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مخابرات بيسيم گستره وسيعي از فنآوريها را در بر ميگيرد .مخابرات ماهوارهاي ،پخش تلويزيوني ،شبكههاي بيسيم محلي كه با نام  Wi-Fiشناخته مي شوند،
ب لو توث ،موس و ك ي بوردهــاي بيســــ يم ،ت ل ﻔنهــاي  cord lessو مخــا برات ســــ لو لي ن مونــههــا يي از فنآوريهــاي بيســــ يم هســــ تنــد.
با وجود اينكه كيﻔيت سـرويس ارائه شـده در مخابرات بيسـيم در بسـياري از مواقع پايينتر از مخابرات سـيمي اسـت؛ كاربران تمايل زيادي به اسـتﻔاده از اين نوع
ارتباطات دارند .يكي از دﻻيل مهم آن درجه آزادي كاربر هنگام دريافت سرويس ا ست .وقتي كاربري از اينترنت ا ستﻔاده ميكند ﻻزم ني ست د ستگاه وي با يك
كابل به شبكه متصل باشد .در پارهاي از موارد مخابرات بيسيم تنها راه برقراري ارتباط بين فرستنده و گيرندهاي است كه در فاصله بسيار دور از هم قرار دارند .در
واقع ارتباط بيسيم جايگزين مناسبي براي رابﻂ هايي مانند سيم مسي ،كابل كواكس و فيبر نوري است .
در بين فنآوريهاي بيسيم ،شبكههاي موبايل )سلولي( رشد سريع و چشمگيري داشتهاند .امروزه كمتر كسي است كه از تلﻔن همراه استﻔاده نكند .كاربران
اين شبكهها هنگام حركت با سرعت باﻻ نيز امكان دريافت سرويس به صورت پيو سته را دارند .هر چند سال يك بار ن سل جديدي از شبكههاي سلولي معرفي
ميشـود كه سـرويسهاي متنوعتر و با كيﻔيت باﻻتر در اختيار كاربران قرار ميدهد .هماكنون نسـل چهارم شـبكه هاي موبايل در حال پيادهسـازي در كشـورهاي
مختلف ا ست .اتحاديه جهاني مخابرات ) (ITU١م شخ صاتي را كه يك شبكه موبايل بايد برآورده كند تا در زمره ن سل جديدي از شبكه هاي سلولي قرار بگيرد؛
تعيين ميكند .مجموعه مشخصاتي كه براي نسل سوم از سوي  ITUتعيين شده است تحت عنوان  IMT2000شناخته ميشود .همچنين IMT Advanced
مشـــخصـــات ســـيســـتمهاي نســـل چهارم ســـلولي را بيان ميكند .اين اتحاديه نقشـــي در طراحي ،اســـتانداردســـازي و پيادهســـازي اين شـــبكهها ندارد.
 3GPP,3GPP2و  IEEEموسساتي هستند كه به تدوين استانداردهاي نسل هاي جديد ميپردازند.
ممكن ا ست ا ستانداردهاي مختلﻔي در قالب يك ن سل تدوين و پياده سازي شوند .شكل  ١ا ستانداردهاي پي شنهادي براي ن سل هاي يك تا چهار شبكههاي
سلولي را ن شان مي دهد .ك شورهايي نظير ژاپن ،آمريكا و اتحاديه اروپا ا ستانداردهاي مورد نظر خود را در ن سلهاي مختلف پياده كردهاند .به عنوان مثال GSM٢
ا ستاندارد ن سل دوم ا ست كه تو سﻂ  ETSIدر اروپا طراحي و پياده سازي شدها ست CDMA2000 .نيز ا ستاندارد ديگري از ن سل دوم ا ست كه در آمريكا
پياده سازي شدها ست .براي ن سل چهارم دو ا ستاندارد  WIMAX IIو  LTE-Advancedپي شنهاد شدها ست .در حاليكه ن سل چهارم در بع ضي از ك شورها به
بهرهبرداري رسيدهاست محققان و كارشناسان در حال طراحي نسل پنجم شبكههاي سلولي هستند.
ن سل اول تلﻔن همراه در سال  ١٩٨٠در آمريكا راهاندازي شد و ب صورت محدود و محلي امكان مكالمه صوتي بر مبناي سي ستم هاي آنالوگ را براي كاربران
فراهم كرد GSM .با سوييچ كردن به فنآوري ديجيتال ،مكالمه صوتي و ار سال پيامك ) (SMSرا به صورت فراگير براي كاربران ن سل دوم مهيا ساخت .با
ا ستﻔاده از روشهاي ديجيتال نه تنها كيﻔيت مكالمات افزايش يافت بلكه امكان ا ستﻔاده از الگوريتمهاي رمزنگاري و جلوگيري از شنود اطﻼعات نيز مي سر شد.
نسخه بهبود يافته نسل دوم GPRS٣امكان استﻔاده از سرويس ديتا با نرخ دانلود  41Kbit/sو نرخ آپلود  14Kbit/sرا فراهم كرد .نسل سوم سرويس ديتا را با
كيﻔيت باﻻتري در اختيار كاربران قرار داد  IMT2000.ماكزيمم نرخ دانلود را در سيستمهاي نسل سوم براي كاربران داخل ساختمان ،كاربران متحرك با سرعت
متوســﻂ و كاربران متحرك با ســرعت باﻻ به ترتيب  304Kbit/s، 2048Kbit/sو  144Kbit/sمشــخص كرده اســت .با توجه به تمايل روزافزون كاربران به
ا ستﻔاده از سرويسهاي چندر سانهاي مانند ويدئو ا ستريمينگ ،ويدئو كنﻔرانس ،شبكه هاي اجتماعي و بازيهاي آنﻼين نرخ دانلود براي كاربران ثابت ن سل چهار
1Gbit/sو براي كاربران متحرك  300Mbit/sتعيين شد .در واقع ن سل چهارم امكان ات صال كاربران به اينترنت باند پهن را به صورت بي سيم فراهم مي سازد.
 LTEكه در قالب نسل چهارم تدوين شده بود براي نخستين بار در دو كشور نروژ و سوئد پيادهسازي شد؛ اما نتوانست مشخصات  IMT-Advancedرا برآورده
سازد .نسخه هاي بهبود يافته اين استاندارد كه به نام  LTE-Advancedشناخته ميشوند در نسل چهار قرار ميگيرند.

 -٢يك شبكه سلولي چگونه كار ميكند؟

در يك شبكه سلولي ناحيه تحت پوشش يك اپراتور تلﻔن همراه به نواحي كوچكتري به نام سلول تقسيم مي شود .كليه عملياتي كه در يك سلول انجام مي شود
تحت مديريت ايستگاه پايه  (BTS)٤قرار دارد .ارتباط بين كاربران و اي ستگاه پايه از طريق امواج راديويي برقرار مي شود .ار سال از سمت كاربر به اي ستگاه پايه به
نام ارتباط فراسو ٥شناخته مي شود و ارسال از سمت اي ستگاه پايه به كاربر ارتباط فروسو ٦نام دارد .براي هراتصال ٧بين اي ستگاه پايه يك كانال راديويي اخت صاص
داده ميشود .براي جلوگيري از تداخل بين اتصاﻻت مختلف كاربران نزديك به هم نبايد از يك كانال راديويي استﻔاده كنند .در فاز فراسو كاربران به سمت ايستگاه
پايه ار سال ميكنند و در فاز فرو سو ار سال از سمت اي ستگاه پايه به كاربران ا ست .نحوه اخت صاص كانالهاي راديويي در فاز فرا سو و فرو سو تو سﻂ روشهاي
د ستر سي چندگانه م شخص مي شود .اين روشها عبارتند از FDMA ،TDMAو  . CDMAارتباطات فرا سو و فرو سو در سي ستمهاي سلولي ميتوانند در
زمانهاي متﻔاوت و در يك باند فركانسي انجام پذيرند  (TDD)٨و يا بصورت همزمان ولي در باند هاي فركانسي متﻔاوت  (FDD)٩محقق شوند.
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شكل  :١تكامل شبكه هاي موبايل تا نسل چهار

 -٣روشهاي دسترسي چندگانه

زمان ،فركانس و كد سه بعد متﻔاوتي هستند كه براي تعريف يك كانال راديويي استﻔاده مي شوند .در روشدسترسي چندگانه TDMA١٠زمان بين كاربران تقسيم
ميشــود و هر بازه از زمان به يك كاربر )براي ارســال /دريافت( اختصــاص مييابد .در FDMA١١پهناي باند اختصــاص يافته به يك ســلول بين كاربران تقســيم
ميشــود .در  CDMA١٢تمام كاربران ميتوانند در كل زمان و كل پهناي باند موجود ارســال/دريافت كنند ،ليكن از كدهايي كه بر هم متعامد هســتند ،اســتﻔاده
ميكنند .اين بدين معني اســـت كه گيرنده با دانســـتن كلمه كد هر كاربر ميتواند اطﻼعات مربوط به آن كاربر را از بين ســـيگنال هاي دريافتي ديگر جدا كند.
 SDMA١٣روش دســترســي ديگري اســت كه به كاربران نزديك هم امكان اســتﻔاده از يك كانال راديويي بدون اينكه تداخل قابل مﻼحظه اي دريافت كنند؛
ميدهد .در اين روش اي ستگاه پايه يا نقطه د ستر سي با ا ستﻔاده از چند آنتن و روشهاي پردازش سيگنال ميتواند ت شع شعات آنتنها را ب صورت بيمهاي مختلف
شكلدهي كند و هر بيم را به سمت يك كاربر متمركز كند .به تعبيري ميتوان گﻔت ف ضا به عنوان بعد جديدي براي تعريف كانال در نظر گرفته مي شود .با تغيير
هركدام از اين چهار بعد ،كانال )منبع( جديدي براي ا ستﻔاده كاربران ايجاد مي شود ،شكل  .٢ن سلهاي مختلف و ا ستانداردهاي متﻔاوت يك ن سل ممكن ا ست از
روشهاي دسترسي چندگانه متﻔاوتي استﻔاده كنند .مثﻼ  GSMاز  TDMAاستﻔاده ميكند و  CDMA 2000از  UMTS١٤. CDMAكه استاندارد نسل سوم
است از روش  CDMAباند پهن ) (WCDMAاستﻔاده كرده كه ظرفيت باﻻتري را نسبت به  TDMAو  CDMAبراي سيستمهاي سلولي فراهم ميكند.

 -٤شبكه دسترسي راديويي

هر چند ايستگاه پايه كه در يك منطقه جﻔرافيايي قرار دارند به يك كنترلكننده ايستگاه پايه) ١٥كنترل كننده راديويي( متصل مي شوند .ارتباط اين كنترلكننده ها
با ايستگاه پايه ازطريق اتصاﻻت راديويي مانند لينكهاي مايكرويو و يا لينكهاي زميني مانند فيبر نوري برقرار ميشود .اكثر ايستگاه هاي پايه مجهز به ديشهاي
مايكرويو براي برقراري ارتباط با كنترلكنندههاي ايستگاههاي پايه هستند .اين كنترلكنندهها ترافيك كاربران را به سمت شبكه هسته و بالعكس هدايت ميكنند
و ميتوانند بصورت محلي در مورد تخصيص كانال به كاربران و مديريت دست به دست شدن ١٦تصميمگيري كنند .مجموعه ايستگاههاي پايه و كنترل كنندهها به
نام شبكه دسترسي راديويي ١٧شناخته مي شوند.
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شكل  :٢روشهاي دسترسي چندگانه

 -٥شبكه هسته

شبكه ه سته ١٨شامل المانهايي مانند مركز سوييچينگ موبايل  HLR٢٠ ، MSC١٩و  VLR٢١ا ست  HLRو  VLRپايگاه هاي دادهاي ه ستند كه اطﻼعات
مربوط به كاربران را به ترتيب به صورت دايمي و موقت نگه ميدارند .ترافيك كاربران از طرف كنترلكنندهها وارد مركز سوييچينگ موبايل مي شود و در صورت
لزوم به ســمت شــبكه  PSTNهدايت ميگردد .مكالمات صــوتي در نســل دوم و ســوم با اســتﻔاده ازســوييچينگ مداري ٢٢بين مبدا و مقصــد انجام ميپذيرد .در
سوييچينگ مداري م سير و منابعي از شبكه ه سته و شبكه د ستر سي راديويي به يك تماس اخت صاص مييابد .اين منابع در تمام مدت برقراري تماس براي ساير
تماسها قابل ا ستﻔاده ني ست .در  GPRSو UMTSسرويس ديتا نيز به كاربران ارائه مي شود .اين شبكهها از سوييچينگ مداري براي انتقال ترافيك صوتي و
از سويچينگ پاكتي٢٣براي انتقال ترافيك ديتا ا ستﻔاده مي كند .در سوييچينگ پاكتي اطﻼعات كاربران ب صورت ب ستههاي  IPدرآمده و ممكن ا ست م سيرهاي
مختلﻔي را تا مقصد طي كنند .در اين نوع سوييچينگ منابع شبكه به صورت مشترك توسﻂ بستههاي  IPاستﻔاده ميشود.
زماني كه كاربر جديد روي يك كانال كنترلي تقا ضاي كانال ميكند ،اين تقا ضا از طريق اي ستگاه پايه به  MSCمنتقل مي شود .اگر كانالي موجود با شد به
كاربر اختصاص داده ميشود و در غير اين صورت تقاضاي كاربر رد ميشود .دست به دست شدن زماني رخ ميدهد كه سطح سيگنال دريافتي كاربر يا ايستگاه پايه
ضــعيف باشــد .مثﻼ زماني كه يك كاربر متحرك از يك ســلول به ســلول ديگر وارد ميشــود چنين وضــعيتي رخ ميدهد .در اين صــورت ايســتگاه پايه به مركز
سوييچينگ اطﻼع ميدهد كه موبايل نياز به دست به دست شدن دارد؛ سپس مركز سوييچينگ بررسي ميكند از بين ايستگاههاي پايه ،كدام يك سيگنال كاربر را
با كيﻔيت مطلوب دريافت ميكند .اگر چنين ايستگاه پايه اي وجود داشت عمليات دست به دست شدن بين ايستگاه پايه جديد و ايستگاه پايه قديم انجام مي شود.
اگر در ســـلول ايســـتگــاه پــايــه جــديــد ،كــانــال خــالي وجود داشـــتــه بــاشــــد تمــاس ادامــه پيــدا ميكنــد و در غير اين صـــورت قطع ميشـــود.
آنچه بيان كرديم ساختار كلي يك شبكه سلولي مبتني بر  GSM/GPRSبود .ن سل سوم نيز ساختاري م شابه ن سل دوم دارد .بع ضي از المانهاي شبكه مانند
 HLR ،MSCو  VLRقابل ا ستﻔاده در ن سل سوم ه ستند .اي ستگاه هاي پايه و كنترل كنندههاي اي ستگاه پايه كه به ترتيب با نام  Node Bو كنترل كننده
راديــويــ ي ٢٤در نســـــل ســـــوم شـــــنــاخــتــه مــيشـــــونــد از جــمــلــه الــمــانهــايــي هســـــتــنــد كــه بــايــد جــايــگــزيــن شـــــونــد.
در حاليكه  GPRSو نسل سوم از سوييچينگ مداري و سوييچينگ پاكتي در شبكه هسته استﻔاده ميكنند نسل چهارم سوييچينگ پاكتي و بستر IPرا براي ارائه
كليه سرويسها از جمله صوت ،ويديو و ديتا انتخاب كردهاست  .شبكه هسته نسل چهارم كه با نام  EPC٢٥شناخته مي شود؛ يك ساختار سبك و كارآمد است.
هنگاميكه كاربر گوشي خود را روشن ميكند يك آدرس  IPبه او اختصاص داده ميشود و زماني كه گوشي خود را خاموش ميكند آدرس  IPآزاد ميشود.

شكل :٣شبكه دسترسي راديويي از  GSMتا [1] LTE-Advanced
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 -٦فناوريهاي پيشرفته در شبكه دسترسي نسل چهار

ساختار شبكه دسترسي راديويي نيز در ن سل چهار تغيير يافته و سادهتر شده است .در  LTE-Advancedكنترل كننده راديويي وجود ندارد و وظايف اين نود به
ايســتگاههاي پايه كه ) (eNodeB٢٦نام دارند ســپرده شــدهاســت .با توجه به ســاختار جديد ،زمان ﻻزم براي برقراري ارتباط و دســت به دســت شــدن كمتر
ميشود  .LTE-Advancedاز شبكههاي دسترسي متﻔاوت پشتيباني ميكند .در واقع ايده نسل چهار اين است كه كاربران ازشبكه هاي دسترسي مختلف مانند
 Wi-Fiو  GSMبه شبكه هسته واحد كه از بستر IPا ستﻔاده ميكند متصل شوند .شبكه دستر سي راديويي ن سل چهارم) (E-UTRAN٢٧از فن آوري هاي
نويني استﻔاده مي كند كه نتيجه آن افزايش بهره وري طيﻔي ،افزايش تعداد كاربران فعال همزمان و كيﻔيت سرويس تضمين شده براي كاربران است.

OFDMA

روش دسترسي چندگانه مورد استﻔاده در انتقال فروسو  OFDMAو فراسو  SCFDMAاست OFDMA .يك فنآوري چند حاملي است كه از بعد زمان و
فركانس براي تخصيص منابع راديويي به كاربران استﻔاده ميكند .در پهناي باند موجود تعداد زيادي زيرحامل تعريف مي شوند كه بر هم عمود هستند .عمود بودن
زيرحامل ها اين امكان را به گيرنده ميدهد كه داده هاي ار سالي روي هر كدام از زيرحامل ها راآ شكار سازي كند .براي اينكه زيرحاملها بر هم عمود با شند بايد
فاصـــ له فر كانســـي معيني با هم داشـــ ته باشـــ ند .در  LTEهر  ١٢زير حا مل تشـــك يل يك بلوك منبع ميده ند .ب عد ديگر بلوك منبع ز مان اســـت.
به هر كاربر بر حسب سرويس مورد استﻔاده و كيﻔيت سرويس مورد نياز يك يا چند بلوك منبع اختصاص داده مي شود .در واقع در نظر گرفتن بعد زمان اين امكان
را به وجود مي آورد كه زيرحاملها به صورت م شترك به كاربران اخت صاص يابند .در حالي كه يك زير حامل در يك زمان به يك كاربر اخت صاص دارد در زمان
ديگر به كاربر ديگري اختصاص مييابد شكل .٤
٢٨

٢٩

چند ورودي-چند خروجي )مايمو(

در اين فن آوري ،هم فر ستنده و هم گيرنده ميتوانند مجهز به چند آنتن با شند Wi-Fi،WiMAX .و  LTEاز جمله سي ستمهايي ه ستند كه از مايمو ا ستﻔاده
ميكنند.مايمو٣٠ميتواند براي بهبود كيﻔيت و قابليت اطمينان ارتباطات مورد استﻔاده قرار گيرد .فرستنده ميتواند يك جريان ديتا را از آنتنهاي مختلف ارسال كند.
چنانچه آنتنها فاصله معيني از هم داشتهباشند كانال هاي مستقلي بين فرستنده و گيرنده ايجاد ميشود و امكان اينكه همزمان همه كانالها سيگنال ارسالي را به
نحو مخربي تحت تاثير قرار دهند كاهش مييابد .گيرنده نسخههاي متﻔاوتي از سيگنال ارسالي را دريافت مي كند كه مي تواند با پردازش آنها سيگنال ارسالي را
بــــا كــــيــــﻔــــيــــت بــــهــــتــــري نســــــبــــت بــــه ســــــيســــــتــــمهــــاي تــــكآنــــتــــنــــه بــــازســــــازي كــــنــــد.
سي ستمهاي چند آنتنه ميتواند براي افزايش ظرفيت )نرخ ار سال( بين فر ستنده و گيرنده به كار رود .در واقع با ا ستﻔاده از چند آنتن در فر ستنده و گيرنده مي توان
چند مســير موازي براي ارســال ديتا بين فرســتنده و گيرنده به وجود آورد .در اين حالت بدون اســتﻔاده از پهناي باند بيشــتر كه منبع باارزشــي و كميابي محســوب
مي شود؛ نرخ ارسال افزايش يافتهاست .شكل دهي پرتو ٣١كاربرد ديگري است كه مي توان با استﻔاده از سيستمهاي چندآنتني به آن دست يافت .در شكل دهي
پرتو ق سمت عمده انرژي تابشي از آنتنها در جهت خا صي متمركز مي شود .از اين روش ميتوان براي افزايش كيﻔيت سيگنال دريافتي كاربراني كه در مرز سلول
قرار دارند؛ استﻔاده كرد ،شكل . ٥

شكل  :٤هر بلوك در  OFDMAداراي بعد زمان و مكان است.
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شكل  :٥شكلدهي پرتو براي افزايش كيفيت سرويس كاربراني كه در مرز سلول قرار دارند.

انعطافپذيري در طيف و تجميع حاملها

 LTE-Advancedبراي باندهاي متﻔاوت فركانسي در فاصله 700 MHzتا 2.7GHzطراحي شدهاست .اين ويژگي راضي كردن محدوديت هاي اعمالي از
طرف رگوﻻتوري ها و پياده سازي اين استاندارد در كشورهاي مختلف را تسهيل ميسازد .پهناي باند كانال هاي  LTE-Advancedاز  .4MHتا 200
MHzمتغيراست .تجميع حاملها فنآوري ايست كه  LTE-Advancedاز آن بهره ميگيرد تا نرخ ديتا و ظرفيت سيستم را باﻻ ببرد .با تجميع باندهاي فركانسي
ميتوان كانال هايي با پهناي باند باﻻتر به دست آورد .اين امكان وجود دارد كه باندهاي فركانسي بصورت غير پيوسته و از فركانسهاي متﻔاوت انتخاب شود .از آن
جايي كه ممكن است پهناي باند كافي در يك محدوه فركانسي در اختيار يك اپراتور نباشد؛ اين موضوع مزيت مهمي محسوب مي شود .عمده چالش در نقاط
انتهايي و ﻻيه فيزيكي است .دستگاههاي كاربران بايد مجهز به فرستنده /گيرندههايي باشد كه ارسال و دريافت را در باندهاي مختلف پشتيباني كند .هماكنون با
تجميع  ٥حامل )كانال( پهناي باند كانال  LTE-Advancedتا  100 MHzهم ميرسد.

رله

رله ها ايستگاههاي پايه كوچكي ه ستند كه براي افراي شش پوشش كاربراني كه در مرز سلول و دور از اي ستگاه پايه ه ستند؛ مورداستﻔاده قرار مي گيرند .رله حكم
يك تكراركننده را دارد و آنچه را از ايستگاه پايه در يافت مي كند ،تقويت و ارسال ميكند.

فمتوسل

فمتوسل ها يا ايستگاه پايه خانگي ،٣٢ايستگاههاي پايه با توان مصرفي كم ،برد محدود و ارزاني هستند كه به منظور افزايش پوشش و ظرفيت شبكه سلولي براي
نصب در منازل ،ادارات و مكان هاي تجاري طراحي شدهاند.

ارتباط مستﻘيم كاربر

ارتباط مستقيم كاربر ،٣٣به كاربران سلولي كه در نزديكي هم هستند اجازه ميدهد به طور مستقيم و بدون اينكه ترافيك خود را از ايستگاه پايه عبور دهند با هم در
ارتباط باشند .در واقع يك ارتباط تكگامه بين فرستنده و گيرنده جايگزين ارتباط سلولي شامل فراسو و فروسو ميشود .كاهش مصرف توان ،افزايش نرخ ارسال و
كاهش تاخير از جمله مزاياي اين فنآوري افزونه براي شبكههاي سلولي است .همچنين بستر مناسبي براي ايجاد سرويسهاي جديد فراهم ميگردد.
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راهكار سرزمين هو شمند يك شركت پي شرو در حوزه فن آوري اطﻼعات ا ست .عمده فعاليت اين شركت دانش بنيان صنعتي در بخش  backendموبايلي،
خدمات ارزش افزوده موبايلي ،طراحي و پيادهسازي نرمافزارهاي موبايلي ،سيستمهاي اطﻼعاتي ،امنيت مجازي پايش و پاﻻيش اخبار متمركز است.
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