা জাো
যানব। ফনে ইন্টারনেনের দেরাপদ এবং উপযুক্ত বযবহার দেশ্চিত করা সম্ভব হনব।

নরমমার্ মযামনজমমন্ট
১। সমসযা: আপোর বাসা বা অদফনস একাদধ্ক রাউোর আনে যা একাদধ্কজে বযবহার কনর। দকন্তু
প্রদতটে রাউোর পৃথ্কভানব পযনবক্ষণ
য
করা আপোর জনেয কষ্টকর এবং সমেসানপক্ষ হনে যানে?
সমাধান: স্মােয রাউোর এর মাধ্যনম এডদমে যযখানেই থ্াকুে ো যকে, প্রদতটে রাউোর বযবহারকারীনদর
কাযক্রম
য
যদখনত পানরে।

কনর্ওয়ােট এর্াচড কটামরজ
১। সমসযা: আপোর কাে যথ্নক দকেু মুদভ, যেম বা অেয বড় ফাইে দেনত চানে আপোর বে্ ধ্ু। দকন্তু
আপোর বাসা পযন্ত
য আসার সুনযাে হনে ো?
সমাধান: স্মােয রাউোনর আপোর যয যকাে এক্সোরোে যটানরজ দডভাইস (হাডয ড্রাইভ, USB, মাইনক্রা
SD কাডয) সংযুক্ত কনর ডাো যটানরজ সাভযার ততদর করা যানব এবং সহনজই হাইস্পীনড ফাইে যশোর
করনত পারনবে।

২। সমসযা: অদফনসর দবদভন্ন ফাইেপনত্রর সফে কদপ দবদভন্ন দবভানের মনধ্য প্রদতদেেতই প্রনোজে
পড়নে। যসনক্ষনত্র এই ফাইে যপে ড্রাইভ দেনে সবসমে আো যেওো করাে অনেক সমে েষ্ট হে।
সমাধান: স্মােয রাউোনরর যেেওোকয এোচড যটানরজ বযবহার কনর অদফস এর কমে ফাইেগুদে
এক্সোরোে যটানরনজ (USB/SD কাডয/ হাডয ড্রাইভ ) আপনোড কনর দদনে, ফাইে ট্রান্সফানরর এই
সমসযা থ্াকনব ো।

র্াস্ক নিনডউনলিং
১। সমসযা: আপোর সন্তানের পড়ানশাোর জনেয একো রুটেে কনর দদনত চানেে, যানত কনর পড়ার
সমে পড়নব আর পড়ানেখা যশষ কনর দেদদযষ্ট সমে যফইসবুক, ইউটেউনব যযনত পারনব। দকন্তু আপদে
বাসার বাইনর থ্াকনে যসো দেশ্চিত করনবে দক কনর?
সমাধান: োস্ক দশদডউদেং দফচার বযবহার কনর আপদে দেদদযষ্ট ওনেবসাইে দেদদযষ্ট সমনের জনেয ব্লক
করনত পারনবে যানত কনর পড়ার সমে ও ইন্টারনেনে দবনোদেমূেক ওনেবসাইনে যযনত পারনব ো।

২। সমসযা: আপোর অদফনসর ইন্টারনেনের েদত কনম যেনে? অনেনকই অদফনসর ইন্টারনেনে
বযশ্চক্তেত কাজ এবং বড় ফাইে ডাউেনোড কনর। ফনে অদফনস সবার ইন্টারনেনের েদতই কনম
আনস।
সমাধান: স্মােয রাউোনরর মাধ্যনম ইন্টারনেনে যক কতেুকু েদত পানব এবং যকাে সমে যকাে
ওনেবসাইনে যয পারনব বা পারনব ো, দেধ্ারণ
য কনর যদওো যাে। যযমে যকাে কমকতয
য া চাইনে বযশ্চক্তেত

ফাইে অথ্বা অদফস এর ডকুনমন্ট দেদদয ষ্ট সমে যযমে সন্ধ্যা ৮ো যথ্নক সকাে ৬োর দভতর SD কাডয এ
ডাউেনোড করনত পারনব। ফনে অদফস চোকােীে সমে ইন্টারনেনের েদত টিক থ্াকনব।

৩। সমসযা: আপদে অদফস যথ্নক বাসাে এনস েতু ে অযানভঞ্জারস মুদভো যদখনত চাে। দকন্তু এখে
যপ্রানজক্ট দেনে ইন্টারনেনে কাজ করনেে। আপদে অদফনস েযাপেপ দেনে যেনে মুদভ ডাউেনোড হনব
দকভানব?
সমাধান: স্মােয রাউোনর USB ড্রাইভ অথ্বা অেয এক্সোরোে যটানরজ দডভাইস সংযুক্ত থ্াকনে আপদে
ডাউেনোড দেঙ্ক এবং ডাউেনোনডর সমে দেধ্ারণ
য কনর দদনত পারনবে। এরপর রাউোর যকাে
কম্পিউোনরর সাহাযয োড়াই অনোনমটেকভানব দেদদযষ্ট সমনে ফাইেটে ডাউেনোড কনর দেনত পারনব।

কনর্ওয়ােট নিনডও করেডটার
১। সমসযা: আপোর যদাকাে বা ফযাক্টদরনত দসদকউদরটে কযানমরা ইন্সেে করা আনে দকন্তু চুদর বা
ডাকাদতর সমে কযানমরার SD কাডয খুনে দেনে যেনে সন্ধ্াে পানবে দকভানব?
সমাধান: আপোর দসকুদরটে কযানমরা যদদ স্মােয রাউোনরর সানথ্ কানেনক্টড থ্ানক, তাহনে কযানমরার
যরকদডযং সরাসদর রাউোনরর সানথ্ সংযুক্ত এক্সোরোে টনরজ দডভাইনস যসভ হনব। ফনে কযানমরা চুদর
হনেও যরকদডযং হারানবে ো।

স্মার্ট ক াম সলযযিন
১। সমসযা: আপদে বযস্ততার মানে ঘর যথ্নক যবর হনে যেনেে দকন্তু বাসার োইে, ফযাে, এদস ইতযাদদ
বন্ধ্ করা হে দে। ইদতমনধ্যই অদফস চনে এনসনেে।
সমাধান: আমানদর স্মােয রাউোনরর অেযতম অংশ হনে যেেওনে, যানত থ্াকনে আমানদর স্মােয যহাম
পনণযর সানপােয । ফনে আপোর বাসার এপ্লানেন্স স্মােয নফানের মাধ্যনম দেেন্ত্রণ করনত পারনবে দবনের
যযখানেই থ্াকুে ো যকে।
২। সমসযা: আপদে অদফস যথ্নক বাসাে দফরনেে। প্রচুর েরম পনড়নে আজনক আর আপদে জানেে
যয আপোর ঘরও উত্তপ্ত হনে আনে। বাসাে যপ ৌঁনে এদস চাদেনে ঘর িাণ্ডা করনত যবশ সমে যেনে
যানব।
সমাধান: বাসাে যদদ স্মােয রাউোর থ্ানক তাহনে আপদে বাসার দেদদযষ্ট সীমাোর মনধ্য চনে আসনে এদস
অনোনমটেকভানব চােু হনে যাবার বযবস্থা করনত পারনবে।

এপ্লাময়ন্স কেনসনিে ইমলনিে নিল ডার্া
১। সমসযা: আমরা প্রােই দুশ্চিন্তা কদর বাসার যকাে যন্ত্র কতেুকু দবদুযৎ খরচ করনে এবং মানসর
যশনষ দবদুযৎ দবে কত আসনব। যযমে আপদে জােনত চাে েত মানসর দবদুযৎ দবনের কতেুক
আপোর এদসর কারনণ এনসনে।
সমাধান: স্মােয রাউোনর আনে আমানদর স্মােয সুইনচর সানপােয । স্মােয সুইনচ সংযুক্ত প্রদতটে এপ্লানেন্স
পৃথ্কভানব দক পদরমাণ দবদুযৎ দবে ততদর করনে, তা জাো যানব এবং স্মােয রাউোনরর মাধ্যনম এই তথ্য
আপদে ঘনর বাইনর যযখানেই থ্াকুে ো যকে জােনত পারনবে। ফনে তবদুযদতক যন্ত্রপাদত বযবহানর
সনচতে হওো যানব।
২। সমসযা: আমরা ইনেক্ট্রদেক এপ্লানেন্স ক্রে করার সমে সাধ্ারেত মূেয, দডজাইে ইতযাদদর দদনক
গুরুত্ব যদই, দকন্তু পাওোর কন্সািশে যরটেং যখোে কদরো। ফনে প্রােশই যদদখ েতু ে এপ্লানেন্সটে
ঘনর আোর পনর দবদুযৎ দবে অনেক যবনড় যাে।
সমাধান: স্মােয সুইনচর মাধ্যনম আপদে জােনত পারনবে আপোর সারা মানসর দবদুযৎ দবনের জনেয
যকাে যন্ত্রটে কতেুকু দােী যা আপোনক এপ্লানেন্স বযবহার এবং ক্রনের দসন্ধ্ানন্ত সাহাযয করনব।

নিচার ক্লাটার
সমসযা: দশক্ষা প্রদতষ্ঠাে, ফযাক্টদরসহ বৃহত্তর প্রদতষ্ঠানে অনেক সংখযক রাউোনরর প্রনোজে পনড়।
দকন্তু এতগুদে রাউোর মদেের করনবে দকভানব? এবং তানদর সমস্ত দফচার একইসানথ্ ও দেেদমত
দেেন্ত্রনণর কাজটে দকভানব করনবে?
সমাধান: আপোর প্রদতষ্ঠানে স্মােয রাউোনরর সংখযা যতই যহাক ো যকে, সমস্ত রাউোর মদেের করা
এবং তানদর দফচার দেেন্ত্রণ করা সম্ভব মুহনূ তযর মনধ্যই এবং শুধ্ুমাত্র একটে স্মােয রাউোনরর মাধ্যনম।

ডার্া েমন্সমের্র ইউননর্ (DCU)
সমসযা: আপদে একাদধ্ক ইউটেদেটে দমোনরর (পাদে, েযাস, দবদুযৎ) দরদডং সহ যাবতীে তথ্য সংগ্রহ
কনর যকন্দ্রীে সাভযানর পািানত চাে। দকন্তু এই কানজর জনেয আোদাভানব অতযদধ্ক মূনেযর DCU
দডভাইস দকেনত চাে ো।
সমাধান: অযাপ্লম্বনেনকর স্মােয রাউোর DCU দডভাইস দহসানব কাজ করনত সক্ষম। আর এফ যেেওনে
বযবহার কনর ৫০০ দমোর দূরত্ব পযন্ত
য সকে ইউটেদেটে দমোর হনত যাবতীে তথ্য সংগ্রহ কনর যকন্দ্রীে
সাভযানর পািানো এবং সাভযার হনত তথ্য এবং দেনদযশাবেী সংগ্রহ কনর সংদিষ্ট দমোরগুদেনত যপ ৌঁনে
দদনত পারনব স্মােয রাউোর। ফনে আপোনক আোদাভানব যকাে বযেবহুে DCU দডভাইস দকেনত হনব
ো।

ওয়ারমলস করামর্মেড কসর্আপ (WPS)
সমসযা: বাসাে যমহমাে আসনে প্রােশই ওোইফাই এর পাসওোডয চাে। দেরাপত্তার জনেয আপদে
পাসওোডয দদনত দিধ্ানবাধ্ করনেও ভদ্রতার খাদতনর দদনতই হে। সহনজ এবং দেরাপনদ বাসার
ওোইফাই বযবহার করনত যদওোর উপাে দক?
সমাধান: স্মােয রাউোনর WPS দফচার রনেনে, যার িারা আপদে ওোইফাই পাসওোডয কাউনক যশোর
ো কনরই যয যকাে বযশ্চক্তনক ওোইফাই অযানক্সস দদনত পারনবে। প্রদতবার WPS চােু করনে একটে
অস্থােী দপে যকাড সৃটষ্ট হে যা যমাবাইে, েযাপেপ ইতযাদদনত প্রনবশ করনে ইন্টারনেে সংনযাে পাওো
যানব। দপে যকাডটে অস্থােী দবধ্াে পরবতীনত অেয যকউ যকাডটে বযবহার কনর আপোর ওোইফাই
সংনযাে পানব ো। ফনে আপদে দেশ্চিনন্ত আপোর ওোইফাই যশোর করনত পারনবে।

