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حوزه هاي كاربرد شبكههاي بيسيم

دﻻيل شكوفا شدن شبكههاي بيسيم
• ظهور تكنولوژي “طيف گسترده” در محصوﻻت تجاري

• حوزه  WANبيسيم

• ارزاني محصوﻻت بيسيم

• IEEE 802.16

•واگذاري سه باند فركانسي به عموم به صورت رايگان بدون نياز به اخذ مجوز

• از تكنولوژي WiMaxبراي اتصال مناطق وسيعي )به وسعت شهرها(

•حل مشكل  Capture Effectبا استفاده از مدوﻻسيون پيشرفته و ثابت نگه داشتن
توان تمام سيگنالها : Capture Effect).هرگاه  ٢سيگنال يكي با توان باﻻ و ديگري با

استفاده مي كنند.
•حوزه  LANبيسيم

توان كم به يك گيرنده برسد بجاي تصادم سيگنال با توان باﻻ دريافت مي شود و سيگنال با

• IEEE 802.11

توان كم نقش نويز بازي مي كند و حذف مي شود كه با تابت نگه داشتن توان در يك

• محوطه ي نسبتاً كوچكي را پوشش مي دهد و از تكنولوژي Wi-Fiاستفاده
مي كنند.

محدوده معين و بكارگيري مدوﻻسيون پيشرفته قابل حل هست(
• ٣افزايش پهناي باند با استفاده از روشهاي جديد مدوﻻسيون ديجيتال

•۴حوزه ارتباطات بين سيستمي )(System Interconnection

حوزه هاي كاربرد شبكههاي بيسيم
• به devIEEE 802.15

اشتراكي بودن كانال شبكههاي محلي بيسيم
•در حوزه  LANبيسيم استفاده اشتراكي از كانال مانند اترنت هست ولي اين سوال مطرح

• iceها اجازه برقراري ارتباط با يكديگر در محدوده ي كوچكي را مي دهد.

هست كه  :آيا پروتكل  CSMA/CDنير مناسب شبكه محلي بي سيم هست؟

• در اينجا فقط به برسي  IEEE 802.11خواهيم پرداخت

•مشكﻼتي كه  CSMA/CDدر شبكه محلي بيسيم با آن درگير هست:

بهترين نمونه  Bluetooth ,است.

• مشكل ايستگاه پنهان

۶

١

پيكر بندي شبكه محلي بيسيم

اشتراكي بودن كانال شبكههاي محلي بيسيم

Infrastructure less Wireless Network or Distributed

• مشكل ايستگاه آشكار

Coordination Function

گاهي ايستگاه اقدام به ارسال فريم مي كند كه نبايد بفرستد و گاهي ارسال نمي كند كه
بايد ارسال كند.
بنابراين اين پروتكل مناسب شبكه محلي بيسيم نيست و بايد به طريقي مشكل آن را
حل كرد

از پروتكل  CSMA/CAبجاي  CSMA/CDاستفاده مي كند
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
٨

پيكر بندي شبكه محلي بيسيم

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
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Infrastructure Base Wireless Network

از پروتكل  + Pollingدست تكاني استفاده مي كند
٩

IEEE 802.11 – Wireless Lan

استاندارد شبكههاي بيسيم

IEEE 802.11 – Wireless Lan

استاندارد شبكههاي بيسيم

• انتقال دادهها توسط ايستگاههاي متحرك در برد محدود ) در حد چند ده متر ( روي باند

•به دليل پراكندگي تصادفي ايستگاهها  ،فقط تعداد محدودي از ايستگاههاي متحرك در

UHF
• وجود تعدادي ايستگاه ثابت در محدودة پيادهسازي چنين شبكهاي )ارتباط آنها نيز با
ايستگاههاي متحرك بيسيم است(.
• پهناي باند كانال بين يك تا دومگابيت بر ثانيه
• توان انتقال ثابت و محدود ايستگاههاي متحرك ) يعني برد سيگنال تمام ايستگاهها
يكسان است (
•

L1

L2
D

ِA

B

C

E

پراكندگي اتفاقي ايستگاهها در شبكة بيسيم
١١

٢

محدودة برد يكديگر هستند.

عمليات دست تكاني

عمليات دست تكاني
انجام عمليات دست تكاني قبل از ارسال روي كانال توسط ايستگاهها در استاندارد
IEEE 802.11
• ارسال فريم كوتاه  ٢٠ RTSبايتي توسط ارسال كننده فريم د ر محدوده برد خود.
• فريم  RTSشامل  :آدرس گيرنده ،فرستنده و زماني كه ارسال طول خواهد كشيد )طول
فريم ارسالي(

•هر ايستگاهي كه سيگنال  RTSرا احساس مي كند به فرستنده نزديك است در نتيجه
بايد به مدت كافي صبر كند تا  CTSبدون تصادم به فرستنده برگردد.
• هر ايستگاهي كه  CTSرا ميشنود به گيرنده نزديك است و بايد به اندازة مدت انتقال
فريم داده صبر كند تا انتقال فريم تمام شود.

• ارسال فريم  CTSدر صورت آمادهبودن گيرنده در پاسخ.
•

ارسال فريم  RTSاز طرف ايستگاه  Aبه B

نمودار زماني الگوريتم CSMA/CA

برگشت فريم  CTSاز طرف ايستگاه  Bبه A

١۶

١۵

يك پارادوكس در استفاده از CSMA/CA
از ديد كارآيي  :پس از عمليات دست تكاني جهت حذف سر بار بهتر است كه فريم

•در اين روش:

ارسالي بزرگ باشد .مثﻼ براي ارسال  ٢٠٠٠بايت بجاي  ١٠بار دست تكاني يك بار دست

• پس از عمليات دست تكاني كل توده داده قطعه قطعه شده و در قالب فريم هاي

تكاني خواهم داشت

كوچك پشت سر هم ارسال مي گردند.

از ديد خطاي كانال :هر چه فريم ها كوچكتر باشند احتمال سالم رسيدن به مقصد زياد تر

•هر يك از قطعات مانند يك فريم معمولي مي باشد.

هست.
مثﻼ اگر احتمال خرابي يك بيت  pباشد احتمال آنكه يك فريم  nبيتي سالم به مقصد
برسد

 (1-P)^nاگر  p=1o^ - 4احتمال سالم رسيدن يك فريم  ١٥٠٠بايتي

حدود  %٣٠است ولي احتمال سالم رسيدن يك فريم  ١٥٠بايتي حدود  %٨٨است .
١٧

٣

راه حل با مكانيزم Fragment Burst

•گيرنده پس از دريافت هر قطعه بﻼ فاصله  ACKآن را برمي گرداند تا فرستنده اقدام
به ارسال قطعه بعدي كند.
•اگر فرستنده در زمان معيين  ACKرا دريافت نكرد همان قطعه را مجدد ارسال
 ١٨مي كند.

نمودار زماني الگوريتم Fragment Burst

روشpolling
•  APبه عنوان ايستگاه ثابت به هر يك از ايستگاهاه سر زده و از آنها سوال مي كند كه
فريمي براي ارسال دارند يا خير؟
• در چنين الگوريتمي هيچ تصادمي رخ نخواهد داد .زيرا بدون مجوز  APفريمي ارسال
نمي شود.
• صرفه جويي مصرف انرژي از ديگر مزيتهاي اين روش هست .ايستگاه با ارسال يك فريم
به  APرفتن به حالت خواب خود را اعﻼم مي كند.
• عمليات دست تكاني هم در اينجا استفاده مي شود
٢٠

١٩

صرفه جويي مصرف انرژي
•گذشته از آنكه سخت افزار دستگاه هاي همراه با تكنولوژي »كم مصرف« طراحي مي
شوند ،از مكانيزمي بهره مي گيرند تا هرگاه به خدمات يك بخش از سخت افزار موقتاً نياز
نباشد بﻼفاصله به »حالت استراحت« )(Sleep Stateوارد شوند.

صرفه جويي مصرف انرژي
•در استاندارد IEEE 802.11هر ايستگاه بي سيم با ارسال يك فريم كنترلي خاص
به نام  PS-Pollبه  ،APاعﻼم مي كند كه براي صرفه جويي در توان مصرفي به
»حالت استراحت« وارد شده و APبايد به نيابت از او تمام فريمهايش را گرفته و در
بافر خود ذخيره نمايد.

•از آنجا كه APمشكل توان مصرفي ندارد و مي تواند هميشه فعال باشد لذا در پيكربندي
 ،PCFايستگاه ها مي توانند به »حالت استراحت« وارد شده و وظيفه ي دريافت فريمهاي
خود را به  APبسپارند.

•ايستگاه در حال استراحت موظف است بطور متناوب فعال شده و از APخود سوال
كند كه آيا فريمي برايش رسيده يا نه؟ اگر فريمي نداشته باشد مجدد ًا با ارسال فريم
PS-Pollبه حالت استراحت بر مي گردد.

٢١

تركيب  DCFو  PCFدر يك سلول
اين پروتكل اجازه مي دهد كه در هر سلول حالت عملكردي infrastructure less ,
 infrastructure baseبا هم بكار روند.
بدين منظور  ٤بازه زماني مستقل تعريف شده كه پس از ارسال هر فريم داده جهت
هماهنگي بكار ميرود.
) :SIFS(short inter-frame spacingاين بازه به ارسال فريم هاي كوچك و با
ارزش مانند  ACK, CTSويا ارسال مجدد يك قطعه ار داده ها اختصاص داده شده
است.
) :PIFS(point inter-frame spacingدر اين بازه  APكانال را براي ارسال
اطﻼعات كنترلي يا داده در اختيار مي گيرد.
٢٣

۴

تركيب  DCFو  PCFدر يك سلول
) :DIFS(DCI inter-frame spacingدر اين بازه ايستگاههاي بدون ساختار با
استفاده  CSMA/CAشروع به رقابت مي كنند.
) :EIFS(extended inter-frame spacingاين بازه جهت گزارش خطا يا
موضوع خاص اختصاص داده شده

توپولوژي IEEE 802.11

IEEE 802.11

) IBSS( Independent Basic Service Setيا •Ad Hoc
)•BSS (Basic Service Set
)•EBSS (Extended Basic Service Set
حمايت مي كند handoverاز

پس از آزاد شدن كانال راديويي تمام نودهاي سلول بر اساس برنامه زمانبندي ٤
٢۵

مرحله اي عملكرد آتي خود را تنظيم مي كنند

٢۶

ساختار فريم در استاندار IEEE 802.11

ساختار فريم در استاندار IEEE 802.11

اين پروتكل  ٣نوع فريم دارد -١ :فريم داده

•فيلد  :Frame Controlخود از  ٩زيرفيلد فرعي تشكيل شده است .از طريق اين فيلد

 -٢فريم كنترلي  -٣فريم مديريتي

نوع فريم مشخص و مقداري اطﻼعات كنترلي براي پردازش صحيح بسته و تفسير دقيق
آدرسها به مقصد ارائه مي شود .زيرفيلدهاي فيلد  Frame Controlدر زير مشخص
شده است:
•فيلد  Durationيا  :IDمشخص مي كند كه ارسال فريم با احتساب زمان دريافت
 ACKآن جمع ًا چقدر طول مي كشد .گيرندگان فريم با پردازش اين فيلد مدت زمان
سكوت خود را )با تنظيم تايمر  (NAVتعيين مي نمايند .تنها در يك فريم كنترلي خاص
مقدار اين فيلد به شماره ي شناسايي آن فريم تعيين مي شود.
٢٨

٢٧

ساختار فريم در استاندار IEEE 802.11
•فيلدهاي آدرس ) Address 1تا  :(Address 4اين چهار آدرس به همراه دو فيلد
تك بيتي  To DSو  From DSدر آدرس دهي تشريح خواهند شد.

ساختار فريم در استاندار IEEE 802.11
•فيلد  :Sequence Controlاين فيلد دو بايتي اجازه مي دهد تا قطعات يك فريم شماره
گذاري شوند .از مجموع  ١٦بيت موجود در فضاي اين فيلد ١٢ ،بيت اول شماره ي
شناسايي فريم و  ٤بيت بعدي شماره ي قطعه را تعيين مي نمايد.
•فيلد  :Dataدر اين فيلد داده هايي قرار مي گيرد كه توسط ﻻيه ي باﻻيي جهت تحويل به
يك مقصد خاص به سخت افزار شبكه ي بي سيم تسليم شده است .در اين فيلد حداقل
صفر و حداكثر  ٢٣١٢بايت داده قرار مي گيرد .البته اگر نوع فريم ،كنترلي يا مديريتي باشد
در بطن اين فيلد داده هاي مرتبط با عملكرد آن فريم درج خواهد شد.
•فيلد  :FCSاين فيلد چهار بايتي ،كد كشف خطاي كل فريم است كه به روش CRC-32
٣٠

۵

محاسبه و در آن درج مي شود.

ساختار فريم در استاندار IEEE 802.11
زيرفيلد  :Protocol Versionاين فيلد دو بيتي ،شماره ي نسخه ي پروتكل شبكه ي

ساختار فريم در استاندار IEEE 802.11
زيرفيلد  :Retryمقدار  ١بدين معناست كه فريم جاري ،يك فريم جديد نيست بلكه

بي سيم را تعيين مي كند

همان فريم قبلي است كه به دليل نرسيدن تاييديه ي آن ) (ACKاز نو فرستاده شده

زيرفيلد  :Typeنوع فريم را مشخص مي كند :مقدار  ٠٠فريمهاي مديريتي٠١ ،

است.

فريماي كنترلي  ١٠فريمهاي داده است.

زيرفيلد  :Power mgtمقدار  ١تنظيم شده باشد بدين معناست كه ايستگاه در حالت

زيرفيلد  :Subtypeنوع فريم مديريتي يا كنترلي را مشخص مي كند.

صرفه جويي توان« قرار دارد.

زيرفيلدهاي  To DSو  :From DSبه همراه چهار فيلد آدرس ،در آدرس دهي

زيرفيلد  :WEPمقدار  ١بدين معناست كه بدنه ي فريم به روش  RC4رمزنگاري شده

كاربرد دارند

زيرفيلد  :Orderاين بيت به گيرنده تفهيم مي كند كه دنباله اي از فريمها كه اين بيت

زيرفيلد  :More Flagمقدار  ١بدين معناست كه در ادامه فريم جاري باز هم قطعه

در آنها  ١است بايد الزام ًا به ترتيب و پشت سر هم پردازش شوند.

٣١
ديگري خواهد آمد

٣٢

مكانيزم آدرس دهي

مكانيزم آدرس دهي
مكانيزم آدرس دهي در  IEEE 802.11در مقايسه با اترنت پيچيده تر است چراكه در
شبكه ي بي سيم وقتي مبداء و مقصد در دو سلول متفاوت واقعند فريم ارسالي يك
ايستگاه بايد از دو  APمياني بگذرد .بنابراين وجود چهار فيلد آدرس در هر فريم
ضروري مي نمايد؛ يك جفت براي تعيين آدرس ايستگاههاي نهايي مبداء و مقصد و
يك جفت ديگر براي تعيين  APهاي مياني )در صورت نياز( .دو بيت پرچم To DS
و  From DSنيز براي تعيين نوع آدرسها و تبيين عملكرد APهاي مياني كاربرد دارد.

Address 4

Address 3

Address 2

Address 1

From
DS

To
DS

بدون کاربرد

BSS ID

آدرس ايستگاه مبداء

آدرس ايستگاه مقصد

0

0

بدون کاربرد

آدرس ايستگاه مبداء

آدرس  APفرستنده مياني

آدرس ايستگاه مقصد

1

0

بدون کاربرد

آدرس ايستگاه مقصد

آدرس ايستگاه مبداء

آدرس  APگيرنده مياني

0

1

آدرس ايستگاه مبداء

آدرس ايستگاه مقصد

آدرس  APفرستنده مياني

آدرس  APگيرنده مياني

1

1

اين دو بيت جمع ًا چهار حالت مختلف را رقم مي زند
٣۴

٣٣

مكانيزم آدرس دهي

مكانيزم آدرس دهي
حالت  To DS=0 :١و :From DS=0فريم توسط يك ايستگاه در درون سلول
جاري توليد و به آدرس ايستگاهي در همان سلول مي رود.
حالت  To DS=0 :٢و  :From DS=1فريم جاري از بيرون سلول به داخل آمده و
از طريق  APتحويل ايستگاه گيرنده ي آن خواهد شد .لذا فريم  ACKبايد در برگشت
تحويل APگردد تا توسط آن به مبداء اصلي عودت داده شود.
حالت  To DS=1 :٣و  :From DS=0فريم جاري از مبداء ايستگاهي د رهمين سلول
توليد شده ولي به دليل آنكه مقصد نهايي آن ايستگاهي در بيرون از سلول فعلي است در
اولين مرحله تحويل  APمياني خواهد شد .طبعاً  ACKاين فريم را  APتوليد و به سوي
مبداء آن باز خواهد گرداند.
٣۵
.

۶

حالت  To DS=1 :٤و  :From DS=1فريم جاري توسط يك ايستگاه مشخص در
سلول جاري توليد و به ايستگاه مشخصي در سلولي ديگر خواهد رفت لذا بايد ابتدا
توسط  APسلول جاري ،تحويل گرفته شود و نهايتاً تحويل  APمربوط به سلول
مقصد شود

فريم هاي مديريتي -براي مداكره اوليه
بين نود ها و  APها كاربرد دارد.

معني فريم

تقاضاي پيوستن به شبكه

نوع فريم

Association Request

0000

پاسخ به تقاضاي پيوستن به شبكه

Association Response

0001

تقاضاي پيوستن مجدد به شبكه

Reassociation Request

0010

Reassociation Response

0011

پاسخ به تقاضاي پيوستن مجدد
تقاضاي آزمون و سنجش محيط
پاسخ آزمون و سنجش محيط
فريم فانوس دريايي
ايستگاه
تقاضاي ترك شبكه
احراز هويت
لغو حضور در شبكه و سلب هويت

پيوستن به شبكه ) :(Associationايستگاههاي سيار به محض آنكه وارد محدوده ي
راديويي يك  APمي شوند بايستي قبل از هر كاري هويت و نيازمنديهاي خود را به AP
معرفي كنند تا بتواند از خدمات آن بهره برد .براي اين كار :

Probe Request

0100

.١

ايستگاه در ابتدا فريم مديريتي  Probe Requestرا منتشر مي كند.

Probe Response

0101

Beacon

1000

.٢

تمام  APهايي كه چنين فريمي را مي شنوند با فريم  Probe Responseپاسخ

ATIM

1001

Disassociation

1010

Authentication

1011

Deauthentication

1100

گزارش فريمهاي آماده ي ارسال براي

٣٧

Subtype Code

فريم هاي مديريتي -پيوستن به شبكه و ترك آن

مي دهند.
.٣

ايستگاه از بين  APهايي كه پاسخ داده اند يكي را با ارسال Association

 Requestبرمي گزيند.
٣٨

فريم هاي مديريتي -پيوستن به شبكه و ترك آن
)مﻼك انتخاب مي تواند مقايسه ي توان سيگنال دريافتي از  APباشد(
.٤

 APبا فرستادن فريم  Association Responseپاسخ مساعد مي دهد.

فريم هاي مديريتي -پيوستن مجدد به شبكه
پيوستن مجدد به شبكه ) :(Reassociationهرگاه ايستگاهي به سلول جديدي وارد
شود با ارسال اين فريم به  APواقع در سلول جديد اعﻼم حضور مي كند .بدين ترتيب
 APجديد از آدرس اين ايستگاه مطلع شده و به  APقبلي او اعﻼم مي كند كه چنين

ترك شبكه ) :(Disassociationهرگاه يك ايستگاه )يا حتي يك  (APبخواهد به

ايستگاهي ديگر عضو او نيست .براي عمليات پيوستن مجدد به شبكه مراحل زير دنبال

حضور خود در شبكه خاتمه بدهد با ارسال  Disassociationاين تصميم را به

مي شود:

آگاهي ديگران مي رساند.

.١

ايستگاه با ارسال فريم مديريتي  Reassociation Requestاز  APسلول

جديد تقاضاي پيوستن مجدد مي نمايد.
.٢

 APبا ارسال فريم  Reassociation Responseجواب مي دهد.

۴٠

فريم هاي مديريتي-احراز هويت تبادل امن
احراز هويت ) :(Authenticationجهت جلوگيري از دسترسي ايستگاههاي غيرمجاز
به خدمات APهر ايستگاه بايد قبل از دريافت مجوز ارسال ،هويت خود را اثبات نمايد.
اين كار توسط فريم  Authenticationانجام مي شود.
لغو حضور و سلب هويت ) :(Deauthenticationهرايستگاه بايد قبل از خروج از
شبكه حضور خود را لغو و هويت ثبت شده ي خود را سلب و بي اعتبار سازد.
Deauthenticationبه همين منظور توليد و ارسال مي شود.

۴١

٧

فريم هاي مديريتي-احراز هويت تبادل امن
تبادل امن ) :(Secure Communicationجهت ارتباطي امن و مبتني بر رمزنگاري
يك يا چند فريم  Authenticationمي فرستد .الگوريتم رمزنگاري بكار رفته عموم ًا
 RC4است ولي به دليل مشكﻼتي كه در اين روش پيدا شد در محصوﻻت جديد )از
 ٢٠٠٣به بعد( از روش جديد و قدرتمند  AESاستفاده مي شود.

احراز هويت
ايستگاهها موظفند قبل از پيوستن به يك  APهويت خود را براساس مراحل زير اثبات

احراز هويت
 AP.٣فريم برگشتي ايستگاه سيار را گرفته و محتويات آن را با كليد سري آن ايستگاه

كنند.

رمزگشايي كرده و آن را با داده هاي ارسالي خود مقايسه مي نمايد .اگر نتيجه درست

 .١پس از آنكه ايستگاه سيار به حوزه ي پوشش يك  APوارد شد ،آن  APبﻼفاصله يك

بود طبعاً ايستگاه سيار راست مي گويد! ) APكليد سري همه ي ايستگاههاي مجاز را

فريم خاص به نام »فريم چالش« ) (Challengeبراي او مي فرستد .اين فريم عموم ًا

مي داند(.

حاوي داده هايي تصادفي است كه در ارسالهاي متوالي هرگز تكراري نخواهند بود.

 .٤پس از اثبات هويت ايستگاه سيار ،عضويت او در گروه مسجل خواهد شد و مي

 .٢ايستگاه سيار موظف است داده هاي درون فريم چالش را با كليد سري خود رمز كرده

تواند پس از پيوستن به  APاز خدمات آن  APبهره بگيرد.

و براي  APپس بفرستد تا ثابت كند كلمه ي عبور خود را مي داند.
۴٣

ادامه فريم هاي مديريتي
دعوت از ايستگاهها با فريم ) :(Beaconingهر  APبطور متناوب با ارسال فريم
 Beaconingاز ايستگاههايي كه احتماﻻً عﻼقمند پيوستن به شبكه هستند دعوت به
عمل مي آورد .روال كار به صورت زير است:
 AP .١فريم  Beaconارسال مي كند.

ادامه فريم هاي مديريتي
گزارش در خصوص فريمهاي آماده ي ارسال ) :(ATIMهرگاه ايستگاهي  ،چندين
فريم بافر شده و آماده ي ارسال براي ايستگاههاي ديگر داشته باشد مي تواند با ارسال
فريم مديريتي  ATIMبه ايستگاههاي ديگر در خصوص فريمهايي كه در آينده
دريافت خواهند كرد گزارش بدهد.

 .٢ايستگاهي كه تمايل به پيوستن به شبكه دارد فريم Association Requestرا
ارسال مي كند

۴۵

فريم هاي كنترلي
فريمهاي كنترلي براي عمليات دست تكاني ،دسترسي به كانال و نهايت ًا تصديق دريافت

فريم ACKتصديق دريافت فريم.

فريمها بكار مي آيند.

فريم  :PS-Pollاعﻼم ورود به حالت استراحت.

فريم  RTSكه تقاضاي ارسال يك ايستگاه تلقي مي شود.فريم  RTSجمعاً  ٢٠بايت

فريم  CF ENDپايان دوره ي »بدون رقابت« ) (Contention Freeو آغاز بازه ي

است .

زماني  DIFSرا اعﻼم مي دارد.

فريم  CTSكه به معناي موافقت با ارسال تلقي مي شود .اين فريم جمعاً  ١٤بايت

فريم  CF END+CF ACKدر حقيقت تاييديه دريافت فريم  CF ENDاست.

است.

۴٧

٨

فريم هاي كنترلي

ساختار فريم در استاندار IEEE 802.11
اين پروتكل  ٣نوع فريم دارد -١ :فريم داده  -٢فريم كنترلي  -٣فريم مديريتي

فريم هاي داده
فريمهاي داده اگرچه بر اساس نامشان بايد صرف ًا حاوي داده هاي ﻻيه ي باﻻتر باشند
ولي به غير از داده مي توانند مقداري اطﻼعات كنترلي نيز حمل كنند.
نوع فريم
Data
Data + CF ACK
Data + CF Poll
Data + CF ACK + CF Poll
)بدون داده( Null
CF ACK
CF Poll
CF ACK + CF Poll

۴٩

Subtype
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

۵٠

مكانيزم رومينگ يا Handover
به مكانيزمي كه به ايستگاهها اجازه مي دهد تا بتوانند براحتي بين سلولها حركت كنند و
بدون قطع ارتباط يا از دست رفتن داده اي از يك  APجدا شده و به يك  APجديد
بپيوندد اصطﻼحاً »رومينگ« ) (Roomingگفته مي شود.

مكانيزم رومينگ يا Handover
ايستگاه چگونه تشخيص مي دهد كه سلول او عوض شده است و بايد  APخود را
عوض كند؟
 -١هر APبطور متناوب فريمي بنام » «Beaconرا در سلول تحت پوشش خود منتشر
مي كند .در اين فريم اطﻼعاتي در خصوص شناسنامه ي  APو پارامترهاي لينك
راديويي درج شده است.
 -٢ايستگاههاي سيار دائماً اين فريمها را دريافت و تحليل مي كنند.

۵٢

۵١

مكانيزم رومينگ يا Handover

مكانيزم رومينگ يا Handover
 -٣هرگاه ايستگاهي از  APسلول فعلي خود دور و به يك APدر سلول مجاور نزديك

پس از مراحل فوق هماهنگي هاي ﻻزم براي تكميل انتقال

شود شدت سيگنال دريافتي از سلول قبلي رو به ضعف مي گذارد و در عوض سيگنال

 -١با استخراج مشخصات  APاز درون فريم فانوس ،يك فريم مديريتي

دريافتي از  APسلول مجاور قوت مي گيرد .به عبارت فني با دور شدن از يك ،AP
نسبت  Signal to Noise Ratioرو به كاهش مي گذارد و در عوض نسبت Bit

 Authenticationبه سوي آن  APارسال مي شود.
 -٢پس از تاييد هويت ايستگاه تازه وارد و اعﻼم موافقت ،از طريق شبكه ي سيمي بين

Error Rateافزايش خواهد يافت.

 APها تغيير سلول اين ايستگاه به  APقبلي وي اعﻼم شده و از اعضاي گروه سلول قبلي

 -٤ايستگاه با شنود  ،Beaconپارامتر  SNRيا  BERآن را ارزيابي و سيگنال داراي

حذف و سلب هويت مي گردد.

 SNRبيشتر و  BERكمتر باشد را به عنوان سيگنال برگزيده انتخاب مي كند.

 -٣حال ايستگاه اجازه مي يابد با ارسال فريم مديريتي  Reassociationبه  APجديد
متصل شده و از خدمات آن بهره بگيرد
۵۴

٩

Wireless Ethernet Compatibility Alliance
جهت جلوگيري از هرج و مرج در بازار محصوﻻت بي سيم  ٨٠٢.١١و ناسازگاري
سخت افزارهاي توليدي شركتهاي مختلف ائتﻼف Wireless Ethernet

)Wireless Fidelity (Wi-Fi
 Wi-Fiيك استاندارد حاكم بر تكنولوژي بي سيم نيست بلكه رعايت استاندارد IEEE
 802.11و سازگاري محصوﻻت اين استاندارد را آزمايش و تاييد مي كند .در طرف

 Compatibility Allianceرا ايجاد كردند .اين ائتﻼف موظف است كه دستگاهها

مقابل هر محصولي كه مبتني بر استاندارد  ٨٠٢.١١باشد الزاماً قادر به اخذ نشان Wi-Fi

و سخت افزارهاي توليد شركتهاي مختلف را بدقت بررسي و آزمايش كند تا سازگاري

نخواهد بود.

آنها با استاندارد  ٨٠٢.١١اثبات شود .هرگاه محصولي بتواند آزمونهاي گوناگون
 WECAرا با موفقيت بگذراند موفق به اخذ گواهينامه ي  WECAمي شود و اجازه
دارد بر روي محصول خود نشان  Wi-Fiرا حك كند.
۵۵

١٠

۵۶

