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  يتيريمد يراهنما

 IEEE 802.11xبر استاندارد  يم مبتنيسيب يشبكه ها
 
 

1 - Wi-Fi چيست؟  

Wi-Fi   پياده سازي مي شود  802.11تكنولوژي است براي راه اندازي شبكه هاي بدون سيم محلي كه با استفاده از استانداردهاي .
مشتريان اين . اين تكنولوژي در حال ازدياد است مصرف كنندگان   مربوط به و ارقامآمار    ،روند رو به رشد اين تكنولوژي  با توجه به 

 Wireless، خالصه شده Wi-Fi. ها   HotSpotساختار به طور كلي عبارتند از مصرف كنندگان خانگي، شركت ها، مراكز علمي و 

Fidelity روش . در اختيار مشتركين قرار مي گيرد   802.11در اين تكنولوژي دسترسي بدون سيم مطابق استاندارد هاي. مي باشد
در شبكه هاي بدون سيم . شبكه اي با هزينه هاي مناسب و كاملتر از ساير شبكه هاي بدون سيم ايجاد مي كند     Wi-Fiاستفاده از 

توانند به شبكه  مي  ها و ساير وسايل كه مجهز به كارتهاي بدون سيم هستند laptop، كاربران توسط كامپيوترها، (WLANs)محلي 
توسط اين شبكه ها، سرعتي معادل . استفاده كنند )base station(متصل شده و در عين حال از اطالعات چندين پايگاه مركزي 

از آنجا كه نقاط دسترسي سيار نبوده و به صورت . مگابيت در هر ثانيه در اختيار كاربر قرار مي گيرد104مگابيت و حداكثر  11حداقل 
متصل شوند و امكان دسترسي به شبكه هاي ديگر از جمله اينترنت نيز  (WAN)باشند مي توانند به شبكه هاي گسترده ثابت مي 

كاربراني كه داراي تجهيزات سيار نيز هستند با اتصال به اين نقاط دسترسي، مي توانند از امكانات . شود  توسط اين تكنولوژي فراهم
اين امكان را فراهم مي آورد كه كاربران امكان اتصال به يكديگر را داشته باشند و وسايلي از  Wi-Fiهمچنين، . آنها استفاده كنند

جمله تلويزيون، كامپيوترها، پرينترها و ساير وسايل الكترونيكي در خانه و يا محل كار توسط اتصاالت بدون سيم قابل دسترسي و 
را در محصوالت خود  Wi-Fiسعي بر اين دارند كه تجهيزات و كارتهاي همچنين بسياري از فروشندگان كامپيوتر، . استفاده باشند

  .ها و همچنين تلفن هاي پيشرفته نيز قرار گرفته است PDAدر  Wi-Fiعالوه بر اين، . قرار دهند

  Wi-Fiمفاهيم اوليه -2

بـا   Access pointدسترسي يـا   در ابتدا الزم اسـت يـك نقطه. كار آساني مي باشد Wi-Fiايجاد اوليه يك شبكه بدون سيم توسط 
براي اتصال خانه ها و يا شركت هاي كوچك فقـط كـافي اسـت    . توانايي اتصال به يك شبكه سيم بندي شده و يا اينترنت بوجود آيد

هر وسيله و يا كامپيوتري كه مجهـز بـه رابـط    . ها و يا هر روش اتصال مشابه با سرعت باال به اين پايگاه متصل گرديد DSLتوسـط 
الي  50اكثر نقاط دسترسي داراي حداكثر مسافت دسترسي سيگنال بين. باشد مي تواند با پايگاه اتصال برقرار كند  Wi-Fiاتصال براي 

نقاط دسترسي، كليه ترافيك خود را از تجهيـزات  . است و اين سيگنال ها توانايي عبور از ديوار، سقف و پنجره را نيز دارند  متر  150
اين طرز نصب . دوده دسترسي خود دريافت كرده و سپس يك پل ارتباطي با شبكه گسترده مورد نظر ايجاد مي كنندبدون سيم در مح

براي ايجـاد يـك شـبكه يكپارچـه     . مانند اين است كه بخواهيم همه كاربران را به صورت متمركز و در واقع يكي شده در نظر بگيريم
نقاط دسترسي خود مي توانند با يكديگر ارتباط داشته باشـند  . طه بزرگتري قرار دادهمچنين مي توان چندين نقطه دسترسي را در محو

و تبادل اطالعات كنند، ولي با اين حال نيازي به پايگاه هاي بيشتر براي بهتر كردن وضعيت ارتباطـات نيسـت، بلكـه ايـن مشـكل در      
  .طيف وسيعتري را در اختيار اين تكنولوژي قرار مي دهدبه صورت بهينه اي رفع شده است و در راستاي حل آن  802.11استاندارد 
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همچنـين از آنجائيكـه اسـتاندارد    . به صورت گسترده اي تا چند سال آينده پيشرفت خواهـد كــرد  Wi-Fiتحليل گران معتقدند بازار 
Wi-Fi  در تنظيماتlaptop  در مورد بـازار   .مي كندكنولوژي كمك تها نيز قرار گرفته است، اين امر به ازدياد كاربران اينWi-Fi ،

  .خواهند داشت هر كدام موضوعات خاص خود را دسته بندي كلي در مورد استفاده كنندگان داشته باشيم، كه البته 4مي توانيم 

  استفاده كنندگان خانگي  

 شركت ها  

 كمپ ها و گروه هاي دانشگاهي و علمي  

 Hotspot  هاي عمومي  
    

  استفاده كنندگان خانگي 

و استفاده از آنها در خانه ها در سال هايي كه در پيش رو داريم و همچنين سال هاي اخير بيشـتر   Wi-Fiر مـي رود محصـوالت انتظا
اين تكنولوژي كمك مي كند تا در خانه بتوانيم براي كامپيوترها و يا وسايل خانگي مجهز به كـارت هـاي بـدون سـيم،     . گسترش يابد

حتي بسياري از شركت ها و كارخانجات سعي بر اين دارنـد  . كه نگران سيم كشي در فضاي خانه باشيمشبكه اي ايجاد كنيم، بدون اين
. و ارائه كنند كه تنظيمات و استفاده هاي بدون سيـم در آنـها ممـكن باشـد تا تجهيزات خود را در سال هاي اخير به گونه اي طراحي

اشاره كنـيم و از شـركت هـاي نمونـه،      voiceو  videoانتقال و پخش فايل هاي براي  ياز جمـله اين وسـايل مي توانيم به تجهيزات
Sony  وPhilips همچنين برخي از تجهيزات ايمني، از جمله كپسول هاي آتش نشاني، كنترل كننده برق و غيره . را مي توان نام برد

از . ضـروري و بـه كمـك تكنولـوژي بـدون سـيم باشـند       را نيز به گونه اي طراحي مي كنند كه قابل استفاده از بيرون منزل در مواقـع  
از . نيست ها service providerنمي باشند، لزوماَ براي برقراري ارتباطات نيازي به وجود  مجوزنيازمند  Wi-Fiآنجائيكه تجهيزات 

هـا   service providerي ، اين امكان را برا Wi-Fiطرف ديگر، ايجاد ارتباط با اينترنت و گسترش آن به خانه ها توسط تكنولوژي 
  .هستند حفظ نمايند Wi-Fiايجاد مي كند تا از اين طريق ارتباط خود را با محصوالتي كه مطابق با تكنولوژي 

  استفاده در شركت ها 

، بـراي مثـال  . به صورت هاي متفاوتي براي باال بردن بهره وري در امور خود استفاده كننـد  Wi-Fiشركت ها مي توانند از تكنولوژي 
ال ها، رفت و آمد بين اتاق ها و كنفرانس ها و يا در هر مكاني كه هستند از اطالعـات موجـود   هين عبور از حكارمندان مي توانند در 
هر سيسـتم و يـا    امي باشند كه بتوانند به صورت سيار ب Multimodeبرخي شركت ها در حال ايجاد وسايل . مورد نياز استفاده كنند

شركت ها  براي عمده را   و مزيتداستفاده از تكنولوژي بدون سيم . برقرار كنند و كارايي را در كار خود باال ببرندشبكه مشابه ارتباط 
حال اين ارتبـاط  . اولين مزيت وجود چنين شبكه اي در اين است كه سبب برقراري ارتباط دائم با كارمندان خواهد شد . به همراه دارد
مطالعات نشـان داده اسـت   . مي رسد از طريق امكان دسترسي به فايل ها در هر زمان كه الزم به نظرد و يا چه شبا mailچه از طريق 

دقيقه در روز به طور متوسط، عالوه بر ساعت كـاري   105ن عالوه بر مدت كار روزانه، به مدت اكه با استفاده از ارتباط بي سيم، كاربر
تفاده كننـده و يـا كارمنـد در    سـ دسترسـي هـر ا    ه، هزينه اي كه براي ايجـاد در ضمن با محاسبات صورت گرفت. در دسترس مي باشند

  . دقيقه در روز جبران خواهد شد 12شركت مصرف مي شود فقط با اضافه كار ميانگين 
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ستم هـا  چرا كه اين سي. به صرفه تر در پياده سازي و راه اندازي اين شبكه ها مي باشد و مزيت دوم اين شبكه ها، هزينه هاي پايين تر
به راحتي مي توان آنها را گسترش داد و يا حتـي    به راحتي بر روي ساختار موجود سيم بندي شده قابل پياده سازي هستند، در ضمن

  .به صورت دايمي و موقت به شبكه هاي ديگر متصل نمود

Hot Spot  ها 

 Wireless Hot Spot  ده بزرگ تر مثل مركز خريد و فروش و يـا  مي تواند يك محيط كوچك مثل يك كافه و يا حتي يك محدو
بـراي  . ها سرويس دهي شود   WLANو يا شبكه اي از  WLANمحدوده اي را گويند كه به صورت يك   به طور كلي. هتل باشد

 PDA، يك   Laptopمشتري يا كاربر نهايي، محل يا مكاني است كه كاربر مي تواند توسط يك پايانه سيار بدون سيم، مجهز به يك 

مستقيما مي تواند در آمد خود   Hotspotسرويس دهنده . ، يك تلفن هوشمند و يا هر وسيله ديگري دسترسي به اينترنت داشته باشد
امكان دسترسي را براي كـاربر بـه عنـوان      Hotspotعالوه بر اين، اپراتور . بگيرد  Hotspotرا از طريق استفاده و دسترسي كاربر از 

بازار استفاده . كند تا به اين وسيله ميزان ترافيك كم شود و يا ساير محصوالت و سرويس هاي خود را بفروشد يك سرگرمي ايجاد مي
گروه هاي بسياري از مراكز تجاري درصدد ايجاد امكان دسترسي . از شبكه هاي بدون سيم در حال حاضر، گسترش قابل توجهي دارد

   .ها مي باشند Hot spotشبكه هاي ديگر توسط  نترنت و يا دسترسي بهبراي استفاده از اي. . . مسافران، مشتريان و 

  IEEE 802.11xمقايسه استانداردهاي معروف   - 3

خالصه اي از . شامل انواع مختلفي از زير استانداردها مي شود كه داراي خواص مربوط به خود مي باشند IEEE 802.11استاندارد 
داراي يك معماري سلولي مي باشد كه كل سيستم به زير سلول  802.11استاندارد  .ده استآورده ش) 1(اين استانداردها در جدول 

كه  Base Stationگفته مي شود و توسط يك ) BSS )Basic Service Setهاي مختلفي تقسيم مي شود كه به هر كدام از آنها 
Access Point اكثر سيستم ها شامل چندين . ناميده مي شود، كنترل مي گرددAP  مي باشند كه از طريق يكBackbone  به

در نهايت يك سيستم كه از سلول هاي مختلفي . گفته مي شود) DS  )Distribution Systemيكديگر متصل مي باشند كه به آن 
 ESS )Extended Serviceديده مي شود و به آن  802به صورت يك شبكه  OSIتشكيل شده است در يك اليه باالتر در مدل 

Set (ن مساله در شكل يا. گفته مي شود)نشان داده شده است) 1.   

ن يروش دسترسي پايه به رسانه در ا .نمود يم بنديتقس) 2(توان به صورت شكل  يمز ينرا  IEEE 802.11اليه هاي استاندارد 
 CSMA/CA  )Carrier Sense Multipleناميده مي شود كه از روش  Distributed Coordination Functionاستاندارد 

Access with Collision Avoidance (كند كه يك ايستگاه كه مي خواهد  ين صورت عمل مياين پروتكل بد. استفاده مي كند
اطالعات را ارسال نمايد رسانه را مورد بررسي قرار مي دهد اگر كه رسانه مشغول باشد، ايستگاه ارسال خود را به زمان ديگري 

هنگامي كه تصادم روي مي دهد ايستگاه بر اساس يك تابع . انه آزاد باشد اطالعات را ارسال مي كندموكول مي كند و اگر كه رس
  :اين روش به دو دليل در شبكه هاي بيسيم نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد. زماني نمايي اقدام به ارسال مجدد اطالعات مي نمايد

دارد كه بتوانند ارسال و  Full Duplexپياده سازي سيستم هاي راديويي پياده سازي الگوريتم آشكار سازي تصادم نياز به  .1
 .دريافت را به صورت هم زمان انجام دهند

اين در واقع ( در سيستم هاي بيسيم نمي توانيم فرض كنيم كه تمام ايستگاهها مي توانند يكديگر را مورد شنود قرار دهند  .2
ايستگاه تشخيص مي دهد كه رسانه آزاد است ممكن است در عمل  بنابراين وقتي كه يك) مي باشد CSMAاساس روش 

 .اين گونه نباشد
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استفاده مي  Positive Acknowledgeاز مكانيزم آشكار سازي تصادم به همراه  802.11براي پرهيز از اين مساله در استاندارد 
  :شود كه عملكرد آن به صورت زير است

نمايد، رسانه را مورد بررسي قرار مي دهد اگر كه رسانه مشغول باشد ارسال انجام نمي  ايستگاهي كه مي خواهد اطالعات را ارسال
آنگاه ايستگاه اطالعات را ) DIFS Distributed Inter Frame Space(گيرد، اما اگر كه رسانه براي يك زمان مشخص خالي بود 

ارسال ) ACK  )Acknowledgementوده و يك بسته بسته هاي دريافتي را بررسي نم CRCارسال مي كند، ايستگاه گيرنده كد 
اما اگر كه فرستنده اين بسته را دريافت نمايد . نشان مي دهد كه ارسال بدون تصادم بوده است ACKدريافت يك بسته . مي كند

  . را دريافت نمايند ACKدوباره بسته اطالعات را ارسال مي كند تا 
براي كاهش احتمال اين كه تصادم رخ دهد و به اين دليل كه در شبكه هاي بيسيم ممكن است تمام ايستگاهها نتوانند اطالعات 

  :تعريف شده است كه به صورت زير عمل مي كند Virtual Carrier Senseيكديگر را شنود نمايند، يك استاندارد با نام 
ارسال مي ) RTS  )Request To Sendمايد ابتدا يك بسته اطالعات كنترلي با نام يك ايستگاه كه مي خواهد اطالعات ارسال ن

پاسخ مي ) CTS  )Clear to Sendمقصد نيز به آن با ارسال يك بسته به نام . كند كه شامل مقصد، مبدا و زمان مكالمه مي باشد
خود را بر اساس اين زمان تنظيم مي  Virtual Carrier Senseتمام ايستگاهها اين بسته ها را دريافت مي نمايند و نشانگر . دهد

 يها يزمان بند. اين مكانيزم باعث كاهش احتمال تصادم مي شود. نمايند و از آن براي تصميم گيري در مورد ارسال استفاده مي كنند
  .نشان داده شده است) 3(روتكل در شكل پن يمختلف ا

  :سته هاي اطالعاتي به صورت كوچك تر ارسال مي گردنددر شبكه هاي بيسيم بنا به داليل زير ترجيحا ب
  به اين دليل كهBit Error Rate  در شبكه هاي بيسيم باالتر مي باشد احتمال اين كه بسته از بين برود با بزرگ تر شدن

 . حجم بسته باالتر مي رود

 ربار كمتري ايجاد مي نمايندوقتي كه بسته بنا به داليل تصادم و يا نويز خراب مي شود، بسته هاي كوچك تر س . 

  در سيستم هايFrequency Hopping ميلي ثانيه وقفه داده مي شود بنابراين  20، رسانه براي زمان هاي پريوديك معموال
 . شانس ارسال بسته هاي كوچك تر بيشتر مي باشد

  
Roaming  
Roaming  اين سيستم . ارتباط قطع نشود ،رت مي گيردپروسه اي است كه در آن وقتي از يك سلول به سلول ديگر حركت صو

  :در تلفن هاي سلولي است اما دو فرق عمده با آن دارد Handoverهمانند 
كه بر اساس بسته ها مي باشد، رفتن از يك سلول به سلول ديگر در اليه بسته ها صورت مي گيرد اما در  LANدر سيستم  .1

 . اين مساله ساده تر مي باشد LANت مي پذيرد بنابراين در يك سيستم تلفن در طول يك تماس تلفني اين مساله صور

كارآيي  LANدر سيستم تلفن يك قطع ارتباط كوتاه نمي تواند تاثير زيادي برروي مكالمه داشته باشد اما در شبكه هاي  .2
 . سيستم پايين مي آيد به اين دليل كه ارسال مجدد از اليه هاي باالتر بايد صورت پذيرد

 /Activeمشخص نشده است اما ابزارهاي پايه اي وجود دارد كه شامل  Roamingمطلبي در مورد نحوه  802.11ارد در استاند

Passive Scanning, Re-Association Process مي باشد.  
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  IEEE 802.11خالصه اي از استانداردهاي مختلف  - 1جدول 

  

  
  IEEE 802.11ستم يس يكل يمعمار - 1شكل 
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  IEEE 802.11مختلف استاندارد  يبخش ها - 2شكل 

  
  

  
  به رسانه يروتكل دسترسپمختلف در  يها يزمان بند - 3شكل 

  

  .در ادامه به صورت جداگانه به بررسي هر كدام از اين استانداردها مي پردازيم

IEEE 802/11b  

اشد كه به صورت گسترده و در مقياس هاي بزرگ اولين استاندارد در بين استانداردهاي بدون سيم محلي مي ب, 802/11bاستاندارد 
ها  WLANاستانداردي است در اليه فيزيكي براي  ،به صورت خاص 802/11bمي توان گفت استاندارد . مورد استفاده قرار گرفت

 DSSS )Directمي كنند و از تكنولوژي   در هر كانال عمل 11Mbpsبا نرخ لينك  2/4GHzكه در پهناي باندي حدود 

Sequencing Spread Spectrum (سه كانال راديويي كه , در چنين باندهايي. بهره مي برندWLAN  ها در آن عمل مي كنند
چرا , اما گذردهي براي هر كاربر حدود نصف اين مقدار خواهد بود, است 11Mbpsهر چند ميزان ماكزيمم نرخ لينك . وجود دارد

همچنين بايد به اين نكته نيز توجه نمود كه ميزان نرخ انتقال ديتا با . كي قرار داردكه گذردهي در بين همه كاربران در كانال مشتر
يك مساله مهم در اين استاندارد آن است كه داراي قابليت . ها كاهش خواهد يافت Access pointافزايش فاصله كاربر از 

Dynamic Rate Shifting ا بر اساس شرايط كانال وفق دهدمي باشد بدين معني كه مي تواند نرخ ارسال داده ر .  

 25MHzپهناي باند هر كانال . تاي آنها استفاده نمود 11كانال تقسيم بندي مي شود كه مي توان از  14در اين استاندارد پهناي باند به 
كانسي كه كشورهاي فر گسترهمقدار كانال هاي ) 2(در جدول  . كانال آن استفاده نمود 3به طور همزمان فقط مي توان از . مي باشد

  .متفاوت در اين استاندارد استفاده مي كنند آمده است

از , اغلب اين وسايل و رابط ها, اما متاسفانه. در بين انواع تجهيزات بسيار است  GHz 2.4رقابت در استفاده از طيف راديويي 
  .تجهيزات خانگي مانند مايكر ويوها و تلفن هاي بدون سيم خانگي هستند
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  IEEE 802.11bمختلف در استاندارد  يكانال ها - 2جدول 

  

  802/11a  

كي در استانداردي براي اليه فيزي a 802/11. نيز تغييراتي نمود a 802/11استاندارد , b 802/11همزمان با بهينه سازي استاندارد 
در هر كانال عمل  54Mbpsو با ماكزيمم نرخ لينك  5GHzاين استاندارد در پهناي باندي حدود . مي باشد WLANشبكه هاي 

طيف عالوه بر استاندارد  255MHzخواهان  همچنان نيازمند و Wi-Fiالبته . استفاده مي كند OFDMمي كند و از تكنولوژي 
ماكزيمم ميزان گذردهي در , b 802/11همانند . كانال در حال بررسي مي باشد 19 حاضر است و همچنين امكان گسترش آن تا

كاهش مي  Access Pointمي باشد و ميزان اين نرخ ديتا در صورت افزايش فاصله كاربر و  54Mbpsحدود نصف نرخ لينك 
بيشتر  a 802/11گذردهي ديتا در  مي توان گفت ميزان, در حالت كلي. چندين مزيت دارد b 802/11نسبت به  a 802/11 .يابد

همچنين افزايش كانال ها در اين استاندارد ميزان تداخل احتمالي بين نقاط دسترسي را كاهش مي دهد و به دليل اينكه باند با . مي باشد
مي  54GHzدر نتيجه يك پهناي باند . ترافيك كمتري دارد ميزان تداخل كاهش پيدا مي كند 2.4GHzنسبت به  5GHzظرفيت 

 a 802/11البته نبايد فراموش كرد كه . هاي بيشتري را همراه با تعداد كاربران با سرعت باالتري پشتيباني كند WLANتواند تعداد 
ميزان محدوده و , در باند با ظرفيت باالتري عمل مي كند a 802/11اين است كه چون    مهترين نكته. نيز داراي معايبي مي باشد

در نتيجه تعداد بيشتري نقاط دسترسي در , مي تواند تحت پوشش قرار دهد كوتاه تر و كمتر خواهد بود Access Pointبردي كه هر 
802/11 a  802/11الزم مي باشند تا بتوانند همان محدوده تحت پوشش b در, دومين مشكل اين استاندارد. را سرويس دهي نمايند 

بسياري از مشتريان ترجيح مي دهند از محصوالت , به همين دليل. باشدمي  b 802/11عدم تطبيق محصوالت آن با محصوالت 
802/11 b به ويژه كه قصد استفاده از , كه هماهنگي كاري بيشتري با تكنولوژي روز دارند استفاده نمايندHotspot  ها و سرويس

همان طور كه  .راي رفع اين مشكل مي باشندالبته برخي از شركت ها در حال توليد كارت هايي ب. هاي جانبي ديگري را داشته باشند
ناميده مي شود در ) U-NII )National Information Infrastructureكه باند  GHz 5گفته شد اين استاندارد در فركانس 

 در Mbps 54تا  6نرخ ارسال داده در اين استاندارد بين . عمل مي كند GHz 5.825-5.725 ,5.35-5.25 , 5.25-5.15باندهاي 
در اليه  .كانال آن استفاده مي كند 8از  IEEE 802.11aوجود دارد كه  MHz 20كانال  20در اين طيف فركانسي . تغيير مي باشد

-Subعدد از اين  4. تقسيم بندي مي كند Sub-Carrier 52استفاده مي كند كه سيگنال هاي ارسالي را به  OFDMفيزيكي از 

Carrier  ،هاPilot Sub-Carrier 48از . نده مي شوند كه از آنها به عنوان مرجع استفاده مي كندخوا Sub-Carrier  ديگر براي
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به  OFDMكه مربوط به يك كانال مي گردد با استفاده از  20MHzدر واقع هر . ارسال اطالعات به صورت موازي استفاده مي شود
52 Sub-Carrier  300تقسيم بندي مي شود كه هر كدام از آنها برابر با KHz  تاي آنها براي ارسال اطالعات  48خواهد بود و

بيت ارسال مي  6تايي در اليه فيزيكي استفاده مي گردد كه به ازاي هر سمبل  QAM 64از  Mb/s 54براي ارسال . استفاده مي شود
در . اصله امكان پذير مي باشدبايد به اين نكته توجه نمود كه دستيابي به بيشترين نرخ ارسال به شرايط مناسب و در كمترين ف. كند

  . استفاده مي كند CSMA/CAز از روش ين MACاليه 

  IEEE 802/11 g  

نرخ ديتا در اين استاندارد در حدود . باالتري عمل مي كند گسترهاست و با سرعت و در  b 802/11مدل پيشرفته , اين استاندارد
59Mbps  2/4و در باندGHz مورد تاييد واقع شد و نسخه كامل آن در اوايل  2001در نوامبر سال  طرح اوليه اين استاندارد. است

استفاده كرده و البته مطابق با استاندارد  OFDMاز تكنولوژي  g 802/11استاندارد . مورد بررسي قرار گرفته است 2003سال 
802/11 b اين استاندارد جديد مدالسيون . استCode Keying  وPacket Binary Convolution Coding    را پشتيباني مي

اما همچنان كمبود كانال ها و توانايي سرويس , برسد a 802/11توانسته است به سرعتي معادل استاندارد  g 802/11هر چند . نمايد
بنابراين . برابر دو استاندارد ديگر داشته باشد 5/1اين استاندارد مي تواند بردي  .را ندارد WLANدهي به كاربران با تعداد زياد در 

به اين دليل كه در يك محيط كاربران بايد پهناي باند . پوشش دهد Access Pointيك محدوده مشخص را مي تواند با حدود نصف 
. را به اشتراك گذارند، باال بردن گستره پوشش باعث مي شود كه محدوده اي كه فركانس به اشتراك گذاشته مي شود، باالتر رود

بنابراين اين  .جهت دار برطرف نمود ياما اين مشكل را مي توان با آنتن ها. يت سيستم را كاهش مي دهدهمچنين برد باالتر امن
استاندارد براي محيط هايي مناسب است كه تعداد كمي كاربر در آن وجود دارد و يا اين كه كاربران به يك ارتباط با سرعت باال نياز 

  .استفاده گردد 802.11aپيشنهاد مي گردد از  براي محيط هاي شلوغ همانند كنفرانس. ندارند

  802.11gو  802.11aمقايسه 
ن دو استاندارد در يمشخصات مربوط به ا. سه نموديرا با هم مقا 802.11gو  802.11aتوان دو استاندارد  يبه صورت نمونه م

بايد  802.11gاز بسته هاي ارسالي در % 3بنابراين . باالتر مي باشد 2.4Ghzسطح نويز در فركانس  .آورده شده است) 3(جدول 
  . دوباره ارسال شوند

  802.11gو  802.11aمهم  يارامترهاپسه يمقا - 3جدول 

   802.11a  802.11g  

Signal Strength  -36dBm  -36dBm  

Noise Level  -95dBm  -86dBm  

SNR  59dB  50dB  

Packet Retries  0%  3%  

Data Rate  48Mbps  48Mbps  

Throughput  2478pps  2164pps  

  


