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یسرفصل ها
نحوه تبادل سیگنال بی سیم بین نود ها●
مشخص کردن موانع در ارسال موفق سیگنال بی سیم، مانند تداخل و ●

بازتاب
هههای بی سیم (● ) Wireless LANدرک معماری شبک



  

سلها یسرفص
هیهای مدل های انتقال پرطرفدار در ● ، شامل WLANمعرفی ویژگ

802.11a/b/g/n
 و کلینت آنaccess pointنصب و پیکربندی ●
 و 802.16 بی سیم، شامل WAN و MANتوضیح تکنولوژی های ●

ارتباطات ماهواره ای 



  

Wireless spectrum
طیف بی یسیم



  

سییسیم طیف ب
انواج الکترومگنتیک●

ارتباطات داده و صدا●
هیشوند ● بر اساس فرکانس طبقه بندی م

از کمترین با بیشترین فرکانس–
 گیگاهرتز۳۰۰ کیلوهرتز تا ۹محدوده ●

قوانین استفاده بسته به کشور متفاوت است●
–سازمان تنظیم مقررات رادیوی  نظارت بر استفاده از امواج بی سیم●

انتشار فراتر از مرزهای کشور●



  

سییسیم طیف ب
هیسیم از فرکانس  300GHz تا 9KHzطیف ب

)VLFفرکانس های خیلی پایین (●

 کیلو هرتز (مخابرات زیرآب، مهندسی پزشکی)۳۰ تا ۹–
)LFفرکانس های پایین (●

هههای موقعیت یاب)۳۰۰ تا ۳۰–  کیلوهرتز (ناوبری و دستگا
)MFفرکانس های میانه (●

)AM مگاهرتز (رادیویی ناوبری و ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۳۰۰–
)HFفرکانس های بال (●

 مگاهرتز (پخش رادیویی)۳۰ تا ۳–
●



  

سییسیم طیف ب
هیسیم از فرکانس  300GHz تا 9KHzطیف ب

)VHFفرکانس های خیلی بال(●

 مگاهرتز (ارسال تلویزیونی)۳۰۰ تا 30–
)UHFفرکانس های فوق بال(●

 گیگاهرتز (مخابرات ماهواره ای، تلویزیون، تلفن همراه، تلفن بی سیم، ۳مگاهرتز تا ۳۰۰–
ناوبری ماهواره ای)

هقالعاده بال(● )SHFفرکانس های فو

 گیگاهرتز (مخابرات بین ماهواره ای، هواشناسی، تلفن همراه زمینی، شبکه محلی ۳۰تا ۳–
هیسیم) ب

)EHFفرکانس های بی نهایت بال(●
 گیگاهرتز (تحقیقات فضایی، زمین شناسی، مخابرات ماهواره ای)۳۰۰ تا ۳۰●



  

سییسیم طیف ب

 طیف بی سیم۱-۸شکل 



  

سیهای انتقال بی یسیم ویژگ



  

حوزه ها
هیسیم WANحوزه ●  ب

–WiMax
هیسیمLANحوزه ●  ب

–Wifi
)system interconnectionحوزه ارتباطات بین سیستمی (●

–Bluetooth 
–Infrared 



  

سیهای انتقال بی یسیم ویژگ
شباهت با شبکه سیمی●

 به بال۳در لیه های ●
تولید سیگنال توسط جریان الکتریکی و عبور از رسانا●

تفاوت با شبکه سیمی●
انتقال سیگنال●

ههای وجود ندارد– مسیر ثابت و هدایت شد
آنتن●

انتقال و دریافت سیگنال●
هیکنند ● فرکانس مشابهی در هر آنتن نیاز است و از یک کانال اشتراکی استفاده م



  

سیهای انتقال بی یسیم ویژگ

 انتقال و دریافت سیگنال بی سیم۲-۸شکل 



  

انواع آنتن
دو دسته آنتن 

هنهای ● directionalآنت
ههای)– ارسال تنها در یک سمت (مانند آنتن های ماهوار

هنهای ● omnidirctionalآنت
هیکند . مانند رادیو و تلویزیون– در تمام جهات ارسال م

منطقه قابل پوشش●
شکل انتشار سیگنال●

ابعاد و زوایای انتشار امواج الکترومگنتیک●



  

انتشار یسیگنال
●LOS یا Line-of-sight

هتکننده منتقل ● سیگنال در یک مسیر، مستقیم ًا بین ارسال کننده و دریاف
هیشود  م

هیدهند ● عواملی که انتقال سیگنال را تحت تأثیر قرار م
هیدهند (به فرکانس نیز بستگی دارد)● موانعی که سیگنال را عبور م
هیکنند  (مانند آب)● عواملی که سیگنال را جذب م
هیدهند ● سه موضوع که سیگنال را تحت تأثیر قرار م

بازتاب، پراش، پراکندگی–
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انتشار یسیگنال
سیگنال های چند مسیره●

سیگنال های بی سیم چندین مسیر را به سمت مقصد دنبال ●
هیکنند  م

تحت تأثیر، بازتاب، پراش، پراکندگی●
مزیت: شانس بهتر برای رسیدن به مقصد●
عیب: تأخیر در سیگنال●



  

انتشار یسیگنال
signal propagationپخش سیگنال یا 

 Reflectionبازتاب ●
هیتواند ● هیشوند (سطوح هادی مانند فلز م سطوح پهن باعث بازتاب امواج م

به طور کامل سیگنال را منعکس کند)
 Diffractionپراش ●

هیشود ● برخورد سیگنال با لبه های تیز دیوار و میز باعث تقسیم سیگنال م
Scatteringپراکندگی - ●

پخش شدن سیگنال در چندین مسیر متفاوت●



  

 Multipath signal propagation

عوامل مؤثر در پخش شدن یسیگنال



  

افت یسیگنال
fadingمحوشدگی یا ●

تغییر در قدرت سیگنال●
هیشود – انرژی بازتاب ،پراش یا پراکنده م

attenuationتضعیف یا ●
ضعف سیگنال●

فاصله طولنی از آنتن–
بهبود تضعیف سیگنال●

repeater و برای دیجیتال amplifierبرای آنالوگ –
Noiseنویز ●

معمو ًل بدترین مشکل (بی سیم کانال و یا شیلد ندارد)●



  

ISMباندهای 
 برای استفاده عموم آزاد SHF و UHFاکثر کشورها سه باند در محدوده 

)Industrial, Scientific, Medicalاست. (
 مگاهرتز۹۲۸ تا ۹۰۲محدود ٔه ●
گیگاهرتز۲.۴۸۳۵ تا  ۲.۴محدود ٔه ●
 گیگاهرتز۵.۸۵ تا ۵.۷۲۵محدود ٔه ●

قانون در کشور ها متغیر است. بسیاری از کشور ها در مورد توان قوانینی 
هیکنند  وضع م



  

سییسیم سههای ب انواع شبک
در دو دسته قرارمی گیرند ثابت یا متحرک

ثابت●
هیدهند و – مانند ارتباطات ماهواره ای که به یک نقطه سرویس م

ارتباطات نقطه به نقطه بی سیم
متحرک●

مانند خدمتکار یک رستوران که لیست غذا را در ابزار دستی –
هیکند  خود وارد م



  

انواع یسیگنال
هیکنند تقسیم  هیسیمی که مصرف م هنها از طیف ب هیگیرند .( بر مبنای استفاده آ در سه دسته قرار م

هیشوند ) م
●Narroband

هیکند – فقط از یک فرکانس یا یا رنج کوچکی از فرکانس ها استفاده م
●Broadband

هیکند – برخلف بال از باند بزرگی از طیف بی سیم را استفاده م
●Spread spectrum

هیکند – از چندین فرکانس برای انتقال سیگنال استفاده م
●FHSS و DSSS

امنیت مناسب–



  

انواع یسیگنال
●FHSS یا frequency hopping spread spectrum

هیکند ● سیگنال بین چندین فرکانس موجود در باند جهش م
هتکننده ● الگوی هماهنگ تنها بین کانال ارسال کننده و دریاف

شناخته شده است
●DSSS یا direct-sequence spread spectrum

هیشود ● بیتهای سیگنال در کل فرکانس های باند توزیع م
هیکند ● هتکننده سیگنال را به محض دریافت سرهم م دریاف



  

Fixed در مقابل Mobile
)fixedسیستم ارتباطات بی سیم ثابت (●

هیکند ● محل گیرنده و فرستنده تغییر نم
هیکند ● آنتن انتقال دهنده انرژی خود را برای انتقال مستقیم به گیرنده صرف م

Point-to-Pointنتیجه لینک –
مزایا●

هیرود – انرژی سیگنال هدر نم
)Mobileسیستم ارتباطات بی سیم متحرک (●

هیتواند باشد● دریافت کنند در هر جا، در محدوده ارسال کننده، م
هیتواند حرکت کند (– هتکننده م )roamدریاف



  

WLANمعماری شبکه 
Wireless LAN



  

سههای محلی بی یسیم معماری شبک
●Ad-hoc WLAN

نود های بی سیم مستقیم بایکدیگر در ارتباطند●
هیشود ● از کارت شبکه بی سیم استفاده م

هیشود – تجهیز میانی یا واسط استفاده نم
بازدهی پایین●

●Access point یا AP
هیکند ● سیگنال های بی سیم را از چندین نود دریافت م

هیشود – سیگنال ها مجدد ًا به شبکه ارسال م
●Base station, wireless router , wireless gateway



  

سههای محلی بی یسیم معماری شبک

ad hoc WLAN ۴-۸شکل 



  

سههای محلی بی یسیم معماری شبک
●Infrastructure WLAN

 در ارتباط هستندAccess pointنود ها با ●
با یکدیگر ارتباط مستقیم ندارند–

●Access point هیشود و به منبع انرژی مناسب نیاز دارد نقطه حساس در شبکه م
هیتواند شامل چندین WLANیک ●  باشدaccess point م

بسته به تعداد نود ها●
۱۰۰ تا ۱۰ متفاوت است: از access pointتعداد نود های مورد پشتیبانی هر ●



  

سههای محلی بی یسیم معماری شبک

infrastructure WLAN ۵-۸شکل 



  

سههای محلی بی یسیم معماری شبک
هیدهند که ● هههای متحرک به نود ها اجازه م  داشته باشندroamingشبک

محدوده قابل پشتیبانی بسته متد دسترسی بی سیم، تولیدکننده، محیط دارد●
 فیت۳۰۰: حداکثر Access pointمحدوده –

Point-to-Pointلینک ●
هیدهد ● امکان متصل کردن دو شبکه مجزا را م
هیکند directionalیک لینک ثابت وجود دارد که از آنتن ●  استفاده م

هیدهد که –  فیت فاصله داشته باشد۱۰۰۰ تا access pointاجازه م
هیشود ● هیکند را شامل م تمام پروتکل ها و سیستم عامل هایی که شبکه سیمی پشتیبانی م



  

سههای محلی بی یسیم معماری شبک

Wireless LAN interconnection ۶-۸شکل 



  

802.11 WLAN



  

802.11 WLAN
استانداردهای شبکه بی سیم●

هیکند ● وظیفه را مشخص م
data link و physicalدر لیه –

هتها ● تفاو
هسهای مورد استفاده– متد سیگنالینگ، محدوده قابل پوشش، فرکان

هیشودIEEE 802.11توسط کمیته ●  توسعه داده م
wireless fidelity یا Wi-Fiاستاندارد ●

●802.11a, 802.11b,802.11g,802.11n, 802.11ac
هیهای مشترک● ویژگ

Half-fuplexروش دسترسی، فرمت فریم، –



  

access methodروش دیستریسی 
802.11Macسرویس ●

هیکند ۴۸●  بیت آدرس فیزیکی به فریم اضافه م
802.3با همان ساختار استاندارد ●

هیدهد ● اجازه همخوانی راحت را م
تجهیزات بی سیم●

ههاند● برای ارسال و دریافت همزمان ساخته نشد
هیدهند collisionبه راحتی ●  را تشخیص نم
هیکنند ● هشهای دسترسی متفاوتی استفاده م از رو



  

access methodروش دیستریسی 
●CSMA/CS یا Carrier Sense Multiple Access/Collistion Avoidance

کاهش احتمال تصادم●
هیکند ACKاز بسته ●  برای هر ارسال استفاده م

 نیاز دارد802.3سربار بیشتری نسبت به  –
خروجی واقعی از مقدار اسمی آن کمتر است–

Request to send/Clear to send یا RTS/CTSپروتکل ●
اختیاری●
هیشویم که یک بسته توسط انتقال های دیگر از بین نرفته● مطمئن م
برای انتقال بسته های بزرگ کارآمد است●
هیدهد 802.11روی هم رفته کارایی ●  را کاهش م



  

)associationپیویستن به شبکه (
هیشود تا دسترسی access pointچندین بسته بین کامپیوتر و ●  رد و بدل م

انجام گردد
●Scanning 

access pointگشتن به دنبال ●
●Active scanning انتقال سیگنال برای یافتن access point
●Passive scanning گوش به زنگ منتظر دریافت سیگنال خاص 

هیایستد م
–Beacon frame



  

)associationپیویستن به شبکه (
●SSID یا Service set identifier

ههNETGEARاسم مانند ●  یا اسمی ک
ههاید  شما معین کرد

رشته منحصر به فرد مشخص کننده ●
access point

هیگیردbeacon frameدر –  قرار م
هیشود access pointدر ●  پیکربندی م
ه، امنیت بیشتر● مدیریت شبکه ساده تر



  

توپولوژی بی یسیم
IBSSتوپولوژی ●

ad-hocهمان حالت ●
هیچ کنترل کنند مرکزی وجود ندارد●

BSSتوپولوژی ●
هیکند)APتکل سلولی (یک ●  شبکه را کنترل م
ممکن است به یک شبکه کابلی متصل باشد●

EBSSتوپولوژی ●
 وجود دارد)APچند سلولی (چندین ●
roamingمهمترین ویژگی: پشتیبانی از ●
هیکند ● از شبکه سیمی برای اتصال استفاده م



  

BSS

single BSS ۷-۸شکل 



  

EBSS

multiple BSSs forming an ESS  ۸-۸شکل 
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802.11b

• DSSS (direct-sequence spread spectrum) signaling
• 2.4-GHz band

– Separated into 22-MHz channels
• Throughput

– 11 Mbps theoretical
– 5 Mbps actual throughput

• 100 meters distance limit 
– Node to Access Point

• Oldest, least expensive
• Being replaced by 802.11g



802.11a

• Released after 802.11b
• 5-GHz band

– Not congested like 2.4-GHz band
• Lower interference, requires more transmit power

• Throughput
– 54 Mbps theoretical
– 11 and 18 Mbps effective

• Attributable to higher frequencies, unique modulating 
data method, more available bandwidth

• 20 meter distance limit
• More expensive, least popular
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Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM)

• Uses each frequency to carry data in parallel
• Faster than DSSS
• Used by 802.11a, g
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802.11g

• Affordable as 802.11b
• Throughput

– 54 Mbps theoretical
– 20 to 25 Mbps effective

• 100 meter node range
• 2.4-GHz frequency band

– Compatible with 802.11b networks
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802.11n

• Draft: expected ratification in late 2009
• Manufacturers

– Selling 802.11n-compatible transceivers

• Primary goal
– Wireless standard providing much higher effective 

throughput

• Maximum throughput: 600 Mbps
– Threat to Fast Ethernet

• Backward compatible with 802.11a, b, g standards
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802.11n (cont’d.)

• 2.4-GHz or 5-GHz frequency range
• Compared with 802.11a, 802.11g

– Same data modulation techniques

• Compared with three 802.11 standards
– Manages frames, channels, encoding differently

• Allows high throughput
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802.11n (cont’d.)

• MIMO (multiple input-multiple output)
● Multiple access point antennas may issue signal to one or more 

receivers
● Receivers combine signal together
● Increases network’s throughput, access point’s range

Figure 8-10 802.11n access point with three antennas
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802.11n (cont’d.)

• Channel bonding
● Two adjacent 20-MHz channels bonded to make 40-

MHz channel
– More than doubles the bandwidth available in single 

20-MHz channel
– Because less bandwidth is used to buffer between 

channels

• Higher modulation rates
● More efficient use of channels



 Wireless standards

سهای از ایستاندارد های شبکه بی یسیم خلهص



  

سهیسازی شبکه  WLANپیاد



سههای بی یسیم طراحی شبک

 Home or small office WLAN arrangement



سههای بی یسیم طراحی شبک

 Enterprise-wide WLAN



  

Wireless WAN و دیستریسی به 
اینترنت



  

Wireless WAN و دیستریسی به اینترنت
●Wireless broadband

هیهای ●  بی سیمWANآخرین تکنولوژ
طراحی شده برای●

بازدهی بهتر–
هیتر– تبادل دیجیتال در مسافت طولن



  

802.11 Internet Access
802.11g و 802.11bاکسس پوینت: روش دسترسی ●
●Hot spot

محلی که دسترسی عمومی برای اینترنت موجود است●
رایگان یا با حق اشتراک●

hot spotروش اشتراک اینرنت در ●
)  به وسیله صفحه وبloginوارد شدن (●
هیکند ● همافزار طرف کلینت ارتباط آن را مدیریت م نر

وارد شدن به شبکه و تبادل اطلعات امن–
MAC addressامنیت بیشتر: محدودیت بر اساس –



802.16 (WiMAX) 

• WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access)

● Current version: 802.16e (2005)
– Improved mobility, QoS characteristics
– Digital voice signals, mobile phone users

• Functions in 2 and 66 GHz range
● Licensed, nonlicensed frequencies

• Line-of-sight paths between antennas
● Throughput potential maximized

• Non-line-of-sight paths
● Exchange signals with multiple stations at once
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802.16 (WiMAX) 

• Two distinct advantages over Wi-Fi
● Much greater throughput (70 Mbps)
● Much farther range (30 miles)

• Appropriate for MANs and WANs
• Highest throughput achieved over shortest distances 

between transceivers
• Possible uses

● Alternative to DSL, broadband cable
● Well suited to rural users
● Internet access to mobile computerized devices
● Residential homes
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802.16 (WiMAX) 

 WiMAX سهسازی سرویس پیاد



Network+ Guide to Networks, 5th Edition 59

802.16 (WiMAX) 

WiMAX residential antenna WiMAX service provider’s 
antenna



Network+ Guide to Networks, 5th Edition 60

Satellite Orbits

• Geosynchronous orbit
● Satellites orbit the Earth at the same rate as the Earth turns
● Downlink

– Satellite transponder transmits signal to Earth-based receiver
● Typical satellite

– 24 to 32 transponders
– Unique downlink frequencies

• LEO (low Earth orbiting) satellites
● Orbit Earth with altitude 100 miles to 1240 miles
● Not positioned over equator



 Satellite communication

دیستریسی ماهواره ای
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Satellite Orbits (cont’d.)

• MEO (medium Earth orbiting) satellites
● Orbit Earth 6000 to 12,000 miles above surface
● Not positioned over equator

– Latitude between equator and poles
● Advantage

– Cover larger Earth surface area than LEO satellites
– Less power, less signal delay than GEO satellites

• Geosynchronous orbiting satellites most popular for 
satellite Internet access
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Satellite Frequencies

• Five frequency bands
● L-band—1.5–2.7 GHz
● S-band—2.7–3.5 GHz
● C-band—3.4–6.7 GHz
● Ku-band—12–18 GHz
● Ka-band—18–40 GHz

• Within bands
● Uplink, downlink transmissions differ

• Satellite Internet access providers
● Use C- or Ku-bands and Ka-band (future)



Satellite Internet Services

• Subscriber
● Small satellite dish antenna, receiver
● Exchanges signals with provider’s satellite network

• Satellite Internet access service
● Dial return arrangement (asymmetrical)

– Receives Internet data via downlink transmission
– Sends data to satellite via analog modem connection

● Satellite return arrangement (symmetrical)
– Send, receive data to and from Internet using satellite uplink 

and downlink
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دیستریسی ماهواره ای

 Dial return satellite Internet service
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