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مقدمه
در سال های اخير ،دو فناوری بالنده به نام های شبکه ی رایانه ای بی سيم ( )WLANو
ارتباطات صوتی اینترنتی ( )VoIPظهور كرده اند .منظور از فناوری  ، WLANایجاد شبکه
های رایانه ای بی سيم است و فناوری  VoIPنيز عبارت است از ارسال داده های دیجيتالی تماس
های تلفنی  ،به صورت بسته های داده با استاندارد  ، IPازطریق شبکه اینترنت .با گسترش دو
فناوری فوق ،فکر تركيب آن دو مطرح شده كه با نام تركيبی ارتباطات صوتی برشبکه ی رایانه ای
بی سيم ( )VOWLANشناخته می شود .هدف از تركيب دو فناوری ،بوجود آوردن
امکان برقراری مکالمات تلفنی به صورت  ، VoIPبر روی شبکه های بی سيم  WLANاست.
معروف ترین استاندارد ، WLANاستاندارد  IEEE 802.11است كه بيشتر با نام دیگر آن
یعنی ،استاندارد وای -فای  ،شناخته می شود .به وسيله این استاندارد ،رایانه ها ،گوشی های تلفن
و سایر وسایل می توانند به صورت بی سيم ،به راحتی و بدون اشکال در ارتباط باشند.
از طرف دیگر VoIP ،در سال های گذشته به عنوان یك فناوری موفق و مقرون به صرفه برای
برقراری تماس های تلفنی ،در مقایسه با شبکه های مبتنی بر مدار ،مطرح شده است .با فناوری
VoIPمی توان داده و صوت رابه طور همزمان در شبکه های رایانه ای  ،منتقل كرد.
تركيب دو فناوری وای – فای ( )WLANو  VoIPبا نام های مختلفی خوانده می شود كه مهم
ترین آن ها عبارتند از فناوری VOWLANیا فناوری تلفن وای  -فای .اهميت
فناوری VOWLANدر افزایش كارایی حاصل از به كارگيری آن در ادارات  ،موسسات و
كارخانجات است .به كارگيری فناوری ، VOWLANبا فراهم آوردن امکان جابجایی كاركنان در
محيط كار ( به خصوص در كارخانجات) ،باعث افزایش توليد و به تبع آن سود حاصله می شود.
مطالعات و تجارب عملی نشان می دهد كه این مقدار از افزایش سود  ،هزینه الزم برای ایجاد
سامانه مبتنی بر فناوری VOWLANرا جبران می كند.
فناوری  DECTاصلی ترین رقيب فناوری VOWLANدر بازار است و برای ارایه خدمات
تماس بی سيم به كار می رود ولی بر اساس استاندارد اینترنت  IPنيست .به همين دليل فناوری
 DECTمشکالت و كاستی های ناشی از به كار بردن استاندارد اینترنت  IPرا ندارد ولی از سوی
دیگر برای قرار گرفتن در شبکه های نسل آینده كه به طوركامل مبتنی بر  IPهستند ،مشکل
دارد.
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هدف از این نوشتار ،معرفی دو فناوری VOWLANو فناوری  DECTاست .پس از معرفی
اجمالی ،بازار موجود برای فناوری ، VOWLANمزایای آن و چالش های موجود بر سر راه
توسعه این فناوری ،بررسی می شود .آن گاه فناوری  DECTمعرفی می شود و سپس،
فناوری VOWLANبا فناوری  DECTمقایسه می گردد .در نهایت هم نتيجه گيری انجام می
شود.
معرفی فناوری VOWLAN :
دو فناوری  WLANوVoIPازفناوری های مهم موجود در بازار هستند .منظور از
فناوری  WLANشبکه های رایانه ای بی سيم است و فناوری  VoIPنيز عبارت است از ارسال
داده های دیجيتالی تماس تلفنی  ،به صورت بسته های داده با استاندارد  ، IPبر شبکه اینترنت .با
گسترش دو فناوری فوق ،فکر تركيب آن دو فناوری مطرح شده است .هدف از تركيب دو
فناوری ،برقرار كردن تماس های تلفنی به صورت  ، VoIPبر روی شبکه های  WLANاست.
در این شبکه ها ،افراد با استفاده از گوشی های مخصوص  ،به صورت بی سيم به شبکه رایانه
ای متصل می شوند و تماس ها به صورت  VoIPاز طریق شبکه رایانه ای بی سيم بر قرار می
گردد.

فناوری WLAN :
فناوری  ، WLANیکی از فناوری های مهم در زمينه ایجاد امکان جابجایی ( )Mobilityدر
شبکه های رایانه ای است .استاندارد فناوری  ، WLANبا وای – فای و یا IEEE 802.11
شناخته می شود .در سال  ،6336تعداد آنتن های وای – فای و همچنين وسایلی كه می توانند با
آنتن های فوق در ارتباط باشند ( و در حقيقت به شبکه متصل شوند) ،نسبت به سال قبل حدود
 %13رشد داشته است .همچنين در سال  ،6330تعداد  13ميليون از آنتن های وای – فای در كل
دنيا به فروش رفته است[ .مرجع [1
فناوری : VoIP
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فناوری  VoIPنيز با كاهش سطح تعرفه های مکالمات تلفنی ،هم توسط شركت های مخابراتی و
هم توسط كاربران به خوبی شناخته شده است .استفاده از این فناوری باعث كاهش هزینه های
مکالمات ،به خصوص مکالمات راه دور شده است .در ادارات و موسسات بزرگ ،صرفه جویی حاصل
ازكاهش هزینه ها ،سرمایه گذاری برای توسعه سامانه های تلفن داخلی مبتنی بر فناوری
 VoIPرا در اكثر مواقع توجيه می كند ].مرجع [1
تركيب دو فناوری  WLANو  ، VoIPركن اصلی فناوری VOWLANاست .هدف از این
فناوری جدید ،به دست آوردن همزمان مزایای دو فناوری  WLANو  VoIPبا هدف كاهش
هزینه ها و افزایش كارایی در موسسات و كارجانجات بزرگ است.
بازار فناوری VOWLAN :
مانند سایر فناوری ها ،در مورد فناوری  VOWLANنيز بازار مهم ترین عامل تعيين كننده است.
تحقيقات و تجارب عملی نشان می دهد كه موسسات و كارخانجات می توانند با به كارگيری
فناوری  VOWLANبا كاهش هزینه مکالمات (به خصوص مکالمات راه دور) و افزایش كارایی،
هزینه های خود را كاهش داده و سود را افزایش دهند.
با ایجاد شبکه بی سيم مبتنی بر فناوری  ، VOWLANسود شركت ها و موسسات به دو دليل
افزایش می یابد .اوال ،به دليل آن كه كارمندان در حال حركت در محوطه ،بوسيله گوشی های
 VOWLANهمواره در دسترس هستند ،كارایی و بهره وری در محيط كاری افزایش می یابد
كه به نوبه خود موجب افزایش سود خواهد بود .ثانيا ،با برقراری مکالمات تلفنی بوسيله استاندارد
 ،IPهزینه مکالمات كاهش می یابد و در نتيجه به افزایش سود ،كمك خواهد كرد.
] مرجع [6
با توجه به مطالب فوق ،مهم ترین موسسات و كارخانجاتی كه می توانند از منافع فناوری
 VOWLANبهره مند شوند ،آنهایی هستند كه كارمندان و یا كارگران آنها معموال در محل كار
جابجا می شوند و ساعاتی كه پشت ميز خود سپری نمی كنند ،در مقایسه با كل ساعت كار ،نسبت
بزرگی را تشکيل می دهد .به عنوان مثال می توان به پرستاران بيمارستان ها ،معلمان در محيط
مدرسه ،فروشندگان مغازه های بزرگ ،مهندسان اجرا و نظارت در پروژه های ساختمانی ،و
كارگران در كارخانجات بزرگ اشاره كرد .هرگاه ارتباط مدیران با این گونه كاركنان همواره برقرار
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باشد( از طریق محصوالت فناوری  ،)VOWLANمی توان انتظار داشت كه كارایی و بهره وری به
طور قابل مالحظه ایی افزایش یابد ].مرجع [6
گذشته از موسساتی كه كاركنان آنها معموال در محل كار جابجا می شوند ،دو بخش دیگر از بازار،
به عنوان بخش هایی وجود دارند كه در آینده می تواند مورد توجه توليد كنندگان محصوالت
فناوری  VOWLANقرار گيرد .اولين بازار مربوط به محل های عمومی پر رفت و آمد مانند
فرودگاه ها ،هتل ها ،رستوران ها ،محل های نمایشگاه ها و یا همایش ها ،ایستگاه های راه آهن و
مکان های مشابه آن است .دومين بازار نيز مربوط به منازل و شركت های كوچك است .با كاهش
قيمت محصوالت فناوری  ،VOWLANاین دو بخش بازار به تدریج مورد توجه قرار خواهند
گرفت ] .مرجع [6
شکل ( )1تعداد گوشی های تلفن مبتنی بر فناوری  VOWLANرا در طی سال های  6331تا
 6335ميالدی نشان می دهد .این تعداد كه در سال  6331برابر  110هزار بوده ،پيش بينی می
شود كه در پایان سال  6335به دو ميليون عدد افزایش یابد .این ميزان رشد سریع نشان گر ميزان
تقاضا برای بازار و استقبال از فناوری  VOWLANاست] .مرجع [0
معرفی فناوری : DECT
استاندارد( Digital Enhanced Cordless Telecommunications ) DECTبرای
استفاده در فناوری مخابرات بی سيم طراحی شده است .این استاندارد در اروپا تدوین شده و
استفاده از آن ،به طور مداوم ،در بازار مخابرات در حال گسترش است .استاندارد  DECTمی
تواند با بسياری از استاندارد های دیگر شبکه مانند  ISDN ، GSMو  PSTNارتباط برقرار
نماید .استاندارد  DECTدر سال  1996تدوین شده و اولين محصول مطابق با این استاندارد
توسط شركت اوليوتی ارائه شده است.
خصوصيات مهم این فناوری به شرح ذیل است:
پایين بودن هزینه های ایجاد شبکه  DECTنسبت به فناوری های مشابه
امکان جابجایی آسان برای كاربران
باال بودن كيفيت مکالمات ( قابل مقایسه با شبکه های تلفن سيمی )
سطح باالی امنيت در این شبکه
تراكم كاربران می تواند بسيار باال باشد
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نتيجه گيری
شبکههای محلی بیسيم یکی از انواع جدیدترین شبکههای كامپيوتری می باشد كه در بسياری از موارد در جامعه،
صنعت و محيط های درمانی كاربرد بسيار وسيعی در بسياری از نقاط دنيا پيدا كردهاند.
سهولت نصب و كمی هزینه نگهداری بخاطر عدم استفاده از سيم  ،مدیران شبکهها را به نصب این نوع از شبکهها
راغب میكند و از طرفی حفظ امنيت اطالعات سازمانها جنبهای است كه مدیران سازمانها به آن بسيار توجه
میكنند.

119

در مجموع چنانچه به مسائل امنيتی توجه نشود  ،نصب این نوع از شبکهها مخاطراتی را برای سازمانها ایجاد
میكند .در این تحقيق  ،راههای متفاوتی برای پيشگيری از دسترسی غير مجاز به منابع این نوع شبکهها معرفی
شدند كه توجه به آنها باعث امنيت اطالعات در شبکههای بیسيم می گردند.
استاندارد بلوتوث نيز به عنوان یك زیر مجموعه كوچك از شبکه های بی سيم كه معموالً در شبکه های خانگی و
شخصی ( )PANبکار گرفته می شود و كاربران را قادر می سازد بدون استفاده از كابلها و سيم های رابط كه
معموالً بسيار دست و پا گير می باشد كليه لوازم جانبی كامپيوتر شخصی خویش را با یکدیگر مرتبط سازد.
كلمات كليدی:
WLAN , Access Point (AP) , Bridge , PC-Card , Antenna , Signal 2 IEEE 802.11
RF , Narrow Band , Spread Spectrum , DSSS, FHSS , Ad-hoc, 2 Amplifier, IR
Roaming , Wireless Bridge Piconet , Piggybacking, Scatternet 2 Infrastructure
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پيش درآمد1.
امروزه با بهبود عملکرد ،كارایی و عوامل امنيتی ،شبکههای بیسيم به شکل قابل توجهی در حال رشد و
استاندارد بنيادی است كه شبکههای بیسيم بر مبنای آن IEEE 802.11گسترش هستند و استاندارد
طراحی و پياده سازی میشوند.
را به  )IEEE 802.11-1997استاندارد IEEEدر ماه ژوئن سال  1991انجمن مهندسان برق و الکترونيك (
عنوان اولين استانداردِ شبکههای محلی بیسيم منتشر ساخت .این استاندارد در سال  1999مجدداً بازنگری شد
منتشر شد .استاندارد جاری شبکههای محلی IEEE 802.11-1999و نگارش روز آمد شده آن تحت عنوان
 ،توسط سازمان استاندارد سازی  ISO/IEC 8802-11:1999تحت عنوان IEEE 802.11بیسيم یا همان
) پذیرفته شده است .تکميل این استاندارد در  )ANSIو مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا (ISOبينالمللی (
سال  ،1991شکل گيری و پيدایش شبکه سازی محلی بیسيم و مبتنی بر استاندارد را به دنبال داشت.
را تعریف میكند با این ویژگی كه در شرایط نامساعد و محيطهای دارای Mbpsاستاندارد  ،1991پهنای باند 6
كاهش یابد .روش تلفيق یا مدوالسيون در این پهنای Mbpsاغتشاش (نویز) این پهنای باند میتواند به مقدار 1
 FHSSبا استفاده از روش مدوالسيون  Mbpsاست .بر اساس این استاندارد پهنای باند DSSS 1باند روش
نيز قابل استفاده است .هر Mbpsنيز قابل دستيابی است و در محيطهای عاری از اغتشاش (نویز) پهنای باند 6
عمل میكنند .یکی از نکات جالب توجه در خصوص GHzدو روش مدوالسيون در محدوده باند رادیویی 621
به عنوان  FHSSو DSSSاین استاندارد استفاده از رسانه مادون قرمز عالوه بر مدوالسيونهای رادیویی
رسانهانتقال است .ولی كاربرد این رسانه با توجه به محدودیت حوزه عملياتی آن نسبتاً محدود و نادر است .گروه
كاری  136211به زیر گروههای متعددی تقسيم میشود .شکلهای  1-1و  6-1گروههای كاری فعال در فرآیند
استاندارد سازی را نشان میدهد .برخی از مهمترین زیر گروهها به قرار زیر است:
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
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