ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن دوره ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ) (Network+ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

در ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻮری ﻫﻤﺰﻣﺎن ،Frame Relay ،ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن و
راﻫﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﭼﻨﺪ ﻗﺮاردادی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره از ﺳﺮی آﻣﻮزش ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  802.11acﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﯾﻞ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ دهﻫﺎ دورﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎرکﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی را ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﻟﺨﻮرده در ﺧﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺴﻮر
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎران را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮای
ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ دورﺗﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮارد اورژاﻧﺴﯽ
ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ را ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ،ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻠﻔﻦ آﻧﺎﻟﻮگ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در دﻫﻪ  1970ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ،ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺑﺮای
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
• ﻧﺴﻞ اول ﯾﺎ  ،1Gدر دﻫﻪ  1970و  ،1980آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻮد.
• ﻧﺴﻞ دوم ﯾﺎ  ،2Gﮐﻪ در دﻫﻪ  1990ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﻬﺎد ،از اﻧﺘﻘﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و راه را ﺑﺮای
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ و درﯾﺎﻓﺖ و داﻧﻠﻮد ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻮار ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  G2ﻓﺮاﺗﺮ از  240ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺮﻓﺖ.

• ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﯾﺎ  3Gدر اواﯾﻞ دﻫﻪ  2000ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻧﺮخ دادهﻫﺎ ﺑﻪ  384ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ رﺳﯿﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دادهای )ﻧﻪ
ﺻﺪا( از ﻓﻨﺎوری راﻫﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
• ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ  ،4Gاز ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ راﻫﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪای آیﭘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ و ﺻﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  4Gﮐﻪ در ﺳﺎل  2008ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮای ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و 1
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮای ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
• ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎ  5Gﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﺧﺪﻣﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﺗﺎ  20ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در
ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺳﺮﻋﺖ آﭘﻠﻮد ﺗﺎ  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺴﻞﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از ﯾﮑﯽ از دو ﻓﻨﺎوری ﺻﻮﺗﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ) (GSMﺳﺮﻧﺎم Global System for Mobile
 Communicationsﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ارﺗﺒﺎط دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮشﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ روی ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻞ ﮐﻪ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ زﻣﺎﻧﯽ ) (TDMAﺳﺮﻧﺎم time
 division multiple accessاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺴﻬﯿﻢﺳﺎزی ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ) (TDMﺳﺮﻧﺎم  time division multiplexingدارد .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی  TDMﻫﻤﮕﯽ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﮑﺴﺎن )ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﺗﺮ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
 TDMAاز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  2Gﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪGSM ،
در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺻﻮﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ) (GPRSﺳﺮﻧﺎم
 ،General Packet Radio Servicesﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ) (EGPRSﺳﺮﻧﺎم
 Enhanced GPRSو ﺳﺮﻋﺖ داده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺟﯽاسام  EDGEﺳﺮﻧﺎم Enhanced Data rates
 for GSM Evolutionﺧﺪﻣﺎت دادهای را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  GSMﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ
ﺳﯿﻢﮐﺎرت ) (SIMﺳﺮﻧﺎم  Subscriber Identity Moduleداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻓﻮق دارای ﯾﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮوﭼﯿﭙﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ را درون ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
• دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺪ ) (CDMAﺳﺮﻧﺎم  Access Code Division Multiple Accessﻣﺘﻔﺎوت از
 GSMاﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﯿﮕﻨﺎل را روی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را
اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻃﯿﻒ-ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ CDMA .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ  GSMدﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺷﺒﮑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ از اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺻﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  CDMAﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت درون
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،زﯾﺮا دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻮده و
ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
) CDMAﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  ،(Sprint’sﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  LTEﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
 CDMAدر ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  GSMدر ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪروز ﺷﺪهای از  GSMﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  CDMAرا اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﮑﻪ  GSMﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ روشﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮوﮐﺎر دارد .در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ،ﯾﮏ
ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ در اﻟﮕﻮی ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮری ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

آﻧﺘﻦﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﻮاج را ﺳﺎﻃﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﻟﺒﻪ ﻣﻮازی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  handoﬀﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺪازه ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  1000ﻓﻮت ﺗﺎ  12ﻣﺎﯾﻞ در ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ روش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ و
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی داده و
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻨﻬﺎ  2000ﻓﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎی آن در ﺑﺎﻻی دﮐﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ،زﻣﯿﻦ ،و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺎﺑﺶ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ
ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ) (MSCﺳﺮﻧﺎم  mobile switching centerﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺮاه ) (MTSOﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ MSC .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درون دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﯾﺎ اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﺗﺠﻬﯿﺰات درون  MSCﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﮑﺎن و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف
و ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎی ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ آدرس  IPﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ  ،4Gآدرس آیﭘﯽ ﺳﺮوﯾﺲﮔﯿﺮﻧﺪه از ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل و از ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ
دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ  ،3Gآدرس آیﭘﯽ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه از
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی دادهای ﺳﯿﻤﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ  PSTNﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده و روشﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪﮔﺬاری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻣﺰﮔﺬاری و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آزﻣﻮن ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی دادهای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• +HSPAﺳﺮﻧﺎم  Packet Access PlusHigh Speedدر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻨﺎوری  3Gدر ﺳﺎل  2008ﻣﯿﻼدی
ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و از  MIMOو ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﺪﮔﺬاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  168ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای
ارﺳﺎل و  22ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ +HSPA ،از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎل  MIMOﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  LTEﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ  +HSPAرا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺒﺬارﻧﺪ.
• LTEﺳﺮﻧﺎم  Long-Term Evolutionﯾﮏ ﻓﻨﺎوری  4Gاﺳﺖ ﮐﻪ از روش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ  +HSPAاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم  LTE-Advancedﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﺳﺮﻋﺖ درﯾﺎﻓﺖ 1
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻧﺮخ ارﺳﺎل  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ LTE .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ  5Gﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﮐﻼم آﺧﺮ
در اﯾﻦ ﺳﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
دﻗﺖ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺘﻨﺎب از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ارﺟﺎع دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺳﺮی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای
آنﮐﻪ در آزﻣﻮن ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ آزﻣﻮن ﻓﻮق را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶﺗﺎن
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮی آﻣﻮزﺷﯽ
دارﯾﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 10ﺗﻴﺮ 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/15664/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B
2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3network-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C

