
 

  1 شبكه هاي بي سيم 

 آٙىبئي ثب ٙجپٍ َبي ثي ٕيڈ
 

 :ډٺيډٍ 

ثًا٦ٍٕ  ويبُ ٍيُ اٵِين ثٍ دًيبيي ٽبٍَب ، إشٶبىٌ اُ سؼُيِاسي ډبوىي سچٶه َمَاٌ ، ديؼََب ي ...

 يػًى ٙجپٍ َبي ثي ٕيڈ اډپبن دٌيَ ٙيٌ إز.

اځَ ٽبٍثَ يب َٙٽز يب ثَوبډٍ ٽبٍثَىي هًاَبن آن ثبٙي ٽٍ ىاىٌ ي ا٥ال٭بر ډًٍى ويبُ هًى ٍا ثٍ 

ًٍٝر ډشلَٻ ىٍ ََ څل٪ٍ ىٍ اهشيبٍ ىاٙشٍ ثبٙىي ٙجپٍ َبي ثي ٕيڈ ػًاة ډىبٕجي ثَاي آوُب 

 ٕز.

َبي ډوشچٶي اٍائٍ ډيًٚى، ىٍ ثو٘ كب١َ ٵٺ٤ ثٍ ثيبن ٽچيبسي ىٍ ٍاث٦ٍ ثب  ايه ډٺبڅٍ ىٍثو٘

َبي ثٮيي ثٍ ػِئيبر ثيٚشَي ىٍ ٍاث٦ٍ ثب  ٕيڈ ي ٽبثچي دَىاهشٍ ٙيٌ، ىٍ ثو٘ َبي ثي ٙجپٍ

 ٕيڈ هًاَيڈ دَىاهز. َبي ثي ٙجپٍ
 

  : سَٚيق ډٺيډبسي ٙجپٍ َبي ثي ٕيڈ ي ٽبثچي

( يب  Wired( ثَاي هبوٍ ي ډلي٤ ٽبٍ ډي سًاوىي ثٍ ىي ًٍٝر ٽبثچي ) LANٙجپٍ َبي ډلچي )

( ٥َاكي ځَىوي . ىٍاثشيا ايه ٙجپٍ َب ثٍ ٍيٗ ٽبثچي ثب إشٶبىٌ اُ  Wirelessثي ٕيڈ )

ٙيوي اډب اٽىًن ثب ٍيوي ٍي ثٍ اٵِاي٘ إشٶبىٌ اُ ٙجپٍ َبي ٥َاكي ډي  Ethernetسپىًڅًّي 

 ډًاػٍ َٖشيڈ . Wi-Fiثي ٕيڈ ثب سپىًڅًّي 

ىٍ ٙجپٍ َبي ٽبثچي )ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ ثيٚشَ ثب سًدًڅًّي ٕشبٌٍ اي ثپبٍ ډي ٍيوي ( ثبيٖشي اُ 

ڄ ٽٚي ډلڄ ََ ايٖشڂبٌ ٽبٍي سب ىٕشڂبٌ سًُي٬ ٽىىيٌ )َبة يب ًٕئيؾ ( ثٍ ًٍٝر ډٖشٺڄ ٽبث

ډشَ ثيٚشَ ثبٙي ىٍ ٱيَ ايىًٍٞر اُ ٵيجَ  100وجبيٖشي  CAT5ًٍٝر دٌيَى)٥ًڃ ٽبثڄ اُو٫ً 

( ډبوىي ٽبثڄ ،  Passiveوًٍي إشٶبىٌ ډيڂَىى( ٽٍ سؼُيِار ثپبٍ ٍٵشٍ اُ ىيو٫ً ٱيَ ٵٮبڃ )

 ي..(ډبوىي َبة ،ًٕئيؾ ،ٍيسَ ، ٽبٍر ٙجپٍ  Activeدَيِ، ىاٽز ، دؾ دىڄ ي.......... . ي ٵٮبڃ )

 َٖشىي .

 802.3abي  Fast Ethernetٍا ثَاي  802.3uإشبوياٍىَبي  IEEEډًٍٕٖ ډُىيٕي 

) ډَث٣ً ثٍ ٽبثچُبي اڅپشَيپي ي وًٍي ( ىٍ و٪َ  Gigabit Ethernetٍا ثَاي  802.3zي

 ځَٵشٍ إز.
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( ډي ثبٙي ٽٍ ََ ايٖشڂبٌ  Access Pointٙجپٍ َبي ثي ٕيڈ ويِ ٙبډڄ ىٕشڂبٌ ډَٽِي )

 ډشَ ي آن )ثيين ډبو٬ ( ٹَاٍ ځيَى.  30بٍي ډي سًاوي كياٽظَ سب ٵبٝچٍ ٽ

 

 
 : ُيَ ٍا ثپبٍ ډي ثَوي Wi-Fi( يپي اُ ٍٕ إشبوياٍى اٍسجب٥ي  Wlanٙجپٍ َبي ثي ٕيڈ )

802.11b  . ٽٍ ايڅيه إشبوياٍىي إز ٽٍ ثٍ ًٍٝر ځٖشَىٌ ثپبٍ ٍٵشٍ إز 

802.11a  ُ802.11َٕيٮشَ اډب ځَاوشَ اb ٙي. ډي ثب 

802.11g ّش دٍ اػتبًذاسد لجلي ثَدُ ٍ اص ّوِ گشاًتش هيجبؿذ. ػيييسَيه إشبوياٍى ٽٍ ٙبډڄ 

ّش دًٍَع ؿجىِ ّبي وبثلي ٍ ثي ػين ادػبي ثشتشي ثش ديگشي سا داسًذ اهب اًتخبة صحيح ثب دس ًظش گشفتي 

 لبثليتْبي آًْب هيؼش هي ثبؿذ.

 

 

 

 : ٭ًاډڄ ډٺبيٍٖ

 وبثلي هي تَاًذ لبثليتْبي صيش هَسد ثشسػي لشاس گيشد:دس همبيؼِ ؿجىِ ّبي ثي ػين ٍ 

 ًصت ٍ ساُ اًذاصي 

 ّضيٌِ 

 لبثليت اطويٌبى 

 وبسائي 

 اهٌيت 

  ًصت ٍ ساُ اًذاصي

 

دس ؿجىِ ّبي وبثلي ثذليل آًىِ ثِ ّش يه اص ايؼتگبّْبي وبسي ثبيؼتي اص هحل ػَيئچ هشثَطِ وبثل 

وـي ، ًصت پشيض ٍ......... هَاجِ ّؼتين دس ضوي اگش  وـيذُ ؿَد ثب هؼبئلي ّوچَى ػَاسخىبسي ، داوت

  .هحل فيضيىي ايؼتگبُ هَسد ًظش تغييش يبثذ ثبيؼتي وِ وبثل وـي هجذد ٍ .......صَست پزيشد

ؿجىِ ّبي ثي ػين اص اهَاج اػتفبدُ ًوَدُ ٍ لبثليت تحشن ثبالئي سا داسا ّؼتٌذ ثٌبثشايي تغييشات دس هحل 

ثِ ساحتي اهىبى پزيش هي ثبؿذ ثشاي ساُ اًذاصي آى وبفيؼت وِ اص سٍؿْبي صيش فيضيىي ايؼتگبّْبي وبسي 

 ثْشُ ثشد:
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Ad hoc ( وِ استجبط هؼتمين يب ّوتب ثِ ّوتبpeer to peer  تجْيضات سا ثب يىذيگش هيؼش هي )

 ػبصد. 

Infrastructure .وِ ثبػث استجبط توبهي تجْيضات ثب دػتگبُ هشوضي هي ؿَد 

دسيبفت وِ ًصت ٍ سا ُ اًذاصي ؿجىِ ّبي وبثلي يب تغييشات دس آى ثؼيبس هـىلتش ًؼجت ثِ  ثٌبثشايي هيتَاى

 هَسد هـبثِ يؼٌي ؿجىِ ّبي ثي ػين اػت .

 

 

 : َِيىٍ

تجْيضاتي ّوچَى ّبة ، ػَئيچ يب وبثل ؿجىِ ًؼجت ثِ هَسد ّبي هـبثِ دس ؿجىِ ّبي ثي ػين اسصاًتش هي 

 تغييشات احتوبلي هحيطي ًيض لبثل تَجِ اػت . ثبؿذ اهب دسًظش گشفتي ّضيٌِ ّبي ًصت ٍ

 لبثل ثِ روش اػت وِ ثب سؿذ سٍص افضٍى ؿجىِ ّبي ثي ػين ، ليوت آى ًيض دس حبل وبّؾ اػت .

 

 

 : ٹبثچيز ا٥ميىبن

تجْيضات وبثلي ثؼيبس لبثل اػتوبد هيجبؿٌذ وِ دليل ػشهبيِ گزاسي ػبصًذگبى اص حذٍد ثيؼت ػبل گزؿتِ 

 ثبيؼتي دس هَلغ ًصت ٍ يب جبثجبئي ، اتصبالت ثب دلت وٌتشل ؿًَذ.ًيض ّويي هي ثبؿذ فمط 

ّبي پيبپي، تذاخل  ّب هـىالتي هبًٌذ لطغ ؿذى Broadband Routerتجْيضات ثي ػين ّوچَى 

ػين هجبٍس ٍ ... سا داؿتِ اًذ وِ سًٍذ سٍ ثِ تىبهل آى ًؼجت  ّبي ثي اهَاج الىتشٍهغٌبظيغ، تذاخل ثب ؿجىِ

 ( ثبػث ثْجَد دس لبثليت اطويٌبى ًيض داؿتِ اػت . 811.00gثِ گزؿتِ)هبًٌذ 

 

 : ٽبٍائي

ػپغ ثِ پٌْبي ثبًذّبي  Mbps 01ؿجىِ ّبي وبثلي داساي ثبالتشيي وبسائي ّؼتٌذ دس اثتذا پٌْبي ثبًذ 

( افضايؾ يبفتٌذ حتي دس حبل حبضش ػَئيچْبئي ثب پٌْبي ثبًذ  Mbps  ٍ0111Mbps 011ثبالتش) 

0Gbps ُاػت .  ًيض اسائِ ؿذ 

 811.00a  ٍ811.00gٍ ثب  00Mbpsحذاوثش پٌْبي ثبًذ  811.00bؿجىِ ّبي ثي ػين ثب اػتبًذاسد 

سا پـتيجبًي هي وٌٌذ حتي دس تىٌَلَطيْبي جذيذ ايي سًٍذ ثب ليوتي ًؼجتب ثبالتش ثِ  Mbps 45پٌْبي ثبًذ 

018Mbps  ًيض افضايؾ دادُ ؿذُ اػت ػالٍُ ثش ايي وبسائيWi-Fi  ِفبصلِ حؼبع هي ثبؿذ ًؼجت ث
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پبييي خَاّذ آهذ. ايي پٌْبي ثبًذ ثشاي  Access Pointيؼٌي حذاوثش وبسائي ثب افضايؾ فبصلِ ًؼجت ثِ َ

ثِ اؿتشان گزاؿتي ايٌتشًت يب فبيلْب وبفي ثَدُ اهب ثشاي ثشًبهِ ّبئي وِ ًيبص ثِ سد ٍ ثذل اطالػبت صيبد ثيي 

 ( داسًذ وبفي ًيؼت . Client to Serverػشٍس ٍ ايؼتگبّبي وبسي )
 

 : اډىيز

ثذليل ايٌىِ دس ؿجىِ ّبي وبثلي وِ ثِ ايٌتشًت ّن هتصل ّؼتٌذ، ٍجَد ديَاسُ آتؾ اص الضاهبت اػت ٍ 

تجْيضاتي هبًٌذ ّبة يب ػَئيچ ثِ تٌْبيي لبدس ثِ اًجبم ٍظبيف ديَاسُ آتؾ ًويجبؿٌذ، ثبيؼتي دس چٌيي 

 ؿجىِ ّبيي ديَاسُ آتؾ هجضايي ًصت ؿَد.

 

ّب ديَاسُ آتؾ ثصَست ًشم افضاسي ٍجَد Broadband Routerات ؿجىِ ّبي ثي ػين هبًٌذ تجْيض

ػين اص َّا  ّبي ثي داؿتِ ٍ تٌْب ثبيؼتي تٌظيوبت الصم صَست پزيشد. اص ػَي ديگش ثِ دليل ايٌىِ دس ؿجىِ

اهٌيت اطالػبت ّبي خبصي هبًٌذ سهضًگبسي،  ثؼٌَاى سػبًِ اًتمبل اػتفبدُ هيـَد، ثذٍى پيبدُ ػبصي تىٌيه

WEP (Wired Equivalent Privacy  )ثطَس وبهل تبهيي ًوي گشدد اػتفبدُ اص سهضًگبسي 

 ثبػث ثبال سفتي اهٌيت دس ايي تجْيضات گشديذُ اػت .

 

 اًتخبة صحيح وذام اػت؟

ثب تَجِ ثِ ثشسػي ٍ آًبليض هطبلجي وِ هطبلؼِ وشديذ ثبيؼتي تصوين گشفت وِ دس هحيطي وِ اؿتشان 

بت ٍجَد داسد ٍ ًيبص ثِ استجبط احؼبع هي ؿَ د وذام يه اص ؿجىِ ّبي ثي ػين ٍ وبثلي هٌبػجتش ثِ اطالػ

 ًظش هي سػٌذ .

 

صيش خالصِ اي اص هؼيبسّبي دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس ايي همبلِ هي ثبؿذ . ثؼٌَاى هثبل اگش ّضيٌِ ثشاي  اطالػبت

ذ ٍلي پَيبئي ثشاي ؿوب هْن ًوي ثبؿذ ثْتش اػت اص ؿوب هْن ثَدُ ٍ ًيبص ثِ اػتفبدُ اص حذاوثش وبسائي سا داسي

      ؿجىِ وبثلي اػتفبدُ وٌيذ.

 

 

اًتخبة سا ثشاي ؿوب ػبدُ صيش  ػبتاطالثٌبثشايي اگش ٌَّص دس صذد تصوين ثيي ايجبد يه ؿجىِ وبهپيَتشي ّؼتيذ 

 .دتش خَاّذ ًوَ
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   :اوًا٫ ٙجپٍ َبي ثي ٕيڈ

Wireless Local Area Networks)WLANS ) 

( داًـگبّي يب آصهبيـگبّْب وِ ًيبص ثِ Campusايي ًَع ؿجىِ ثشاي وبسثشاى هحلي اص جولِ هحيطْبي)

اػتفبدُ اص ايٌتشًت داسًذ هفيذ هي ثبؿذ. دس ايي حبلت اگش تؼذاد وبسثشاى هحذٍد ثبؿٌذ هي تَاى ثذٍى 

 Access Pointفبدُ اص ايي استجبط سا ثشلشاس ًوَد .دس غيش ايٌصَست اػت Access Pointاػتفبدُ اص 

ضشٍسي اػت.هي تَاى ثب اػتفبدُ اص آًتي ّبي هٌبػت هؼبفت استجبطي وبسثشاى سا ثِ ؿشط ػذم ٍجَد هبًغ 

 تبحذي طَالًي تش ًوَد.

 

Wireless Personal Area Networks)WPANS ) 

 IR Infra-Red   ٍBluetooth IEEE دٍ تىٌَلَطي هَسد اػتفبدُ ثشاي ايي ؿجىِ ّب ػجبست اص :

ًيبص ثِ استجبط  IRهتش سا هي دّذ الجتِ دس  01هي ثبؿذ وِ هجَص استجبط دس هحيطي حذٍد  802.15

 هؼتمين ثَدُ ٍ هحذٍديت هؼبفت ٍجَد داسد .

 

Wireless Metropolitan Area Networks)WMANS ) 

 Backupثشاي  تَػط ايي تىٌَلَطي استجبط ثيي چٌذيي ؿجىِ يب ػبختوبى دس يه ؿْش ثشلشاس هي ؿَد

 آى هي تَاى اص خطَط اجبسُ اي ،فيجش ًَسي يب وبثلْبي هؼي اػتفبدُ ًوَد .

 

Area Networks Wireless Wide)WWANS ) 

ثشاي ؿجىِ ّبئي ثب فَاصل صيبد ّوچَى ثيي ؿْشّب يب وـَسّب ثىبس هي سٍد ايي استجبط اص طشيك آًتي ّب ي 

 ثي ػين يب هبَّاسُ صَست هي پزيشد .

 

  : ىٍ ٙجپٍ َبي ثي ٕيڈاډىيز 

 دس ؿجىِ ّبي ثي ػين ػجبستٌذ اص :ػِ سٍؽ اهٌيتي 

 

- Wired Equivalent Privacy)WEP  ) 

دس ايي سٍؽ اص ؿٌَد وبسثشّبيي وِ دس ؿجىِ هجَص ًذاسًذ جلَگيشي ثِ ػول هي آيذ وِ هٌبػت ثشاي ؿجىِ 

 هي ثبؿذ. Client( هشثَطِ دس ّش  KEYّبي وَچه ثَدُ صيشا ًيبص ثِ تٌظيوبت دػتي) 

 هي ثبؿذ. RSAثَػيلِ  RC4ثش هجٌبي الگَسيتن  WEPاػبع سهض ًگبسي 
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Set Identifier - Service)SSID  ) 

داساي چٌذيي ؿجىِ هحلي هي ثبؿٌذ وِ ّش وذام آًْب داساي يه ؿٌبػِ  WLANؿجىِ ّبي 

(Identifier  يىتب هي ثبؿٌذ ايي ؿٌبػِ ّب دس چٌذيي )Access Point ادُ هي ؿًَذ . ّش لشاس د

 هشثَطِ سا اًجبم دّذ . SSIDوبسثش ثشاي دػتشػي ثِ ؿجىِ هَسد ًظش ثبيؼتي تٌظيوبت ؿٌبػِ 

 

 

- Media Access Control)MAC   ) 

( هشثَطِ ٍاسد  Access Point) APآدسع ّبي هَسد اػتفبدُ دس يه ؿجىِ ثِ  MACليؼتي اص 

آدسػْب اجبصُ دػتشػي داسًذ ثِ ػجبستي ٍلتي يه  MACؿذُ ثٌبثشايي تٌْب وبهپيَتشّبي داساي ايي 

همبيؼِ  APآدسع هشثَطِ دس  MACآدسع آى ثب ليؼت  MACوبهپيَتش دسخَاػتي سا اسػبل هي وٌذ 

ؿذُ ٍ اجبصُ دػتشػي يب ػذم دػتشػي آى هَسد ثشسػي لشاس هي گيشد .ايي سٍؽ اهٌيتي هٌبػت ثشاي ؿجىِ 

 ثؼيبس هـىل هي ثبؿذ. APهىبى ٍسٍد ايي آدسػْب ثِ ّبي وَچه ثَدُ صيشا دس ؿجىِ ّبي ثضسي ا

 

 

 : 802.11اوًا٫ إشبوياٍى 

هؼشفي گشديذ وِ اوٌَى تىٌَلَطيْبي هتفبٍتي اص ايي  IEEEثَػيلِ اًؼتيتيَ  0001اٍليي ثبس دس ػبل 

 .جىِ ّبي ثي ػين اسائِ گشديذُ اػتاػتبًذاسد ثشاي ؿ

811.00 

 DSSS( يب  frequency hopping spared spectrum)FHSSثشاي سٍؿْبي اًتمبل 

(direct sequence spread spectrum  ثب ػشػت )0 Mbps 1تبMbps  1.5دس وبًبل 

GHz .لبثل اػتفبدُ هي ثبؿذ 

811.00a  

OFDM (orthogonal frequency division multiplexing  )ثشاي سٍؿْبي اًتمبل 

 لبثل اػتفبدُ اػت. 4GHzدس وبًبل  45Mbpsثب ػشػت 

811.00b  

ثَدُ ٍ دس  DSSSلبثل اػتفبدُ دس سٍؽ  High Rate 802.11يب  WI-Fiايي اػتبًذاسد ثب ًبم 

 هي ثبؿذ.  00Mbpsؿجىِ ّبي هحلي ثي ػين ًيض وبسثشد فشاٍاًي داسد ّوچٌيي داساي ًشخ اًتمبل 

811.00g  
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ثي ػين ٍ دس وبًبل دس ؿجىِ ّبي هحلي  11Mbpsايي اػتبًذاسد ثشاي دػتيبثي ثِ ًشخ اًتمبل ثبالي 

1.5GHz .وبسثشد داسد 

 

 

 وٖڄ آيىيٌ ٙجپٍ َبي ډلچي ثي ٕيڈ

ا٦ٝالف وٖڄ آيىيٌ ٽٍ اډَيٌُ ثب ثٖيبٍي اُ ٭ىبييه ډَسج٤ ثب ٝىبي٬ اٍسجب٥ي ي ډوبثَاسي َمَاٌ 

ٙيٌ إز، ثٍ ٥ًٍ ٭بڇ ثٍ ايؼبى يټ ثٖشَ ډٚشَٻ اٍسجب٥ي اٙبٌٍ ىاٍى ٽٍ هيډبر ٍٕ ځبوٍ ًٝسي 

سًٞيَي ، ي ىيشب ٍا ثٍ ًٍٝر يټ ػب ثٍ ډٚشَيبن هًى اٍائٍ ٽىي. ثب ايه سٮَيٴ ٍيٙه ډي ًٙى   ،

 WLANٽٍ ؿَا ډىبٕت سَيه ٭ىًان ثَاي وٖوٍ اي اُ ٵىبيٍي اٍسجب٣ ډلچي ثي ٕيڈ ډًًٕڇ ثٍ 

ډي ثبٙي. َٝٳ و٪َ اُ  Next Generation WLANٽٍ ٹبىٍ ثٍ اٍائٍ هيډبر سچٶىي إز ، 

ىٍ ډلي٤ َبي اىاٍي ي سؼبٍي ، ايه ٵىبيٍي ٍا ثٍ  WLANٙي َٕي٬ ثٍ ٽبٍځيَي ايه ډ٫ً١ً ، ٍ

ډَكچٍ اي ٍٕبويٌ ٽٍ اُ څلب٧ ډٮمبٍي ي ٕبهشبٍي ويِ دبٕوڂًي ٍٙي ٵًٷ ومي ثبٙي. ثٍ ٭جبٍر 

ثٍ ٙپڄ اډَيُي ٹبىٍ ثٍ دًٙ٘ ډيچيًن َب ٽبٍثَي ٽٍ ىٍ ٥ي دىغ ٕبڃ آيىيٌ ثٍ  WLANىيڂَ، 

ًٙوي، ووًاَي ثًى، ؽ ٍٕي ثٍ ايه ٽٍ ٽبٍثَىَبي ػيييي َمـًن  هيڄ ٽبٍثَان آن ا١بٵٍ ډي

اٍسجب٥بر سچٶىي ويِ ثٍ ډؼمً٭ٍ ٽبٍثَىَبي آن ا١بٵٍ ًٙوي. ىٍ ايه وًٙشبٍ ، ؿبڅ٘ َبي دي٘ ٍي ي 

ولًٌ ٱچجٍ ثَ آن َب ٍا ىٍ ٹبڅت سپىيټ اوشٺبڃ ډپبڅمبر سچٶىي ثَ ٍيي اٍسجب٥بر ډلچي ثي ٕيڈ 

Voice over WLAN َيڈ ٽَى. ثٍَٕي هًا 

ىٍ كبڃ كب١َ ، ويبُ ثٍ ايؼبى وٖڄ ػيييي اُ ُيَٕبهز َبي اٍسجب٥ي َمڂَا، ػُز سجبىڃ 

َمِډبن ىاىٌ َب ي ډپبڅمبر سچٶىي ثبإشٶبىٌ اُ ٵىبيٍي اوشٺبڃ ًٝر ٍيي دَيسپڄ ايىشَوز، يپي اُ 

 ايڅًيز َبي ٽچيٍ َٙٽز َبي ٵَاَڈ ٽىىيٌ هيډبر ډوبثَاسي ي ايىشَوشي ډي ثبٙي. 

ىٍ ډلي٤ َبي اىاٍي ي ٭مًډي ، َمـًن ٕبڅه َبي اوش٪بٍ  WLAN، ثٍ ٽبٍځيَي ٵىبيٍي اُ ٥َٵي

هيچي  WLANَشڄ َب، ٵَيىځبٌ َب ، ي ايٖشڂبٌ َبي ٹ٦بٍ ثب إشٺجبڃ ٽبٍثَان ٍي ثٍ ٍي ٙيٌ إز . 

 ُيى ػبي هًى ٍا ىٍ ثبُاٍ هيډبر اٍسجب٥ي ثبُ ٽَى. 

 ٍ ٕبهشٍ إز. يڅي ايه ٍٙي َٕي٬، وٺب٣ ١ٮٴ ثٖيبٍي ٍا ويِ آٙپب

  ثٖيبٍي ډٮشٺي ثًىٌ ي َٖشىي ٽٍ ايه ٵىبيٍي ىٍ ٙپڄ دبيٍ هًى، ٵبٹي ډالك٪بر اډىيشي الُڇ،

ٹبثچيز ځٖشَٗ ىٍ اثٮبى ٽالن، ٹبثچيز ا٥ميىبن ثبال ثَاي ٽبٍثَىَبي كٖبٓ ي ثبالهٌَ اډپبن 

ىٍثبٌٍ اوشٺبڃ ډييَيز دٌيَي اُ ػبوت ىاٍويځبن آن ډي ثبٙي ي ايه ؿبڅ٘ َب ثب َٙي٫ ُډِډٍ َبيي 
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َمِډبن ډپبڅمبر سچٶىي ثَ ٍيي ايه ثٖشَ، كٖبٓ سَ ويِ ٙيٌ اوي. ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ځَٵشٍ وٚبن ډي 

، ثٍ ىڅيڄ ډٮ٢السي ٽٍ ځٶشٍ ٙي، ثٖيبٍي اُ َٙٽز َب ٽبٍثَى  WLANىَي ٽٍ ثب يػًى ډلجًثيز 

 آن ٍا ثٍ ٕبڅه َبي ٽىٶَاؤ ي ثَهي ياكيَبي هبٛ ډلييى ومًىٌ اوي. 

 

ثييُي إز ٽٍ اييٌ ىٕشَٕي ثيين ډلييىيز َبي ىٍ ََ ػب ي ََ ُډبن ثٍ اٍسجب٥بر  ثىبثَايه،

ىٍين ٕبُډبوي ٽٍ ثُجًى ٹبثڄ ډالك٪ٍ اي ىٍ ثٌَُ يٍي ويَيي ٽبٍ ٍا ثٍ َمَاٌ ىاٍى، ىٍ ًٍٝسي 

WLAN  ٍا ثٖشَ اٍسجب٥ي هًى ٹَاٍ ډي ىَي ٽٍ ثَاي ايه ؿبڅ٘ َب ، ٍاٌ كڄ ٹبثڄ ٹجًڃ ي ډٺَين

 وييٚييٌ ًٙى. ثٍ َٝٵٍ اي ا

 

ثب ٱچجٍ ثَ ايه ؿبڅ٘ َب ي ثٍ ٽبٍځيَي ٙجپٍ ډلچي ثي ٕيڈ ػُز ډپبڅمبر سچٶىي ، ٍٹيت 

دَٹيٍسي ثَاي سچٶه َمَاٌ ياٍى ځًى هًاَي ٙي ٽٍ آيىيٌ اي ٽبثًٓ ځًوٍ ٍا ثَاي َٙٽز َبي 

 ٵَاَڈ ٽىىيٌ هيډبر سچٶه َمَاٌ ٍٹڈ ډي ُوي! 

 

مڂَا ، يپي اُ َٕي٬ سَيه ُډيىٍ َبي ٍٙي ٍا ډ٦بثٸ سوميه َبي ډًػًى، اٍسجب٥بر ثي ٕيڈ َ

ىٍٝي َٙٽز َب ډؼُِ ثٍ  50دي٘ ٍيي ىاٍى، ثٍ هًٞٛ ىٍ ثبُاٍ ايبڅز ډشليٌ ٽٍ ثي٘ اُ 

WLAN  ىٍٝي َٙٽز 12ډي ثبٙىي . ىٍ ثبُاٍَبي ٽمشَ سًٕٮٍ يبٵشٍ ، َمـًن ثبُاٍ اٍيدب، ٽٍ سىُب

ٽبٍثَى ځٖشَىٌ اي  DECTثي ٕيڈ  ٍيي آيٍىٌ اوي، َىًُ َڈ ٵىبيٍي سچٶه WLANَب ثٍ ٽبٍثَى 

يػًى  WLANىاٍى. يڅي كشي ىٍ ايه ډى٦ٺٍ ويِ آډبىځي ٽبٍثَى َمِډبن ًٝر ي ىاىٌ ثٍَيي 

 ىاٍى. 

ىٍ دبٕن ثٍ ويبَُبي ثبُاٍ، ثٍ َٕ٭ز ډٚٲًڃ اڅلبٷ ٹبثچيز َبي ډپمڄ ثٍ إشبوياٍى  IEEEاڅجشٍ 

ٕبُويٌ سؼُيِار ، كشي ډىش٪َ ډي ثبٙي. يڅي ډ٦بثٸ ډٮمًڃ ، ثَهي َٙٽز َبي  802.11ايڅيٍ 

اوشٚبٍ ايه إشبىاٍىَبي وٚيٌ اوي ي ثب اٍائٍ ٍاٌ كچُبي هبٛ هًى ٕبُډبن ٍا ىٍ ايؼبى يټ ډلي٤ 

 يبٍي ډي ٽىىي.  WLANَمڂَا ًٝر ي ىيشب ثٍَيي 

 

ITU-T ي سٲييَ ىٍ ٥يٴ ٵَٽبوٖي  

كًٌُ ٵَٽبوٖي  ىيڈ،اځٍ ٹَاٍ ثبٙي ثٍ ډٚپالر ثذَىاُيڈ ، ثُشَ إز اُ دبييه سَيه ٦ٕق َٙي٫ ٽ

WLAN  ډڂبََسِ ٹَاٍ ىاٍى ٽٍ ثٍ ثبوي ٵَٽبوٖي ثيين ډؼًُ ډٮَيٳ  2483.5سب  2400ىٍ ثبوي
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إز . سَاٽڈ ٽبٍثَىَبي ډًػًى ىٍ ايه ثبوي ثٍ َمَاٌ ثَهي اُ ډلييىيز َبي ٹبوًوي ا٭مبڃ ٙيٌ 

ي ډظبڃ ، ځَىييٌ إز . ثٍ ٥ًٍي ٽٍ ثَا WLANاُ ػبوت ثٮ٢ي ٽًٍَٚب، ثب٭ض س٢ٮيٴ ٭مچپَى 

يب سًان ډًطَ اوشٚبٍار َمًٖ ثٍ  EIRPډلييى ثًىن سٮياى ٽبوبڃ َب ي يب ډلييى ثًىن اػجبٍي 

ي ٕبيَ ٕيٖشڈ  WLANډيچي يار ىٍ ثٖيبٍي اُ ٽًٍَٚب ىٍ ډلي٦ي ٽٍ ډٮمًال ډيبن  10كياٽظَ 

 ٍٹبثز ٙييي يػًى ىاٍى، ٽبٍ ٍا ىًٙاٍسَ ٽَىٌ إز .  Bluetoothَبي ثي ٕيڈ ډلچي ډبوىي 

ڃ اځَ اهشالڃ وبٙي اُ اثِاٍَبي اڅپشَيپي دَٹيٍر ، ډبوىي اػبٷ َبي ډبيپَيييً ٍا ثٍ ايه ا١بٵٍ كب

 ٽىيڈ، هًاَيڈ ىيي ٽٍ ؿَا وً٭ي ثبُوڂَي ىٍ ډًٍى كًٌُ ٵَٽبوٖي اڅِاډي ثًىٌ إز . 

 

ITU  ٍيب ٕبُډبن ػُبوي اٍسجب٥بر ىWRC2003  ډڂبََسِ ٍا ىٍ كًٌُ  455، ثبويي ثٍ دُىبي

ويِ ىٍ َميه ٍىٌ  WLANځيڂبََسِ ثٍ ىٕشَٕي ثي ٕيڈ اهشٞبٛ ىاىٌ إز ٽٍ  5ڈ ٽمشَ ډشَاٽ

اُ ٽبٍثَىَب ٹَاٍ ىاٍى . ايه ٕبُډبن ثب سٮييه ډََُبيي ډيبن ٭مچپَى ٵَٽبوٖي سؼُيِار ىاهڄ 

ٕبهشمبن ي هبٍع آن ي اػجبٍ ځِيىٍ َبي هبٍػي ثٍ إشٶبىٌ اُ سپىيټ َبي ځِيى٘ دًيبي 

ًى ٍا ثٍ كياٹڄ ٍٕبويٌ ي ٍاٌ ٍا ثَاي ځٖشَٗ ػإٍبڃ سياهالر ډً ي ٽىشَڃ سًان DFSٵَٽبؤ 

 ثبُومًىٌ إز .  802.11إشبوياٍىَبي 

 

IETF CAPWAP  ځَيٌ ٽبٍي :CAPWAP  : ٽىشَڃ ي سياٍٻ وٺب٣ ىٕشَٕي ثي ٕيڈ

Control and Provisioning of Wireless Access Point  يپي اُ ځَيٌ َبي ٽبٍي

ي ثبٙي. ايه ځَيٌ ډٚٲًڃ ٽبٍ ثَ ٍيي دَيسپچي إز ٽٍ ٽىشَڃ وٺب٣ ډ 2004ىٍ ٕبڃ  IETFػييي 

AC  ٍا ىٍ وٖڄ ػييي ٙجپٍ َبيWLAN  ُثب ډٮمبٍي ډَٽِي، اډپبن دٌيَ ډي ٽىي . يپي ا

إز ٽٍ س٤ًٕ ؿىييه ٕبُويٌ ي َٙٽز ثٍِٿ  LWAPPثُشَيه ٽبوييياي ډًػًى، دَيسپڄ 

،  Legra Chanty  ،Proxim يب َٙٽز سچٶه ّاده ، NTT DOCOMډوبثَاسي َمـًن 

Dlink  يSymbol  . ديٚىُبى ٙيٌ إز 

 

: ايه ٽىَٖٕيًڇ ثب َيٳ ځٖشَٗ إشٶبىٌ اُ ٽبٍر َبي WLANٽىَٖٕيًڇ ٽبٍر ًَٙمىي 

َب ثٍ ډى٪ًٍ إشٶبىٌ س٤ًٕ َٙٽز َبي  PDPًَٙمىي ىٍ سؼُيِار َمَاٌ ٽبډذيًسََبي ٽيٶي ي 

 ڈ سٚپيڄ ٙيٌ إز . سچٶه َمَاٌ ي ٵَاَڈ ٽىىيځبن هيډبر ايىشَوز ثي ٕي
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 :وڂبَي ثٍ ي١ٮيز ٵىبيٍي ډَسج٤ 

ثبُاٍ اٍسجب٥بر َمِډبن ًٝر ي ىيشب، ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ اولٞبٍ وٖڄ ىيڇ ٙجپٍ َبي ٕچًڅي إز 

ىٍٝي ثبُاٍ سچٶه َمَاٌ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ اوي. ٵىبيٍي َبي ٽچييي ايه ځَيٌ  97ٽٍ ثي٘ اُ 

. ىٍ ډيبن ډشيايڃ سَيه ځِيىٍ  PDC/PHSي  GSM  ،cdmaOne  ،TDMA٭جبٍسىي اُ: 

GSM  ٍډؼُِ ثGPRS  َٽيچًثيز ىٍ طبويٍ ىاٍى . وٖوٍ  40إز ٽٍ وَم إٍبڃ ا٥ال٭بسي ثبڅٰ ث

 cdmaOneايه ډٺياٍ ٍا ثٍ ٍٕ ثَاثَ ډي ٍٕبوي. ىٍ  EDGEديَٚٵشٍ سَ ايه ٵىبيٍي ډًًٕڇ ثٍ 

 ډي ثبٙي.  46kbpsويِ وَم سجبىڃ ىيشب 

 

مَاٌ ، سجبىڃ ىيشب ٍا ثٍ ډَاثز، َٕي٬ سَ اُ ډٺبىيَ ٵًٷ اوؼبڇ ډي ىَي. ىٍ وٖڄ ًٕڇ ٙجپٍ سچٶه َ

UMTS  ٍٽيچً ثيز ىٍ طبويٍ ډي ٍٕي ي ىٍ  384َٕ٭ز ثHSDPA  وَم سجبىڃ ثٍ دىغ ثَاثَ ايه

 ډڂب ثيز ىٍ طبويٍ هًاَي ٍٕيي.  2ډٺياٍ وِىيټ ثٍ 

 

ډي ځٌٍى. يڅي ثب  DECTٍي ىٍ ثو٘ ٽبٍثَىَبي سچٶه ثي ٕيڈ ىاهچي ، ٕبڃ َب اُ ديٚشبُي ٵىبي

آيىيٌ آن ىٍ ٕبيٍ ديَٚٵز ٵىبيٍي اوشٺبڃ ثَ ٍيي ٙجپٍ َبي  يػًى اٍُاوي وٖجي ايه ٵىبيٍي ،

ډي سًاوي ډپمچي ثَاي ٵىبيٍي َبي سچٶه ٕچًڅي  VOWLANډلچي ثي ٕيڈ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز . 

ثٍ  ثٍ كٖبة آيي. يڅي ډلييىيز ٵ٢بي سلز دًٙ٘ ايه ٵىبيٍي، hotspotىٍ ډلي٤ َبي 

 ډًًٕډىي.  hot zoneٍا ىٍ ډىب٥ٸ يٕي٬ سَ ديٚىُبى ډي ٽىي ٽٍ ثٍ  WiMAXٽبٍځيَي 

WiMAX  سمبډي ٹبثچيز َبيWLAN  ٍا ىٍ كًٌُ اي ثٍ ځٖشَىځي ؿىي ىٌ ٽيچًډشَ اٍائٍ ډي

 ىَي. 

إشبوياٍى ځَىييٌ ، ٹبىٍ ثٍ ايؼبى اٍسجب٣  802.20ٽٍ سلز ٽي Mobil-Fiٵىبيٍي ثٖيبٍ ػييي 

ٽيچًډشَ ىٍ ٕب٭ز ىٍ كَٽز ډي ثبٙىي. يڅي ډيِان  250بيي إز ٽٍ ثب َٕ٭ز ډيبن دبيبوٍ َ

 سجبىڃ وٖجشب دبييه، آيىيٌ ايه ځِيىٍ ٍا وبډ٦مئه ٕبهشٍ إز . 

 

ډي ُوي، وٖوٍ  Bluetoothىٍ كًٌُ اسٞبالر وِىيټ يب ٙجپٍ َبي ٙوٞي ، ٵٮال كَٳ ايڃ ٍا 

ډيىٍ ٽبٍثَىَبي اسًډبٕيًن هبوڂي ي ىٍ ُ ZigBeeٽڈ َٕ٭ز ي ثٖيبٍ اٍُان آن ويِ، ډًًٕڇ ثٍ 

ډىبٕت ٽبٍثَىَبي ٵًٷ َٕي٬ ىٍ ٵًاٝڄ ٽًسبٌ  UWBٝىٮشي ځِيىٍ ايڃ ډي ثبٙي. ىٍ ډٺبثڄ 



 

  11 شبكه هاي بي سيم 

ثي ٕيڈ  USB، ىٍ ٽبٍثَىَبي ډشٮيىي، ثٍ ٽبٍځَٵشٍ هًاَي ٙي ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ  UWBإز . 

 ايڅيه ومًوٍ آن َب ډي ثبٙي.

  

 :ډٮمبٍي ػييي ثَاي وٖڄ ػييي 

ډ٦َف  2003ٽبٍځيَي ډٮمبٍي ډَٽِي ثَاي ٙجپٍ َبي ډلچي ثي ٕيڈ ، اُ كييى ٕبڃ څِيڇ ثٍ 

ځَىيي. ىٍ ٕبهشبٍ ٍايغ ٽٍ ثٍ ًٍٝر سًُي٬ ٙيٌ ډي ثبٙي، وٺب٣ ىٕشَٕي ډٖئًڃ اػَاي ٽچيي 

سًاث٬ ٙجپٍ ډلچي ډي ثبٙىي ي ثٍ ايه سَسيت ، ٵٚبٍ ُيبىي ٍا سلمڄ ډي ٽىىي. ىٍ ډٮمبٍي وًيه 

بيٴ ٽىشَڃ ٽىىيٌ ىٕشَٕي ثٍ ٙجپٍ ا١بٵٍ ډي ًٙوي ٽٍ ثوٚي اُ ي٩ وٺب٣ ػيييي ډًًٕڇ ثٍ

 ٵًٷ ٍا ثَ٭ُيٌ هًاَىي ځَٵز 

ثٍ سىُبيي ٹبىٍ  WLAN ،APاييٌ ايڅيٍ ايه إز ٽٍ ثب اٵِاي٘ ٍيُ اٵِين اوش٪بٍار اُ يټ ٙجپٍ 

چيز َبي ثٍ اػَاي سمبډي سًاث٬ الُڇ ومي ثبٙي. ثٍ ٽبٍځيَي ډٮمبٍي ډشمَٽِ، ٍاٌ ٍا ثَاي اٍسٺبي ٹبث

 ډَسج٤ ثب ايمىي، ا٥ميىبن ، ي ٽيٶيز ثبُ ډي ٽىي. 

 

ىٍ كبڃ كب١َ، سىُب ډٚپچي ٽٍ يػًى ىاٍى ايه إز ٽٍ ََٽياڇ اُ ٕبُويځبن ٍيٗ هًى ٍا ىٍ 

ىاٍوي. ثَهي اُ ٕبُويځبن كشي ىاٍاي اوًا٫ ډوشچٶي اُ ٽىشَڃ ٽىىيٌ َبي  ACTډًٍى إشٶبىٌ اُ 

 ثبٙىي. ىٕشَٕي ثَاي سًاث٬ ځًوبځًن ٙجپٍ ډي 

 

إشٶبىٌ ډي ٽىىي . ثٍ ٭ىًان ډظبڃ، ىٍ ٍاٌ  ACTٕبُويٌ ځبن ځًوبځًن اُ ٭ىبييه ډوشچٶي ثَاي 

ويِ ثٍ  APثٍ ايه ډى٪ًٍ إشٶبىٌ ډي ًٙى ي  WAيب  WSكڄ ديٚىُبىي َٙٽز اڅپبسڄ ، اُ 

Light AP  . سجييڄ ٙيٌ إز 

 

WS  يWA ٕز . ىٍ ياٹ٬ ٍٵشبٍ ډٚبثُي ىاٍوي. يڅي ٽبٍثَىٙبن ډشٶبير اWS  ٍىٍ ډًاٍىي ٽ

٩َٵيز ا١بٵي ثَ ٍيي ًٕئيؾ ٙجپٍ ډلچي ثبٹي ومبويٌ ي يب ًٕئيؾ اُ اوًا٫ ٹييمي إز ي سًاوبيي 

POE ، ډىبٕت إز . ىٍ ډٺبثڄ ،  يب اوشٺبڃ ػَيبن اڅپشَيٖيشٍ ثَ ٍيي ٙجپٍ اسَوز ٍا وياٍىWA 

  ثَاي ډلي٤ َبيي ډىبٕت إز ٽٍ ٙجپٍ ٕيمي ثب ٩َٵيز الُڇ يػًى ىاٍى .
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ډجبىڅٍ  LWAPPاُ ٥َيٸ دَيسپڄ  ACTي  APىٍ ډٮمبٍي ډشمَٽِ ، سمبډي ٵَيڈ َبي ىيشب، ډيبن 

 اوؼبڇ ډي ځيَى.  ACTډي ځَىوي ي ډجبىڅٍ ََ ٵَيڈ ثٍ ىاهڄ ي هبٍع ٙجپٍ ثي ٕيڈ اُ ٥َيٸ 

 

ٍيي َڈ ٍٵشٍ ډِايبي اٝچي وبٙي اُ ٕبهشبٍ ډشمَٽِ ىٍ ٙجپٍ َبي ډلچي ثي ٕيڈ ٍا ډي سًان ىٍ 

  ًيڄ هالٍٝ ومًى: ډ١ًً٭بر

ىٍ ٕبهشبٍ ػييي ډىلَٞ ثٍ  APكٶ٨ ٽيٶيز هيډبر ىٍ ٭يه سلَٻ : اُ آوؼبيي ٽٍ ي٩بيٴ  -1

ن اٙجب٫ ومي ًٙى ي ٹبىٍ هًاَي ثًى ىٍيبٵز ي إٍبڃ ٭اليڈ ٍاىيًيي ډي ځَىى، دَىاُويٌ ىٍ آ

سٮياى ُيبىسَي سَډيىبڃ ډشلَٻ ٍا ىٍ ډلييىٌ هًى سلز دًٙ٘ ٹَاٍ ىَي ي ثب َٕ٭ز ثيٚشَي ثٍ 

 ىيڂَ، دبٕن ىَي.  APثٍ  APٍٵشبٍَبيي َمـًن ٭جًٍ سَډيىبڃ ډلييى اُ يټ 

وؼبڇ ډي دٌيَى. ثٍ اډىيز : ډٺبثچٍ ثب كمالر اډيىشي ي اكِاٍ ًَيز ٍاكز سَ ي ثب سبهيَ ٽمشَي ا -2

هًٞٛ ىٍ َٙاي٦ي ٽٍ ٽبٍثَ اُ ډلييىٌ يټ ًٕئيؾ ثي ٕيڈ ثٍ ډلييىٌ ًٕئيؾ ثي ٕيڈ ىيڂَي 

 ياٍى ډي ًٙى. 

ډَٽِي ثٍ ډَاست ٍاكز سَ اُ ځٌٙشٍ  ACTَب اُ ٥َيٸ APډييَيز دٌيَي : ٽىشَڃ ډييَيز  -3

ًاَي ځَٵز . اُ َب ويِ ثٍ ًٍٝر يپذبٍؿٍ ي ډٚشَٻ اوؼبڇ هAPاوؼبڇ ډي ځيَى . ديپَثىيي 

ثٖبيَ ٕبىٌ سَ اُ ػم٬ آيٍي َميه ا٥ال٭بر اُ  ٥ACTَٵي، ػم٬ آيٍي ا٥ال٭بر اُ ؿىي ٭يى 

 َب ډي ثبٙي. APډؼمً٭ٍ ثٍِځي اُ 

ٽبَ٘ َِيىٍ َبي ايڅيٍ : ٭يڇ ويبُ ثٍ وٞت ٭ىبَٝ ا١بٵي ثَاي ىٕشيبثي ثٍ ٹبثچيز َبي  -4

ثٍ ٽبَ٘ َِيىٍ َب ډىؼَ ډي  WLAN اډىيشي ي ٽيٶيشي ، ي دٚشيجبوي َمِډبن اُ ؿىييه ثبوي

 ځَىى. 

، ثُشَيه ځِيىٍ ثَاي َٙٽز َبي ثٍِٿ ػُز ايؼبى  WLANډٮمبٍي ډَٽِي وٖڄ ػييي 

ُيَٕبهز َمڂَاي ًٝر ي ىيشبٕز ٽٍ اُ ٥َيٸ ٥يٴ ډشىً٭ي اُ سؼُيِار ي دبيبوٍ َب، ٹبثڄ 

  ىٕشَٕي ثبٙي.

 

 : (Wimax) إشبوياٍى ػييي ٙجپٍ َبي ثي ٕيڈ

ايىشَوز  ٍثَاي ٙجپٍ َبي َُٙي ثي ٕيڈ ، ثبُاٍ ىٕشيبثي ث WIMax إشبوياٍى ػييي

 Wi-Fiسَاٍٙ ٍاډشلًڃ هًاَيٽَى. اډَيٌُ يبٵشىً هَييويټ ٽبډذيًسَ ٽيٶي ډؼُِ ثٍ 
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َمَاٌ اػبٌُ ىٕشيبثي ثٍ  وجبٙي، ٽبٍي ىًٙاٍ إز، ىٽمٍ اي ٽٍ ثٍ ٽبٍثَان ٽبډذيًسََبي

ډي ىَي. ثييه سَسيت اُ اسبٷ ٱٌاهًٍي ك٢ًٍ ىاٍىٵبٍٯ اُ ډپبوي ٽٍ ٽبٍثَىٍ آن  اايىشَوز ٍ

ثٍ  WI-Fiثٍ ايىشَوز يٝڄ ٙي. ٭مًڇ ډَىڇ ثٍ  ، اسبٷ وٚيمه ي يب ٽبٵي ٙبح ډي سًان

ٽبٍي ٽٍ ډي سًاوي اٍسجب٣ ٍا ثيه ؿىييه ٽبٍثَ ثٍ ٥ًٍ يپٖبن ثٍ ٭ىًان يټ ايٖشڂبٌ ډَٽِي 

 ٵبٝچٍ ٽبٍثَاوجَان ثَاي ډلي٤ ىاهچي٭الٹمىيوي. اڅجشٍ ثب ايه ډلييىيز ٽٍ اٙشَاٻ ثڂٌاٍى

  (indoorُٽمشَا )100( ډشَ ي ثَاي ډلي٤ هبٍػيoutdoor ُٽمشَ ا )ډشَ ثبٙي   400. 

 

ثَىٌ إز . ٍا ُيَ ًٕاڃ  Wi-Fiاډب إشبوياٍى ػيييي ډٮَٵي ٙيٌ إز ٽٍ ٭مال سًاوبيي 

ڈ ايىشَوشي ثب اٍسجب٥بر ثي ٕي ډي ثبٙي ٽٍ ثب٭ض ايؼبى WiMaxايه إشبوياٍى ډٮَيٳ ثٍ 

آن ٍا َڈ وياٍى يٮىي سب   ىيز َبي ډليي  ثٍ Wi-Fiدُىبي ثبوي ثبال ثب َٕ٭شي وِىيټ ثٍ 

 ىي. ٽيچًډشَ ٍا َڈ دٚشيجبوي ډي ٽ 50ٵًاٝڄ ثبالي كييى 

 بوي ثبال ؿىيان ػييي ويٖشىي، اډبٙجپٍ َبي َُٙي ثي ٕيڈ ثب َٕ٭ز َبي دُىبي ث

سؼُيِار هبٛ ثبوي دُه ٭ميسب ځَان ٹيمز َٖشىي. ىٍ كبڃ كب١َ َٙٽز َب ثٍ سيٍيغ ىٍ 

َٖشىي ٽٍ ايه ډىؼَ ثٍ  WiMaxكبڃ ٍٕيين ثٍ سًاٵٸ َبيي ثَ ٍيي ػِييبر إشبوياٍى 

 ي. ٽبَ٘ ٹيمز ايه سؼُيِار هًاَيٙ

 

ٍا ٍډِ ځٚبيي  WiMaxسًاٵٺبر ٝىٮشي ٍيي ػِييبسي و٪يَ ايه ٽٍ ؿڂًوٍ ٕيڂىبڃ َبي 

ٽىيڈ سب ٵَٽبؤ َبيي ٍا ايؼبى ٽىيڈ ٽٍ ٹبثڄ إشٶبىٌ ثبٙىي ي ؿڂًوٍ اډپبن ثَٹَاٍي اٍسجب٣ 

ؿىييه ٽبٍثَ سب ىٕشيبثي ثٍ آن ٵَٽبؤ َب ٍا ٵَاَڈ ٽىيڈ ، َٕ اوؼبڇ ثٍ َٙٽز َبيي و٪يَ 

ثَاي إشٶبىٌ ىٍسؼُيِار ثي  WiMaxهًاَي ىاى سب سَاٍٙ ٽٍ كبيي ٹبثچيز  ايىشڄ اػبٌُ

 ٕيڈ ثب دُىبي ثبوي ثبال َٖشىي ٍا ثٖبُوي . 

 

ٍا ٍډِ ځٚبيي ٽىيڈ سب  WiMaxَبي  receiverي ىٍ وُبيز اوش٪بٍ ډي ٍيى ٽٍ ٹيمز 

ب٣ ؿىييه ٵَٽبؤ َبيي ٍا ايؼبى ٽىيڈ ٽٍ ٹبثڄ إشٶبىٌ ثبٙىي ي ؿڂًوٍ اډپبن ثَٹَاٍي اٍسج

ٽبٍثيَ سب ىٕشيبثي ثٍ آن ٵَٽبؤ َب ٍا ٵَاَڈ ٽىيڈ، َٕ اوؼبڇ ثٍ َٙٽز َبيي و٪يَ ايىشڄ 
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ثَاي إشٶبىٌ ىٍ سؼُيِار ثي ٕيڈ ثب  WiMaxاػبٌُ هًاَي ىاى سب سَاٍٙ ٽٍ كبيي ٹبثچيز 

 دُىبي ثبوي ثبال َٖشىي ثٖبُوي. 

 

ىالٍ يٮىي  100سب  50ييى ثٍ ك WiMaxَبي  receiverىٍ وُبيز اوش٪بٍ ډي ٍيى ٽٍ ٹيمز 

َب يب ډًىڇ َبي ٽبثچي اډَيُي ثَٕي ي ايه يٮىي ډيچيًن َب وٶَ اُ  DSLؿيِي كييى ٹيمز 

ٽبٍثَان ثبالهٌَ ډي سًاوىي اُ َٕيئ َبي ٍايغ ايىشَوز إشٶبىٌ ٽىيي ثٍ إٓبوي اُ ٥َيٸ 

 آوشه َبي وٞت ٙيٌ ٍيي ثبڇ اُ ََځًٍٙ َُٙ ثٍ ايىشَوز يٝڄ ًٙوي. 

 

 ډي ثًىٌ إز. اډب ثب ٩ًٍُ سيٍيؼيىٍ كًٌُ َبي ٭مً WiMaxًٍ ايڅيٍ اځَ ؿٍ ٩ُ

سؼُيِار ي إشبوياٍىَب، ٙبَي ډًع ػيييي اُ ٝىبي٬ ٽًؿټ ي ډش٤ًٕ ثي ٕيڈ هًاَيڈ 

ويٖشىيي ايٖشڂبٌ َبي ٽبٍي َمـىيه ډي سًاوىي  T1/E1ثًى ٽٍ ىيڂَ ه٣ً٦ ځَان ٹيمز 

ٍايٍ ىَىي ي ايه يٮىي ىٕشيبثي دَ هيډبر هًى ٍا ىٍ ډپبن َبيي ثيين ه٣ً٦ سچٶه َڈ ا

 َٕ٭ز ثٍ ايىشَوز ىٍ وًاكي ىيٍ اٵشبىٌ اي ٽٍ ٱبڅجب َيؾ سؼُيِار اٍسجب٥ي وياٍوي. 

 

WiMax  ٽٍ ډوٶٴWoldwide Interroperability for Microware Access 

ډي ثبٙي،ٽمي ٵَاسَ اُ يټ څيٖز ٥ًالوي اُ ډٚوٞبر سپميچي ي سوٞٞي ٽٍ ومبيٚڂَ 

ڈ ٽبٍهبوٍ َبي ډوشچٴ ٽٍ ډي سًاوىي ثب َٕ٭ز َبي ُيبى ثب َڈ ٽبٍ ٽىي، سؼُيِار ثي ٕي

 إز . 

ٽبٍثَى آن َٙي٫  1990ويِ ٙىبهشٍ ډي ًٙى ٽٍ اُ ٕبڃ  IEEE 802.16ايه إشبوياٍى ثب وبڇ 

ثًىٌ إز. يټ ياكي اوشٺبڃ ىَىيٌ  Wi-Fiٙيٌ إز ي وٺ٦ٍ ډٺبثڄ ٵىبيٍي َبي ايىشَوز يب 

WiMax ًٞ50يَ ي ٕيڂىبڃ َبي ا٥ال٭بسي ٍا ىٍ ٥ًڃ ٵًاٝڄ ثبالي ډي سًاوي ًٝر ، س 

ډڂبثيز ىٍ طبويٍ )يٮىي  70ٽيچًډشَ )ثب ٍ٭بيز ه٤ ىيي ډٖشٺيڈ( يثب َٕ٭شي ىٍ كييى 

يب ٝيَب ٽبٍثَ هبوڂي ثب َٕ٭ز  T1َٙٽز ثب َٕ٭ز ه٣ً٦  60َٕ٭شي ثَاي ىٕشيبثي 

DSL  .ٽٶبيز ډي ٽىي( اوشٺبڃ ىَي 
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ثًى ثب٭ض  WiMax( ٽٍ ډ٫ً١ً اٝچي اٗ ىٍ ٍاث٦ٍ ثب 2004ا٭الن َٙٽز ايىشڄ )ىٍّاوًيٍ 

 ٍيوٸ يبٵشه َٕي٬ ايه ٵىبيٍي سًٕٮٍ ايه إشبوياٍى ٙي. 

ٍا ىٍين ٽبډذيًسَ َبي  Wi-Fiٹجال ٥ي يټ اثشپبٍ سَاٍٙ َبي  Centrinoَٙٽز ٕبُويٌ 

 ٽيٶي ٹَاٍىاىٌ ثًى. إپبر ٍيـبٍى ًٕن ډييَ ځَيٌ ثي ٕيڈ ثبوي دُه َٙٽز ايىشڄ ىٍ ايه

سلز دًٙ٘  Wi-Fiډب ثٍ ىوجبڃ ايه ثًىيڈ ٽٍ آيب ډي سًان َمٍ ََُٙب ٍا ثب :» ٍاث٦ٍ ځٶز 

-Wiايىشَوشي ٹَاٍىاى يب هيَ ي ايه ٽٍ ٙبيي دًٙ٘ ايىشَوشي ىاىن يټ َُٙ ثب سپىًڅًّي 

Fi  ٽبٍ ٕبىٌ اي ثبٙي اډب ډٚپڄ اُ ايه ٹَاٍ إز ٽٍ ډييَيز ايه ٙجپٍ ثٖيبٍ ثٖيبٍ ٕوز

 ثٖيبٍ َڈ ډلييى ٭مڄ ډي ٽَى.  Wi-Fiمه ډي ٙي ٽٍ ي ىٍ ١

 

ويبُډىي ايه إز ٽٍ ٵَاسَ اُ يټ  Wi-Fiٍيـبٍى ًٕن ډي اٵِايي: ډب ډشًػٍ ٙييڈ ٽٍ 

 سپىًڅًّي كبډڄ ٍٵشبٍ ٽىي ي ىٍ ١مه اُ ٥يٴ يٕيٮي اُ سًاوبيي َب َڈ ثٌَُ ډىي ًٙى. 

َب ٽبٍ ٽىي،  ٽٍ ډي سًاوي ىٍ ٵًاٝڄ ىيٍسَ ي سلز ثبٌُ يٕيٮي اُ ٵَٽبؤ WiMaxډٖچمب 

اييٌ آڃ هًاَي ثًى. دٔ ايىشڄ َٙي٫ ثٍ ٥َاكي دَىاُويٌ َبي اٍسجب٥ي ثَاي ٽبٍ، سلز ايه 

إشٶبىٌ ډي ًٙى،  Wi-Fiځيڂب ََسِ يٮىي وبكيٍ اٝچي ٽٍ س٤ًٕ  11سب  12ٵَٽبؤ َب )اُ 

ي اډًاع ډبيپَييً ي اوًا٫ ډوًٞٝي اُ ٍاىاٍَب( ومًى ي ايڅيه سَاٍٙ ٍا ىٍ ډبٌ ٕذشبډجَ سًڅي

ومًىوي سب ډلًٞالر ډوشچٴ  WiMaxٽَىوي ي ٕذٔ َٙي٫ ثٍ ايؼبى ي ځٖشَٗ اسلبىيٍ 

 ٽبٍهبوٍ ٍا ىٍ ايه ډًٍى سبييي ٽىي يډي٭يبن ي ديٚڂبډبن ايه سپىًڅًّي ٍا ډٚوٜ ٕبُوي. 

، يپي اُ ايه ثو٘ َبي اٝچي َٙٽز ايىشڄ، َٙي٫ ثٍ َٕډبيٍ Intel Capitalَمـىيه 

ٍا سجييڄ ثٍ يٕيچٍ ًٕى آيٍ ومبيىي ي اُ  WiMaxثشًاوي ځٌاٍي ىٍ ؿىييه َٙٽز ومًى سب 

 آن ثٍ ثُشَيه ٙيًٌ إشٶبىٌ ٽىي. 

 

ىٍ ٕيبسڄ، يپي اُ ايه َٙٽز َبٕز ي اڅجشٍ ډي سًاوي يپي اُ ايڅيه  Speakeasyَٙٽز 

 ثبٙي.  WiMaxاُ ځٖشَٗ ىَىيځبن ثبُاٍ 

ر ٵًٷ اڅٮبىٌ ، ثٍ ٭ىًان يټ ٽبٵي وز سبٕئ ٙي سب اٍسجب٥ب1994ايه َٙٽز ىٍ ٕبڃ 

اوؼبڇ ډي  onlineٍا ثَاي ثبُيڂَان، ٽٖبوي ٽٍ ثبُي َبي ٽبډذيًسَي ډٶٞڄ  DSLَٕي٬ 
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َڈ  DSLىاىوي يب ډشوٞٞيىي ٽٍ ىٍ ډىِڃ ٽبٍ ډي ٽَىوي، ٵَاَڈ آيٍى اډب ثٍ هب٥َ ايه ٽٍ 

سلز ه٣ً٦ سچٶه ٽبٍ ډي ٽىي، ىٍ وشيؼٍ يټ ډلييىيز ًاسي ٍا ثب هًى ثٍ اٍص ثَىٌ إز. 

إشٶبىٌ ډي  Speakeasyىٍٝي اُ اَبڅي ََُٙبيي ٽٍ اُ هيډبر َٙٽز  30 ډظال كييى

ٽىىي اُ ډَاٽِ اٝچي سچٶه ىيٍ َٖشىي. ثٍ وٺڄ اُ يپي اُ ډييَان ايه َٙٽز، َميه ىيٍي 

اٵَاى اُ ډَاٽِ اٝچي سچٶه ډُڈ سَيه ډلَٻ ثَاي ايه َٙٽز ثًى سب ثٍ ىوجبڃ ٙيًٌ َب ي ٍيٗ 

ډُڈ سَيه ي إشَاسْيټ سَيه ديييٌ  WiMaxاٽىًن َبي ػيييي ثبٙي ي ثٍ َميه ٭چز، 

 ثَاي سؼبٍر آن َب إز. 

Speakeasy  َٙي٫ ثٍ آُډبي٘ ي ثٍَٕي ٵىي سؼُيِارWiMax  ٍٙثب إشٶبىٌ اُ سَا

ډٚشَيبن ُيبىي ٍا ثٍ هًى ػچت  2005َبي ايىشڄ ومًىٌ إشً اډييياٍ إز سب ايا٤ٕ ٕبڃ 

 ٽىي. 

ي ډَٞٳ ٽىىيځبن، ٽٖت ي ٽبٍَب ي ډَىڇ ىٍ وًاكي ثَا WiMaxاځَ ؿٍ ١َيٍر إشٶبىٌ اُ 

ىيٍ اٵشبىٌ ي ٝٮت اڅٮجًٍ ثَاي ىاٙشه يټ ىٕشَٕي هًة ي ډًٵٺيز آډيِ ي دَ َٕ٭ز ثٍ 

 ايىشَوز ٽبډال يا١ق ي ډجََه إز، اډب ايه اسٶبٷ َڈ يټ ٙجٍ َڈ ٍم ووًاَي ىاى. 

ثٍ ًٕى اٹشٞبىي ي َميه ډٖبڅٍ اكشمبال ثب٭ض ډي ًٙى ډير ُډبوي ٥ًڃ ثپٚي سب ٝىبي٬ 

ايه ٵىبيٍي ىٕز ثيبثىي ي آن ٍا ٭مًډي ٽىىي. دٔ َىًُ َڈ ٕبهشه ٙجپٍ اي اُ اسٞبڃ 

ىَىيٌ َب ثب اٍُٗ إز. ٍيـبٍى ًٕن ډي ځًيي: ډَىڇ ٵپَ ډي ٽىىي ٽٍ ٙمب ډي سًاويي سىُب 

ٍا ٍيي سذٍ اي ىٍ ا٥َاٳ َُٙ ٹَاٍىَيي ي ثب آن  WiMaxيټ ثَع ي ثَع ٵَٕشىيٌ اٝچي 

َمٍ َُٙ ٍا سبډيه ٽىيي. اډب ايه َمٍ ډٖبڅٍ ويٖز ، ىٍ ايىؼب َڈ ىٹيٺب ډبوىي ٙجپٍ ايىشَوز 

َبي سچٶىي ثب اٵِاي٘ سٺب١ب ډب ډؼجًٍ ثٍ ا١بٵٍ ٽَىن ثَع َبي ػييي َٖشيڈ. اډبڃ َٙٽز 

Tower Stream  َٙٽشي ٽٍ ٹٞي ا١بٵٍ ٽَىن ،WiMax  ،ٍا ثٍ َٕيئ َبي هًى ىاٍى

ٙيًٌ كڄ ډي ًٙى ٽٍ ډي سًان ثَ ٍيي ٕبهشمبن َبي ثچىي ا٭الڇ ومًىٌ ٽٍ ايه ډٚپڄ ثييه 

ٍا وٞت  WiMaxىٍ ٙيپبځً، ويًيًٍٻ،ثًٕشًن ي ََُٙبي ىيڂَ، اوشٺبڃ ىَىيٌ َبي ييٌْ 

ٽَى ي اُ يټ ايىشَوز دَ َٕ٭ز ثب ٕبهشبٍي ثي ٕيڈ ثٌَُ ډىي ٙي. ٕبهشبٍي ٽٍ ډ٦مئىب 

 ي.ثٖيبٍ اٍُان سَ اُ ٕيڈ ، ٵيجَ وًٍي ي ٽبثڄ سمبڇ هًاَي ٙ
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Bluetooth : 

 همذهِ :

دػتگبُ سا ثب تىٌَلَطي  8ًَع ػبدُ اي اص استجبط ؿجىِ ّبي ثي ػين اػت وِ حذاوثش استجبط 

Bluetooth  پـتيجبًي هي وٌذ دػتگبّْبيي اص لجيلPDA  ٍ ًَُت ثَن ، تلفي ّبي ّوشا ،

َطي هوىي اػت دس صفحِ وبهپيَتشّبي ؿخصي اص جولِ ايي هَاسد ّؼتٌذ هي دّذ اگشچِ ايي تىٌَل

تلفي ّبي ّوشاُ ًيض ديذُ ؿَد ايي تىٌَلَطي دس  Headset  ٍHands-freeوليذّب ،هَع ّب ٍ 

تؼذاد وَچىي اص ووپبًيْبي هـَْس هبًٌذ  0008تَػط ؿشوت اسيىؼَى ايجبد ؿذ دس ػبل  0005ػبل 

هتش وبس هي وٌٌذ  01تب  0ثيي اسيىؼَى ،ًَويب ، ايٌتل ٍ تَؿيجب اػتفبدُ ؿذ . ثلَتَع دس فَاصل وَتبّي 

ايي فبصلِ پـتيجبًي ثِ اهٌيت ايي تىٌَلَطي هي افضايذ .چشا وِ اگش وؼي ثخَاّذ استجبط ؿوب سا ؿٌَد وٌذ 

گش چِ ثِ اثضاس خبصي ًيبص ًذاسد اهب ثبيؼتي دس فبصلِ ًضديىي اص ؿوب لشاس ثگيشد هْوتشي ٍيظگي ثلَتَع ايي 

هبًٌذ ديَاس تبثيشي ثش سٍي ػيگٌبل آى ًذاسًذ اص تىٌَلَطي ساديَئي هَاًؼي  Infraredاػت وِ ثش خالف 

 اػتفبدُ وشدُ وِ خيلي گشاى ًجَدُ ٍ هصشف ثشق خيلي ووي داسد .

 

Bluetooth ُسپىًڅًّي اډَي: 

ٌَ ػبيڂِيه ٍيٗ َبي اٍسجب٥ي ٕبثٸ ٙي. ثچًسًص ثباله اٍسجب٥بر ثي ٕيڈثب ديَٚٵز سپىًڅًّي، 

َڈ يپي اُ َميه ٍيٗ َبي اٍسجب٥ي إز ٽٍ ثٍ ٥ًٍ هًىٽبٍ ٭مڄ ډي ٽىي ي ىٍ ؿىي ٕبڃ اهيَ 

 إشٶبىٌ اُ آن ځٖشَٗ يبٵشٍ إز.

ثٍِٿ سَيه وپشٍ ډظجز ثچًسًص ايه إز ٽٍ ډي سًاوي اٍسجب٥ي ثي ٕيڈ، اٍُان ي هًىٽبٍ ثيه 

پي ثَٹَاٍ ٽىي. اڅجشٍ ٍيٗ َبي ىيڂَي َڈ ثَاي ثَٹَاٍي اٍسجب٣ ثيين ٕيڈ ىٕشڂبٌ َبي اڅپشَيوي

 )اٙٮٍ ډبىين ٹَډِ(. INFRARED (IRيب اٍسجب٣ ) WI-FIيػًى ىاٍوي، ډبوىي 

اٙٮٍ ډبىين ٹَډِ، اډًاع وًٍي ثب ٵَٽبؤ دبييه إز ٽٍ س٤ًٕ ؿٚڈ اوٖبن ٹبثڄ سٚويٜ 

إشٶبىٌ ډي  IRَب ي ىٕشڂبٌ َبي اڅپشَيويپي اُ ويٖشىي. ډٮمًالً ىٍ ٽىشَڃ اُ ٍاٌ ىيٍ سچًيِيًن 

http://old.tebyan.net/Teb.aspx?nId=8509


 

  18 شبكه هاي بي سيم 

ًٙى، اډب ثب يػًى ٹبثچيز ا٥ميىبن ي ډٺَين ثٍ َٝٵٍ ثًىن إشٶبىٌ اُ آن ىٍ ىٕشڂبٌ َبي ډوشچٴ، 

 إشٶبىٌ اُ ايه سپىًڅًّي هبڅي اُ اٙپبڃ َڈ ويٖز.

ٽىىي ثب َڈ اٍسجب٣ ثَٹَاٍ  INFRAREDايڃ ايىپٍ ىي ىٕشڂبَي ٽٍ ډي هًاَىي ثب إشٶبىٌ اُ 

ثبيي كشمبً ىٍ ه٤ ىيي ډٖشٺيڈ يپييڂَ ٹَاٍ ىاٙشٍ ثبٙىي. ثٍ ٭ىًان ډظڄ ٙمب ثبيي كشمبً ٽىشَڃ ٍا 

 سبن ثڂيَيي سب ٭مڄ ٽىي. DVDثٍ ٕمز سچًيِيًن يب ىٕشڂبٌ دو٘ 

َميٍٚ يټ اٍسجب٣ يټ ثٍ يټ ثَٹَاٍ ډي ٽىي. يٮىي  INFRAREDىيډيه ډٚپڄ ايه إز ٽٍ 

ي ٍيډيِي سبن ډىشٺڄ ٽىيي، اډب اډپبن  LAPTOPٽبډذيًسَ  ٙمب ډي سًاويي ىاىٌ َب ٍا ثيه

 سبن يػًى وياٍى. PDAثَٹَاٍي اٍسجب٣ َمِډبن ثب يټ ىٕشڂبٌ ىيڂَ ډبوىي دَيىشَ يب 

Bluetooth : 

( إز ٽٍ ثب إشبوياٍى PANي )ٙوٞ ٙجپٍ َبي ثي ٕيڈچًسًص ىٍ كٺيٺز وبڇ سؼبٍي ثَاي ث

IEEE 802.15.1  َڈ ٙىبهشٍ ډي ًٙى. ثچًسًص ثب إشٶبىٌ اُ يټ ٵَٽبؤ ثَى ٽًسبٌ ٍاىيًيي

)ثيين ويبُ ثٍ ډؼًُ( ي ايمه اډپبن اٍسجب٣ ي سجبىڃ ا٥ال٭بر ثيه ىٕشڂبٌ َبيي ؿًن ٽبډذيًسََبي 

 ػيجي

 

http://old.tebyan.net/Teb.aspx?nId=8509
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يٍثيه َبي ىيؼيشبڃ ي ىٕشڂبٌ ، ؿبدڂََب، ىLAPTOPسچٶه َبي َمَاٌ، ٽبډذيًسََبي ٙوٞي ي 

 َبي ثبُي ٽبډيذًيشَي ٍا ٵَاَڈ ډي آيٍى.

 
 

 سٮَيٴ : 

 

اٍُان ٹيمز  ثب وٞت يټ ډيپَيؿيخ ( ډي ثبٙي ٽٍډشَ 100ډشَ، 1سًان دبييه ي ثَى ٽًسبٌ ) ثچًسًص

ىٍ ىٕشڂبٌ َب ٵٮبڃ ډي ًٙى. ىٕشڂبٌ َبيي ٽٍ ىٍ كيٵبٝڄ ډؼبُ اُ يپييڂَ ٹَاٍ ىاىوي ډي سًاوىي 

ثب إشٶبىٌ اُ ثچًسًص ثب يپييڂَ اٍسجب٣ ثَٹَاٍ ٽىىي. اُ آوؼبيي ٽٍ ايه ىٕشڂبٌ َب اُ يټ ٕيٖشڈ 

ي ډٖشٺيڈ ثيه آوُب يػًى وياٍى ي كشي ډي اٍسجب٥ي ٍاىيًيي إشٶبىٌ ډي ٽىىي اكشيبػي ثٍ ه٤ ىي

سًاوىي ىٍ اسبٷ َبي ډؼِا اُ َڈ ثبٙىي. ثب سًػٍ ثٍ ٥َف َبي ډوشچٴ آوشه َب، ډيِان س٢ٮيٴ 

ٕيڂىبڃ ىٍ ډٖيَ اوشٺبڃ ي ٕبيَ ډشٲيََب، ثَىَبي ډًػًى َڈ ډشٶبير َٖشىي. اډب ىٍ وُبيز ثبيي ىٍ 

 ډلييىٌ يپي اُ ٍٕ ٽالٓ ډًػًى ثڂىؼىي:

 MW ،20 DBM 100ډشَ،  100: 1ٽالٓ 

 MW ،4 DBM 5/2ډشَ،  10: 2ٽالٓ 

  MW ،0 DBM 1ډشَ،  1: 3ٽالٓ 
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 :  ٭مچپَى

َمبن ٥ًٍ ٽٍ اٙبٌٍ ٽَىيڈ، ٙجپٍ ثچًسًص ىاىٌ َب ٍا اُ ٥َيٸ اډًاع ١ٮيٴ ٍاىيًيي ډىشٺڄ ډي 

( ًٍٝر GHZ 480/2ي  GHZ 402/2ځيڂبََسِ )ثيه  45/2ٽىي. اٍسجب٥بر ثچًسًص ىٍ ٵَٽبؤ 

ځيَى. ٥جٸ سًاٵٸ ثيه اڅمچچي ايه ٥يٴ ٵَٽبوٖي ثَاي إشٶبىٌ ىٕشڂبٌ َبي ٝىٮشي، ٭چمي ي  ډي

( اهشٞبٛ يبٵشٍ إز. ثٖيبٍي اُ ىٕشڂبٌ َبي ډًٍى إشٶبىٌ ډب ىٍ ُويځي ٍيُډٌَ ISMدِٙپي )

اُ ايه ٥يٴ ٵَٽبوٖي إشٶبىٌ ډي ٽىىي. اُ ػمچٍ ايه ىٕشڂبٌ َب ډي سًان ثٍ ٍيمًر ٽىشَڃ ىٍة 

 ٍٽيىڀ ي وٖڄ ػييي سچٶه َبي ثي ٕيڈ اٙبٌٍ ٽَى.َبي دب

ا٥ميىبن اُ ٭يڇ سياهڄ ىٕشڂبٌ َبي ډوشچٴ ثب يپييڂَ يپي اُ ډُڈ سَيه اَياٳ ٥َاكبن ايه 

سپىًڅًّي ثًىٌ إز. يپي اُ ٍيٗ َبيي ٽٍ ىٕشڂبٌ َبيي ثچًسًص ثب إشٶبىٌ اُ آن اُ سياهڄ ثب 

بي ثٖيبٍ ١ٮيٴ )كييى يټ ډيچي يار( ىيڂَ ٕيٖشڈ َب ػچًځيَي ډي ٽىىي، إٍبڃ ٕيڂىبڃ َ

َبي ٍٕ ياسي ٍا  سَيه سچٶه َبي َمَاٌ ٹبثچيز إٍبڃ ٕيڂىبڃ ډي ثبٙي. ايه ىٍ كبڅي إز ٽٍ ٹًي

ډشَ ٽبَ٘ ډي ىَي ي ډشٺبثالً اكشمبڃ  10ىاٍوي. َميه ٹيٍر دبييه، ثَى يټ ىٕشڂبٌ ثچًسًص ٍا ثٍ 

ػًى ٹيٍر دبييه ٕيڂىبڃ ىٍ اٍسجب٣ ثچًسًص، سياهڄ ثب ىيڂَ ىٕشڂبٌ َب ٍا ويِ ٽمشَ ډي ٽىي. ثب ي

ويبُي ثٍ ه٤ ىيي ډٖشٺيڈ ثيه ىي ىٕشڂبٌ يػًى وياٍى. ٕيڂىبڃ َبي ثچًسًص اُ ىيًاٍ ويِ ٭جًٍ 
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ٽَىٌ ي اډپبن ٽىشَڃ ىٕشڂبٌ َبي ډوشچٴ ىٍ اسبٷ َبي ډؼِا ٍا ثب إشٶبىٌ اُ ايه إشبوياٍى ٵَاَڈ 

 ډي ٽىىي.

 .پـتيجبًي هي وٌذ Bluetoothَلَطي دػتگبُ سا ثب تىٌ 8حذاوثش استجبط 

ډشَي يپييڂَ ٹَاٍ ىاٍوي َيؾ ځًوٍ سياهچي ىٍ  10٭چي ٍٱڈ ايىپٍ َمٍ ىٕشڂبٌ َب ىٍ ٙٮب٫ 

اٍسجب٣ ثيه ٙبن دي٘ ومي آيي. ايه ثيان ىڅيڄ إز ٽٍ ثچًسًص ثب إشٶبىٌ اُ سپىيپي ثب ٭ىًان 

ٚوٜ ٍاىٍ ثي٘ اُ يټ ( اډپبن إشٶبىٌ َمِډبن اُ يټ ٵَٽبؤ ډSSFHدَٗ ٵَٽبؤ َب )

ٵَٽبؤ ډؼِا  79ٍا ثٍ  ISMىٕشڂبٌ ٱيَډمپه ډي ٕبُى. ىٍ ايه سپىيټ ثچًسًص ٥يٴ ٵَٽبوٖي 

سٺٖيڈ ٽَىٌ ي ىٕشڂبٌ ډًٍى و٪َ ثَ ډجىبي ډٮيبٍَبي هبٛ ىٍ ََ څل٪ٍ ثٍ ًٍٝر سٞبىٵي يپي اُ 

ٵَٕشىيٌ ىٍ ََ  ايه ٵَٽبؤ َب ٍا اوشوبة ٽَىٌ ي إشٶبىٌ ډي ٽىي. ىٍ اٍسجب٥بر ثچًسًص ىٕشڂبٌ

ثبٍ ٵَٽبؤ ٭ًٟ ډي ٽىي. ثييه سَسيت سٮياى ىٕشڂبٌ َبي ثيٚشَي ډي سًاوىي اُ ٥يٴ  1600طبويٍ 

 ٍاىيًيي إشٶبىٌ ٽىىي ي اډپبن سياهڄ ثيه آوُب َڈ ٽبَ٘ ډي يبثي.

يٹشي ىٕشڂبٌ َبي ثچًسًص ىٍ ٵبٝچٍ ډؼبُ اُ َڈ ٹَاٍ ډي ځيَوي يټ ځٶشڂًي اڅپشَيويپي ثيه 

ي سب ؿىبوـٍ ىاىٌ اي ثبيي ډىشٺڄ ًٙى ثب يپي اُ ىٕشڂبٌ َب ثبيي ىيڂَي ٍا ٽىشَڃ ٙبن ٍم ډي ىَ

ٽىي اٍسجب٣ ثيه ٙبن ثَٹَاٍ ًٙى. يٹشي ايه ځٶشڂً اوؼبڇ ډي ًٙى ىٕشڂبٌ َب يټ ٙجپٍ ايؼبى ډي 

( وبډييٌ ډي PANٽىىي. ٙجپٍ اي ٽٍ س٤ًٕ ٕيٖشڈ َبي ثچًسًص ايؼبى ډي ًٙى ٙجپٍ ٙوٞي )
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٢بي يټ اسبٷ يب هبوٍ ٍا ىٍ ثَ ثڂيَى يب ايىپٍ ٵبٝچٍ ثيه سچٶه َمَاٌ ي ًٙى ٽٍ ډمپه إز ٵ

HANDSFREE .آن ٽٍ ثٍ ځًٗ سبن يٝڄ إز ٍا ٙبډڄ ډي ًٙى 

 

 

 : ٽبٍثَىَب

ٽٍ ډًٍُٚسَيه ٽبٍثَى آن  HANDSFREEٽىشَڃ ثي ٕيڈ اٍسجب٣ ډيبن يټ سچٶه َمَاٌ ي  ?

 ډي ثبٙي.

 ي٤ َبي ٽًؿټ ٽٍ دُىبي ثبوي ٽمي ډًٍى ويبُ إز.ايؼبى ٙجپٍ ثي ٕيڈ ثيه ٽبډيذًسََب ىٍ ډل ?

ايؼبى اٍسجب٣ ثي ٕيڈ ثب ىٕشڂبٌ َبي يٍيىي ي هَيػي ٽبډذيًسََبي ٙوٞي، ډبوىي ٝٶلٍ  ?

 ٽچيي، ؿبدڂَ ي ډًٓ.

يٱيٌَ( ثيه ځًٙي َبي ډًثبيڄ ي ٽبډذيًسََب اُ ٥َيٸ  MP3اوشٺبڃ ٵبيڄ َب )ډظڄ ٭پٔ ي  ?

OBEX. 

بڃ ٕيمي ىٍ سؼُيِار آُډبي٘ ي اوياٌُ ځيَي، ځيَويٌ َبي ػبيڂِيه ٽَىن اٍسجب٥بر َٕي ?

GPS .ي سؼُيِار دِٙپي 
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 ىٍ آوُب إشٶبىٌ ډي ٙي. INFRAREDىٍ ىٕشڂبٌ َبي ٽىشَڃ ٍاٌ ىيٍ ٽٍ ٕبثٺبً اُ سپىًڅًّي  ?

 PLAYSTATION 3ي  NINTENDOَٙٽز  WIIٽىشَڃ ثي ٕيڈ ٽىًٖڃ َبي ثبُي، ډبوىي  ?

 شٍ َبي ثبُي ثي ٕيڈ هًى اُ ايه سپىًڅًّي إشٶبىٌ ٽىىي.ًٕوي ٽٍ ََ ىي ٹَاٍ إز ىٍ ىٕ

 
 

 : ډٚوٞبر
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ډشٮيىي ىاٙشىي ي اٱچت َٙٽز َبي  ثچًسًص ډٚپالر ي وبٍٕبيي َبي B 1.0ي  1.0وٖوٍ َبي 

 سًڅيي ٽىىيٌ ىٍ ثَٹَاٍي اٍسجب٣ ډلًٞالسٚبن ثب يپييڂَ ثب ډٚپڄ ډًاػٍ ډي ٙيوي.

ىٕشڂبٌ َبيي ٽٍ اُ ايه وٖوٍ َب إشٶبىٌ ډي ٽَىوي ډؼجًٍ ثًىوي آىٍٓ ٕوز اٵِاٍي ىٕشڂبٌ 

(BD-ADDR ٍا ىٍ ٵَآيىي )HANDSHAKING  ىي ىٕشڂبٌ ٵبٗ ٽىىي ٽٍ ىٍ ايه ًٍٝر

 اٝڄ دىُبن وڂٍ ىاٙشه ًَيز ىٕشڂبٌ وٺ٠ ډي ٙي.

 

BLUETOOTH 1.1 

 ىٍ ايه وٖوٍ اٝالف ٙي. B 1.0. ثٖيبٍي اُ ه٦بَبي ډًػًى ىٍ 

 . اډپبن دٚشيجبوي اُ ٽبوبڃ َبي ثيين ٍډِځٌاٍي ا١بٵٍ ٙي.
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 (.RSSI. وٚبوڂَ ٹيٍر ٕيڂىبڃ َبي ىٍيبٵشي ا١بٵٍ ٙي )

 

BLUETOOTH 1.2  

 ځبٍي ىاٍى ي سٲييَار ٭ميٌ آن ثٍ َٙف ُيَ ډي ثبٙىي:ٕبُ 1.1ايه وٖوٍ ثب وٖوٍ 

  AFH (FREQUENCY – HOPPING SPEED SPECTRUM. ٕيٖشڈ س٦جيٺي )

ٽٍ ثب اػشىبة اُ ثٍ ٽبٍځيَي ٵَٽبؤ َبي دَ إشٶبىٌ ثب٭ض ٽبَ٘ سياهڄ ٵَٽبؤ َبي ٍاىيًيي 

 ډي ًٙى.

 . اٵِاي٘ َٕ٭ز اوشٺبڃ.

ثب اډپبن إٍبڃ ډؼيى ثٖشٍ َبي إٓيت ىييٌ، ٽيٶيز (: ٽٍ ESCO. اسٞبالر ځٖشَىٌ َمِډبن )

 ٝياي اٍسجب٥بر ًٝسي ٍا ثُجًى ډي ثوٚي.

 .WIRE UART-3( ثَاي HCL. دٚشيجبوي ٍاث٤ ٽىشَڃ ډيِثبن )

 ثٍ ا٥ال٭بر ُډبوي اٍسجب٥بر ثچًسًص. HCI. ىٕشَٕي 

 

BLUETOOTH 2.0  

ًٙى ٹبثچيز َبيي ثَاي ٙىبهشٍ ډي  LISBONوٖوٍ ثٮيي ثچًسًص ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ ثب ٭ىًان 

 اٵِاي٘ ١َيت اډىيز ي ٽبٍآيي ثچًسًص ىاٍى. سٮياىي اُ ايه ٹبثچيز َب ثٍ َٙف ُيَ ډي ثبٙىي:

 . اٵِاي٘ ٍٕ ثَاثَ َٕ٭ز اوشٺبڃ )سب ىٌ ثَاثَ ىٍ َٙاي٤ هبٛ(.

 . سًان ډَٞٵي ٽمشَ.

 . ٽبٍايي ثبالسَ ىٍ كبڅز َبي ؿىي اٍسجب٥ي ، ثٍ ىڅيڄ دُىبي ثبوي ثيٚشَ.
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 ٭بر ٭مًډي :ا٥ال

 Dell يHP َٙٽز َبيHP ي  Dellىٍ وًر ثًٻ َبي  Verizonإشٶبىٌ اُ ؿيخ َبي ثي ٕيڈ 

ثٍ ٽبٍثَان اػبٌُ ډي ىَي.  سٞميڈ ځَٵشىي ايايڄ ٕبڃ آيىيٌ څخ سبح َبي ثي ٕيڈ ػييي هًى ٍا ٽٍ

  .يٝڄ ًٙوي ډىشَٚ ٽىىي ثٍ ايىشَوز Verizon ثب إشٶبىٌ اُ ٙجپٍ ا٥ال٭بر ثي ٕيڈ

ٵَيٗ  Dell اطىبء َٙٽز ، ىٍ ايه /http://www.iritn.com ِاٍٗ ثو٘ هجَ ٕبيزثٍ ځ

ٍا ډي  Verizon َٙٽز EVDO هًى ٍا ٽٍ ثٍ ٽبٍثَان اػبٌُ ىٕشَٕي ثٍ ٙجپٍ PC ٽبٍر

ډٚبثُي ٍا اٍائٍ ىَي.  ويِ ٹٞي ىاٍى ىٍ َٶشٍ َبي آيىيٌ ٽبٍر HP ىَي آٱبُ ٽَىٌ إز. َٙٽز

كبڃ سظجيز ډًٹٮيز  ىٍ Verizon ثب اٍائٍ َٕيئ َبي ثي ٕيڈ HP ثٍ و٪َ ډي ٍٕي َٙٽز

ډي ىَي ثب إشٶبىٌ اُ  ثٍ ٽبٍثَان اػبٌُ Verizon إز. َٕيئ ثي ٕيڈ Wi-Fi هًى ىٍ ثبُاٍ

َڈ  Verizon َٙٽز EVDO ه٣ً٦ دََٕ٭ز ايىشَوز ثٍ ا٥ال٭بر ىٕشَٕي دييا ٽىىي. ٙجپٍ

 Wi-Fi اُ دبيڂبٌ َبي ثبُاٍ آډَيپب ډًػًى إز ي كًٌُ دًٙٚي آن ثٖيبٍ ثيٚشَ 60اٽىًن ىٍ 

ډَٽِ َُٙ ډًػًى َٖشىي.  إز ٽٍ ٵٺ٤ ىٍ ٽبٵي ٙبح َب، َشڄ َب ي ثٮ٢ي اُ كًٌُ َبي سؼبٍي

 .إز EVDO ٙجپٍ ٽمشَ اُ َِيىٍ اٙشَاٻ Wi-Fi اډب َِيىٍ ىٕشَٕي ثٍ دبيڂبٌ َبي
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