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   دهيچك
رنده ها ازطريق شبكه هاي بي سيم مورد مطالعه قرار گرفته ين فرستنده و گيب ين پروژه ارتباطات متنيدر ا

و  ميدانيم براي انتقال اطالعات ، احتياج به رسانه  وروشهاي مختلف انتقال اطالعات بررسي شده است.
 سيستم انتقال مي باشد . رسانه هاي انتقال اجزاء فيزيكي هستندكه انتقال اطالعات دربستر آنها صورت مي

مال ، فيبر نوري و مخابرات بي سييزوج سيم بهم تابيده ، كابل كواكس از جمله:گيرند    
جنگل ، باتالق ، هزينه هاي باالي كابل كشي در بعضي مناطق دور افتاده ،  وجود موانع طبيعي از قبيل كوه ،

ي يك شبكه كابلي ، نياز به پهناي باند باال و دسترسي آسان و هزينه هاي نصب و بهره وري يزمانبري بر پا
.در شبكه ي بي سيم ، امروزه كاربران را بسوي استفاده از اين شبكه ها سوق داده است   

از پديده هاي عصر ما معتادان اينترنتي مي باشندكه مي خواهند بيست و چهار ساعته از  همچنين يكي
اينترنت استفاده كنند . براي اين قبيل كه دائماً در حال جا به جا شدن هستند ديگر زوج سيم بهم تابيده ، 

خواهان آن باشد كه داده كابل كواكس و فيبر نوري كاربرد ندارد . هر گاه كاربر يا شركت يا برنامه كاربردي 
 متيار داشته باشند شبكه هاي بي سيو اطالعات مورد نياز خود را به صورت متحرك در هر لحظه در اخ

اي بيسيم نسبت به همتاي خود كه شبكه ه ياريبس يت هايمزجواب مناسبي براي آنها ست همچنين 
ي به شبكه، انعطاف بيشتر، ظرفيت و تعداد ازجمله آنها مي توان به افزايش بازده،دسترسي تقريبا هميشگددار  

  .كرد اشاره آن پايين هزينه نيز و بيشتر كاربران
 " ارسال اطالعات مختلف يروش ها"م شده است فصل اول در مورد  يفصل تنظ ٣ان نامه در ين پايا
ز يل سوم نم  و فصيپرداز يم "مختلف سه انواعيرنده ها و مقايفرستنده ها و گ"باشد. در فصل دوم به يم

به  يشتر درمورد ارتباطات متنيباشد.در فصل اول بيم "ح كامل  ساخت و تست پروژهيتشر"در مورد 
م و يسيشتر نسبت به انواع ارتباطات بيم تا بيكرده ا يم كرد كه سعيم صحبت خواهيم و باسيسيصورت ب
تر وارد حوزه  يمم. در فصل دوم به صورت عليش رو بپردازيآن در صنعت و مشكالت پ يكاربردها

ر يت در فصل سوم به صورت كامل مسيم و در نهايكنيم يرنده ها شده و آنها را بررسيفرستنده ها و گ
          م كرد.يح خواهيساخت و تست پروژه را تشر
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  رشگفتايپ
ط بشر بوده است. قديمي ترين ارتبا ين دغدغه هاياز بزرگتر يكيم يقد يارتباطات واطالعات از زمان ها

ام در فواصل دور يانتقال پ يره برايگردد كه از دود، آتش، پرچم، و غيمدرن باز م يايبه دوران ماقبل دن
كرد.  يشرفت قابل توجهيز پيگوناگون علم ارتباطات ن يشرفت جوامع در دوره هايبا پ يشد. ولياستفاده م

انسان  ياط جهان وجود دارد كه تمامنق يدر اقص يله ارتباطيش از صدها نوع وسيكه در زمان حال بيبه طور
نكه نشان بدهد يا يبرا نگيكنت بولدتوانند باهم در ارتباط باشند.يجهان ودرهرزمان م يها در هركجا

ل يرا دگرگون كرده تمث يزندگ يهاهمه عرصه ياطالعات و ارتباطات چقدر و با چه شتاب يها يفناور
 ياز زمان يعنيهزار سال است،  ٥٠ن حدود يردورز در زمد عمر انسان خيگويبه كاربرده است. او م يخوب

 ٤هزار سال در برابر  ٥٠ن ير دهد ،كه البته اييط خودش را تغيعت مسلط شود و محيكه انسان توانست بر طب
هزار سال را  ٥٠ن يتر شود، انكه مشخصيا يبرا يز است.ويناچ يلين، خيكره زم ينيون سال، عمر تخميليم

د اگر متوسط عمر يگويل كرده و مين مدت وجود داشته باشند، تبديكه ممكن است در ا ييهابه تعداد نسل
كه انسان  ياز زمان يعنينسل،  ٨٠٠ن يشود. از اينسل م ٨٠٠ن مدت شامل يم، ايريسال بگ ٦٥را  يهر نسل

شان رامون خوديپ ياند و تحول مهمن بودهينسل آن غارنش ٦٥٠ن آمده تاكنون حدود يخردورز در زم
 ياديرا داشته استفاده ز يعلم يهاط و انقالبير محييت تغياز مغزشان كه ظرف يعنياوردند، يوجود نبه

كه رخ داده و امكان ثبت و تجربه را فراهم كرده اختراع خط و كتابت است.  ين تحول بزرگينكردند.اول
ز ينسل ن ٧٠ن ياست. در ا دهين نقطه رسيش انسان به اينسل پ ٧٠ يده ارتباطيك پديبا اختراع  يعني

ب يت قريد اكثريگوينگ ميش است. بولدينسل پ ٧كه متعلق به  ن شتاب با صنعت چاپ آغاز شدهيبزرگتر
 يعنيش تاكنون رخ داده است. يسال پ ٦٥از  يعنين نسل آخر يانسان در ا يرات بزرگ زندگييبه اتفاق تغ

. اگر يشتاب گرفتن تحوالت اجتماع يعنين يستند و اخ علم دانشمندان زنده هين دانشمندان طول تاريشتريب
راه  يهاها با ماهوارهن شبكهيق ايها و تلفسال است كه استفاده از شبكه ٠د حدودًا يسال نگاه كن ٦٥ن يبه ا

ك كه ارتباطات از راه دور يشكل گرفتن مثلث تله مات يعنياتفاق افتاده،  يل ارتباط جمعيدور و وسا
و، ير رادينظ يميقد يهاهمان رسانه يعنيگر ير دياست. به تعب يو ارتباطات جمع يروتيارتباطات كامپ

نجاست كه نقش يك ما را شكل داده اند و از ايكاي يرات امروز زندگييها تغنيون، روزنامه و ... ايزيتلو
د يعصر جدن آغاز يو شتاب دادن به زمان، مكان و فضا و ا يدگرگون كردن زندگ يعني يارتباطات در زندگ

 ا عصر اطالعات است.ي
  باسيم ارتباطات-٢       بيسيمارتباطات -١دونوع مختلف از ارتباطات وجود دارد: يدر حالت كل
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ان نامه مورد بررسي يم را در طول پايسين است كه ارتباطات بيما بر ا يشتر سعيبا توجه به هدف پروژه ب
كند. يفا ميبشر و صنعت ا يدر زندگ يقش عمده و مهمترم نيسيت هم ارتباطات بيم. البته در واقعيقرار ده

ش هرتز در ينريشنهاد شد و هايپ يالديم ١٨٧٣توسط ماكسول در سال  يسيامواج الكترومغناط ياضيه رينظر
 يالديم ١٨٩٧حدود سال  ييويم راديسين امواج را اثبات كرد. مخابرات بيوجود ا يالديم ١٨٨٧سال 

در فاصله  Sحرف  يم برايسيموفق به ارسال تلگراف ب يع شد سپس  ماركونابدا يلمو ماركونيتوسط گول
در سال  يجنوب يقاين بار توسط ارتش انگلستان در آفرياول يم برايسيشد. تلگراف ب يلومتريحدود سه ك

در سرتاسر  ييويپوشش  راد يالديم ١٩٠١در جنگ بوئر دوم مورد استفاده قرار گرفت . تا سال  ١٩٠٠
م بودند، ارتباط يسيان تلگراف بين مشتريانوردان اوليكه در ييك فراهم شده بود و از آنجايآتالنتانوس ياق
بود. ام كمك استفاده كرد مرسوم شده يارسال پ يك از آن برايتانيتا يكه كشت يالديم ١٩١٢م تا سال يسيب

 ٩٠وده، اما از اواسط دهه مورد مطالعه ب يالديم ١٩٦٠از دهه  يعلم يام به عنوان رشتهيسيمخابرات ب
 يمردم يش تقاضاهاياست. افزابوده يل متعددين متأثر از دالياست. اافتهيآن شدت  يقات رويتحق يالديم

كم تقاضاها عمدتاً به يست و يدهه اول قرن ب يتا انتها باشديل مين دليم اوليسيارتباطات ب يبرا
همراه در سطح  يهاتعداد تلفن يالديم ٢٠٠٢در سال است چنانچه شدهيتلفن همراه مربوط م يهاستميس

ون كاربر تلفن يليحدود دو ب يالديم يالديم ٢٠٠٥در سال با خط ثابت فراتر رفت يهاجهان از تعداد تلفن
اما . ديون رسيليب ٣٫٣همراه به  يهان تعداد تلفنيا ٢٠٠٧در ماه نوامبر  استا وجود داشتهيهمراه در دن

ل يبرخوردار شود. دل يشتريت بياز اهماطالعات  داده ميسيانتقال ب ينده كاربردهايرود كه در آيانتظار م
 ياده سازيبوده كه امكان پ  VLSIير در تكنولوژيشرفت چشمگيم پيسيب يهادوم توجه به سامانه

ل يتاً دلياست. نهاكم فراهم كرده يده را در ابعاد كم و با توان مصرفيچيپ يهاگناليپردازش س يهاتميالگور
چندگانه  يدسترس و خصوصاً استاندارد تال نسل دوميجيم ديسيمخابرات ب يت استانداردهايموفقسوم 

 ينسل دوم شبكه تلفن همراه اساسا برا يهاكه سامانه يياما از آنجا. استبوده)(CDMA يدم كيتقس
قابل قبولشان  ير زمانيتاخ و نرخ مخابره آنها مانند ياصل يهايژگيشده بودند و و يطراح صوت انتقال

ر حال د . اندافتهيتوسعه و  ظهور نسل سوم شبكه تلفن همراه م شده بود،يتنظ يصوت يكاربردها يبرا
هر  يبرا هيت بر ثانيمگاب ١٠٠تا  ١٠هستند كه نرخ انتقال را تا   ق و توسعهين در حال تحقيحاضر محقق

 يرا در برخ هيت بر ثانيمگاب ٢نسل سوم امكان انتقال داده تا سرعت  يامروز يهاكند (شبكهيكاربر فراهم م
تجارت  در ياديز يهمراه كاربردها يهافنرود كه نسل چهارم تلياند). انتظار ماز نقاط جهان فراهم كرده

  داشته باشد همراه
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  يكابل وسيم  يب يها شبكه يمقدماتيح تشر ●
جرها و يمانند تلفن همراه ، پ يزاتيوتسريع در انجام امور روزمره به پيدايش تجه يياياز روز افزون به پوين

 يا برنامه كاربرديا شركت ير اگر كارب ر شده استيم امكان پذيس يب ي... شده كه به واسطه وجود شبكه ها
ار داشته ياز خود را به صورت متحرك در هر لحظه در اختيخواهان آن باشد كه داده و اطالعات مورد ن

  آنها ست. يبرا يم جواب مناسبيس يب يباشند شبكه ها
طه با در راب ياتيان كليشود، در بخش حاضر فقط به بيارائه م يمختلف يان نامه دربخش هاين فصل از پايا

در رابطه با شبكه  يشتريات بيبه جزئ يبعد يپرداخته شده است. در بخش ها يم و كابليس يب يشبكه ها
توانند به دو صورت  يط كار ميخانه و مح ي) برا (LANيمحل يم پرداخت. شبكه هايم خواهيس يب يها

با استفاده  يروش كابل ن شبكه ها بهيگردند. در ابتدا ا يطراح (Wireless)م يس يا بي (Wired) يكابل
م، يس يب يش استفاده از شبكه هايشدند. اما اكنون با روند رو بهافزا يم يطراح Ethernet ياز تكنولوژ
بكار  يستاره ا يشتر با توپولوژي(كه در حال حاضر ب يكابل يم.در شبكه هايمواجه هست WiFi يبا تكنولوژ

چ) به صورت مستقل كابل يا سوئيع كننده (هاب يگاه توزتا دست يستگاه كارياز محل هر ا يستيروند) با يم
 يبر نورينصورت از فير ايشتر باشد. در غيمتر ب ١٠٠د از ينبا 5CATرد (طول كابل ازنوع يصورت پذ يكش

ا يز، داكت، و يمانند كابل، پرPassive)ا (ير فعال يزات به كار رفته از دو نوع غيتجه گردد) .ياستفاده م
 Access)( يز شامل دستگاه مركزيم نيس يب يچ، روترهستند. شبكه هاينند هاب، سوئ)ماActiveفعال (

Point رد.يآن (بدون مانع) قرار گ يمتر ٣٠تواند حداكثر تا فاصله  يم يستگاه كاريباشد كه هر ا يم  
  برند:ير را به كار ميز WiFi ياز سه استاندارد ارتباط يكي Wlan)م (يس يب يشبكه ها

b است كه به صورت گسترده بكار رفته است. ين استاندارديلاو  ٨٠٢,١١  
a عتر اما گرانتر ازيسر ٨٠٢,١١b  باشد. يم ٨٠٢,١١  
g باشد.يبوده و از همه گرانتر م ين استاندارد كه شامل هر دو استاندارد قبليدتريجد ٨٠٢,١١  

ح با در نظر ينتخاب صحرا دارند. اما ا يگريبر د يبرتر يم ادعايس يو ب يكابل يهر دو نوع شبكه ها
  باشد. يسر ميآنها م يتهايگرفتن قابل
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  سهيمقا عوامل
  رد:يقرار گ ير مورد بررسيز يتهايمعموال قابل يم و كابليس يب يسه شبكه هايدر مقا

  ينصب و راه انداز ●
  نهيهز ●
  نانيت اطميقابل ●
  يكارائ ●
  تيامن ●
  يانداز راه و نصب ●

ئچ مربوطه كابل ياز محل سو يستيبا يكار يستگاههايك از ايكه به هر ل آنيبه دل يكابل يدر شبكه ها
م. در ضمن اگر يز و... مواجه هستي، نصب پر ي، داكت كش يهمچون سوارخكار يده شود، با مسائليكش

م از امواج يس يب يرد.شبكه هايمجدد صورت پذ يد كابل كشيابد باير ييستگاه مورد نظر تغيا يكيزيمحل ف
به  يكار يستگاههايا يكيزيرات در محل فيين تغيرا دارا هستند. بنابرا يت تحرك باالئيده و قابلاستفاده نمو

  باشد.  ير ميامكان پذ يراحت
  ر بهره برد:يز يست كه از روشهايآن كاف يراه انداز يبرا
1Ad hoc . ا همتا به همتا (يم يكه ارتباط مستقpeer to peer يسر ميگر ميكديزات را با ي) تجه 

  سازد.
2Infrastructure . توان ين ميشود. بنابرا يم يزات با دستگاه مركزيتجه يكه باعث ارتباط تمام
ار يم بسيس يب يرات در آنها، نسبت به شبكه هاييا تغي يكابل يشبكه ها يافت كه نصب و راه اندازيدر

  .مشكل تر است
  هزينه ●

 يم ارزانتر ميس يب ينسبت به شبكه ها يب كابلا كابل شبكه در شبكه هايچ يهمچون هاب، سوئ يزاتيتجه
ز قابل توجه است. ازطرفي با رشد ين يطيمح يرات احتماليينصب و تغ ينه هايباشد. اما در نظر گرفتن هز

  ز در حال كاهش ميباشد.يمت آن نيم قيس يب يروز افزون شبكه ها
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 نانياطم تيقابل ●
ز يست سال گذشته نيسازندگان از حدود ب يه گذاريل سرمايباشند. دليار قابل اعتماد ميبس يزات كابليتجه
  ، اتصاالت با دقت كنترل شوند.يا جابجائيد در موقع نصب و ين است. فقط بايهم

، تداخل امواج ياپيپيمانند قطع شدن ها يها مشكالت Broadband Routerم همچون يس يزات بيتجه
... را داشته اند كه روند رو به تكامل آن نسبت به م مجاور و يس يب يس، تداخل با شبكه هايالكترومغناظ

  .ز داشته استينان نيت اطميباعث بهبود در قابل  )٨٠٢,١١  gگذشته (مانند
  يكارائ ●

 يباندها يسپس به پهنا١٠ Mbpsباند   يهستند. در ابتدا پهنا ين كارائيباالتر يدارا يكابل يشبكه ها
باند  يبا پهنا يچهائيدر حال حاضر سوئ يتند. حتافيش ي)افزا١٠٠٠ Mbpsو  Mbps١٠٠باالتر (
Gbpsز ارائه شده است.ين ١  
 ٨٠٢,١١Gو  ٨٠٢,١١  aو با Mbps١١باند  يحداكثر پهنا ٨٠٢,١١  bم با استاندارديس يب يشبكه ها

نسبتا باالتر  يمتين روند با قيد ايجد يها يدر تكنولوژ يكنند. حت يم يبانيرا پشت Mbps٥٤باند   يپهنا
باشد.  ينسبت به فاصله حساس م WiFi ين كارائيش داده شده است. عالوه بر ايز افزاين Mbps١٠٨به 

 يباند برا ين پهناين خواهد آمد. اييپا Access Pointش فاصله نسبت به يبا افزا يحداكثر كارائ يعني
ن ياد بيرد و بدل اطالعات زاز به يكه ن يبرنامه هائ يبوده اما برا يلها كافيا فاينترنت يبه اشتراك گذاشتن ا

  ست .ين يدارند كاف  Client to Server)( يكار يستگاهايسرور و ا
  تيامن ●

از الزامات است و  FireWallنترنت هم متصل هستند، وجود يكه به ا يكابل ينكه در شبكه هايل ايبه دل
 يين شبكه هايدر چن يستيبا باشند،يف آن نميقادر به انجام وظا ييچ به تنهايا سوئيمانند هاب  يزاتيتجه

FireWall نصب شود. ييمجزا  
 يبصورت نرم افزار FireWallها  Broadband Routerم مانند يس يب يزات شبكه هايدر تجه

م يس يب ينكه در شبكه هايل ايگر به دليد يرد. از سويمات الزم صورت پذيتنظ يستيوجود داشته و تنها با
ت ي، امنيمانند رمزنگار يخاص يك هايتكن ياده سازيشود، بدون پياده ماز هوا بعنوان رسانه انتقال استف

باعث باال  Wired Equivalent Privacy يگردد استفاده از رمزنگار ين نمياطالعات بطور كامل تام
  ده است.يزات گردين تجهيت در ايرفتن امن
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  است؟ كدام حيصح انتخاب
كه اشتراك  يطيم گرفت كه در محيتصم يستيد بايردكه مطالعه ك يز مطالبيو آنال يبا توجه به بررس

مناسبتر به  يم و كابليس يب يك از شبكه هايشود كدام  ياز به ارتباط احساس مياطالعات وجود دارد و ن
ن فصل باشد. به عنوان مثال يدر نظر گرفته شده در ا يارهاياز مع يد خالصه ايار ما بايرسند. مع ينظر م

 يشما مهم نم يبرا يائيپو يد وليرا دار ياز به استفاده از حداكثر كارائيم بوده و نشما مه ينه براياگر هز
  د.ياستفاده كن يباشد، بهتر است از شبكه كابل

  ميس يب يها شبكه در تيامن ●
كه در فركانس  يارندهيكند. هر گيفراهم م يم امكان استراق سمع را به آسانيسيب يهات باز سامانهيماه

گنال را يس ينكه چه كسيدن ايامكان فهم گنال را داشته و بعالوهيافت سيدر ييم شود توانايمربوطه تنظ
افراد را فاش  يتواند اطالعات خصوصيگنال ميصرف وجود س يكند وجود ندارد. گاهياستراق سمع م

مروزه آشكار كند. ا يت شخص و حركات او را تا حديكند. مثال استفاده از تلفن همراه ممكن است موقع
 يهاااز روشينشوند و  يكه اطالعات رمزگذار يافته و در صورتيرواج  يفا -يوا يهااستفاده از سامانه

  استفاده شود، امكان سرقت اطالعات وجود دارد.  WEP)(يميت سيمانند معادل امن يميقد يرمزگذار
  

 : ميس يب يها شبكه در يتيامن روش سه
  
١ (Wired Equivalent Privacy-WEP 

 يشبكه ها يد. كه برايآ يبه عمل م يريكه در شبكه مجوز ندارند جلوگ يين روش از شنود كاربرهايدر ا
باشد. اساس رمز  يم lientمربوطه در هر  KEY)( يمات دستياز به تنظيرا نيكوچك مناسب است. ز

  باشد يم RSAله يبوس 4RCتم يالگور يبر مبنا WEP ينگار
٢ (Service Set Identifier - SSID 

ك شناسه ي يباشند، كه هر كدام آنها دارا يم ين شبكه محليچند يدارا WLAN يشبكه ها
)Identifier ن ين شناسه ها در چندي) واحد هستند. اAccess Point شوند. هر كاربر  يقرار داده م

  مربوطه را انجام دهد. SSIDمات شناسه يتنظ يستيبه شبكه مورد نظر با يدسترس يبرا



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  پيشنهاداتَ  و گيري نتيجه
  
 فراهم كه هستند عواملي سرويس نوع و شبكه مالك كاربر، محل توان، نياز، مورد باند پهناي كلي طور به

  .دهندمي سوق Wimax يا Wi-Fi تكنولوژي انتخاب سوي به را سرويس آورندگان
 نبرپاكنندگاسيم،بي و سيمي هايشبكه از كدام هر معايب و مزايا به توجه با و سيمي هايشبكه با مقايسه در

  .كنندمي اقدام بهتر انتخاب به نسبت شبكه
 پيش از بيش موثر و مفيد ارتباط برقراري ضرورت شهرها رشد و جمعيت افزايش با امروز دنياي در

 در ارتباطات صنعت صاحبان سوي از باره اين در چشمگيري تحول و تغيير همواره و شودمي احساس
  .گيرد مي صورت جهان

. شودنمي نوري فيبر نيز و شده تابيده هم به يا محور هم كشي كابل صرف ايزينهه سيم بدون هايشبكه در
 پذيريانعطاف سيم بدون هايشبكه اينكه ديگر نكته. شودمي استفاده RF يا راديويي فركانس از تنها بلكه

 اربسي آن نگهداري و شده آن احداث صرف كمتري وقت نيز و دارند كابلي هايشبكه به نسبت بيشتري
  .است كاربران تحرك قابليت سيم بي هايشبكه اصلي مزيت اما. است صرفه با و آسان

 دور از را آنها و شده كابلي هايشبكه جانشين حال به تا حتما بودند، مشكل بدونبي سيم  هايشبكه اگر
  بهمراه دارند. نيز مشكالتي دارند، كه مزايايي برابر در ديگر، اي پديده هر مانند ولي. كردند مي خارج رقابت

 نرخ كابلي، هايشبكه ترينمتداول در. هاستشبكه اين در داده انتقال سرعت مشكالت اين مهمترين از يكي
 دارند وجود بازار در نيز Mbps 1000  سرعت با هاييشبكه البته و است 100Mbps اطالعات ارسال

  .شود مي استفاده خاص اردمو در آنها از ها شبكه اين تجهيزات زياد قيمت علت به ولي
 شرايط تابع سرعت اين اندازه ولي بوده 108Mbps  سرعت داراي وايرلس هايشبكه جديدترين اما

 تعداد وايرلس، هايفرستنده توان محيط، شبكه در كور نقاط وجود مزاحم، راديويي امواج جمله از مختلفي
  .است بكهش در امنيتي هايپروتكل از استفاده عدم و شبكه كاربران
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 توانند مي كابلي هايشبكه از ترآسان خيلي هاشبكه اين. است وايرلس هايشبكه در امنيت ديگر مساله
 اين امنيت تا كنند مي معرفي جديدي كدگذاري روشهاي جديد استانداردهاي. بگيرند قرار دستبرد مورد
  .دهدمي كاهش را انتقال سرعت كدگذاري روشهاي اما. ببرند باال را هاشبكه

. شودمي استفاده راديويي امواج از اطالعات انتقال براي وايرلس هايشبكه در اينكه به باتوجه ازطرفي
  .داشت خواهند نيز را راديويي امواج از استفاده به مربوط مشكالت تمام هاشبكه اين بنابراين
 دست دور مناطق و روستاها براي بيسيم تكنولوژي از گيري بهره شده انجام بررسيهاي و مطالعات به باتوجه
 هاي مجتمع و شهرها كالن اقماري شهركهاي نيز و كابلي زيرساختهاي تامين باالي هاي هزينه به باتوجه

 سازمانهاي براي ليكن بوده مناسب كشور در مهر مسكن هاي پروژه نطير شهرها اطراف در گسترده مسكوني
 شده تضمين امنيت و باال انتقال سرعت و زياد باند پهناي به نياز كه... و كليدي صنايع وصاحبان دولتي
  .ميگردد پيشنهاد نوري فيبر شبكه از استفاده دارند
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