


فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات
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DDNS فناوری
زمانی که به یک IP static نیاز دارید اما به هر دلیل قادر به تهیه آن نیستید یا شرکت ارائه دهنده 
اینترنت از در اختیار گذاشتن آن به شما خودداری می کند، یکی از سرویس های خوب، کارآمد که 
از آن به جای IP Static استفاده کرد DDNS است. به عنوان  مثال فرض کنید دوربین  بتوان 
خود را در شبکه قرار داده اید و با استفاده از مودم روتر خود به اینترنت متصل می شوید، آدرس 
شما  و  می یابد  اختصاص  شما  به  اینترنت  به  اتصال  اولین  از  پس  پی 79/127/123/250  آی 
هم اکنون می توانید آدرس آی پی را در اختیار همکاران خود قرار دهید تا با استفاده از آن به 
دوربین دسترسی داشته باشند، اما ISP شما پس از مدت کوتاهی آدرس IP را تغییر می دهد و 
شما مجبور می شوید تا مجدداً آن را در اختیار همکاران خود قرار دهید. به هر دلیل برای شما 
از  استفاده  دلیل  همین  به  کنید،  استفاده  استاتیک   IP از  نمی توانید  و  دارد  وجود  محدودیتی 
سرویس DDNS پیشنهادی شگفت انگیز محسوب می شود. شما با ساختن یک اکانت در یکی 
از این تارنماها و در اختیار گرفتن یک subdomain مثل myname.dlinkddns.com کافی 
است این آدرس را در اختیار همکارانتان قرار دهید و دیگر با هر بار تغییر IP نیازی به اعالم به 
همکارانتان نیست و تمامی فرایند در پس زمینه و به صورت خودکار انجام خواهد گرفت. ناگفته 
پیداست که شما باید تنظیمات نرم افزاری الزم و port forwarding را به صورت صحیح انجام 

داده باشید.
فرایند DDNS از دو طریق قابل  استفاده است:

از طریق مودم اینترنت که معموالً در محیط تنظیمات 
 Dynammic DNS یا DDNS دارای بخشی به نام
است. نصب برنامه ای برروی رایانه که با دادن نام 
کاربری و رمزی که در تارنما ثبت نام کرده اید برنامه 
با هر بار تعویض IP اینترنت شما به DNS سرور 

اطالع داده و آدرس آن را به روز می کند.

GPRS و GSM تفاوت
 Packet ـswitched  یک الیه GPRS / GPRS: General Packer radio Service در سیستم
به شبکه GSM موجود موبایل اضافه می شود. در واقع GPRS یا نسل 2/5 تلفن های همراه یک 
سرویس رادیویی بی سیم، جهت ارسال دیتا است که به نوعی یک مرحله میانی GSM نسل دوم 
و UMTS نسل سوم شبکه های مخابرات سیار است بدین ترتیب سیستم GPRS، پهنای باند 
وسیع تر و امکانات رادیویی بیشتری را در اختیار مشترکین قرار می دهد تا ارسال دیتا با سرعت 
بیشتری انجام شود که این مقدار 3 برابر سرعتی است که کاربران می توانند از شبکه های تلفن 
 GSM ثابت، اطالعات دریافت کنند و تقریباً بیش از 10 برابر سرعت ارسال دیتا در شبکه فعلی
 GPRS برای ارتباط صوتی عالی به نظر می رسد ولی در تبادل دیتا GSM است. در حالی که
قوی تر است. تلفن های همراه با اتصال به سرویس GPRS به اینترنت متصل می شوند و می توانند 
زمان  از  GSM که  برخالف شبکه  کاربر  و  منتقل کنند  باالتری  با سرعت  و  فوری  را  اطالعات 
برقراری ارتباط با شبکه، هزینه ها محاسبه می شود در GPRS براساس مقدار اطالعاتی که منتقل 
کرده پول پرداخت می کند. به عالوه مزیت اضافی GPRS این است که اطالعات می توانند همزمان 
با انجام مکالمه صوتی منتقل شوند. مودم GSM وسیله ای است برای ارتباط سیستم های رایانه ای 
به شبکه های بی سیم تلفن همراه، کاربرد آن همانند مودم های upـ dial است با این تفاوت که 
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اطالعات را به جای کابل های مسی از طریق امواج الکتریکی انتقال می دهد. مودم های GSM مانند 
مودم های upـdial، هم به صورت داخلی و خارجی موجود می باشند. مزیت مودم خارجی در این 
است که می توان در صورت نیاز به لپ تاپ نیز متصل کرد و مثل تلفن همراه نیاز به سیم کارت دارند.

از طریق امواج ماکروویو است. طراحان و مهندسان این روش بر آن هستند تا در آینده ای نزدیک، 
دسترسی بی حد و مرز به اینترنت را برای تمامی کاربران تا حد دسترسی به تلفن همراه آسان کنند و 
همان گونه که اکنون در اغلب کشورهای جهان، داشتن و استفاده از یک تلفن قابل حمل، به پدیده ای 

معمولی بدل شده است، دسترسی آسان و نامحدود به مکان به اینترنت، برای همگان حاصل شود.
وای مکس در آینده بسیار نزدیک، اینترنت را در کنار شبکه مخابراتی قرار خواهد داد و چنان 
انقالبی را در این زمینه به وجود خواهد آورد که روشن کردن اکثر رایانه های قابل حمل، خانگی و 
یا خاص، مساوی بااتصال آنها به اینترنت باشد. این استاندارد از طرف IEEE معتبر شناخته شده 

و کد ۸02.1۶ از طرف این سازمان به آن اختصاص  یافته است
نگاهی به تفاوت های وای مکس و وای فای نشان می دهد که به رغم تشابه این دو روش در استفاده 
از امواج ماکروویو برای تأمین دسترسی اینترنت برای کاربران، وای مکس و وای فای دو سیستم 

جداگانه هستند.
وای فای اتصال بی سیم را با بردی کوتاه، حداکثر در حد محوطه یک فرودگاه، نمایشگاه یا کافی شاپ 
از اتصال  )نهایتاً در سطح ۶5 کیلومترمربع( برقرار می سازد. در حالی که در وای مکس صحبت 
بی سیم دست کم در حد یک شهر کوچک است )چیزی در حدود هشت هزار کیلومترمربع.(گذشته 
از این حداکثر سرعتی که فّناوری وای فای برای کاربران فراهم می کند، سرعت دانلود پنج مگابایت 
در ثانیه است و این در حالی است که کاربران فّناوری وای مکس با سرعت شگفت انگیز 50 تا 100 
مگابایت خواهند توانست داده ها را از اینترنت دانلود کنند )به این ترتیب امکان تماشای یک فیلم 
باکیفیت باال از اینترنت ـ که سرعتی حداقل برابر با 10 مگابایت در ثانیه نیاز دارد ـ برای کاربری 

که در حال حرکت با یک لپ تاپ است به راحتی ممکن خواهد بود(.
تفاوت عمده دیگر وای مکس با وای فای و نیز روش های دسترسی با پهنای باند باال، ارزان بودن 
آن است که هرچند تا رسیدن به این مؤلفه به شدت مهم راه زیادی مانده است ولی یکی از اهداف 
طراحان آن است. »ارزان بودن« یا حتی »زیاد گران نبودن« چیزی است که برآورده شدن آن 

می تواند تمام فّناوری های رقیب وای مکس را از میدان به درکند.
 :wimax خصوصیات 

شبکه های نوظهور wimax دارای خصوصیات منحصر به  فردی است که این خصوصیات را در 
شبکه رقیب آن یعنی fiـwi نیز نمی توان دید. برخی از این خصوصیات به شرح زیر است:

1  برد طوالنی شبکه : با توجه به نوع BTSهای نصب شده در شبکه wimax می توان انتظار 
پوشش شبکه در حدود 30 مایل را از این شبکه داشت.
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 : Ingress Protection Routing جدول
میزان حفاظت و حساسیت دوربین ها در برابر موانع به صورت نمادهای مندرج در جدول است.

حفاظت در برابر تماس یا نفوذ اجسام جامدرقم اولعالئم

ــ
بدون حفاظت0

ـ
حفاظت شده برای اجسام جامد با قطر بیش از 50 میلی متر1

ـ
حفاظت شده برای اجسام جامد با قطر بیش از  12/5میلی متر2

ـ
حفاظت شده برای اجسام جامد با قطر بیش از 2/5 میلی متر3

ـ
حفاظت شده برای اجسام جامد با قطر بیش از 1 میلی متر4

حفاظت شده در برابر نفوذ گردوغبار5

ضد گردوغبار )محافظت در ورود ریز گرد(۶

2  توانایی باال برای حمل بسته های اطالعاتی مانند صوت، تصویر، دیتا
BTS )در صورت دید مستقیم فاصله قابل  نیاز به دیدمستقیم بین کاربر و دکل های  3  عدم 

است(  افزایش 
4  پهنای باند باال )در حدود Mbps 70 که تا Mbps 100 نیز قابل  افزایش است(

unucensed و Licensed در هر دو باند فرکانسی wimax 5  امکان پیاده سازی شبکه
6  تجهیزات گران قیمت در طراحی و پیاده سازی شبکه

از  استفاده  با  GHZ 11ـ2  و  GHZ 10ـ۶۶   فرکانسی  بازه های  در  شبکه  پیاده سازی  امکان    7
اطالعات کدینگ  سیستم 
8  پهنای باند قابل تنظیم
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 ZigBee , Wimax فناوری
توسعه  آن  که هدف  است  کم مصرف  و  کم هزینه  بی سیم  توری  استاندارد شبکه  یک   ZigBee
استفاده از دستگاه های با باتری طول عمر طوالنی در کاربردهای مختلف کنترل و نظارت بی سیم 
است. دستگاه های ZigBee زمان تأخیر کمی دارند که باعث کمتر شدن جریان متوسط مصرفی 
می شود. چیپ های ZigBee عمدتاً به همراه رادیوها و میکروکنترلر هایی که حافظه فلش بین 

۶0ـ25۶ کیلوبایت دارند به کار می رود.
 IEEE بر پایه الیه فیزیکی و الیه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال که در استاندارد ZigBee
۸02.15.4 برای شبکه های شخصی بی سیم با نرخ انتقال پایین تعریف شده، ساخته شده است. این 
طراحی شامل 4 جز کلیدی : الیه شبکه ـ الیه کاربرد ـ اشیا دستگاه )ZigBee )ZDOـ و اشیا 
کاربردی تعریف شده توسط تولیدکننده که اجازه شخصی سازی را به استفاده کنندگان می دهند و 

از یکپارچه سازی سیستم حمایت می کنند.
ZigBee یکی از استانداردهای جهانی پروتکل ارتباطات است که توسط کارگروهی ویژه تحت

IEEE ۸02/15 تعریف شده است. این استاندارد چهارمین استاندارد موجود در این شاخه است و 
همچنین جدیدترین استاندارد در این زمینه به شمار می رود و در دستگاه هایی نرخ انتقال داده و 
مصرف توان بسیار پایین دارند و در واقع ویژگی اصلی آنها طول عمر درازمدت باتری آنها است، 

به کار می رود.
کاربردهای متداول شامل موارد زیر می شوند:

هوشمند،  روشنایی   ،QIVICON مانند  خانگی  اتوماسیون  کنترل:  و  خانگی  سرگرمی های    
و موسیقی فیلم  ـ  امنیتی  و  ایمنی  کاربردهای  پیشرفته،  کنترل دمای 

  حسگر شبکه های بی سیم
  کنترل صنعتی

  تشخیص جاسازی شده
  جمع آوری داده های پزشکی

:Wimax 
یک روش بی سیم فوق العاده سودمند و انقالبی درزمینه دسترسی تمامی کاربران در هر سطحی به 
 Worldwide Intero Perability for Microwave اینترنت است. این نام از حروف اول کلمات
Access گرفته شده و همان گونه که از نام آن پیدا است، راه حلی برای دسترسی به اینترنت است.
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حفاظت در برابر نفوذ آبرقم دومعالئم

بدون حفاظت0ـ

حفاظت شده در برابر چکیدن قطره های عمودی آب1ـ

حفاظت شده در برابر چکیدن قطره های عمودی آب زمانی که 2
دستگاه تا 15 درجه جابه جاشده

حفاظت شده در برابر پاشش آب با زاویه ۶0 درجه3

حفاظت شده در برابر پاشش آب در زوایای مختلف4

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار در زوایای مختلف5

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار زیاد در زوایای مختلف۶ـ

حفاظت شده در برابر غرق شدن دستگاه در آب برای مدت زمان 7
و فشار استاندارد

حفاظت شده در برابر غرق شدن دستگاه در آب برای مدت زمان ۸
طوالنی و فشار استاندارد

عالئم اختصاری بین المللی دستگاه های الکتریکی تجاری
کمیسیون ارتباطات فدرال دستگاه های الکتریکی تجاری که از امواج رادیویی 
استفاده می کنند را مورد تست قرار می دهد تا اطمینان حاصل کند که دستگاه 

بی سیم باعث ایجاد تداخل الکترومغناطیسی با سایر دستگاه ها نمی شود.
کالس A: شامل دستگاه های صنعتی و تجاری طراحی شده برای استفاده در 

خارج از مناطق مسکونی و مکان هایی که تداخل امواج اهمیت کمتری دارد.
تبلت ها،  شخصی،  )کامپیوترهای  نظیر  خانگی  کاربرد  با  دستگاه های  شامل   :B کالس   

و...( خانگی  سینماهای  بلندگوها،  چاپگرها،  همراه،  تلفن  گوشی های 
روپا    تولید    /      فروخته / وارد می شوند دارای عالمت    همه   دستگاه   هایی    که    در   اتحادیه     ا
این  آنها حک شده است. یعنی  اروپا روی  با  )Conformite Europeenne( به معنای منطبق 
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محصول همه استانداردهای مورد نیاز برای فروش در منطقه اقتصادی اروپا 
را دارد. CE عالمتی یکسان برای همه 27 عضو این اتحادیه است. عدد 4 
مورد  آزمایشات  که  است  شرکتی  نشان دهنده   CE عالمت  کنار  در  رقمی 
نیاز برای دادن گواهی را انجام داده است ) این کمپانی ها مجاز نیستند که 

نام خود را برروی دستگاه بنویسند(.

نام فارسینام التیناستاندارد

ETSI
 European Telecommunications

Standards Instituteمؤسسه اروپایی استانداردهای ارتباط از راه دور

IEC
 International Electro technical

Commission
کمیته بین المللی الکتروتکنیکال

)کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک(

IEEE
 Institute of Electrical and

Electronic Engineers

مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک
)سازمانی بین المللی که استانداردهای کلیدی شبکه 

را منتشر می کند. مانند استاندارد رسمی برای 
سیستم شبکه بندی اترنت که IEEE ۸02/3 نامیده 

می شود.(

IETFInternet Engineering Task Force
نیروی کاری مهندسی اینترنت

)سازمانی که مسئول پروتکل های کاربردی اینترنت 
است(

RFCRequest For Commentsدرخواست برای توضیح

Rohs محدودیت های مواد

نام ماده شیمیایی غیرمجاز نام فارسی  عالمت
اختصاری

حد مجاز

Lead سرب Pb < 1000 ppm

Mercury جیوه Hg < 100 ppm

Cadmium کادمیوم Cd < 100 ppm

Hexavalent Chromium Cr VI کروم شش ظرفیتی < 1000 ppm

Polybrominated Biphenyls پلی برومینات بی فنیل PBB < 1000 ppm
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Rohs محدودیت های مواد

نام ماده شیمیایی غیرمجاز نام فارسی  عالمت
اختصاری

حد مجاز

Polybrominated Diphenyl Ethers پلی برومینات دی فنیل اتر PBDE < 1000 ppm

Bis)2ـEthylhexyl( phthalate بیس )2 اتیل هگزیل( فتاالت DEHP < 1000 ppm

Benzyl butyl phthalate بنزیل بوتیل فتاالت BBP < 1000 ppm

Dibutyl phthalate دیبوتیل فتاالت DBP < 1000 ppm

Diisobutyl phthalate دیسو بیوتیل فتاالت DIBP < 1000 ppm

جدول استاندارد IEEE و سرعت انتقال داده

فرکانس کاریاستاندارد
)مگاهرتز(

نرخ داده در کانال 
سازگاری )مگابیت در ثانیه(

1 و 2/42 تا ۸02/112/4۸35

۸02/11a
5/15 تا 5/35 و 5/725 تا 

5/۸25
 ،3۶ ،24 ،1۸ ،12 ،9 ،۶

Fi5ـ4۸Wi و 54

۸02/11b2/4۸35 1، 2، 5 /5 و 2/411 تا
Wi ـ Fi

۸02/11g2/4۸35 1، 2، 5/5 ، ۶، 9، 2/411 تا
4۸، 3۶،24 ،1۸، 12، 54

Fi ـWi با 11 مگابیت در 
ثانیه و کمتر

جدول ارتباط استاندارد IEEE و فناوری آنتن

استاندارد محدوده حداکثر 
سرعت فناوری آنتن سازگار با

۸02/11 2/4 GHz 2 Mbps

۸02/11a 5 GHz 54 Mbps OFDM ـ

۸02/11b 2/4 GHz 11 Mbps DSSS 1
۸02/11

۸02/11g 2/4 GHz 54 Mbps OFDM ۸02/11/۸02/11b

۸02/11n GHz 5  یا 2/4 ۶00 OFDM/MIMO 1
۸02/11a/b/g
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802/11a802/11b802/11g802/11n802/11acمشخصه

زیادکمکمکمکمپوشش دهی

زیادکمکمکمکمظرفیت

بیشتر از 2/4 گیگاهرتزتداخل
کمتر از 5 گیگاهرتز

بیشتر از 2/4 گیگاهرتزبیشتربیشتر
کمتر از 5 گیگاهرتز

کمتر

زیادکمکمکمکمکیفیت

جدول استاندارد IEEE و فناوری بی سیم

سازمان استاندارد
فرکانس توپولوژیصنعتی

RF
توانمحدودهنرخ داده

عملکرد 
باتری 
)عمر(

گره ها

بی سیم

 IEEE
۸02/11a.b.g.n

 Wifi
Alliance2/4 و 5/۸ ستاره ای

گیگاهرتز

11 تا 105 
مگابیت بر 

ثانیه

10 تا 
قابل شارژ زیاد100 متر

32)ساعت ها(

جدول بررسی استاندارد IEEE و کابل های شبکه

IEEE 802/3: Ethernet

۸02/3 bu 201۶ـ استاندارد اترنت زوج به هم تابیده

۸02/3 bv 2017ـ استاندارد اترنت با سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه در فیبر نوری پالستیکی 

۸02/3 bn 201۶ـ استاندارد اترنت برای پروتکل شبکه های نوری غیر فعال در کابل کواکسیال

۸02/3 bp 201۶ـ استاندارد اترنت با سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه در کابل زوج به هم تابیده مسی

۸02/3 bq 201۶ـ استاندارد اترنت با سرعت 25 و 40 گیگابیت بر ثانیه برای T ـ GBASE 25 و T ـ 
40 GBASE

۸02/3 by 201۶ـ استاندارد اترنت با سرعت 25 گیگابیت بر ثانیه

۸02/3 bz 201۶ـ استاندارد اترنت با سرعت 2/5 و 5 گیگابیت بر ثانیه برای T ـ GBASE 2/5 و T ـ 
 5 GBASE

۸02/3 bw 2015ـ ـ   T( تابیده  بهم  زوج  کابل  در  ثانیه  بر  مگابیت   100 سرعت  با  اترنت  استاندارد 
)100  GBASE


