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 مقدمه

 ( وWLANسيم  ) یب یرایانه ا ی شبکه  یبالنده به نام ها یدر سال های اخير، دو فناور

 شبکه ایجاد ،  WLAN  ی( ظهور كرده اند. منظور از فناورVoIP) یاینترنت یارتباطات صوت

تماس  یدیجيتال ینيز عبارت است از ارسال داده ها  VoIP یناورسيم است و ف یب یرایانه ا یها

شبکه اینترنت. با گسترش دو ، ازطریق  IPداده با استاندارد  ی، به صورت بسته ها یتلفن  یها

 یرایانه ا یبرشبکه  یارتباطات صوت یآن دو مطرح شده كه با نام تركيب فوق، فکر تركيب یفناور

، بوجود آوردن یز تركيب دو فناورشود. هدف ا ی( شناخته مVOWLANسيم ) یب

 . است  WLAN  سيم یب ی، بر روی شبکه ها VoIPبه صورت  یمکالمات تلفن یبرقرار  امکان

 ست كه بيشتر با نام دیگر آنا IEEE 802.11 استاندارد  ، WLANمعروف ترین استاندارد

لفن ت یها یگوش رایانه ها، ن استاندارد،شود. به وسيله ای ی، شناخته م یفا -یوا استاندارد  ،ییعن

 و بدون اشکال در ارتباط باشند.  یسيم، به راحت یتوانند به صورت ب یسایر وسایل م و

 یموفق و مقرون به صرفه برا یگذشته به عنوان یك فناور یدر سال ها VoIP  از طرف دیگر،

 یشده است. با فناورمطرح دار، بر م یمبتن ی، در مقایسه با شبکه هایتلفن یتماس ها یبرقرار

VoIPمنتقل كرد ، یرایانه ا یصوت رابه طور همزمان در شبکه ها توان داده و یم . 

مهم خوانده می شود كه  یمختلف یبا نام ها VoIP( و WLAN) یفا – یوا یتركيب دو فناور

 اهميت  .یفا - یتلفن وا ییا فناور VOWLANیترین آن ها عبارتند از فناور

سسات و مو  آن در ادارات ، یحاصل از به كارگير یدر افزایش كارای VOWLANیاورفن

كاركنان در  ی، با فراهم آوردن امکان جابجای VOWLANفناوری یكارخانجات است. به كارگير

شود.  یش توليد و به تبع آن سود حاصله ممحيط كار ) به خصوص در كارخانجات(، باعث افزای

ایجاد  یاز افزایش سود ، هزینه الزم برا د كه این مقدارده ینشان م یمطالعات و تجارب عمل

 كند. یرا جبران م VOWLANیبر فناور یسامانه مبتن

 خدمات ارایه برای و است بازار در  VOWLANیترین رقيب فناور یاصل  DECT یفناور

 ینيست. به همين دليل فناور IPبر اساس استاندارد اینترنت  یرود ول یسيم به كار م یب تماس

DECT  از به كار بردن استاندارد اینترنت  یناش یها یكاست و مشکالتIP یاز سو یرا ندارد ول 

هستند، مشکل  IPبر  ینسل آینده كه به طوركامل مبتن یقرار گرفتن در شبکه ها یدیگر برا

 دارد. 
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 یمعرف از  است. پس DECT یو فناور VOWLANیدو فناور یهدف از این نوشتار، معرف

موجود بر سر راه  یآن و چالش ها ی، مزایا VOWLANیفناور یبازار موجود برا، یاجمال

شود و سپس،  یم یمعرف  DECT یشود. آن گاه فناور یم ی، بررسیتوسعه این فناور

انجام می ی گير نتيجه هم نهایت در  گردد. یمقایسه م DECT یبا فناور VOWLANیفناور

  شود.

 

   VOWLAN:  یفناور یمعرف

 از منظور  مهم موجود در بازار هستند. یها یازفناورVoIPو WLAN یفناوردو 

 ارسال از است عبارت نيز  VoIP یسيم است و فناور یب یرایانه ا یها شبکه  WLAN  یفناور

، بر شبکه اینترنت. با  IPداده با استاندارد  ی، به صورت بسته ها یتماس تلفن یدیجيتال یها داده

وق، فکر تركيب آن دو فناوری مطرح شده است. هدف از تركيب دو ف یگسترش دو فناور

. است  WLAN یشبکه ها ی، بر رو VoIPبه صورت  یتلفن یها تماس كردن برقرار  ،یفناور

سيم به شبکه رایانه ی مخصوص ، به صورت ب یها گوشی از استفاده با افراد ها، شبکه این در

 یسيم بر قرار م یب  یا رایانه شبکه طریق از  VoIPشوند و تماس ها به صورت  یم متصل  یا

 گردد.

 

 

 WLAN:   یفناور

( در Mobility) یمهم در زمينه ایجاد امکان جابجای یها یاز فناور ییک ،  WLAN  یفناور

 IEEE 802.11و یا  یفا – یوا با ،  WLAN  یفناور استاندارد. است  یرایانه ا یشبکه ها

توانند با ی كه م یو همچنين وسایل یفا – یوا ی، تعداد آنتن ها6336شود. در سال  یشناخته م

، نسبت به سال قبل حدود فوق در ارتباط باشند ) و در حقيقت به شبکه متصل شوند( یآنتن ها

در كل  یفا – یوا یميليون از آنتن ها 13، تعداد 6330رشد داشته است. همچنين در سال  13%

 ]1مرجع ]رفته است.  دنيا به فروش 

 

 : VoIP یفناور
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و  یمخابرات ی، هم توسط شركت هایمکالمات تلفن یها تعرفه سطح كاهش با نيز  VoIP یفناور

 یباعث كاهش هزینه ها یشناخته شده است. استفاده از این فناور یهم توسط كاربران به خوب

حاصل  یجوی صرفه بزرگ، موسسات و ادارات در  مکالمات، به خصوص مکالمات راه دور شده است.

 یبر فناوری مبتن یتلفن داخل یتوسعه سامانه ها یبرا یازكاهش هزینه ها، سرمایه گذار

VoIP  1مرجع  [.كند می توجيه مواقع اكثر در را[ 

 این از هدف. است  VOWLANیفناور یاصل ركن ،  VoIP و  WLAN  یتركيب دو فناور

 كاهش هدف با  VoIP و  WLAN یدو فناور یمزایا همزمان آوردن دست به جدید،   یفناور

 در موسسات و كارجانجات بزرگ است. یكارای افزایش و ها هزینه

 

 VOWLANبازار فناوری  : 

نيز بازار مهم ترین عامل تعيين كننده است.  VOWLAN یها، در مورد فناور یمانند سایر فناور

 یتوانند با به كارگير یدهد كه موسسات و كارخانجات م ینشان م یتحقيقات و تجارب عمل

، یبا كاهش هزینه مکالمات )به خصوص مکالمات راه دور( و افزایش كارای VOWLAN یفناور

 خود را كاهش داده و سود را افزایش دهند.  یهزینه ها

، سود شركت ها و موسسات به دو دليل  VOWLAN یسيم مبتنی بر فناور یایجاد شبکه ببا 

 یها ییابد. اوال، به دليل آن كه كارمندان در حال حركت در محوطه، بوسيله گوش یافزایش م

VOWLAN  یابد  یافزایش م یدر محيط كار یور بهره و كارایی هستند، دسترس در همواره

دارد بوسيله استان یمکالمات تلفن یفزایش سود خواهد بود. ثانيا، با برقراركه به نوبه خود موجب ا

IPكمك خواهد كرد.  یابد و در نتيجه به افزایش سود، ی، هزینه مکالمات كاهش م 

 ]6مرجع  [

 یتوانند از منافع فناور یكه م یبا توجه به مطالب فوق، مهم ترین موسسات و كارخانجات

VOWLAN هستند كه كارمندان و یا كارگران آنها معموال در محل كار  یبهره مند شوند، آنهای

، در مقایسه با كل ساعت كار، نسبت كنند ینم یكه پشت ميز خود سپر یجابجا می شوند و ساعات

توان به پرستاران بيمارستان ها، معلمان در محيط  یدهد. به عنوان مثال م یرا تشکيل م یبزرگ

، و یساختمان یژه هابزرگ، مهندسان اجرا و نظارت در پرو یروشندگان مغازه هامدرسه، ف

 برقرار همواره كاركنان گونه این با مدیران ارتباط هرگاه  كارگران در كارخانجات بزرگ اشاره كرد.
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به  یو بهره ور یتوان انتظار داشت كه كارای ی(، مVOWLAN یفناور محصوالت طریق از )باشد

 ]6مرجع  [افزایش یابد. یمالحظه ای طور قابل

شوند، دو بخش دیگر از بازار،  یكه كاركنان آنها معموال در محل كار جابجا م یگذشته از موسسات

تواند مورد توجه توليد كنندگان محصوالت  یوجود دارند كه در آینده م یبه عنوان بخش های

پر رفت و آمد مانند  یعمومی قرار گيرد. اولين بازار مربوط به محل ها VOWLAN یفناور

راه آهن و  ینمایشگاه ها و یا همایش ها، ایستگاه ها یفرودگاه ها، هتل ها، رستوران ها، محل ها

كوچك است. با كاهش  یمشابه آن است. دومين بازار نيز مربوط به منازل و شركت ها یمکان ها

این دو بخش بازار به تدریج مورد توجه قرار خواهند  ،VOWLAN یفناور محصوالت  قيمت

 ]6مرجع  [گرفت. 

تا  6331 یسال ها یرا در ط VOWLAN یبر فناور یتلفن مبتن یها یتعداد گوش (1شکل )

می  یهزار بوده، پيش بين 110برابر  6331دهد. این تعداد كه در سال  ینشان م یميالد 6335

و ميليون عدد افزایش یابد. این ميزان رشد سریع نشان گر ميزان به د 6335شود كه در پایان سال 

 ]0مرجع [است.  VOWLAN یبازار و استقبال از فناور یتقاضا برا

 

 : DECTمعرفی فناوری 

 یبرا  DECT ( Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsاستاندارد)

شده است. این استاندارد در اروپا تدوین شده و  یسيم طراح یمخابرات ب یاستفاده در فناور

 یم  DECTاستفاده از آن، به طور مداوم، در بازار مخابرات در حال گسترش است. استاندارد 

ارتباط برقرار  PSTNو  GSM  ،ISDNدیگر شبکه مانند  یاز استاندارد ها یتواند با بسيار

اولين محصول مطابق با این استاندارد  و شده تدوین 1996 سال در  DECTنماید. استاندارد 

 ارائه شده است.  یتوسط شركت اوليوت

 به شرح ذیل است: یخصوصيات مهم این فناور

 مشابه یها یفناور به نسبت  DECTایجاد شبکه  یپایين بودن هزینه ها

 كاربران یامکان جابجایی آسان برا

 ( یسيم  فنتل یقابل مقایسه با شبکه ها باال بودن كيفيت مکالمات )

امنيت در این شبکه یسطح باال 

تراكم كاربران می تواند بسيار باال باشد 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  ینتيجه گير
ر جامعه، از موارد د یباشد كه در بسياری م یكامپيوتر یهااز انواع جدیدترین شبکه یسيم یکیب یمحل یهاشبکه

 اند.از نقاط دنيا پيدا كرده یدر بسيار یكاربرد بسيار وسيع یدرمان یها صنعت و محيط

ها ها را به نصب این نوع از شبکهمدیران شبکه، بخاطر عدم استفاده از سيم  یهزینه نگهدار یسهولت نصب و كم

است كه مدیران سازمانها به آن بسيار توجه  یاحفظ امنيت اطالعات سازمانها جنبه یكند و از طرفیراغب م

 كنند.یم
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سازمانها ایجاد  یرا برا یها مخاطراتتوجه نشود ، نصب این نوع از شبکه یدر مجموع چنانچه به مسائل امنيت

 یها معرفغير مجاز به منابع این نوع شبکه یاز دسترس یپيشگير یبرا یمتفاوت یكند. در این تحقيق ، راههایم

 گردند.ی سيم میب یهادند كه توجه به آنها باعث امنيت اطالعات در شبکهش

و  یگخان یسيم كه معموالً در شبکه ها یب یاستاندارد بلوتوث نيز به عنوان یك زیر مجموعه كوچك از شبکه ها

رابط كه  یسازد بدون استفاده از كابلها و سيم ها یشود و كاربران را قادر م ی( بکار گرفته مPAN) یشخص

 خویش را با یکدیگر مرتبط سازد. یكامپيوتر شخص یباشد كليه لوازم جانب یمعموالً بسيار دست و پا گير م
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 ضمائم

IEEE 802.11 

 سيمهای محلی بیاستاندارد شبکه

 

 

 پيش درآمد.1 

سيم به شکل قابل توجهی در حال رشد و های بیامروزه با بهبود عملکرد، كارایی و عوامل امنيتی، شبکه

IEEE 802.11گسترش هستند و استاندارد  سيم بر مبنای آن های بیاستاندارد بنيادی است كه شبکه 

شوند.طراحی و پياده سازی می  

ونيك )انجمن مهندسان برق و الکتر 1991در ماه ژوئن سال  IEEE استاندارد )IEEE 802.11-1997 را به  

مجدداً بازنگری شد  1999سيم منتشر ساخت. این استاندارد در سال های محلی بیعنوان اولين استانداردِ شبکه

IEEE 802.11-1999و نگارش روز آمد شده آن تحت عنوان  های محلی منتشر شد. استاندارد جاری شبکه 

سيم یا همانبی IEEE 802.11 تحت عنوان   ISO/IEC 8802-11:1999 توسط سازمان استاندارد سازی ،

المللی )بين ISO( و مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا )ANSI پذیرفته شده است. تکميل این استاندارد در )

سيم و مبتنی بر استاندارد را به دنبال داشت. ، شکل گيری و پيدایش شبکه سازی محلی بی1991سال 

6، پهنای باند 1991د استاندار Mbps های دارای كند با این ویژگی كه در شرایط نامساعد و محيطرا تعریف می 

1تواند به مقدار اغتشاش )نویز( این پهنای باند می Mbps كاهش یابد. روش تلفيق یا مدوالسيون در این پهنای  

DSSSباند روش  Mbps 1است. بر اساس این استاندارد پهنای باند   فاده از روش مدوالسيون با است  FHSS 

نيز قابل استفاده است. هر Mbps 6های عاری از اغتشاش )نویز( پهنای باند نيز قابل دستيابی است و در محيط

GHz 621دو روش مدوالسيون در محدوده باند رادیویی  كنند. یکی از نکات جالب توجه در خصوص عمل می 

های رادیویی مز عالوه بر مدوالسيوناین استاندارد استفاده از رسانه مادون قر DSSS و   FHSS به عنوان  

رسانهانتقال است. ولی كاربرد این رسانه با توجه به محدودیت حوزه عملياتی آن نسبتاً محدود و نادر است. گروه 

های كاری فعال در فرآیند گروه 6-1و  1-1های شود. شکلهای متعددی تقسيم میبه زیر گروه 136211كاری 

ها به قرار زیر است:ترین زیر گروهدهد. برخی از مهمتاندارد سازی را نشان میاس  

- 136211 D: Additional Regulatory Domains 

- 802.11E: Quality of Service (QoS) 

- 802.11F: Inter-Access Point Protocol (IAPP) 

- 802.11G: Higher Data Rates at 2.4 GHz 

- 802.11H: Dynamic Channel Selection and Transmission Power Control 

- 802.11i: Authentication and Security 




