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راهكارهاي سرزمين هوشمند
ﻓمتوسﻞ ١يا به عبارت دقيق تر ايستگاه پايه ﻓمتو سﻞ ،ايستگاه هاي پايه اي با توان مصرﻓي كم ،برد محدود ،كوچك و ارزاني هستند كه به منظور اﻓزايش پوشش
و ظرﻓيت شبكه سلولي براي نصب در منازل ،ادارات و مكان هاي تجاري طراحي شده اند .در حالي كه يك ايستگاه پايه در شبكه سلولي مي تواند شعاعي تا ٣٠
كـــيـــلـــومـــتـــر را پـــوشـــــش دهـــد ،بـــرد يـــك ايســـــتـــگـــاه پـــايـــه ﻓـــمـــتـــوســـــﻞ حـــدود  ١٠تـــا  ١٠٠مـــتـــر اســـــت.
هدف ا صلي از ن صب ﻓمتو سﻞ ها سرويس دهي بهتر به كاربران شبكه سلولي در داخﻞ ساختمان ها ا ست .آمار ها ن شان مي دهد كه بيش از  % ٥٠مكالمات
و  % ٧٠تراﻓيك ديتا از داخﻞ ســاختمان ها نشــات مي گيرد .اين در حالي اســت كه به علت نفوذ پايين امواج راديويي در ديوار ها ،ســطح ســيگنال درياﻓتي توســط
كــاربــران داخــلــي پــايــيــن اســـــت .در نــتــيــجــه كــيــفــيــت صـــــدا و نــرخ ديــتــا بــراي ايــن مــطــلــوب نــخــواهــد بــود.
ﻓمتو ســـﻞ ها براي انتقال تراﻓيك كاربران به شـــبكه هســـته اپراتور خود از خطوط واســـط باند پهن مانند ، DSLكابﻞ ،ﻓيبر نوري و يا لينك ها راديويي مانند
 WIMAXاستفاده مي كنند .دروازه هاي ﻓمتو ٢همانند كنترل كننده هاي راديويي ٣شبكه سلولي ،ديتاي درياﻓتي از صدها -هزاران ﻓمتو سﻞ را به سمت سوييچ-
هاي تلفني و سوييچ هاي ديتاي در شبكه ه سته هدايت مي كند ،شكﻞ  .١ديتا مابين ﻓمتو سﻞ ها و دروزاه هاي ﻓمتو با ا ستفاده از  IPsecرمز نگاري مي شود.
زمانيكه يك ﻓمتو سﻞ راه اندازي مي شود داروازه ﻓمتوسﻞ آن را شناسايي مي كند و تاييد مي كند كه آيا يك نقطه دسترسي ٤معتبر است.
ﻓمتوسﻞ ها عﻼوه بر بلوك هايي كه يك ايستگاه پايه دارد ممكن است المان هايي از كنترل كننده راديويي شبكه و يا حتي بلوك هايي از شبكه هسته را نيز
در بر دا شته باشند .اين بدين دليﻞ است كه ﻓمتو سﻞ ها قرار است ب صورت خودكار تنظيم و پيكره بندي ٥شوند بطوريكه كاربران با اتصال كابﻞ  LANو روشن
كردن ﻓمتوسﻞ بتوانند از آن سرويس بگيرند.
عملكرد ﻓمتو سﻞ ها مانند يك نقطه دسترسي ديتا خواهد بود .با اين وجود ﻓمتو سﻞ ها با نقاط دسترسي واي ﻓاي ) (Wi-Fiتفاوت دارند .واي ﻓاي از باند
 ISMكه نياز به مجوز ندارد ا ستفاده مي كند .در اين باند امكان درياﻓت تداخﻞ از ساير د ستگاه هايي كه از اين باند ا ستفاده مي كنند وجود دارد در نتيجه كيفيت
سرويس براي كاربران تضمين ني ست .در مقابﻞ ﻓمتو سﻞ ها قرار ا ست از باند هاي سلولي براي سرويس دهي استفاده كنند .لينك بين كاربران و ﻓمتو سﻞ ها بر
اساس استاندارد هاي سلولي است در حاليكه در واي ﻓاي لينك راديويي بر اساس استاندارد  802.11است .با وجود اين مي توان انتظار داشت در آينده واي ﻓاي
و ﻓـــمـــتـــوســــــﻞ بصــــــورت يـــكـــپـــارچـــه روي يـــك نـــقـــطـــه دســــــتـــرســــــي پـــيـــاده ســــــازي شــــــونـــد.
با توجه به اينكه توان ارســالي ﻓمتو ســﻞ ها در حدود نقاط دســترســي واي -ﻓاي خواهد بود .اســتفاده از ﻓتمو ســﻞ ها در ســاختمان ها نگران كننده نخواهد بود.
ﻓمتو سـﻞ براي كار با سـيسـتم هاي سـلولي WIMAX ،CDMAو  LTEطراحي شـده اند .شـركت هايي مانند وداﻓن ،اسـپرينت و  AT&Tارائه سـرويس
ﻓمتو سﻞ را آغاز كرده اند .از جمله چالش هايي كه نصب ﻓمتوسﻞ ها مي تواند به همراه داشته باشد عبارتند از:
 تداخﻞ بين ﻓمتو سﻞ ها و ماكرو سﻞ ها  :قراراست ﻓمتو سﻞ ها از طيف سلولي براي سرويس دهي استفاده كنند .اين امر ممكن است منجر به ايجاد تداخﻞ
بين ماكرو سﻞ ها و ﻓمتو سﻞ ها و اﻓت كيفيت سرويس كاربران شود .مثﻼ كاربر يك ماكروسﻞ عﻼوه بر سيگنال درياﻓتي از ماكروسﻞ خود از يك ﻓمتو سﻞ
كه در نزديكي ا و قرار دارد و از همان ﻓركانس استفاده مي كند نيز سيگنال ) تداخﻞ( در ياﻓت خواهد كرد.
 نحوه د ست به د ست شدن بين ماكرو سﻞ و ﻓمتو سﻞ :٦چگونه ارتباط يك كاربر سلولي با ي ستگاه پايه ماكرو سﻞ با يك ﻓمتو سﻞ جايگزين مي شود .و يا
كاربري كه توسط ﻓمتو سﻞ سرويس دهي مي شود تحت چه شرايطي و چگونه بايد از ايستگاه پايه ماكروسﻞ سرويس بگيرد.
 نحوه دسترسي كاربران به ﻓمتوسﻞ ها )دسترسي باز -دسترسي بسته(  .در دسترسي بسته به تعداد محدودي كاربر اجازه استفاده از ﻓمتو سﻞ داده مي شود.
در دسترسي باز كاربراني كه در نزديكي يك ﻓمتو سﻞ قرار مي گيرند مي توانند از ﻓمتو سﻞ استفاده نمايند .اگر چه دسترسي باز ،بار تراﻓيكي ماكروسﻞ ها را
ســبك و آن را به ﻓمتو ســﻞ ها انتقال مي دهد مشــكﻼتي را به همراه خواهد داشــت .از آن جمله مي توان به نگراني هاي امنيتي كه براي كاربران خانگي
ﻓمتو سﻞ ها بوجود مي آيد اشاره كرد.
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شكل  :١فمتو سل ها ﺑرا ي انتقال ترافيك كارﺑران ﺑه شبكه هسته اپراتور خود از خطوط واسط ﺑاند پهن مانند  DSLاستفاده مي كنند
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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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