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  يتيريمد يراهنما

 Metro Wi-Fi فناوري بيسيم كامپيوتري مبتني بر يشبكه ها

 
 

يكي از مسائلي كه هميشه در پوشش شبكه كامپيوتري مكان هاي بزرگ همانند دانشگاهها، سازمان هاي بزرگ، 
  .سب مي باشدبا آن رو برو هستيم، انتخاب يك استاندارد و محصول منا... كارخانه ها، پارك ها و 

تاكنون روش ها و استانداردهاي گوناگوني براي اين مساله ارائه گرديده است كه هر كدام داراي نقاط قوت و 
  . ضعف مربوط به خود مي باشد

با . مي باشد Metro Wi-Fiبه وجود آمده است، فناوري  2005آخرين فناوري ارائه شده در اين زمينه كه در سال 
  :ري مي توان به قابليت هاي زير دست يافتاستفاده از اين فناو

 
 كاربران باالتعداد ظرفيت  -

 پهناي باند باال -

 پايداري و قابليت اطمينان باال -

 بر روي بستر شبكه بيسيم ارائه سرويس هاي متعدد -

 قابليت مديريت مركزي كاربران  -

 امنيت باال -

 ها بدون قطع تماس Access Pointبين  Roamingقابليت  -

 . ندازي بسيار آساننصب و راه ا -

  
 IEEE 802.11مبتني بر استانداردهاي  GHz 2.4ها در دو باند فركانسي  Access Pointدر اين سيستم 

b,g,n  5و در فركانس GHz  و مبتني بر استانداردIEEE 802.11 a فعاليت مي كنند.  
عث گرديده قدرت دريافت است كه با MIMOها مبتني بر  Access Pointفناوري به كار رفته در طراحي اين 

  .سيگنال هاي ضعيف و چند مسيره را نيز پيدا نمايد
مهم ترين مزيت اين سيستم آن است كه مي توان يك محوطه بسيار بزرگ را با استفاده از تعداد مناسبي از اين 

Access Point  شبكه ها تحت پوشش درآورد به گونه اي كه كاربر متحرك بتواند بدون قطع ارتباط خود با
كامپيوتري به طور آزادانه و با هر سرعتي در اين محوطه حركت نمايد و از سرويس هايي همانند اينترنت، نظارت 

  .استفاده نمايد... تصويري، تلفن اينترنتي و 
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  . ها شرح داده مي شود Access Pointدر ادامه ويژگي هاي مهم اين نوع 
  

  :Access Pointآنتن ها و پورت هاي ارتباطي 
  

  . نشان داده شده است Metro Wi-Fiمبتني بر فناوري  Access Pointدر شكل زير يك نمونه 

  
  

آنتن هايي كه در  و IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)آنتن هايي كه در باالي راديو قرار دارند براي استاندارد 
  . در نظر گرفته شده اند IEEE 802.11a (4.9 GHz)زير راديو قرار دارند براي استاندارد 

را  Mbps 100 تعبيه گرديده است كه سرعت Access Pointنيز در  Ethernetيك كانكتور به عنوان پورت 
ارتباط با بستر شبكه اين پورت مي تواند براي  ،دي شودبر اساس آنكه راديو به چه صورتي پيكربن. ارائه مي نمايد

  .يا براي دريافت اطالعات از تجهيزات جانبي همانند دوربين مورد استفاده قرار گيرد و
در نظر گرفتـه شـده اسـت كـه درون خـود داراي يـك مـودم          Access Pointهمچنين يك قابليت ويژه برروي 

SHDSL گي مـي تـوان   با استفاده از اين ويژ. مي باشدAccess Point       3را از طريـق خـط تلفـن و تـا فاصـله 
  . و يا اينترنت متصل نمود LANبه  Mbps 22كيلومتر و با سرعت 
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  . را از طريق همين خط تلفن دريافت نمود Access Pointهمچنين مي توان توان مورد نياز 
وجود دارد كه مي  Access Pointبرروي نيز يك كانكتور براي ارتباط سريال عالوه بر پورت هاي ذكر شده، 

  . تنظيمات اوليه و رفع عيب مورد استفاده قرار گيردتواند براي 
  

                به دليل اين كه اين سيستم .مي باشد 802.11n ،استاندارد به كار رفته در اين فناوري
در نظر گرفته شده،  IEEE 802.11nستاندارد كه در ا MIMO (Multiple Input Multiple Output)از 

در اين روش هر آنتن به صورت جداگانه سيگنال هاي . آنتن دارد ينياز به استفاده از چنداستفاده مي كند، بنابراين ن
 MRC  )Maximal Ratioبا استفاده از روش  Access Pointچند مسيره را در محيط دريافت مي نمايد و 

Combining (بنابراين . سيگنال هاي دريافتي را پردازش نموده و آنها را با يكديگر تركيب مي نمايدAccess 

Point مي تواند سيگنال هاي بسيار ضعيف دريافتي را نيز به صورت صحيح مورد تشخيص قرار دهد .  
 
 

  : فيزيكي نحوه نصب
را در مكان هاي مختلفي  Access Pointو نيز كيت هاي نصب مختلف، مي توان  MIMOبا توجه به ويژگي 

  . همانند تير روشنايي برق، دكل، درخت، ديوار، پشت بام و غيره نصب نمود
  

  Internetو يا  LANبه شبكه  Access Pointنحوه اتصال 
  

مي توان از روش هاي  Internetو يا  LANبه شبكه  Access Pointهمان گونه كه ذكر گرديد براي اتصال 
  . نمود كه مهم ترين اين روش ها در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است مختلفي استفاده

  
  استفاده از خط تلفن -الف

كيلومتري به  3را از فاصله  Access Pointمي توان  SHDSLبا استفاده از خط تلفن و يك ماژول مركزي 
LAN و يا شبكه اينترنت متصل نمود .  

هم برروي خط تلفن ارسال مي گردد و  Access Pointمزيت عمده اين روش آن است كه برق مصرفي 
Access Point نياز به منبع تامين برق ديگري ندارد . 
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وش به را با همين ر )Access Pointدستگاه  Access Point )200در يك محيط بزرگ مي توان تعداد زيادي 
  . مركزي مديريت نموديك سيستم مركزي متصل نموده و تمامي آنها و كاربران آنها را به صورت 
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  بيسيم Backhaulبرقراري ارتباط از طريق  -ب
     در مكان هايي كه امكان استفاده از سيم تلفن، كابل شبكه و يا فيبر نوري وجود نداشته باشد، مي توان از لينك

5 GHz Access Point  ها براي تبادل اطالعات با يكديگر و در نهايت باAccess Point ي كه به مركز
LAN در اين روش . و يا اينترنت متصل است، استفاده نمودAccess Point  ها بايد به گونه اي نصب شوند كه

  . در پوشش راديويي يكديگر قرار داشته باشند
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  وسعت پوشش در فضاي آزاد
  :شرح زير مي باشددر فضاي آزاد به  Access Pointوسعت تحت پوشش هر 

  
  متر 500تا فاصله  :IEEE 802.11 b,g,nو براي استانداردهاي  GHz 2.4 در فركانس

  متر 700تا فاصله  :IEEE 802.11 aو براي استانداردهاي  GHz 5در فركانس 
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  تعداد كاربران
  

  كاربر همزمان IEEE 802.11 b,g,n  :100و براي استانداردهاي  GHz 2.4تعداد كاربران در فركانس 
  كاربر همزمان IEEE 802.11 a  :100و براي استانداردهاي  GHz 5د كاربران در فركانس تعدا

  

  
  
  

  :ساير ويژگي ها
  :پشتيباني مي شود Access Pointپروتكل هايي كه توسط 

 IEEE 802.1D Bridging 
 IEEE 802.1Q VLANS 
 IEEE 802.1p VLAN priority 

 
  مديريت
 HTTPS, SSH, TR-069 
 RADIUS password authentication 
 MAC Address Control list 


