آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی 5G

ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻌﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻮان ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻧﺮخ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﯿﺴﮑﻮ ،ﻧﺮخ ﺗﺮاﻓﯿﮏ داده ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺳﺎل  2014ﺗﺎ  2019ﺣﺪودا ً ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪﭼﻬﺎرم اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﯾﮏ ﺳﻮ و رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی
ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻓﺰون ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن )(HetNet
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن و ﮐﺪﮔﺬاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﮐﺎﻧﺎل
ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،اﻣﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮده و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی 4K
 AT&Tآزﻣﺎﯾﺶ  5Gﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻨﺘﻞ و ارﯾﮑﺴﻮن را آﻏﺎز ﮐﺮد
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ؛ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در آنﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮد .در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردﻫﯽ،
راهاﻧﺪازی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻤﺘﻮﺳﻞ ) (femtocellاﺳﺖ .در ﻓﻤﺘﻮﺳﻞﻫﺎ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ) (BSدر ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻌﺎع آﻧﺘﻦدﻫﯽاش داﺧﻞ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ  (1ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﺎن ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎور در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ در واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭼﻮن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﮐﺮوﺳﻞ )ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ( ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ دو ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

شکل ۱

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ،ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ از ﺳﻮی ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺪامﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻬﺘﺮی دارد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ  3Gو ﯾﮏ آﻧﺘﻦ  4Gﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎه  3Gﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه  4Gﻧﺮخ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻼکﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ راهاﻧﺪازی و ﻧﺼﺐ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﻠﻮل ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻓﻤﺘﻮﺳﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
 ،ADSLﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد.

ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﺳﺘﮕﺎهﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه )(Device-to-Device
ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﺳﺘﮕﺎهﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه ) (D2Dﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﻃﯿﻔﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت  D2Dﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻃﯿﻔﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﯾﮏ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﺑﺮد  D2Dﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ رادﯾﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻻزم اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﺎمآﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﻠﻮﺗﻮث و زﯾﮕﺒﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎهﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻮآوری اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﺳﺘﮕﺎهﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارد .در ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﮔﺰاف ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .در  D2Dدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻫﻤﺎن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داده ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آزاد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﮐﺎرﺑﺮ در اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط  ،D2Dﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﯿﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آزاد ﯾﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺨﺼﻮص اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﻋﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺷﮑﻞ  ،2ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﺳﺘﮕﺎهﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺮﮐﺰ

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

شکل ۲

در ﺑﺨﺶ ) (1ﺗﻌﺪادی ﺧﻮدروی ﭘﻠﯿﺲ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻟﻪ )واﺳﻂ( ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در ﺑﺨﺶ ) (4ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻟﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ
در ارﺗﺒﺎﻃﺎت  D2Dﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف ،رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎع آﻧﺘﻦدﻫﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺨﺶ ) (2ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪﭘﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً در ﺑﺨﺶ ) (3ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ
اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ از  D2Dﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﺗﺮاﻓﯿﮏ
از ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ.

در حوزه شبکههای موبایل یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش گذردهی ،راهاندازی سلولهای
کوچک به نام فمتوسل ) (femtocellاست .در فمتوسلها یک ایستگاه پایه ) (BSدر هر ساختمان نصب
میشود و شعاع آنتندهیاش داخل همان ساختمان است.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،در آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی  D2Dﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺠﻮزدار اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ اﺗﺎق در ﺣﺎل ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ﺗﻤﺎسﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد .روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط D2D
ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن روی ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼش ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت  D2Dو ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻤﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از روی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ داﺋﻤﺎ ً ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﺷﻐﺎلﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺧﻮد را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل روی آن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .در روش دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎﻃﺎت  D2Dدر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﻮد را دارد .از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ
راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ از ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ) (Opportunisticاﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در
ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ واﮔﺬار ﮐﺮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎرﺑﺮ اوﻟﯿﻪ ،وی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ،واژه ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع
دﯾﮕﺮی از اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ اوﻟﯿﻪ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ وی از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد .ﺷﮑﻞ  3اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

شکل 3

اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال ) (FCCدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی را ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  30ﺗﺎ
 300ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺧﺘﺼﺎصدادهﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم  5.2ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺟﺬب اﻣﻮاج آن ﺗﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ،ﺑﺎران و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎع
ارﺳﺎل را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  60ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  15دﺳﯽﺑﻞ اﻓﺖ ﺗﻮان داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻮﺗﺎهﺑﺮد ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺟﻬﺖدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل را در
ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺮژی )(Energy Harvesting
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ،اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را
دارد .ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺮژی،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮه ،از ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺮژی ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﻢ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ
 اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋ ّﻣﻨﺒﻊ ارزان و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻞ از آنﻫﺎ را دﺷﻮار ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
 ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺮژی ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺑﻮده و ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ روش ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺮژی ،راه درازی در ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ،ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ
ﭼﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪی از
ﺗﺤﻮﻻت را آزﻣﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﻤﺘﻮﺳﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﺳﺘﮕﺎهﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺤﻮﻻت در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺷﺘﺮاﮐﯽ از ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺰ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،دو روش ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺮژی ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ارزانﺗﺮ و ﭘﺎکﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺑﯽﺳﯿﻢ.
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