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 چکیده

مورد استفاده قرار گرفته و به طور  (IoT) اءیاش نترنتیدر ا یموجود به طور گسترده ا4G  یها شبکه

را برآورده سازند.  (IoT) ندهیآ اءیاش نترنتیا یبرنامه ها یها ازیمداوم در حال تکامل هستند تا ن

 یها اتیملتواند ع یرش دهند که مرا گست IoT یبه طور گسترده ا 5G یرود شبکه ها یانتظار م

 شیرا به سمت لبه افزا نترنتیا ندهیدهد و آ شیشبکه را افزا یو چالش ها IoT تیتلفن همراه، امن

و  تیاز اتصاالت گره ها، امن یادیاز چالش ها مانند تعداد ز یبا تعداد IoT موجود یدهد. راه حل ها

 مواجه هستند. دیجد یاستانداردها
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 1فصل

 مقدمه

چالش های از ارتباطات، برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و پشت سر گذاشتن  نسل هر در

پیش رو، شبکه های مخابراتی باید در جنبه های مختلفی پیشرفت کنند. تکنولوژی های معرفی شده 

در سال های اخیر همانند تکنولوژی های اچ اس پی ای و ال تی ای به عنوان نمونه هایی از این دسته 

 تکنولوژی ها، در سال های اخیر مطرح بوده اند.

بی سیم، از گونه ی ارتباطات صوتی آنالوگ به تدریج پیشرفت کرده و میالدی ارتباطات  1.از دهه 

پس از پشت سر گذاشتن چند دهه، به تکنولوژی های مدرن امروزی با قابلیت ارائه کیفیت باال و 

سرویس هایی با نرخ داده چند مگابیت بر ثانیه، تبدیل شده اند. این بهبودها در صنعت ارتباطات و 

ت های هوشمند در دهه گذشته، بستر کاربردهای فراوانی را برای کاربران به ظهور گوشی ها و تبل

وجود آورده اند که در نتیجه ی آن ترافیک تبادل داده به شکل نمایی افزایش یافته است. در سال 

های اخیر نیز با به وجود آمدن مفهوم اینترنت اشیا پیش بینی می شود که روند این رشد هرچه بیشتر از 

باشد. حال ما نیازمند آنیم که برای پوشش نیاز کاربران، ظرفیت و کیفیت شبکه های مخابراتی  گذشته
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را هر چه بیشتر بهبود بخشیم. در ادامه برای آشنایی بیشتر، اشاره ای به تاریخچه سیر تکامل ارتباطات 

 خواهیم داشت.

 سیر تکامل تکنولوژی بی سیم  1-1

 3در مسافت  Sتوسعه شبکه های وایرلس کنونی را با انتقال حرف مارکونی، مخترع ایتالیایی، مسیر 

کیلومتر به صورت کد مورس سه نقطه ای و به کمک امواج الکترومغناطیسی، آغاز نمود. پس از این 

 دستاورد و با گذشت زمان، ارتباطات بی سیم نقش مهمی در جامعه ایفا کردند.

 

 

حسب نرخ داده، پوشش، بهره ی طیفی و قابلیت روند توسعه تکنولوژی وایرلس بر  1-1شکل 

جابجایی را بیان می کند. با پیشرفت تکنولوژی وایرلس همه این فاکتورها نیز پیشرفت خواهند کرد. 

از سوئیچ مداری استفاده می شود  G2و  G1همچنین این شکل نشان می دهد که در تکنولوژی های 
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ز سوئیچ مداری و هم از سوئیچ بسته ای استفاده می هم ا G3و  G2.5در حالی که در تکنولوژی های 

تا تکنولوژی های کنونی از سوئیچ بسته ای استفاده می کنند.  G3.5شود و تکنولوژی های بعد از 

برای درک بهتر مسئله، مروری کوتاه بر سرگذشت پیدایش و تکامل این گونه از تکنولوژی ها 

 خواهیم داشت.

 

1-1-1  1G 

کیلوبیت بر  4.2میالدی بنا شد. در آن زمان نرخ داده ای مبتنی بر  81در دهه ی  نسل اول ارتباطات

بودند. معایب فراوانی از  TACS  و NMT وAMPSثانیه داشت. بیشتر کاربران آن گوشی های همراه 

ظرفیت کم و امنیت پایین داشتند به طوری که تماس های صوتی در برجک های رادیویی  جمله

 ذخیره و پخش می شدند که دسترسی نفر سوم به مکالمات میسر بود.

 

 : وسایل ارتباطی نسل اول2-1شکل
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1-1-۲  ۲G 

ژی دیجیتال میالدی معرفی شد. در گوشی های همراه نسل دوم تکنولو 11نسل دوم در اواخر دهه ی 

در همین نسل به کار گرفته شد که به طور مخصوص برای ارتباط صوتی  GSMاستفاده می شد. 

کیلوبیت بر ثانیه داشت. باطری دستگاه های همراه نسل  ۶4استفاده می گردید و نرخ داده ای معادل 

ن نسل کم تر بود. دوم طول عمر بیشتری داشتند زیرا که توان سیگنال های رادیویی مورد استفاده ی ای

سرویس های پیام کوتاه و نامه ی الکترونیکی ابتدا در این نسل بود که معرفی شدند. تکنولوژی عمده 

 بودند. IS-15و  CDMAو  GSMی مورد استفاده ی نسل دوم، 

1-1-۳  ۲.2G  

صه نهاد. در پا به عر GPRSبا استفاده از تلفیق نسل دوم و تکنولوژی  G2.5استاندارد بین نسلی به نام 

استفاده می شد ولی سوئیچ بسته ای را به همراه سوئیچ  3از همان چهارچوب نسل  2.5سیستم نسل 

کیلوبیت بر ثانیه بود. تکنولوژی های اصلی  144مداری مورد استفاده قرار می داد. نرخ داده در حدود 

 بود. CDMAو  EDGEو  GPRSآن نیز 

1-1-۴ G ۳ 

نسل سوم از ارتباطات ظهور کرد. این نسل توانست نرخ انتقال داده را تا  میالدی 2111در اواخر سال 

مگابیت بر ثانیه افزایش دهد. جدای از سرعت انتقال داده، همچنین قادر بود با بهبود روش های  2

مرسوم، کیفیت سرویس را نیز در سطح خوبی نگه دارد. مشخصه های دیگر از جمله قابلیت رومینگ 

 وتی، نسل سوم را متمایز نمود.و بهبود تماس ص

اما مشکل عمده ی این نسل نسبت به نسل قبل این بود که دستگاه های این نسل به توان مصرفی 

 بیشتری نسبت به اکثر مدل های نسل دوم نیاز داشتند و همچنین هزینه ی بیشتری را متحمل می شدند.
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1-1-2  ۳.52G 

آینده سرویس های موبایل خواهند بود. ال تی ای و تکنولوژی ال تی ای و وایمکس تکنولوژی های 

وایمکس توانایی پشتیبانی از ظرفیت باال در شبکه و ارائه سرویس به تعداد قابل توجهی از کاربران را 

دارند. سرعت انتقال دادهی باال در این سرویسها آن ها را برای کاربردهایی همچون ویدیو، اشتراک 

 مناسب ساخته است.مستقیم فایل و وب سرویس ها 

1-1-۶    ۴G 

از نسل چهارم همواره به عنوان نسل میراث دار و تکامل دهنده ی نسل های قبل همانند نسل های دوم 

جی پی پی هم اکنون تکنولوژی ال تی ای پیشرفته و وایمکس را برای نسل  3و سوم یاد می شود. 

شبکه را با ارائه راه حلی مطمئن بر پایه آی چهارم استاندارد سازی می کند. نسل چهارم، ارتباطات در 

 ( بهبود می بخشد.IPپی )

در این نسل کاربردهایی همچون صدا، داده و مالتی مدیا در اختیار کاربران قرار گرفته که می توانند با 

سرعت انتقال دادهی بیشتر نسبت به نسل های قبل از این سرویس ها استفاده نمایند. کاربردهایی از 

(، چت ویدیویی و تلویزیون کیفیت DVBهارم ارتباطات در ام ام اس، پخش ویدیو دیجیتال )نسل چ

 ا اشاره نمود.هTV( و موبایل HD TVباال )
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1-۲  G2نسل پنجم ارتباطات : 

با افزایش تعداد کاربران، همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره شد، نسل چهارم دیگر پاسخگوی 

د آمده نخواهد بود. به همین علت باید شاهد ایجاد نسلی دیگر باشیم. در نسل نیازهای جدید به وجو

پنجم، استانداردها و شیوه های متعددی ارائه و تحلیل شده اند و برخی از آن ها در زمینه های مختلف 

به عنوان  FBMCو  BDMAکاندید تکنولوژی پیشرو نسل پنجم بوده اند. از این تکنولوژی 

تر یاد شده است که البته با تحقیقات و آزمایش های بیشتر این تکنولوژی ها همواره کاندیدهای مهم 

با در نظر  BDMAدر حال تغییر و جایگزینی هستند تا به بهینه ترین سیستم برسیم. ایده اصلی تکنیک 

ر گرفتن ارتباط ایستگاه مخابراتی با کاربر قابل توضیح است. در این ارتباط، یک بیم متعامد به ه

به هر کاربر  -با توجه به مکان کاربران-بیم آنتن ها را  BDMAکاربر اختصاص می یابد و تکنیک 

اطالق می کند. در نتیجه بستر دسترسی متعددی به کاربران ایجاد می شود که ظرفیت شبکه را افزایش 

 می دهد.

ت است که در ایده ی اصلی که ما را به سمت نسل پنجم سوق می دهد، شش چالش اصلی ارتباطا

 .استآمده  1-1نسل چهارم به طور کامل و بهینه مرتفع نگردید. این چالش ها در جدول 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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