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 مقدمه:

يك شبكه كامپيوتري سلولي، شبكه اي راديويي است كه از تعدادي سلول تشكيل شده است و هر سلول به يك محل ثابت 

 )Cell Siteمتصل مي شود كه به آن سايت سلول (

ش راديويي گسترده اي را در ) مي گويند. اين سلول ها وقتي در كنار هم قرار مي گيرند، پوشBase Stationيا ايستگاه پايه (

مناطق مختلف جغرافيايي ايجاد مي كنند. به اين ترتيب، دستگاه هاي زيادي از جمله تلفن هاي همراه مي توانند با يكديگر 

  ارتباط برقرار كنند، حتي اگر در سلول متحرك باشند يا از سلولي به سلول ديگر بروند.

 خاصي دارند: شبكه هاي سلولي نسبت به ساير رقبا مزاياي

حجم باالمصرف انرژي پايينپوشش باالكاهش اختالل با سيگنال هاي ديگريكي از مثال هاي قديمي سيستم مخابراتي سلولي، 

سيستم تاكسي تلفني است كه در تمام سطح شهر آنتن هاي آن پراكنده است و تاكسي ها از اين طريق با مركز در ارتباط 

لولي، يك ناحيه مي تواند به بخش هاي شبيه به سلول تقسيم شود. از آنجا كه ترسيم شكل خواهند بود. در سيستم راديويي س

 8يا  6، 4دايره يا حالت واقعي گستره پوشش دهي يك آنتن موجب هم پوشاني در طرح نمادين مي شود، عموما شكل هاي 

جهي شكل هاي مرسوم تري هستند. هر و 6وجهي براي ترسيم محدوده تحت پوشش هر آنتن به كار مي رود. البته شكل هاي 

) كه متناسب با آن يك ايستگاه پايه راديويي نيز وجود دارد. به F1–F6كدام از اين سلول ها به فركانسي مجهز خواهد شد (

اين دليل شش سطح فركانسي مختلف تعيين مي شود كه سلول هاي متجاور با يكديگر تداخل نداشته باشند. اين فركانس ها 

 ال هاي غيرهمجوار نيز مي توانند تكرار شوند و تنها مانع، همسايه نبودن سلول هاي با فركانس يكسان است.در سيگن

 

 

 حركت از يك سلول به سلول ديگر

در مثال تاكسي تلفني كه بررسي شد، وقتي يك تاكسي از اولين برج دور مي شود و به برج دوم نزديك مي شود، خود راننده 

فركانس را تغيير مي دهد تا به موج مورد نظر برسد. اگر به دليل نبود سيگنال اتصال قطع شد، راننده  تاكسي در صورت نياز

  تاكسي از اپراتور ايستگاه پايه مي خواهد دوباره پيغام را با فركانس ديگري بفرستد.
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ر جا مي دهند و نياز هست كه در سيستم شبكه سلولي، از آنجا كه دستگاه هاي موبايل مدام از يك سلول به سلول ديگر تغيي

اتصال حفظ شود، تغيير از يك فركانس سلول به فركانس يك سلول ديگر به صورت الكترونيكي و بدون ايجاد وقفه، در ايستگاه 

پايه انجام مي شود. تمام اين تغييرات خودكار هستند و از عمليات دستي براي آن استفاده نمي شود. به اين عمل تحويل 

)Handover( ) يا رها كردنHandoff مي گويند. به طور كل كانال جديد به صورت خودكار در موبايل قرار مي گيرد تا (

تبادل اطالعات از طريق آن شبكه انجام پذيرد. در اين مرحله موبايل به صورت خودكار از يك كانال به كانال ديگر منتقل مي 

  ديگر متفاوت است. شود. شيوه دقيق عمليات تحويل از يك سيستم به سيستم

 

 

  است GSMيك مثال واقعي شبكه 

كاربردي ترين مثالي كه مي توان در مورد شبكه هاي سلولي زد، شبكه تلفن همراه است. يك تلفن همراه دستگاهي است كه از 

انتقال طريق سايت سلول به دريافت و ارسال اطالعات تماس مي پردازد. موج هاي راديويي به جاي سيم هاي مسي وظيفه 

  صوت را برعهده دارند.

شبكه هاي تلفن همراه مدرن به اين دليل از سلول ها استفاده مي كنند چرا كه فركانس ها محدود هستند و معموال ميان چند 

سرويس مشترك اند. مراكز سلولي تلفن همراه فركانس را به صورت كامپيوتري تغيير مي دهند و از انتقال دهنده هاي نيروي 

  ستفاده مي كنند. به همين دليل گاهي اوقات اتصاالت همزمان منجر به بازدهي پايين آنتن ها خواهد شد.ضعيفي ا

شبكه تلفن را اپراتور تلفن همراه كنترل مي كند. مسئوليت كنترل پوشش و حجم اين شبكه نيز با اپراتور است. مناطق بزرگ و 

وانند تعداد باالي تلفن هاي همراه را در آن ناحيه پشتيباني كنند. شلوغ معموال سلول هاي كوچك تر و بيشتري دارند كه بت

  تمام شبكه هاي سلولي به يك مركز تلفن متصل هستند و آن هم در كل به شبكه عمومي تلفن متصل خواهد شد.
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 6ه متري را پوشش مي دهد در حالي كه در مناطق خارج شهر اين ميزان حتي ب 600در شهرها معموال هر سلول شعاعي 

كيلومتري هم  30كيلومتر هم مي رسد. حتي اين مساله ممكن است كه يك كاربر در شرايط مناسب بتواند از يك ايستگاه در 

  سيگنال دريافت كند.

از آنجا كه تمام شبكه هاي تلفن همراه از فناوري سلولي استفاده مي كنند در برخي از كشورها از جمله آمريكا، تلفن سلولي به 

تلفن همراه به كار برده مي شود. هر چند شبكه هاي ماهواره اي تلفن هاي همراهي هستند كه مستقيما با برج هاي جاي واژه 

  سلولي در تماس نيستند و به صورت غيرمستقيم و از طريق ماهواره از اين برج ها اطالعات دريافت مي كنند.
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  فصل اول:

 توسعه شبكه هاي محلي بي سيم 

) بي سيم بتدريج از نظر اندازه، تعداد نصب و تكميل شدن تكنولوژي رشد كرده اند و اكنون به LANمحلي ( شبكه هاي

مرحله جديدي از سرمايه گذاري بر روي آنها را در طي سال آينده يا دو سال  ITمرحله اي رسيده اند كه بسياري از مديران 

ها در شركتها، مراكز پزشكي و  WLANكه اداره كننده  ITيران تن از مد 10آينده آغاز خواهند كرد. بر طبق اظهارات 

براي  802.11nدانشگاه ها هستند طرح هاي توسعه شامل فراهم نمودن پهناي باند فوق العاده افزايش يافته از طريق استاندارد 

شتيباني مي كنند، و هم تماس هاي سلولي را پ Voice-Over-Wi-Fiكابران و استفاده از تلفن هاي دو وضعيتي كه هم 

 هستند. 

گفته اند كه هزينه ارتقا سخت افزار و نگراني در مورد  ITاما همه شركت ها آماده اين سرمايه گذاري نيستند. بعضي از مديران 

امنيت بي سيم آنها را نسبت به افزودن قابليت به شبكه هاي محلي بي سيم شان دلسرد نموده است. بسياري از تحليلگران نيز 

و ديگر ابداعات بي سيم آينده توسط شركت هاي بزرگ  802.11nت به سرعت پذيرش تلفن هاي دو وضعيتي، استاندارد نسب

تن از  50000يكي ازشركت هايي است كه سعي در پيشرفت تكنولوژي بي سيم دارد. به طور تخميني  BP PLCترديد دارند. 

 Curtاكنون اين كمپاني نفتي كه در لندن واقع است به گفته  برخوردارند. WLANكاركنان دفتري اين شركت از دستيابي 

Smith  مدير تكنولوژي هاي كاربردي، قصد دارد دوره جديدي از پروژه ها شامل افزودن پشتيباني بي سيم مجزا براي مشاهده

 كنندگان و پيمانكاران را آغاز نمايد. 

توليد و سكوهاي حفاري برون مرزي خود را تقبل نموده است. توسعه بي سيم عمده در پااليشگاه ها، بخش هاي  BPدر ضمن 

-Wiپااليشگاه خود نصب كرده و قصد دارد نقاط دستيابي  14تاكنون اين شركت نقاط دستيابي بي سيم را در دو پااليشگاه از 

Fi  ماشين كه كاركنان براي سرويس خط لوله ها استفاده مي كنند، به كار گيرد 500موبايل را بر روي . 

را در سال آينده و به احتمال زياد در يك  Wimaxيك يا دو آزمايش از تكنولوژي  BPبنا به اظهارات اسميت شركت 

روي بهره برداري  Mbit/sec 15توان عملياتي تا  WiMaxپااليشگاه و يك حوزه نفتي بزرگ آغاز خواهد كرد. انتظار مي رود 

رتابل يا ثابت فراهم سازد و به دستگاه هاي كاربر نهايي براي داشتن يك خط براي برنامه هاي پ 40Mbit/Secهاي موبايل و 

 مستقيم سايت به يك ايستگاه پايه نياز نداشته باشد. 
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اميدوار است اين تكنولوژي بتواند يك جايگزين ارزانتر براي نصب نقاط دستيابي بي سيم بيشتر فراهم  BPاسميت مي گويد: 

ديوايس براي بدست  100دالر هزينه دارد و عالوه بر پيچيدگي هايي نصب ممكن است تا  500بي كند. هر كدام از نقاط دستيا

 آوردن پوشش مناسب الزم باشد. 

كيفيت سرويس بي سيم و استاندارد هاي امنيتي انتخاب شده در سال گذشته اطمينان بيشتري در مورد اين تكنولوژي به 

ستفاده از شبكه هاي محلي بي سيم در حوزه هاي جديد كمك مي كند. استاندارد مي دهند و به تمايل آنها به ا ITمديران 

برابر آنچه فعال  4يعني حدود  200Mbit/secرا تا  Wi-Fiاست كه مي تواند توان عملياتي  802.11nبسيار مطلوب ديگر 

 Institute of Electrical and Electronicsامكان پذير است، افزايش دهد. انتظار مي رود طبق آنچه در سايت 

Engineers  802.11اعالم شده استانداردn  به تصويب برسد.  2008در اوايل سال 

Brad Sandt  مهندس شبكهPark Hill School District  :مي گويدWLAN  ها با سرعت نسبتاً بااليي در حال رشد و

را بي نهايت مهم مي سازند. از آنجاييكه  802.11nپيشرفت هستند و براي كاربران دستيابي به كارآيي تعهد شده توسط 

WLAN  ها شبكه هاي مشترك هستند افزودن كاربرها به توان عملياتي كندتر منجر مي شود بنابراين پهناني باند اضافي

 بسيار مورد استقبال قرار مي گيرد. 

مي گويد  Sandtده است. در ماه آگوست نصب كر 802.11gبر پايه تكنولوژي فعلي  WALNتنها يك  Park Hillاما 

به زودي هزينه بسيار زيادي براي  802.11nنقطه دستيابي مي باشد، به  725نگراني او اين است كه ارتقا شبكه، كه داراي 

Park Hill  .در برداشته باشد 

Sandt اني مي مي گويد كه در انتظار نصب تكنولوژي صوتي دو وضعيتي كه هم تماس هاي سلولي و هم بي سيم را پشتيب

اكنون براي حفظ اتصال ناچار به حمل دو يا سه دستگاه مي باشند در حاليكه تلفن هاي  Park Hillكند، است اكثر كاركنان 

در زمانيكه كاركنان در برد قرار دارند و سپس تغيير به سرويس  WLANدو وضعيتي مي توانند براي گرفتن تماس از طريق 

 ستفاده قرار گيرند. سلولي معمول در هنگام نياز مورد ا

ميليون دالري است كه دانشگاه  300و نصب هاي سلولي يكي از اهداف پروژه پوشش شبكه  Wi-Fiارتباط يكپارچه بين 

Medical Center  .پطرزبورگ در ماه گذشته اعالم نموده استUPMC  ابزار  3300در نظر دارد به عنوان بخشي از پروژه

اين مركز پزشكي مي گويد:  ITداد از كاركنان فراهم سازد. بيل هانا قائم مقام زير ساخت دستي در وضعيتي را براي اين تع

UPMC  دفتر و ديگر سايت هاي بيماران سرپايي را مديريت مي كند. قابليت هاي دو  400نوزده بيمارستان و در حدود

زيرا سرويس سلولي هميشه در نواحي  وضعيتي مي تواند به پزشكان و پرستاران در حال حركت بين ساختمان ها كمك كند
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كوهستاني اطراف پطرزبورگ جوابگو نيست. در ضمن آنها مي توانند از اتصاالت سلولي در نواحي كه فراهم كنندگان فاقد لينك 

 هستند استفاده كنند.  Wi-Fiهاي 

ه در شيكاگو قرار دارد، در ك Anthony Maranoتن از كاركنان شركت  50به عنوان بخشي از ارزيابي تكنولوژي در حدود 

اين  IT، مدير Chris Nowakماه گذشته استفاده از تلفن هاي دو وضعيتي ساخت موتوروال را آغاز نموده اند.  18طي 

 WLANشركت مي گويد اين تلفن ها به كاركنان اجازه مي دهند تا تماس هايشان را در حال حركت در بخش هاي مجهز به 

صورت خارج شدن از اين قسمت ها صحبت تلفني خود را بر روي يك شبكه سلولي ادامه دهند و شركت داشته باشند و در 

به طور كامل از تلفن هاي دو وضعيتي فعلي  Nowakبدين ترتيب دستاوردهاي بهره وري ارزشمندي فراهم مي سازند. گر چه 

 راضي نيست. 

Nowak شته و ارزانتر باشند و او بتواند تعداد بيشتري از آنها را در مي گويد كه تمايل دارد اين تلفن ها نمايشگر بهتري دا

 اختيار كاربران قرار دهد. 

Kevin Goulet  مدير بخش مديريت محصول گروه راهكارهاي سيار شركتي موتوروال مي گويد، موتوروال در حال كار بر روي

و  Maranoا موتوروال از ارزيابي هاي خود در مي باشد. ام Maranoيك ابزار دستي دو وضعيتي جديد براي مشترياني مثل 

ديگر سايت ها متوجه شده كه اكثر كاركنان به قابليت هاي دو وضعيتي نياز ندارند. و ابزارهاي دستي پشتيباني كننده ديتا و 

 را ترجيح مي دهند.  WLANصوت براي فقط استفاده 

عرفي شده است. اما پرسش مهمي كه از طرف كاربران مدل تلفن هاي دو وضعيتي از جانب چندين فروشنده م 12حداقل 

-Wiهاي  hot spotاحتمالي مطرح مي شود اين است كه امنيت اين تكنولوژي چگونه فراهم مي شود، بخصوص در رابطه با 

Fi  .عمومي 

عهد نموده سال ت 4را براي بيش از  WLANيك نمونه از اين مورد است. اين شركت پشتيباني از تكنولوژي  Boeingشركت 

 Allenايالت نصب شده اند.  48نقطه دستيابي دارد كه در كارخانه ها و دفاتر اين شركت در  3000و در حال حاضر در حدود 

Ballinger  مدير ارشد يكپارچه سازي شبكه هاي توزيعيboeing  مي گويد: باالترين تمركز نقاط دستيابي بر روي طبقات

 ترنت به علت شلوغي محل غير عملي مي باشد، قرار دارد. توليد يعني جاييكه كشيدن كابل ا

مي گويد كه شركت نسبت به امنيت بسيار آگاه و هوشيار است و  Boeing، مدير سرويس هاي شبكه Cliff Naughtonاما 

را حكفرمايي مي كند. با تلفن هاي دو وضعيتي، حامل بي سيم بايد رومينگ  WLANاين هوشياري بر گسترش استفاده از 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


10 

 

در شبكه هاي شركتي و برعكس پشتيباني كند واين بسيار پيچيده مي باشد. اين كار بسيار طاقت فرسا و سنگين است و تا 

 زمانيكه اطمينان كامل حاصل نشود انجام نخواهد شد. 

Doug Hill  معمار اصلي شبكه درBoeing  مي گويد، در دوره جديد افزودن صوت بر رويWi-Fi  تر به تنهايي عملي

، به كار گرفته شوند. او WLANاست. بعضي قوانين بايد براي نگهداشتن كيفيت باالي صدا، به ويژه با تعداد فراوان كاربران 

همچنين درباره اينكه انتقال از تگ هاي شناسايي فركانس راديويي بر روي يك شبكه مجزا ممكن است با تماس هاي صوتي 

Wi-Fi ه است. در مورد توسعه پهناي باند بي سيم با تداخل كند، اظهار نگراني نمودHill ،802.11n  اظهار داشت كه

Boeing  ندارد. او در ادامه گفت: اين كار به تغييرات  2008عالقه اي به نصب هزاران نقطه دستيابي جديد تا بعد از سال

 سخت افزاري زيادي نياز دارد و ما فعالً عالقه اي به اعمال اين تغييرات نداريم. 

Naughton  :مي گويدBoeing  با فروشندگان ديگر درباره جاييكه كه مي تواند ازWiMax  وzigBee  كه يك تكنولوژي

بي سيم نوظهور براي مانيتورينگ و كنترل حرارت، نور و امنيت ساختمان ها مي باشد، سود ببرد، گفتگو نموده است. اما ممكن 

در ساختمان ها عالقمند شود.  zigBeeقراردادن قابليت هاي مبتني بر  به Boeingاست مدت زمان درازي طول بكشد تا 

بخشي از علت اين دير دست به كار شدن بدين سبب است كه شركت در حال يكپارچه سازي فضاي دفاتر و محل توليد خود 

  است.  

Paul DeBeasi  يكي از تحليلگران گروه ،Burton  درMilford  802.11مي گويد، با اضافه شدنn  و ديگر استانداردهايي

واقعا قابل اعتماد و پيش بيني پذير  Wi-Fiكه براي عملكردهايي مثل رومينگ و مديريت شبكه بي سيم توسعه يافته اند، 

خواهد بود و كارآيي بااليي خواهد داشت، گر چه پيش بيني اينكه چه زمان اين استانداردها توسط كاربران مورد پذيرش قرار 

 ل است. مي گيرند مشك

Philip Redman  802.11، تحليلگر گارتنر پيش بيني نموده كه تكنولوژي مبتني برn  به طور گسترده نصب  2012تا سال

 زمانبندي فعلي خود براي تصويب اين استاندارد را برآورده سازد.  IEEEنخواهد شد، حتي اگر 

Bob Egan  يكي از تحليلگران ،Tower Group  درNeedham از نظر من نگراني هاي امنيتي درباره شبكه مي گويد ،

 ادامه خواهند داشت و رشد آنها را محدود مي سازد و اين مسئله به ويژه در شركت هاي بزرگ ديده مي شود.  Wi-Fiهاي 

Brian Tucker ه ، مدير بازاريابي موبايل اينتل مي گويد، در بعضي شركت ها شبكه هاي بي سيم آنچنان رواج يافته اند ك

 Jonesتن از كاركنان  5000بسياري از كاركنان ديگر نيازي به استفاده از اتصاالت سيمي ندارند . به عنوان مثال در حدود 
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Farm Office  اينتل در پورتلند براي كارهاي مهم به يكWLAN  اتكا داشته و از آن به عنوان شبكه بنيادي خود استفاده

  به خوبي كار مي كنند. مي كنند. اكثريت با تجهيزات بي سيم 

ها را تبليغ مي كند. اين سازنده چيپ اعالم  WLANنه يك جايگزين كامل اينتل با همكاري سيسكو استفاده نسل بعد براي 

در اختيار كاربران قرار دهد. در  2007در نيمه اول سال  802.11nبا پشتيباني  Centrinoنموده قصد دارد يك چيپ موبايل 

ها  WLANاعتراف نمود كه براي همه كاربران  Tucketنخواهد ماند. اما  IEEEصويب استاندارد توسط اين مورد منتظر ت

 جايگزين اترنت نمي باشند. 

Rager Daniel  مدير زير ساخت شبكه درNorth Carolina Central University Durham  مي گويد، اين دانشگاه

 Voiceانتقال ويديو براي كاربران نهايي استفاده مي كند. در ضمن آزمايش از يك شبكه بي سيم بزرگ براي برنامه هايي مثل 

Over Wi-Fi  .را نيز آغاز نموده استWi-Fi  هرگز جايگزينLAN  سيمي ما نخواهد شد. ماGigabit Ethernet  را براي

در اين است  Wi-Fiرزش اصلي مگابيت يا بيشتر با بي سيم در مقايسه چندان باال نيست. ا 100هر دسك تاپ داريم بنابراين 

براي كاربران كار مي  LANكه دستيابي هميشگي به ديتا را فراهم مي سازد و به عنوان يك روش مقرون به صرفه گسترش 

 كند. 

John Tuman  مدير سرويس هاي شبكهWakeMed  مي گويد، پرستارانWakemed  مي توانند از داشتن تلفن هاي دو

و تلفن هاي سلولي  Voice-over-wifiمل اين تلفن ها بسيار آسانتر از حمل ابزارهاي دستي وضعيتي سود ببرند زيرا ح

 تن از كاركنان اين مركز بهداشتي استفاده مي كنند.  500جداگانه خواهد بود كه اكنون حدود 

Tuman  تمايل دارد براي رديابي تجهيزات پزشكي از تگ هايRFID وسط تگ ها را از استفاده كند و ديتاي توليد شده ت

  و دو وضعيتي هنوز جز آيتم هاي مورد آرزو مي باشند.  RFIDخود انتقال دهد. اما تكنولوژي هاي  wifiطريق شبكه 

  تكنولوژي بي سيم

هاي  hotspotبيشتر فشار براي گسترش استفاده از شبكه هاي محلي بي سيم از جانب مشترياني مي باشد كه به استفاده از 

Wi-Fi  خو گرفته اند، بخصوص دانشجوياني كه خواهان دستيابي به اين تكنولوژي در هنگام تردد از خوابگاه ها به رايگان

 كالس ها و كافي شاپ هاي حومه مي باشند. 

Roger Daniel مدير زير ساخت شبكه در ،North Carolina central university  مي گويد، ما ناچاريم ازWi-Fi  در

نقطه دستيابي بي سيم در داخل و  300دانشجوي خود در حدود  8000م. اين دانشگاه براي پشتيباني از دانشگاه استفاده كني

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


12 

 

شده  Wi-Fiتقويت شده نصب كرده است. در خواست هاي زيادي براي  802.11نقطه دستيابي در خارج در يك شبكه  20

و غيره صورت گرفته اند. به عالوه  Pocket PCاست و اين تقاضاها به ويژه از جانب كاربران تجهيزات جديد مثل پالم، 

خود براي انتقال ويديو به كاربران نهايي و دريافت تصاوير از دوربين هاي امنيتي كه در نواحي دور  Wi-Fiدانشگاه از شبكه 

ارزيابي  يعني در جاهاييكه استفاده از اتصاالت سيمي سخت است، كار گذاشته شده اند، استفاده مي كند. دانشگاه در حال

Voice Over Wi-Fi  بوده و ابزار دستي دو وضعيتي احتماالً تكنولوژي خواهند شد كه بررسي و تحقيق در طي دو سال

 آينده را تضمين مي كنند. 

Daniel  مي گويد، ما باChapel Hill ،Duke  و ديگر دانشگاه هاي مجاور درResearch Triangle park  قرار مي

 همگام باشيم.  Jonesesايد با گيريم، بنابراين ما ب

Saustrup  مدير عملياتDistrict IT  كالج در  5مي گويد، گروهي متشكل ازSan Antonio  به نامAlamo 

Community College District  ياACCD 477  تن از كاركنان  6000دانشجو و  50000نقطه دستيابي را براي حدود

 خواهد شد.  ACCDر ساخت استاندارد در تمام ساختمان هاي يك زي WLANبه كار گرفته اند. به زودي 

Saustrup  انتظار دارد كه در طي دو سال آينده رشد سريعي در تعداد كاربران بي سيم مشاهده نمايد و دانشگاه در نهايت

  ان مي بينيم. را به عنوان يك منفعت ثانويه براي كاربر Wi-Fiبتواند تلفن هاي دو وضعيتي را پشتيباني كند. ما صوت 

پرسنل فروش نقش دومي را به عنوان خريدار بر  Anthony Maranoتلفن هاي دو وضعيتي فروش را افزايش مي دهند در 

داخل ساختمان شركت و هم شبكه سلولي  WLANعهده دارند. آنها اكنون از تلفن هاي سيار دو وضعيتي كه هم بر اساس 

مي گويد، اين تلفن ها و پشتيباني  Chris Nowakي كنند، استفاده مي نمايند. خارج از ساختمان كار م Cingularبي سيم 

ماه گذشته مورد  18تن از كاركنان در طي  50كننده هاي شبكه براي تكنولوژي دو وضعيتي در حالت توليد كامل توسط 

رار دارد: سازنده تلفن شركت فروشنده ق 3استفاده قرار گرفته اند. سيستم بي سيم بر پايه تكنولوژي آزمايشي از جانب 

كه نقاط دستيابي بي سيم و  Proxim Wirelessكه به تجهيزات سوئيچينگ فراهم مي كند و  Avayaموتوروال، شركت 

 نرم افزارهاي مربوطه را تامين مي نمايد. 

ها از تلفن هايشان پايي و كنترل محل  400000كاركنان مجهز به اين تلفن ها مي توانند در حال گشت و گذار در انبار 

شركت متصل شوند. اگر نياز داشته باشند به محيط خارج بروند مي  WLANنقطه دستيابي به  72استفاده كنند و از طريق 

توانند با شبكه سلولي به گفتگوي تلفني خود ادامه دهند. نيازي به شارژ باتري ها، داشتن دو اسم رمز صوتي، دو صندوق صوتي 

 ست. و دو شماره تلفن ني
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Nowak  مي گويد، سوئيچ بين شبكه ها سريع است. كيفيت صدا نيز بهتر از تلفن هاي معمولي مي باشد. فروشMarano  از

درصد افزايش داشته است. اضافه نمودن  10زمان استفاده از تكنولوژي دو وضعيتي و بدون افزايش تعداد كاركنان فروش حدود 

 تلفن ها دليل اصلي رشد فروش است. 

ا هنوز امكان زيادي براي پيشرفت اين ابزارهاي دستي موجود است. مثال يك نمايشگر بهتر مي تواند كاركنان را قادر سازد از ام

تلفن هاي خود براي مشاهده عكس هاي محصوالت ارائه شده استفاده كنند. در حال حاضر فروشندگان مي توانند تصاوير را 

 مشاهده تصاوير به كامپيوتر رجوع كنند.  ارسال نمايند اما خريداران بايد براي

Nowak  دالر براي هر دستگاه تعداد خريداران دو  600اظهار داشته كه در صورت كاهش قيمت تلفن ها به زير قسمت فعلي

 برابر خواهند شد. 

Kevin Goulet ضعيتي رئيس بخش مديريت محصول گروه راهكارهاي شركتي موتوروال توضيحي در مورد تلفن هاي دو و

قيمت تلفن ساخت اين شركت و نيز قابليت هاي توسعه يافته آن را  Nowakساخت اين شركت نداده است. اما اظهار داشته 

 دوست خواهد داشت. 

Nowak  مي گويد كه انتظار دارد تكنولوژي جديد رشد بيشتري براي كاربران تجاري داشته باشد. همه تمايل دارند اين

اده قرار دهند. ما آن را عالي مي بينيم. ما حتي يك شركت تكنولوژي نيستيم بلكه فقط سبزيجات و تكنولوژي را مورد استف

  ميوه جات مي فروشيم. اگر ما توانسته ايم آن را درك كنيم ديگران نيز مي توانند.

  تعريف شبكه هاي سلولي:

شده است و هر سلول به يك محل ثابت يك شبكه كامپيوتري سلولي، شبكه اي راديويي است كه از تعدادي سلول تشكيل 

 )Cell Siteمتصل مي شود كه به آن سايت سلول (

) مي گويند. اين سلول ها وقتي در كنار هم قرار مي گيرند، پوشش راديويي گسترده اي را در Base Stationيا ايستگاه پايه (

از جمله تلفن هاي همراه مي توانند با يكديگر  مناطق مختلف جغرافيايي ايجاد مي كنند. به اين ترتيب، دستگاه هاي زيادي

 ارتباط برقرار كنند، حتي اگر در سلول متحرك باشند يا از سلولي به سلول ديگر بروند.

 شبكه هاي سلولي نسبت به ساير رقبا مزاياي خاصي دارند:
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ديمي سيستم مخابراتي سلولي، حجم باالمصرف انرژي پايينپوشش باالكاهش اختالل با سيگنال هاي ديگريكي از مثال هاي ق

سيستم تاكسي تلفني است كه در تمام سطح شهر آنتن هاي آن پراكنده است و تاكسي ها از اين طريق با مركز در ارتباط 

خواهند بود. در سيستم راديويي سلولي، يك ناحيه مي تواند به بخش هاي شبيه به سلول تقسيم شود. از آنجا كه ترسيم شكل 

 8يا  6، 4واقعي گستره پوشش دهي يك آنتن موجب هم پوشاني در طرح نمادين مي شود، عموما شكل هاي  دايره يا حالت

وجهي شكل هاي مرسوم تري هستند. هر  6وجهي براي ترسيم محدوده تحت پوشش هر آنتن به كار مي رود. البته شكل هاي 

ب با آن يك ايستگاه پايه راديويي نيز وجود دارد. به ) كه متناسF1–F6كدام از اين سلول ها به فركانسي مجهز خواهد شد (

اين دليل شش سطح فركانسي مختلف تعيين مي شود كه سلول هاي متجاور با يكديگر تداخل نداشته باشند. اين فركانس ها 

  است.در سيگنال هاي غيرهمجوار نيز مي توانند تكرار شوند و تنها مانع، همسايه نبودن سلول هاي با فركانس يكسان 

 

 

 حركت از يك سلول به سلول ديگر

م نزديك مي شود، خود راننده در مثال تاكسي تلفني كه بررسي شد، وقتي يك تاكسي از اولين برج دور مي شود و به برج دو

تاكسي در صورت نياز فركانس را تغيير مي دهد تا به موج مورد نظر برسد. اگر به دليل نبود سيگنال اتصال قطع شد، راننده 

 تاكسي از اپراتور ايستگاه پايه مي خواهد دوباره پيغام را با فركانس ديگري بفرستد.

هاي موبايل مدام از يك سلول به سلول ديگر تغيير جا مي دهند و نياز هست كه  در سيستم شبكه سلولي، از آنجا كه دستگاه

اتصال حفظ شود، تغيير از يك فركانس سلول به فركانس يك سلول ديگر به صورت الكترونيكي و بدون ايجاد وقفه، در ايستگاه 

استفاده نمي شود. به اين عمل تحويل  پايه انجام مي شود. تمام اين تغييرات خودكار هستند و از عمليات دستي براي آن

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


15 

 

)Handover) يا رها كردن (Handoff مي گويند. به طور كل كانال جديد به صورت خودكار در موبايل قرار مي گيرد تا (

تبادل اطالعات از طريق آن شبكه انجام پذيرد. در اين مرحله موبايل به صورت خودكار از يك كانال به كانال ديگر منتقل مي 

  . شيوه دقيق عمليات تحويل از يك سيستم به سيستم ديگر متفاوت است.شود

 

 است GSMيك مثال واقعي شبكه 

ان در مورد شبكه هاي سلولي زد، شبكه تلفن همراه است. يك تلفن همراه دستگاهي است كه از كاربردي ترين مثالي كه مي تو

طريق سايت سلول به دريافت و ارسال اطالعات تماس مي پردازد. موج هاي راديويي به جاي سيم هاي مسي وظيفه انتقال 

 صوت را برعهده دارند.

استفاده مي كنند چرا كه فركانس ها محدود هستند و معموال ميان چند  شبكه هاي تلفن همراه مدرن به اين دليل از سلول ها

سرويس مشترك اند. مراكز سلولي تلفن همراه فركانس را به صورت كامپيوتري تغيير مي دهند و از انتقال دهنده هاي نيروي 

 آنتن ها خواهد شد. ضعيفي استفاده مي كنند. به همين دليل گاهي اوقات اتصاالت همزمان منجر به بازدهي پايين

شبكه تلفن را اپراتور تلفن همراه كنترل مي كند. مسئوليت كنترل پوشش و حجم اين شبكه نيز با اپراتور است. مناطق بزرگ و 

شلوغ معموال سلول هاي كوچك تر و بيشتري دارند كه بتوانند تعداد باالي تلفن هاي همراه را در آن ناحيه پشتيباني كنند. 

 ي سلولي به يك مركز تلفن متصل هستند و آن هم در كل به شبكه عمومي تلفن متصل خواهد شد.تمام شبكه ها

 6متري را پوشش مي دهد در حالي كه در مناطق خارج شهر اين ميزان حتي به  600در شهرها معموال هر سلول شعاعي 

كيلومتري هم  30واند از يك ايستگاه در كيلومتر هم مي رسد. حتي اين مساله ممكن است كه يك كاربر در شرايط مناسب بت

 سيگنال دريافت كند.
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از آنجا كه تمام شبكه هاي تلفن همراه از فناوري سلولي استفاده مي كنند در برخي از كشورها از جمله آمريكا، تلفن سلولي به 

ستند كه مستقيما با برج هاي جاي واژه تلفن همراه به كار برده مي شود. هر چند شبكه هاي ماهواره اي تلفن هاي همراهي ه

  سلولي در تماس نيستند و به صورت غيرمستقيم و از طريق ماهواره از اين برج ها اطالعات دريافت مي كنند.

  

  انواع شبكه هاي سلولي:

 GSMشبكه هاي 

 WIMAXشبكه هاي 
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 فصل دوم:

 GSMشبكه هاي 

  :تاريخچه

 عدم. نهاد زوال به رو اروپا، در ميالدي هشتاد  دهه اوايل در همراه تلفن) Cellular phones(سلولي هاي گوشي گسترش

 با 1982 سال در را اروپايي كشورهاي اطالعات فناوري و ارتباطات وزراي اجالس سران تكنولوژيكي، هاي استانداردسازي وجود

 گروه ساخت به تا ساخت وادار باشد فادهاست قابل قاره، سراسر در كه همراه هاي گوشي براي واحد استاندارد يك  توسعه هدف

 . ورزند مبادرت) GSM( همراه تلفن  ويژه

 به استاندارد مديريت مسووليت 1989 سال در و شد افتتاح فنالند در و 1988 سال در نيز ام اس جي استاندارد  شبكه نخستين

 عمومي سيستم( GSM هاي شبكه اندازي اهر نخست فاز و شد واگذار) ETSI( اروپا سيار ارتباطات استانداردهاي  موسسه

 . شد برداري بهره 1990 سال در نيز قاره سراسر در)  سيار ارتباط

GSM(Global System for Mobile communication  (و  GPRS(General Packet Radio Service  (

 .باشند مي همراه ارتباطات المللي بين سيستم استانداردهاي

 سيمي بي هاي دستگاه  GSM هاي مودم.باشد مي GSM مودم يك يا GSM موبايل يك به نياز GSM از استفاده براي

 امواج طريق از را اطالعات و كنند مي كار GSM سيم بي هاي شبكه با دارد قرار آنها درون كه كارتي سيم طريق از كه هستند

 از مختلفي هاي پورت با و دارد وجود) External(نيبيرو و) Internal(داخلي انواع در و نمايند مي دريافت و ارسال راديويي

 .كرد برقرار ارتباط آن با توان مي...  و LAN، USB، RS232 جمله

 تواند مي  GSM مودم. شوند مي شناخته AT Command عنوان  تحت كه كند مي دريافت را دستورات از نوعي مودم اين

 .گردد ئهارا همراه تلفن  گوشي داخل در يا و مستقل صورت به

AT Command از اعم ها مودم مديريت براي كه شود مي گفته اي رشته دستورات از نوعي به GSM، Dial Up، ...يا و 

 از اس ام اس خواندن براي  و  AT+CMGS  از اس ام اس ارسال براي  مثال.گيرند مي قرار استفاده مورد موبايل گوشي

AT+CMGR  مودم كه پورتي به را دستورات است كافي كامپيوتر طريق از دستگاه به دستور ارسال جهت.شود مي استفاده 
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 كه شود انجام تواند مي) Win/Web Application , Scripting( مختلفي روشهاي به كار اين كه بفرستيم كرديم وصل را

 .  است ويندوز Hyper Terminal از استفاده ها آن ترين ساده از يكي

 و نمود استفاده مودم به شده متصل پورت با ارتباط جهت شده انتخاب زبان امكانات از است كافي يزن نويسي برنامه روشهاي در

 .نمود استفاده كار اين براي) Activex( آماده هاي Component از اينكه يا

 ارائه با دارداستان اولين IP بر مبتني داده تبادل عرصه به همراه تلفنهاي شبكه ورود و GSM تكنولوژي تكامل راستاي در

GPRS گرفت قرار استفاده مورد به سلولي هاي شبكه روي بر. 

 و داشت عهده بر را 2 نسل هاي شبكه روي Ip بستر بر دادهاي تبادل امكانات ارائه براي را وصله يك نقش كه تكنولوژي اين

 عهده را)ديجيتال ارتباطات بر نيمبت(3 نسل نوپاي هاي شبكه به 2 نسل شده سازي پياده هاي شبكه سازي نزديكتر در سعي

 استفاده مورد ها شبكه اين روي بر EDGE بعنوان و يافته بهبود تكنولوژي اين بعدها.شد شناخته GSM2.5 بانام بود دار

  .گرفت قرار

  :GSM تعريف

GSM  سوب ميشود مح "سيستم بين المللي ارتباطات همراه"ساختار شبكه مقدمه يك اختصار پذيرفت هشده براي استاندارد

 Mobiletex GPRS ،HICAPو  PALMاز محبوبترين و رايجترين استانداردهاي تلفن  GSMكه در اصل از عبارتي 

ميليارد  2فرانسوي گرفته شده است و همانند همراه در سراسر دنيا به شمار ميرود. اين استاندارد در حال حاضر توسط بيش از 

نوع خود يك رقم باورنكردني است يا امكان حضور همزمان در دو نقطه ي متفاوت كشور استفاده مي شود كه در  212نفر در 

و باعث م يشود تا كاربران با استفاده از قابليت گوشي همراه خود در هر شهر و كشوري استفاده  Roamingارتباطي، بتوانند از 

از جمله ي آنها مي توان به كيفيت ديجيتالي كنند. اين استاندارد با نمونه هاي مشابه قبلي خود تفاوتهايي عمده دارد و 

برقراري مكالمات با تلفن همراه اشاره كرد كه به عبارتي يك سيستم نسل دوم تلفن همراه تلقي مي شود. اين واقعيت، مويد آن 

كاربرد  است كه ارتباطات داد هيي به وسيله ي جي اس ام، براي استفاده در پروژ هي مشترك نسل سوم گوش يهاي همراه نيز

از ديدگاه اكثر مصرف كنندگان و كاربران، مزيت  GSMخواهد داشت. در افزايش كيفيت برقراري تماسهاي تلفني و همچنين 

كاهش نرخ مكالمات و نيز سرويسهاي جانبي مثل پيام كوتاه يا همچنين از ديد اپراتورهاي  SMSاصلي و عمد هي است. 

ان به كارگيري لوازم و تجهيزات جانبي گوشيهاي همراه با ماركهاي مختلف در يك شبكه، مزيت و برتري اين استاندارد، امك

مجموعه است چرا كه طراحي باز اين استاندارد به عملكرد چندوجهي ارتباطي كاربر كمك ميكند. همزمان با گسترش و توليد 
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نال و نيز حفظ شده است براي مثال نسخ ههاي جديدي از اين استاندارد، همخواني و كارآيي مناسب با گوش يهاي اوريجي

استانداردهاي قديمي تر يا سرويس راديوي  GSMجي اس ام  97قابليتهاي ارسال داده به شكل بست هيي در نسخه ي 

نيز به مجموعه ي امكانات قبلي اضافه شده و از ابزارهاي يا نسخه ي  GPRSعمومي همراه استفاده نموده است. سرعت 

ارسال و انتقال باالتر داد هها نيز همراه با تكنولوژي جديد در  EDGEانتقال داد هي افزايش يافته آزمايشي بست هي سرعت 

تاريخچه ي گسترش گوشي هاي سلولي تلفن  GSMبراي  GSMامين توليد اين استاندارد براي كاربران ارايه شده است.  99

. عدم وجود استانداردسازي هاي تكنولوژيكي، سران اجالس همراه در اوايل ده هي هشتاد ميالدي در اروپا، رو به زوال نهاد

) واحد براي GSMبا هدف توسعه ي يك استاندارد ( 1982وزراي ارتباطات و فناوري اطالعات كشورهاي اروپايي را در سال 

مبادرت ورزند. گوش يهاي همراه كه در سراسر قاره، قابل استفاده باشد، وادار ساخت تا به ساخت گروه ويژ هي تلفن همراه 

، مسووليت مديريت  1989و در فنالند افتتاح شد. در سال  1988نخستين شبكه ي استاندارد جي اس ام نيز در سال 

) موسسه ي استانداردهاي ETSIواگذار شد و فاز نخست راه اندازي شبكه هاي ( GSMاستاندارد به در سراسر قاره نيز به 

سرويس دهنده  70، بالغ بر يك ميليون كاربر از طريق  1993برداري شد. در پايان سال بهره  1990ارتباطات سيار اروپا سال 

معماري شبكه يك سيستم  GSMكشور از سرويسهاي در سراسر اروپا از سرويسهاي جي اس ام استفاده مي كردند.  48در 

شبكه پوشش  GSMو  1دد از فركانس ارتباطي سلولي ديجيتال است كه با ايده سلولي كردن منطقه جغرافيايي و استفاده مج

دادن منطقه جغرافيايي بوسيله سلولها شروع بكاركرد.شبكه سلولي سيار را به علت اينكه مشتركين تلفن هاي متحرك مي 

 BTS) معموأل در خشكي از آن استفاده ميكنند شبكه عمومي زميني سيار سلول مشخص ميشود و روش PLMNنامند. (

پوششي در شبكه موبايل ميباشد و بوسيله پوشش راديويي يك سكتور تقسيم سلولي و تعيين شعاع سلول كوچكترين محدوده 

سلولها بستگي به شرايط جغرافي ايي منطقه تحت پوشش و درنظر گرفتن ساختمانها و موانع مصنوعي، قدرت فرستنده ، بهره 

سلول از آنتنهاي سكتورايز استفاده مي كنند.  آنتن و نوع آن و حساسيت گيرنده دارد و معموأل براي پوشش راديويي هر

Frequency Reuse  ) قسمت اصلي تقسيم مي شود كه عبارتنداز :  4): شبكه سلوالر با تكنيك به 1شكلGSM  شبكه

زير سيستم نگهداري و پشتيباني  NSSزير سيستم سوئيچينگ و شبكه  BSSزير سيستم ايستگاه ثابت  MSواحد سيار 

OSS  عبارتند از :GSM ) بين قسمتهاي مختلف شبكهInterface اينترفيسهايي (BSC  7و MSC  بينA  اينترفيس

BTS  8و BSC  بينAbis  اينترفيسBTS  وMS  بينAir  ياUm ( (اينترفيس واحد سيارMS  شامل دو قسمت اصلي

به  IMEIشود. و كد سيم كارت يا ماژول شناسايي مشترك شناسايي مي - ) SIMترمينال موبايل (- ) MS (MEاست . 

) مشترك بوسيله گوشي جهت شناسايي مشترك بكار MSقادر است مكالمه و سرويسهاي ديتا را انجام دهد ( MEوسيله 

ها را كنترل ميكند  BSSاز دو قسمت  BSCو  BSS BTS) معماري شبكه 2شكل(  IMSI GSMبراي  SIMميرود. 
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MS و ارتباط راديويي بكار ميگيرد.  قسمت وظيفه راديويي سيستم را بعهده داشته استMSC  وBSC  را بينA  و همچنين

مسئول  BSCمي باشد . يك  BTSشامل  BTSتشكيل شده است و اينترفيس  Abisرا بين  BSCو  BTSاينترفيس 

فرستنده  BTSكوچكترين واحد  BTSتبادل امواج راديويي با واحد سيار و همچنين مسئول تبادل و كنترل اطالعات با 

يرنده هاي مستقلي مي باشد كه ارتباط هوايي و راديويي را با واحد سيار بوجود مي آورد و تامين كننده سرويس در شبكه وگ

 TRXراديويي سيار ميباشد كه بوسيله امواج راديويي مي تواند منطقه معيني از شبكه را كه سلول ناميده آرايش شود. معموال 

ميشود تحت پوشش قراردهد و هر با توجه به طراحي  BTSي تواند از يك تا شش با توجه به چگالي مشتركين در سلول م

 Frequencyوظايف عمده ( BTSبراي هر عبارتند از :  BTSسكتور در نظر گرفت .  3پوششي براي آن منطقه ميتوان 

Hopping (• كانال ترافيكي خالي گزارش كيفيت •رمزنگاري و رمزگشايي اطالعات روي مسير راديويي •اجراي پرش فركانسي

BSC  به سمتMS • ارسال مستقيم اندازه گيريهاي توان مربوطهBTS  ها وMS • عمل همزماني بين هاي مختلفMS 

تطبيق نرخ بيت و •مديريت خط سيگنالينگ بين • BSCو  MSآشكار سازي قطار پالس هاي دسترسي تصادفي رسيده از •

مديريت  BSCدربخش راديويي شبكه  GSMقرار دارد و وظايف اصلي  BSCعبارتند از :  BSCاجراي كدگذاري انتقال 

استفاده  Abisبرقراري ارتباط با ،  MSو  MSCايجاد ارتباط با مديريت شبكه انتقال  MSمديريت  BTSشبكه راديويي ها 

 BSC TRAUط با براي ارتبا BTS 1از لينكهاي سرعت باال(  T 1يا  Eروي اينترفيس ( Abisميكند و نرخ اطالعات روي 

و  kbpsو روي  A 16، اينترفيس  kbpsاست و براي سازگاري نرخ اطالعات بين دو  BSC 64و  MSCواحدي به نام ، 

 NSS):ساختار زيرسيستم سوئيچينگ وشبكه) )3شكل (  BSS 16اطالعات  kbps 64را به  kbpsبرعكس تبديل ميكند. 

وظيفه اصلي بخش  NSSركين موبايل با هم و با مشتركهاي ديگر از قبيل مديريت بر برقراري ارتباط بين مشت ISDNوتلفن 

شكل (  AUC  ،EIR ،VLR،HLR ،GMSC ،MSC NSS) ثابت PSTNمي باشد و قسمتهاي اصلي آن عبارتند از : (

قسمت اصلي زير سيستم شبكه ، مركز سوئيچينگ موبايل با  MSCميباشد .  MSC):ساختار مركز سوئيچينگ موبايل) )4

وظيفه سوئيچينگ  MSC 1است وبه وسيله لينك  Eشبكه هاي ثابت و ديتا ارتباط برقرارمي كند و نرخ تبادل اطالعاتي 

بروز كردن مكان مشترك -) kpbs 64،MSC ( Location Updatingبرعهده است و وظايف اصلي ان عبارتنداز : 

)Registration & Authentication (- مسير يابي مكالمه و سوئيچينگ و كنترل مكالمات ها - ثبت و شناسايي مشترك

BSC  هاي بينHandover   
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 :IP بر مبتني ارتباط مزاياي

 باالتر اطالعات انتقال سرعت -1

 )دائمي اتصال( دائمي بطور اينترنت به اتصال امكان -2

 بسيار( سرويس از استفاده زمان مدت اساس بر نه و شده دريافت/ارسال اطالعات حجم اساس بر سرويس هزينه محاسبه -3

 )ارزانتر

  TCP/IP هاي شبكه براي شده فراهم امكانات كليه از برداري بهره و اتصال امكان -4

  

 وساختارشبكه GSM سلولي شبكه با آشنايي

 اين مشتركين تعداد بر روزه هر.  است ارتباطات صنعت رد رشد به رو هاي Application سريعترين از يكي سلولي مخابرات

 . ميشود زودهاف جهان در ارتباط نوع

 طريق از CEPT.  است توسعه و رشد حال در)  اروپايي مخابرات و پست اتردف(  CEPT در بسرعت موبايل ارتباطات تجارت

 استاندارد سيستمهاي زمينة در جديدي همكاريهاي و نمايد مي رهبري را موبايل ناوريف توسعة ، موبايل قدرت پر بازارهاي

 . است آورده بوجود ناوريهاٿ اين اجراي و سازي پياده ، ساز

 سيستم استاندارد اين. است GSM استاندارد است تهرفگ شكل CEPT در كه استانداردها اين محصوالت مهمترين از يكي

 GSMسازي استاندارد كار بار اولين براي.  است داده توسعه روپاا CEPT در را جديد نسل ديجيتالي سلولي موبايل ارتباطات

 . است تهٿگر صورت 1991 سال در سيستم اين سازي پياده جهت

European Post offices and Telecommunication=CEPT  

 توان مي نآنت دونوع از سلول هر راديويي پوشش براي. دهد مي پوشش ايستگاهها از كدام هر كه است اي منطقه سلول

 .كرد ادهتفاس
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  جهته همه آنتن.  1 

 دار جهت آنتن.  2

 زاويه تحت اي منطقه پوشش داراي دار جهت آنتن ولي داشته يكسان بهره و جهات تمام در يكسان پرتو جهته همه آنتن

  .باشد مي سلولها

 

 :شوند مي تهرفگ نظر در ذيل اصلي پارامترهاي سلولي طراحي در

 آينده در آن زايشاف بيني پيش با سيار مشتركين تعداد. 1

 )تقاضا مدت و ميزان( مشتركين يكيافتر تاررف. 2

  دهي سرويس يتيفك. 3

 ييفياجغر منطقه. 4

 هر از تيافدري سيگنال قدرت آن در كه را دو اين بين مرز,  باشيم داشته جهته همه هاي آنتن با ثابت ايستگاه دو صورتيكه در

.  گيرند مي نظر در منظم ضلعي شش صورت به را سلولها بنابراين. گيرند مي نظر در مستقيم خط يك باشد برابر ايستگاه دو

  .شود مي تهٿگر نظر در سايت عنوان به مجاور ضلعي شش سه مشترك رأس

  

 

 :چيست سلولي خوشه

 سلولي خوشه آنها به كه گيرند مي شكل هايي دسته باشند نمي يكساني ركانسف داراي كه سلولهايي تنرفگ قرار هم كنار از

 .گويند مي

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


23 

 

 GSM معماري

 :  است آمده بوجود اصلي سيستم زير 3 تركيب از GSM سيستم

  شبكه سيستم زير. 1

  راديويي سيستم زير. 2

  نگهداري و پشتيباني سيستم زير. 3

 چندين بلكه هوايي هاي رابطه تنها نه ، تجهيزات و لفمخت بامنابع شبكه اپراتورهاي ارتباطات برقراري براي GSM سيستم در

 .  است شده ٿتعري سيستم اين ٿمختل قسمتهاي ساختار  براي ديگر اصلي رابط

 : است آمده زير در GSM سيستم در مهم رابط سه

 . دارد قرار BSC و MSC ميان كه A رابط

 . دارد قرار BTS و BSC ميان كه A-bis رابط

 . دارد قرار MS و BTSميان كه UM رابط

 وبدل رد AUC و MSC ، VLR ، HLR ، EIR عناصر ميان كه است پروتكلي كه دارد وجود MAP بنام نيز ديگري بطرا

 .  ميشود

 

MSچيست؟   

  .شود مي تهگف MS شوند مي نقل و حمل اشخاص توسط ويا شوند مي نصب اتومبيل در كه نهاييلفت به مثال براي

 

BTS چيست؟   

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


24 

 

 زبان به يا و موبايل آنتن عوام ظٿل به است ارتباط در( MS( موبايل گوشي با مستقيما كه بخشي اولين موبايل شبكه در

 . ميباشد Base Transceiver Station تخصصي

 

 BSC چيست؟  

 كه)    Base Station Controller(   BSC نام به است دستگاهي  شبكه در)  BTS( موبايل آنتن از بعد مرحله دومين 

 . ميشود BSC آن خففم

 چون باشند مي اهميت با بسيار آن كار و است BSC يك عهده به  BTS چند كنترل هيفوظ پيداست اسمش از كه همانطور

 . شود مي يفتعر دستگاه اين در است مطلوب تماس و مكالمه يتيفك به راجع كه شبكه مهم پارامترهاي از يكسري تنظيم

 :  شبكه سيستم زير. 1

 سيستم ميان رابطي نيز و  مشتركين مديريت ، end-to-end مكالمات به مربوط انكشنهايف و تجهيزات شامل سيستم اين

GSM ثابت نٿتل مراكز و  )PSTN  (ميكند عمل  . 

 . باشد مي EIR و MSC ، VLR ، HLR ، AUC شامل كه باشد مي سوئيچينگ سيستم زير يك ، شبكه سيستم زير

 : سيستم دهنده عناصرتشكيل از كوتاهي يفتعار

MSC  :مكالمه اندازي راه انكشنهايٿ موبايل، سوئيچينگ سرويسهاي مركز يا )call setup (نيز اي رابطه ، ميدهد انجام را 

 . است مركز اين برعهده نيز مشتركين حساب صورت ارائة مانند نيز انكشنهاييٿ و دارد ثابت نلفت مراكز با

HLR  :محل كنندة ثبت يا )HOME  .(يك در شده ثبت مشتركين تمامي اطالعات شامل متمركز دادة پايگاه يك PLMN 

 HLR يك به تنها مشخص مشترك هر ولي باشد داشته وجود HLR يك از بيشتر PLMN يك در است ممكن.  است

 .  شود وارد ميتواند

VLR  :محل كنندة ثبت يا )visitor  (ي حوزة در حاضر حال در كه است موبايلهايي اطالعات شامل داده پايگاه يك MSC 

 .  هستند حركت حال در
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 MS اطالعات ، است شده متصلMSC آن به كه VLR ، ميشود وارد جديدي MSC  ي حوزة به MS يك زمانيكه در

 ، دارد قرار اش حوزه در MS كه MSC آن به را نظر مورد MS اطالعات نيز HLR. ميكند درخواست HLR از را نظر مورد

 ارائه را مكالمه برقراري جهت نياز مورد اطالعات تمام VLR نمايد برقرار اي مكالمه بخواهد MSيك اگر.  داد خواهد ارائه

 .  است موبايل يك محل مورد در دقيقي اطالعات شامل VLR.  خواهد

AUC  :به هويت تعيين مركز يا HLR سازي آماده آن ةيفوظ و ميشود متصل HLR و هويت تعيين پارامترهاي بهمراه 

 . ميشوند ادهتفاس امنيتي افاهد براي عمليات اين.  است رمزنگاري كليدهاي

EIR  :موبايل تجهيزات هويت تعيين المللي بين هاي شماره آن در كه است داده پايگاه يك تجهيزات هويت كنندة ثبت يا 

)IMEI (، ميشود ذخيره ، شده ثبت موبايل دستگاه هر براي . 

 طريق از كه)  صدا انعكاس مانند(  دهنده آزار مسايل كه است Echo Canceller هشبك سيستم زير تركيبات از ديگر يكي

 . ميدهد كاهش را ميشود، ايجاد اتصال زمان در موبايل شبكة

 . ميباشد ) ISDN و PSTN(  ها شبكه ديگر و MSC ميان رابطي نيز اي شبكه داخل انكشنف يا IWF شبكة

  راديويي زيرسيستم. 2

 سيستم زير اين.  باشد مي handover مديريت مانند ، راديويي مسير اتصاالت مديريت با مرتبط انكشنهايف و تجهيزات شامل

 يك مسير آخرين هميشه و تهٿگر قرار راديويي سيستم زير در قراردادي بطور MS.  است MS و BSC ، BTS شامل

 .  ميكند ظتافمح ، mobility ديريتم جهت ، شبكه سيستم زير بهمراه ، مكالمه يك برقراري از و است مكالمه

IWF=InterWorking Function( 

MS سيستم در سلول هر.  است كاربر پايانة همچنين و شبكه پايانة قابليتهاي داراي GSM يك BTS و   گيرنده چندين با

.  دارد دوجو BSC-BTS براي يلفمخت تشكيالت. ميشوند كنترل BSC يك توسط ها BTS از گروه يك.  دارد رستندهف

 BSC يك.  اند شده طراحي متوسط يكافتر با مناطقي براي تعدادي و باال يكافتر وضعيت براي تشكيالت اين از برخي

.  ميشوند شناخته BSS بنام هم باBTS و BSC. مينمايد كنترل نيز را power control و handover چون انكشنهاييف

BSS با را الزم ارتباطات كه رابط يك بصورت MS ميكند برقرار مشخص اي حوزه در ها .BSS كانال مديريت يك با دائما 
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 يا يك ميتواند N كه بدهد پوشش سلول N به ميتواند BSS.  است مرتبط راديويي link كنترل و انتقال انكشنهاي ، راديويي

 . باشد بيشتر

 پشتيباني و ميباشد GSM تجهيزات بانيپشتي و نگهداري انكشنهايف شامل)  OMC( پشتيباني و نگهداري مركز زيرسيستم

 .  دارد برعهده نيز را شبكه اپراتور رابط

OMC و سوئيچينگ سيستم داخل تجهيزات تمام به BSC ميشود متصل  .OMC نظارتي انكشنهايف حقيقت در GSM 

 كشور يك HLR دارينگه انكشنف، آن انكشنهايف مهمترين از ديگر يكي و)  صورتحساب مانند(  ميدهد انجام را كشور يك

 .  است

 مركز توسط نيز شبكه متمركز و سراسري مديريت.  باشد داشته OMC يك از بيشتر ميتواند كشور هر شبكه سايز به بسته

  .  ميباشد شبكه اي منطقه مديريت مسئول نيز OMC و ميپذيرد انجام) NMC( شبكه مديريت
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  فصل سوم:

 WIMAX هاي شبكه

WiMAX ؟ چيست 

WiMAX مي فراهم طوالني فواصل در را باال عملكرد با باند پهن اتصال امكان كه است استاندارد سيمي بي تكنولوژي يك 

 نقاط ،“مايل آخرين” باند پهن اتصاالت به توانيم مي آنجمله از كه كرد استفاده مختلفي هاي زمينه در WiMAX از. سازد

 .كنيم اشاره يتجار سرعت پر اتصال و سلولي برگشت و اتصال

 نياز مورد اطالعات با مستقيم صورت به و سرعت پر اتصاالت ساختن فراهم با را ها انسان زندگي باند پهن سيمي بي اتصال

 باند پهن اطالعاتي خدمات. كنند پيدا دست آنها به راحتي به توانند مي هستند كه جا هر و زمان هر آنها. است كرده متحول

 از يكي به تبديل و دهند مي اختصاص خود به افزوني روز اهميت اي، رسانه محتواي و اينترنت روتكلپ ارايه خدمات همانند

 شبكه به قادرند زيرساختاري مخارج و زياد هاي هزينه صرف بدون كه كساني يعني. است شده شبكه اپراتورهاي درآمد منابع

 حال در نيز صوتي شبكه همراه به سرعت پر باند پهن سيمي بي هاي شبكه هاي داده. كنند پيدا دسترسي باند پهن هاي داده

 خدمات و كاربردها غني، هاي رسانه براي ها سازمان و مشتريان تقاضاي به خدمات اين كنندگان تأمين زيرا هستند، ظهور

 .دهند مي پاسخ موبايل

 شركت اين. بود خواهد اينگونه انهمچن و كند مي ايفا كليدي نقشي باند، پهن سيمي بي اتصال موج اين در Intel شركت

 دست اعتقاد. كند مي كمك اكوسيستم صنعت سازي بهينه به و دهد مي ارايه مناسبي پايگاه هاي حل راه و سيليكوني خدمات

 با همزاد صورت به و داشت خواهند وجود هم همراه به سيمي بي چندگانه هاي تكنولوژي كه است اين بر شركت اين اندركاران

 مطلوب خدمات و شبكه شرايط به توجه با و تكنولوژي اين با تواند مي بهتر كاربر كه طوري به كنند، مي همكاري يكديگر

 و كليدي هاي تكنولوژي اين از يكي) Intel (ITJ تكنولوژي مجله در موضوع اين. كند برقرار ارتباط آن با و شود متصل

 .دهد مي رقرا كاوش مورد عميق صورت به را WiMAX نام با اساسي

WiMAX -Worldwide Interoperability for Microwave Access  قابل ثابت، هاي شبكه از فني لحاظ به 

 Orthogonal از كه كند مي سازي پياده را IEE 802.16 استاندارد WiMAX. است شده تشكيل سيار و حمل

Frequency Division Multiplexing (OFDM (كند مي استفاده ها داده سيمي بي خدمات سازي بهينه براي .
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 فركانس شرايط اساس بر) kHz( كوچك هاي زيرحامل ارزيابي براي “زيرحامل سازي بهينه” تكنيك از OFDN تكنولوژي

 براي ها شبكه اين شود مي باعث و است باال بسيار OFDM هاي شبكه در طيفي شده تقويت كارآيي. برد مي بهره راديويي

 هستند، IEEE 802.16 استانداردهاي اساس بر كه هايي سيستم. باشد مناسب بسيار سيار و ثابت رانكارب سرعت پر اتصاالت

 .باشند مي  OFDM بر مبتني كه هستند) WWAN( استاندارد سيمي بي پوشش بلند هاي شبكه تنها

 دور اتصاالت امكان لوژيتكنو اين. ادازند مي كار به مجاز غير و مجاز هاي فركانس روي را WiMAX شبكه كنندگان تأمين

 اين بر فرض شبكه ريزي طرح در اينحال، با( كند مي فراهم را ثانيه هر در مگابايت 75 حدود تا هايي سرعت با سيمي بي برد

 خدمات را دهند مي پوشش امروزي سلولي هاي ايستگاه كه مناطقي همان WiMAX اصلي ايستگاه يك نصب كه است

 در را مختلف هاي ساختمان كنند، مي كار WiMAX تكنولوژي اساس بر كه سيمي بي WAN هاي شبكه.) كند مي رساني

 آنجمله از كه كرد استفاده مختلفي هاي زمينه در توان مي WiMAX از. كنند مي متصل هم به وسيع جغرافيايي منطقه يك

 .كنيم اشاره تجاري رسرعتپ اتصال و سلولي و تماس نقطه برگشت ،“مايل آخرين” باند پهن اتصاالت به توانيم مي

 استاندارد اساس بر( WiMAX تكنولوژي فاز اولين: آورد مي در اجرا مرحله به فاز سه در را WiMAX شبكه Intel شركت

IEEE 802.16-2004 (سازد مي فراهم 2005 سال اول نيمه در آزاد ها آنتن طريق از را ثابت سيمي بي اتصاالت امكان .

 سلولي شبكه برگشت تماس، نقطه ،)T1/E1 گروه خدمات( باال خروجي با اتصاالت براي توان مي را ثابت آزاد سيمي بي شبكه

 .برد كار به پاداش اقامتي خدمات و

 نقاط با مقايسه در اينجا در. بود خواهد دسترس در نيز ساختمان درون در نصب براي WiMAX ،2005 سال دوم نيمه در

 WiMAX ثابت، خانگي مدل اين در. شود مي استفاده كوچكتري هاي آنتن based WLAN-802.11 امروزي دسترسي

 آيد مي پيش شرايطي كه زماني. بود خواهد دسترس در كننده مصرف استفاده و اقامتي باند پهن هاي سيستم در استفاده براي

 .كند مي پيدا هشكا نيز حامل هاي سيم نصب هاي هزينه طبيعتاً است، سيستم يك نصب به قادر نيز كاربر حتي كه

 انتقال تا شد خواهند تلفيق حمل قابل كامپيوترهاي با IEEE 802.16e استانداردهاي بر مبتني تكنولوژي ،2006 سال در

 شود مي باعث شيوه اين. كن پشتيباني را كند مي رساني خدمات آنها به WiMAX كه مختلف هاي ناحيه ميان ها داده

 كار به نيز موبايل هاي تلفن در حتي WiMAX هاي قابليت آينده، در. شود ميسر رسيا و حمل قابل خدمات و كاربردها

 .شد خواهند گرفته

 هاي شبكه براي را سيليكوني سيستم اين طرح تاريخچه و اصلي مسائل ،Intel شركت تكنولوژي مجله از مقاله اين در

WiMAX هاي تكنولوژي و فيزيكي اليه راديويي، فركانس قبيل از موضوعاتي به داريم سعي اينجا در. داد خواهيم ارايه 
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 و دهيم مي قرار بررسي مورد WiMAX شبكه براي را شبكه سطح معماري همچنان. بپردازيم رسانه به دسترسي كنترل

 ايجاد مشترك استانداردهاي و ها پروتكل مجموعه يك اساس بر را شركتي بين و پيوسته هاي شبكه توان مي چگونه اينكه

 بر مديريت و سيليكون از گيري كار به به مربوط مسائل به خصوص به توجه Intel شركت تكنولوژي مجله در عالوه، به. كرد

 است اهميت حايز هستند كننده تعيين عوامل نيرو و هزينه كه محيطي در مسائل اين البته. است شده پرداخته آنتن چند روي

 از موضوع اين در كه اي زمينه به توجه با. كنند مي استفاده شبكه به يدسترس براي سيمي بي تكنولوژي چند از كاربران و

 مي بهتر و شد خواهد آشنا جديد تكنولوژي و استاندارد اين كننده خيره مزاياي با بهتر خوانند است، شده آورده ITJ مجله

   كند برداري بهره سيمي بي شبكه جديد موج اين از تواند

  

 

 ]وايمكس[ معرفي

 تا كاربران تمامي براي را اينترنت به مرز و حد بي دسترسي نزديك، اي آينده در تا هستند برآن روش اين هندسانم و طراحان

 قابل تلفن ازيك استفاده و داشتن جهان، كشورهاي اغلب در اكنون كه همانگونه و كنند آسان همراه تلفن به دسترسي حد

 نقطه. شود حاصل همگان براي اينترنت، به مكاني محدوديت بدون و انآس دسترسي است، شده بدل معمولي اي پديده به حمل،

 زيرا. دهند پوشش را مناطق همه توانند نمي كشي، سيم به نياز دليل به كه است آن فعلي پهن باند هاي فناوري بزرگ ضعف

 تواند مي] WiMAX. [كند مرتفع را مشكل اين تا آمده] WiMAX[ فناوري. ندارد وجود جا همه در كشي سيم امكان

 .كند فراهم سيم بي صورت به تجاري و معمولي مشتركان براي را پهن باند به دسترسي امكان

]WiMAX[به زمينه اين در را انقالبي چنان و داد خواهد قرار مخابراتي شبكه كنار در را اينترنت نزديك، بسيار آينده در 

 اين. باشد اينترنت به آنها اتصال با مساوي خاص، ويا خانگي حمل، لقاب كامپيوترهاي اكثر كردن روشن كه آورد خواهد وجود

 .است يافته اختصاص آن به سازمان اين طرف از 802٫16 كد و شده شناخته معتبر IEEE طرف از استاندارد
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 Wi-Fi و] WiMAX[ تفاوت

 براي مايكروويو امواج از استفاده رد روش دو اين تشابه رغم به كه دهد مي نشان Wi-Fi و] WiMAX[ هاي تفاوت به نگاهي

 .هستند جداگانه سيستم دو Wi-Fi و] WiMAX[ كاربران، براي اينترنت دسترسي تامين

Wi-Fi 65 سطح در نهايتاً( شاپ كافي يا نمايشگاه فرودگاه، يك محوطه حد در حداكثر كوتاه، بردي با را سيم بي اتصال 

 است شهركوچك حديك در كم دست سيم بي اتصال از صحبت] WiMAX[ در هك حالي در. سازد مي برقرار) مربع كيلومتر

 كند، مي فراهم كاربران براي Wi-Fi تكنولوژي كه سرعتي حداكثر اين از گذشته). مربع كيلومتر هزار هشت حدود در چيزي(

 تا 50 انگيز شگفت سرعت با] WiMAX[ تكنولوژي كاربران كه است حالي در اين و است ثانيه در مگابايت پنج دانلود سرعت

 اينترنت از باال كيفيت با فيلم يك تماشاي امكان ترتيب اين به( كنند دانلود اينترنت از را ها داده توانست خواهند مگابايت 100

 ممكن راحتي به است تاپ لپ بايك حركت حال در كه كاربري براي دارد نياز ثانيه در مگابايت 10 با برابر حداقل سرعتي كه

 .)بود هدخوا

 تا هرچند كه است آن بودن ارزان باال، باند پهناي با دسترسي هاي روش نيز و Wi-Fi با] WiMAX[ ديگر عمده تفاوت

 گران زياد" حتي يا" بودن ارزان". است آن طراحان اهداف از يكي ولي است مانده زيادي راه مهم شدت به مولفه اين به رسيدن

 .كند در به ميدان از را] WiMAX[ رقيب هاي تكنولوژي تمام تواند مي آن شدن برآورده كه است چيزي "نبودن

 ]وايمكس[ مزاياي

 ]وايمكس[ ويژگيهاي

 توانند مي راحتي به كه شوند مي محسوب شهري"wireless" هاي شبكه جزء ،] WiMAX[ تكنولوژي با شده بنا هاي شبكه

 هاي شهرك ويا شهر كل دهند، مي قرار خود پوشش تحت] WiMAX[ هاي دكل كه وسيعي بسيار ◌ٔ منطقه ◌ٔ وسيله به

 براي تكنولوژي اين طريق از را سرعت پر بسيار اينترنت ◌ٔ استفاده قابليت و دهند پوشش را استراتژيك مناطق و صنعتي

 سرعت ،] WiMAX[ كمك به. سازند پذير امكان مسكوني منازل همچنين و تجاري هاي شركت و ها ارگان ها، سازمان

 عدم تكنولوژي اين هاي ويژگي از يكي.يابد مي كاهش نيز امواج تداخل موضوع و شوند مي پشتيباني ،Wi-Fi مانند يهاي داده

 داده، بر عالوه كه است آن] WiMAX[ خصوصيات جمله از. باشد مي BTS هاي دكل و مشتركان بين مستقيم ديد به نياز

 گونه هيچ و باشد مي نامحدود كامال صورت به شود مي ارائه كه يسرويس و كند مي پشتيباني خوبي به نيز را تصوير و صدا

 هر به روز شبانه تمام در زماني، محدوديت هيچ بدون تواند مي كاربر كه معناست بدان اين و ندارد زماني ويا حجمي محدوديت
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 ◌ٔ گيرنده و فرستنده دم،مو يكپارچگي. باشد داشته upload ويا download دهد مي اجازه باندش پهناي كه حجمي و مقدار

 به نسبت كه شود مي محسوب هايي برتري جزو نيز آن آسان بسيار نصب امكان و حمل قابل و كوچك بسيار سايز در راديويي

 روز به قابليت و فني كارشناسان و شركت توسط دور راه از كاربر مودم مديريت امكان. داراست خود مشابه هاي آوري فن ساير

 .گيرند مي قرار موارد گونه اين ◌ٔ زمره در نيز مودم هايافزار نرم رساني

 :وسيع پوشش محدوده

 ديد براي كلي حالت در ولي دارد مختلفي شرايط به بستگي] WiMAX[ فرستنده يك توسط شده داده پوشش فضاي ميزان

 ميان مستقيم ديد به نياز عدم. است كيلومتر 30 تا LOS 2 مستقيم ديد براي و كيلومتر 5-1 بين NLOS 1 مستقيم غير

 جمله از نيز داده انتقال باالي سرعت حين در آن پوشش تحت زياد العاده فوق شعاع و مركزي آنتن و كاربر سمت مودم

 كار به بيشتري برد پوشش براي توانند مي آنتني هاي تكنيك و پيشرفته هاي توپولوژي كه. شود مي محسوب آن ديگر هاي ويژگي

 .روند

 

 :Mobility حركت الح در استفاده

Mobility سرويس مزاياي مهمترين از كاربريكي تحرك قابليت يا ]WiMAX [معني اين به قابليت اين. است آنالين پارس 

 آنتن به آنتن يك از حركت حال در چنانچه و كند استفاده ارتباط از شدن قطع بدون تواند مي حركت حال در كاربر كه است

 بدين تكنولوژي، اين در interoperability خصوصيت. گرفت خواهد ارتباط جديد آنتن از وبايلم ارتباط مانند برسد ديگر

 اين كه باشد مطمئن و كند خريداري نظرش مورد هاي ويژگي رابا خود ◌ٔ عالقه مورد محصول هر تواند مي كاربر كه معناست

 شدن بهتر ها، شركت بين رقابت امر اين كه اشتد خواهد سازگاري و هماهنگي مشابهش تاييد مورد محصوالت ساير با محصول

 .داشت خواهد پي در را ها قيمت كاهش و محصوالت كيفيت

 ]WiMAX[ كاربردهاي

 لپ وارد تكنولوژي اين شود مي موجب كه است آن بودن سيار قابليت همان ،] WiMAX[ برتري و خصوصيت مهمترين

 براي كاربران كه دهد مي ها آن به را امكان اين و شود همراه هاي فنتل هاي گوشي نهايت در و دستي كامپيوترهاي ها، تاپ
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 حتي و حال هر در بتوانند و نباشند محدود بسيار ◌ٔ محدوده ويا خاص مكان يك در استقرار به نياز پرسرعت اينترنت از استفاده

 .گردند مند بهره امكان اين از نيز باال هاي سرعت با حركت حال در

 تواند مي كه باشد مي همراه تلفن هاي گوشي روي بر اطالعات كردن load مورد اين در توجه قابل و جالب هاي ويژگي از يكي

 از حجمي باره يك به است هوايي پل يك از گذر حال در كه فردي مثال. گردد واقع موثر بسيار تبليغاتي هاي جنبه براي

 تبليغاتي هاي جنبه براي كه باشد انيميشن ويا صوت تصوير، البق در تواند مي كه شود مي فرستاده وي گوشي روي بر اطالعات

 تبليغات از خاصي نوع ايستگاه هر در كه كنند مي استفاده مترو از روزانه كه افراد توجهي قابل تعداد ويا شود گرفته بكار

 نمايان امروزي دنياي در را هالعاد فوق آوري فن اين از جديدي موج ها جنبه اين كه شود فرستاده افراد اين براي تواند مي

 .سازند مي

 گنجانده نيز VoIP همچون هايي سرويس از استفاده تكنولوژي، اين هاي برنامه در شد ذكر كه همانطوري اين بر عالوه

  .كند تبديل كالسيك موبايل سيستم رقباي از يكي عنوان به را تكنولوژي اين است ممكن كه است شده

  

  

 

 ]وايمكس[ فني اطالعات

 ]وايمكس[ كار طرز 3-1

]WiMAX [شبيه زيادي حدود تا اينترنت، به كاربران مستقيم دسترسي براي مايكروويو امواج از استفاده نظر از Wi-Fi 

 با توان مي را آن سرعت كه طوري به. است تر وسيع چشمگيري طور به آن برد و باالتر بسيار آن سرعت كه تفاوت اين با است،

 شبكه فراگيري نظر از. همراه تلفن با را آن امواج برد و كرد مقايسه)ADSL و T1نظير( وسيع باند نايپه با پرسرعت خطوط

 به شهري هاي شبكه براي كه MAN مقياس از حتي و نيست مقايسه قابل شبكه شده شناخته هاي مقياس از كدام هيچ با نيز

 .است تر وسيع مراتب به هم است يكپارچه هاي شبكه مقياس بزرگترين حاضر حال در و رود مي كار

 هاي برج به را شباهت بيشترين كه) WiMAX tower] (وايمكس[ برج اول: شود مي تشكيل كلي بخش دو از سيستم اين

 WiMAX] (وايمكس[ گيرنده دوم. بگيرد خود پوشش تحت را مربع كيلومتر هزار 8 شعاع تا است قادر و دارد مخابراتي
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receiver (گيرنده كوچك قطعه يك از گيرنده موقعيت برحسب تواند مي كه مايكروويو امواج دهگيرن آنتن شامل Wi-Fi 

 يك با و مستقيم طور به تواند مي] WiMAX[ برج. باشد متفاوت اداره يك در داخلي فرستنده گيرنده تا تاپ لپ دريك

 گستره به توجه با. دهد انتقال بعدي برج به ويا ربرانكا به را امواج و باشد ارتباط در اينترنت با) T3 خط مثالً( باال باند پهناي

 محدوده توان مي ديگر، برج يك پوشش تحت محدوده انتهاي در متعدد هاي برج ايجاد با) مربع كيلومتر هزار 8( برج هر باالي

 Wi-Fi سيستم از ناكنو هم كه كاربراني. داد قرار پوشش تحت اي ماهواره غير همراه تلفن سيستم با مشابه را توجهي قابل

 استفاده نيز] WiMAX[ از توانند مي احتماالً ها، سيگنال از استفاده تشابه خاطر به كنند مي استفاده اينترنت به اتصال براي

  .است Wi-Fiبا متفاوت حاضر حال در] WiMAX[ امواج دريافت تجهيزات كه هرچند كنند

 

 سيم بي هاي شبكه هاي پروتكل

IEEE )براي را استانداردها از كاملي طيف خود، عضو مهندس صدها فني دانش به اتكاء با) الكترونيك و برق مهندسين انجمن 

 ،(LAN( محلي هاي شبكه برايPAN. 802٫11 شخصي هاي شبكه براي802٫15 شامل كه است نموده ايجاد سيم بي شبكه

 .گردد مي )WAN( گسترده هاي شبكه براي 802٫20 و) MAN( شهري هاي شبكه براي 802٫16

 سيم بي محلي هاي شبكه اكثر منتخب فناوري كه باشد مي IEEE 802٫11 سيم، بدون استانداردهاي ترين موفق از يكي

)WLAN (ايجاد و باشد مي ها شركت و عمومي اماكن در HotSpot كنندگان فراهم براي بزرگي وكار كسب عنوان به را 

 اصطالحي باشد، مي داغ نقطه آن اللفظي تحت ترجمه كه HotSpot. است نموده فراهم اينترنت به سيم بي دسترسي خدمات

 .گردد مي اطالق عمومي هاي مكان در سيم بي شبكه با كاربران ارتباط برقراري به كه است

 خدمات از توانند مي و شوند مي متصل شبكه به) فروشگاه يايك فرودگاه يا رستوران مثالًيك(Hostspot دريك حضور با كاربران

-Wi به موسوم خدمات كنندگان فراهم و توليدكننده هاي شركت از تشكلي حاضر حال در. كنيد استفاده اينترنت همچون آن

Fi پروتكل. كند مي دنبال را 802٫11 از حاصل تجاري دستاوردهاي توسعه IEEE 802٫16 سيم بي بزرگ هاي شبكه براي 

) Broadband( باندپهن در سيم بي دسترسي ارائه براي ابتدا از دارداستان اين. است شده تعبيه WMAN اصطالحاً يا شهري

 در. باشد ميADSL هاي مودم و E1 مخابراتي خطوط با قياس قابل آن انتقال ظرفيت و است گرديده طرح شهري هاي شبكه به

 و فعاليتها كردن گراهم و هماهنگ جهت در بلند گامي] WiMAX Forum[ نام به سازماني ايجاد با اينتل شركت زمينه اين

 .است برداشته 802٫16استاندارد زمينه در نياز مورد تجهيزات ساخت همچنين
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 802٫16 پروتكل

 فركانس طيف در كه نمود ارائه را سيم بي هاي فناوري از جديدي نسخه 802٫16a انتشار با IEEE ،2003 سال ژانويه در

 طرح گيگاهرتز 66 الي 10 طيف در كار براي اوليه استاندارد كه است ليحا در اين و كند مي كار گيگاهرتز 11 الي 2 راديويي

 .باشد مي "مستقيم ديد محدوديت" مشكل رفع تغيير، اين نتيجه بزرگترين. بود گرديده

 و طبيعي موانع توسط امواج اين جذب باعث گيگاهرتز 10 باالي فركانس با راديويي امواج خصوصيات كه است يادآوري به الزم

 و مرتفع نقاط روي بر گيرنده و فرستنده هاي آنتن نصب با است الزم و گردد مي) ها ساختمان و ها درخت مثال براي( وعيمصن

 شبكه ايجاد هاي هزينه محدوديت، اين رفع با 802٫16. شود ايجاد مقصد و مبداء بين مستقيم ديد نوعي مخابراتي، هاي برج

 .دهد مي كاهش توجهي قابل طرز به را شهري سيم بي

 فرستنده آنتن تعدادي طريق از كه باشد مي پايه ايستگاه چند يا ازيك متشكل 802٫16 استاندارد بر مبتني شبكه يك ساختار

 محدوده دريك را تجاري و خانگي مشتركين ارتباطي سرويس دارند، قرار فركانسي جداگانه قطاع يك در يك هر كه گيرنده و

 .كند مي برقرار ريكيلومت 9 تا 6 تقريبي شعاع با

 مخابراتي، پرظرفيت خط يك طريق از خود پايه ايستگاه. يابد افزايش نيز كيلومتر 45 تا تواند مي شرايط به بنا فاصله اين البته

 .باشد مي متصل مادر شبكه نقاط از يكي به

 ظرفيت ها آن از هريك باند، پهناي مگاهرتز 20 از استفاده فرض با كه است راديويي قطاع چند يا يك داراي پايه ايستگاه هر

 با بزرگ مشترك 40 به خدمات ارايه تقريبي طور به بنابراين. دارند را ثانيه در مگابيت 75 درحدود نرخي با اطالعات تبادل

 xDSL هاي مودم با مشابه ارتباطي با خانگي مشترك صد چند ويا) E1خطوط معادل( ثانيه در مگابيت 2 دسترسي ظرفيت

 .است پذير امكان اعقط هر در

 عمل آزادي خدمات كننده فراهم به كه. دارد وجود ها آن بين ظرفيت توزيع نحوه و مشتركين تركيب انتخاب در بااليي انعطاف

 .دهد مي را روستايي و شهري نقاط به دهي سرويس در فراواني

 را تصوير و صوت همزمان انتقال ونهمچ حساسي كاربردهاي براي الزم) QoS( خدمات كيفيت و امنيت مشخصات ،802٫16

 .گرديد خواهد برطرف هم پسند مشكل مشتريان نيازهاي ترتيب اين به و دارد خود در
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 IEEE 802٫16 مشخصات

 WiMAX دكل و كاربر بين مستقيم ديد به نياز عدم• 70Mbps سرعت• كيلومتر 50 حداكثر دكل هر پوشش تحت شعاع•

 باال ظرفيت و باند پهناي•) غيرمستقيم و مستقيم ديد( گيگاهرتز 66 تا 10 و گيگاهرتز 11 تا 2 بين استفاده مورد فركانس•

 NLOSو LOS ارتباط•

]WiMAX [ثابت ◌ٔ نسخه دو در  )Fixed (سيار و )Mobile (802٫16ي نسخه كه است شده سازي استانداردa تا 

802٫16d براي ]WiMAX [802٫16ي نسخه و ثابتe سرعتهاي تا حتي سيار مصارف براي است، شده سازي پياده اخيراً كه 

 .است شده ذكر] WiMAX[ استانداردهاي جزئيات زير شكل در. است شده گرفته نظر در ساعت بر متر كيلو 120

 هاي طيف در كار به قادر] WiMAX[جهاني، استاندارد يك به شدن تبديل راستاي در] WiMAX[ فركانسي طيف

 حال در. نيست فوق فناوري كارگيري به در مانعي راديويي امواج درباره كشورها ملي قوانين براينبنا. باشد مي گوناگون فركانسي

 :از عبارتند ممكن فركانسي هاي طيف حاضر

 گيگاهرتز 8/3 الي 3/3 فركانسي حوزه -

 گيگاهرتز 7/2 الي 3/2 فركانسي حوزه -

 گيگاهرتز 85/5 الي 725/5 فركانسي حوزه -

 ايستگاه تجهيزات نوع انتخاب در بااليي انعطاف كشور، هر ملي قوانين با سازگاري ايجاد بر عالوه كانسيفر طيف گزينش امكان

 .كند مي ايجاد مشتري سمت و پايه

 

 ]WiMAX[ آينده

] WiMAX[ جديد نسل كه است 2009 سال تا 802٫16m جديد استاندارد گذاري پايه است داده وعده IEEE استاندارد

 كيفيت سطح ارتقاي دنبال به موسسه اين.باشد مي دارا را ثانيه در گيگابايت يك تا ها داده انتقال قابليت كه است يافته توسعه

 دهنده نشان كه باشد مي) باال سرعت با حركت حين در سنگين ديتاي پايدار ارسال( موبايليتي] WiMAX[ تكنولوژي

 بود شده داده وعده 2007 سال تا كه همانطور. باشد مي متحرك و ثابت كابران تمام براي تكنولوژي اين شدن عمومي
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802٫16e همان كه ]WiMAX [جهاني انجمن هاي پيگيري با و بانجامد ظهور مرحله به است موبايليتي ]WiMAX [اين 

 مدو ◌ٔ نيمه تا كامل توسعه درحال و يافته دست ادعا اين به ها كمپاني برخي حاظر حال در و گرديد ميسر حدودي تا ادعا

 تا پايدار باند پهناي ارائه رسيد خواهد عمل مرحله به 2009 كه جديدي استاندارد خوصوصيات مهمترين از. هستند امسال

 اين كه بود خواهد هستند حركت درحال ساعت در كيلومتر 250 تا 60 سرعت با كه كاربراني به ثانيه در مگابيت 100 سقف

 رفت حال در يا سفر در كه را زماني تواند مي عادي فرد يك و استIT صنعت در بزرگي عطف نقطه شدن عملي صورت در امر

 ويدئو جمله از مختلف امكانات تمامي كار، محل در كاربر يك مثل ثانيه در مگابيت100 ارتباط با است خود كار محل به آمد

 هر اصلي هاي دكل از فواصل تغيير و باشد داشته اختيار در باهم را پرسرعت اينترنت و اطالعات پرسرعت انتقال و كنفرانس

 امكانات نيز درثانيه مگابيت يك حتي با و داشت نخواهد چنداني تاثير مشترك كار در بگذارد تاثير باند پهناي در هم ميزان

 .داشت خواهد اختيار در بسياري

 به نقطه به نقطه صورت به زهامرو شايد البته و بود خواهد)low Mobilty( ثابت مشتركان به مربوط هم گيگابيت يك سرعت

 چند به نقطه روشهاي به آينده در قطعا اما است شده برقرار محدود خيلي صورت به ارتباطي چنين امكان ليزر روش كمك

 ،] WiMAX[ براي 802٫16m جديد استاندارد ديگر مهم مزيت. شد خواهد ميسر باال پايداري با طوالني فواصل و نقطه

  .شد خواهد تالش نيز امر اين روي كه بود خواهد دنيا موبايل چهارم و سوم نسل با سازگاري

WiMax سيم بي هاي شبكه جديد استاندارد : 

 . كرد خواهد متحول را اينترنت به دستيابي بازار سيم، بي شهري هاي شبكه براي wimax جديد استاندارد

 كاربران به كه اي دكمه است، دشوار كاري نباشد، Wi-Fi تراشه به مجهز كه كيفي كامپيوتر يك خريدن و يافتن امروزه

 اتاق از ترتيب بدين. دهد مي دارد حضور آن در كاربر كه مكاني از فارغ را اينترنت به دستيابي اجازه همراه كامپيوترهاي

 . شد وصل اينترنت به توان مي شاپ كافي يا و نشيمن اتاق غذاخوري،

 اشتراك به يكسان طور به كاربر چندين بين را ارتباط تواند مي كه كاري مركزي هايستگا يك عنوان به Wi-Fiبه مردم عموم

 محيط براي و متر 100 از كمتر) indoor( داخلي محيط براي كاربران فاصله كه محدوديت اين با البته. قمندند عال بگذارد

 برده سؤال زير را Wi-Fi توانايي عمالً هك است شده معرفي جديدي استاندارد اما. باشد متر 400 از كمتر) outdoor(خارجي

 نزديك سرعتي با باال باند پهناي با اينترنتي سيم بي ارتباطات ايجاد باعث كه باشد مي wimaxبه معروف استاندارد اين. است

 . كند مي پشتيباني هم را كيلومتر 50 حدود باالي فواصل تا يعني ندارد هم را آن هاي محدوديت كه Wi-Fi به
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 قيمت گران عمدتاً باندپهن خاص تجهيزات اما نيستند، جديد چندان باال باند پهناي هاي سرعت با سيم بي شهري هاي شبكه

 اين كه هستند wimax استاندارد جزييات روي بر هايي توافق به رسيدن حال در تدريج به ها شركت حاضر حال در. هستند

 . شد خواهد تجهيزات اين قيمت كاهش به منجر

 كه كنيم ايجاد را هايي فركانس تا كنيم رمزگشايي را wimax هاي سيگنال چگونه كه اين نظير جزيياتي روي صنعتي قاتتواف

 به سرانجام كنيم، فراهم را ها فركانس آن به دستيابي تا كاربر چندين ارتباط برقراري امكان چگونه و باشند استفاده قابل

 باند پهناي با سيم بي تجهيزات در استفاده براي wimax قابليت حاوي كه تراشه تا داد خواهد اجازه اينتل نظير هايي شركت

 . بسازند را هستند باال

 يا هاDSL قيمت حدود چيزي يعني دالر 100 تا 50 حدود به wimax هايreciever قيمت كه رود مي انتظار نهايت در و

 و كند استفاده اينترنت رايج هاي سرويس از توانند مي باالخره كاربران از نفر ها ميليون يعني اين و برسد امروزي كابلي هاي مودم

 . شوند وصل اينترنت به شهر گوشه هر از بام روي شده نصب هاي آنتن طريق از آساني به

 از جديدي موج شاهد استانداردها، و تجهيزات تدريجي ظهور با اما است، بوده عمومي هاي حوزه در wimax اوليه ظهور اگرچه

 همچنين كاري هاي ايستگاه و نيستند 1T1/E قيمت گران خطوط ديگر كه بود خواهيم سيم بي متوسط و كوچك صنايع

 نواحي در اينترنت به پرسرعت دستيابي يعني اين و دهند ارايه هم تلفن خطوط بدون هايي مكان در را خود خدمات توانند مي

 . رندندا ارتباطي تجهيزات هيچ غالباً كه اي دورافتاده

Wimax مخفف كه Woldwide Interoperability for Microware Access ليست يك از فراتر كمي باشد، مي 

 با زياد هاي سرعت با توانند مي كه مختلف هاي كارخانه سيم بي تجهيزات نمايشگر كه تخصصي و تكميلي مشخصات از طوالني

 و است شده شروع آن كاربرد 1990 سال از كه شود مي شناخته يزن IEEE802.16 نام با استاندارد اين. است كند، كار هم

 هاي سيگنال و تصوير صوت، تواند مي wimax دهنده انتقال واحد يك. است بوده Wi-Fi يا اترنت هاي فناوري مقابل نقطه

 يعني( درثانيه بيتمگا 70 حدود در سرعتي با و) مستقيم ديد خط رعايت با( كيلومتر 50 باالي فواصل طول در را اطالعاتي

 انتقال) كند مي كفايت DSL سرعت با خانگي كاربر صدها يا 1T خطوط سرعت با شركت 60 دستيابي براي كه سرعتي

 . دهد مي

 و فناوري اين سريع يافتن رونق باعث بود wimax با رابطه در اش اصلي موضوع كه) 2004 ژانويه در( ينتل ا شركت اعالن

 . شد استاندارد اين توسعه
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 اسكات. بود داده قرار كيفي كامپيوترهاي درون را Wi-Fi هاي تراشه ابتكار يك طي قبالً Centrino سازنده شركت

 را شهرها همه توان مي آيا كه بوديم اين دنبال ما<: گفت رابطه اين در اينتل شركت پهن باند سيم بي گروه مدير ريچاردسون

 كار Wi-Fi تكنولوژي با شهر يك دادن اينترنتي پوشش شايد كه اين و خير يا داد قرار اينترنتي پوشش تحت Wi-Fi با

 محدود هم بسيار Wi-Fi ضمن در و شد مي سخت بسياربسيار شبكه اين مديريت كه است قرار اين از مشكل اما باشد اي ساده

 . كرد مي عمل

 از ضمن در و كند رفتار حامل تكنولوژي يك از فراتر كه است اين نيازمند Wi-Fi كه شديم متوجه ما  :افزايد مي ريچادسون

 .شود مند بهره هم ها توانايي از وسيعي طيف

 به شروع اينتل پس. بود خواهد آل ايده كند، كار ها فركانس از وسيعي بازه تحت و دورتر فواصل در تواند مي كه wimax مسلماً

 Wi-Fi توسط كه اصلي  ناحيه يعني گيگاهرتز 11 تا 2 از( ها فركانس اين تحت كار، براي ارتباطي هاي ه پردازند طراحي

 شروع سپس و كردند توليد سپتامبر ماه در را تراشه اولين و نمود) رادارها از مخصوصي انواع و مايكرويو امواج شود، مي استفاده

 و كند تأييد مورد اين در را ها كارخانه مختلف محصوالت تا نمودند wimax اتحاديه نام به اي اتحاديه گسترش و ايجاد به

 . سازند مشخص را تكنولوژي اين پيشگامان و مدعيان

 بتواند تا نمود شركت چندين در گذاري سرمايه به شروع اينتل، شركت اصلي هاي بخش از يكي ،Intel Capital همچنين

wimax كند استفاده شيوه بهترين به آن از و نمايند سودآور وسيله به تبديل را . 

 wimax بازار دهندگان گسترش ز ا اولين از يكي تواند مي البته و هاست شركت اين از يكي سياتل، در speakeasy شركت

 . باشد 

 كه كساني بازيگران براي را DSL سريع العاده فوق ارتباطات تا شد تأسيس نت كافي يك عنوان به ،1994 سال در شركت اين

 كه اين خاطر به اما آورد فراهم كردند، مي كار منزل در كه متخصصيني يا دادند مي انجام online مفصل كامپيوتري هاي بازي

DSL از درصد 30 حدود مثالً. است برده ارث به خود با را ذاتي محدوديت يك نتيجه در كند، مي كار تلفن خطوط تحت هم 

 مديران از يكي از نقل به. هستند دور تلفن اصلي مراكز از كنند مي استفاده Speakeasy شركت خدمات از كه شهرهايي اهالي

 هاي روش و ها شيوه دنبال به تا بود شركت اين براي محرك ترين مهم تلفن اصلي مراكز از افراد دوري همين شركت، اين

 . است ها آن تجارت براي پديده ترين استراتژيك و ترين مهم wimax اكنون علت، همين به و باشد جديدي
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Speakeasy تجهيزات فني بررسي و مايشآز به شروع wimax تا است اميدوار و است نموده اينتل هاي تراشه از استفاده با 

 . كند جلب خود به را زيادي مشتريان 2005 سال اواسط

 داشتن براي العبور صعب و دورافتاده نواحي در مردم و كارها و كسب كنندگان، مصرف براي wimax از استفاده ضرورت چه اگر

 نخواهد رخ هم شبه يك هم اتفاق اين اما است، مبرهن و واضح كامالً اينترنت به پرسرعت و آميز موفقيت و خوب يدسترس يك

 . داد

 

 را آن و بيابند دست فناوري اين اقتصادي سود به صنايع تا بكشد طول زماني مدت شود مي باعث احتماالً مسأله همين و

 شما كه كنند مي فكر مردم: گويد مي ريچاردسون. است ارزش با ها دهنده اتصال از اي شبكه ساختن هم هنوز پس. كنند عمومي

 را شهر همه اينترنت آن با و دهيد قرار شهر اطراف در اي تپه روي را wimax اصلي فرستنده برج و برج يك تنها توانيد مي

 كردن اضافه به مجبور ما تقاضا افزايش با نيتلف هاي شبكه مانند دقيقاً هم جا اين در نيست، مسأله همه اين اما. كنيد تأمين

 دارد، خود هاي سرويس به را wimax كردن اضافه قصد كه شركتي ،Tower stream شركت اما. هستيم جديد هاي  برج

 و بوستون نيويورك، شيكاگو، در بلند هاي ساختمان روي بر توان مي كه شود مي حل شيوه بدين مشكل اين كه نموده اعالم

. شد مند بهره سيم بي ساختاري با پرسرعت اينترنت يك از و كرد نصب را wimax ويژه هاي دهنده انتقال ديگر، شهرهاي

 .بود خواهد تمام كابل و فيبرنوري سيم، از تر ارزان بسيار مطمئناً كه ساختاري
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 كند؟ مي كار چگونه WiMAX شبكه

 

 Intel شركت در WiMAX مخابره برج

 در و دارد باالتري سرعت ولي كرد، خواهد عمل WiFi شبيه درست WiMAX كنيم، صحبت عملي ديدگاه از بخواهيم اگر

 بيشتري كاربران تعداد و تر طوالني فواصل

 پهن اينترنت به دسترسي كه روستايي و حومه نشده پوشش يا كور مناطق اندتو مي WiMAX. گرفت كار به را آن توان مي 

 .اند نكرده احساس دست دور مناطق اين به كشي سيم به نيازي كابل و تلفن هاي شركت زيرا. ببرد بين از را ندارند باند

 :است شده تشكيل قسمت دو از WiMAX سيستم يك

 مايل 3,000 وسعت به بزرگ اي منطقه تواند مي برج اين - است سلولي تلفن برج مفهوم با مشابه كه WiMAX برج يك

 .دهد پوشش را مربع كيلومتر 8,000 يا مربع

 به را آنها توان مي همچنين. باشد PCMCIA كارت يا كوچك جعبه يك توانند مي آنتن و گيرنده -WiMAX گيرنده يك

 .كرد سوار تاپ لپ روي WiFi دسترسي شيوه

 به  مستقيماً) T3 خط يك مثال براي( باال باند پهناي با سيمي اتصال از استفاده با توان مي WiMAX باني ديده ايستگاه يك

. شود متصل ديگري WiMAX برج به ديد خط ميكروموج لينك يك از استفاده با تواند مي همچنين. شود متصل اينترنت

 مربع، مايل 3,000 پوشش در ها برج از كدام هر قابليت مراهه به) شود مي ناميده برگشت اغلب كه( دوم برج با اتصالي چنين
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 در خود پوشش تحت را آنها و كند رساني خدمات نيز افتاده دور روستايي مناطق به حتي بتواند WiMAX شود مي باعث

 .آورد

 :دهد مي  ارايه سيمي بي خدمات شكل دو واقعاً WiMAX شبكه يعني

 اين در. شود مي وصل برج به كامپيوتر در كوچك آنتن يك كه است WiFi نوع زا يا ديد جهت غير خدمات آن، نوع يك

 تر پايين موج طول. كنند مي استفاده) WiFi مشابه( GHz 11 تا GHz 2 يعني تري پايين فركانس از كاربران حالت،

 مي خميده يا پراشيده بهتر موانع به برخورد هنگام در آنها. شوند نمي اختالل دچار فيزيكي موانع توسط راحتي به مخابره

 .شوند

 اتصال. است شده نصب مستقيم صورت به WiMAX برج در ثابت بشقابي آنتن يك كه است ديد جهت خدمات ديگر نوع

 ديد جهت هاي مخابره. كند ارسال كمتري خطاهاي با را زيادي هاي داده تواند مي بنابراين. است پايدارتر و تر قوي ديد جهت

 و كمتر تداخل باالتر، هاي فركانس در. است GHz 66 با برابر ها فركانس اين دامنه. كند مي استفاده بيشتري هاي فركانس از

 .داشت خواهد وجود بيشتري بسيار باند پهناي

 كه پوشش دامنه مربع كيلومتر 65 يا مربع مايل 25 شايد( است مايلي 6 تا 4 شعاع به محدود WiFi شيوه به دسترسي

 داده WiMAX شبكه ايستگاه تر، قوي ديد جهت هاي آنتن طريق از). است سلولي تلفن منطقه يك پوشش هدامن با مشابه

 مربع كيلومتر 9300 يا مربع مايل 2800( مايلي 30 شعاع در كه WiMAX قابليت با مسيريابهايي يا كامپيوترها به را ها

 استفاده خود پوشش دامنه بيشترين از تواند مي WiMAX كه است علت همان به. كند مي ارسال دارند قرار) پوشش دامنه

 .كند

 

WiMAX دهد؟ انجام تواند مي كارهايي چه 

WiMAX اصول همان اساس بر WiFi هاي سيگنال طريق از ديگر كامپيوتر به كامپيوتر يك از را ها داده. كند مي كار 

 مخابره ايستگاه از را ها داده WiMAX سيستم به جهزم) تاپ لپ يا دسكتاپ كامپيوتر( كامپيوتر يك. كند مي ارسال راديويي

WiMAX نتوانند مجاز غير كاربران اينكه تا باشند مي رمزگذاري صورت به زياد احتمال به ها داده اين. كند مي دريافت 

 .باشند داشته دسترسي آنها به و كنند سمع استراق

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.SoftGozar.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


42 

 

 WiMAX. كند مخابره را اطالعات بهينه شرايط تحت ثانيه هر در مگابيت 54 حدود تا تواند مي WiFi اتصال ترين سريع

 صد چند يا تجاري ناحيه دهها بين را مگابايت 70 اين كه زماني حتي. كند ارسال را ثانيه درهر مگابيت 70 حدود تا است قادر

 .باشد داشته سرعت تواند مي ها مودم و ها كابل اندازه همان به حداقل كنيم، مي تقسيم خانه

 

 را بيشتري فواصل است قادر WiFi به نسبت WiMAX شبكه. باشد مي فاصله بلكه نيست، سرعت اينجا در تفاوت بزرگترين

 شعاع به اي منطقه پوشش به قادر WiMAX شبكه. است) متر 30( فوت 100 حدود در  WiFi پوشش دامنه. دهد پوشش

 مخابره قدرت و رفته كار به هاي فركانس خاطر به افزوده دامنه. است سيمي بي دسترسي طريق از) كيلومتر 50( مايل 30

 مي شرايط بعضي در ماكزيمم دامنه كاهش باعث هستند راه سر بر كه ساختمان همانند موانعي فواصل، اين در البته. است

 .است وسيعي بسيار مناطق پوشش به قادر كه است حدي در آن توانايي ولي شوند،

 با باندهاي از WiFi حاليكه در دارد، تكيه GHz 11 تا 2 باندهاي روي بيشتر كه است اين WiMAX استاندارد ديگر مزيت

 برد باعث و ردندا را WiFi استاندارد مشكالت از بسياري WiMAX مشخصات. كند مي استفاده GHz 2.4 باالي ترافيك

 اينجا در همچنين). شوند مي ناميده NLOS يا ديد جهت غير خطوط كه( شود مي آنالين خطوط بر تكيه عدم و بيشتر

 احتماالً و است سيستم اين براي اي ساده چيز كيلومتري 50 پوشش دامنه. دارد وجود بهتري رمزگذاري و بيشتر باند پهناي

  .است مناسبتر استاندارد جوي شرايط حتت و سر به سر واقعي خطوط به تنها
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