
 

 

 

 

 بانکی های تراکنش پشتیبانی جهت سیمبیاستفاده از سیستم های رادیو شناختگر 

  †زهراالسادات میرعابدینی *علی پورشمسی 

  52/90/4901:خیتار

 ‡چکیده
های نوظهور در زیرساخت های  فناوری اطالعات بانکی ، جهت تراکنش های مالی در حوزه بانکداری ، استفاده از تکنولوژی با توجه به رشد

ترین و سیم یکی از مدرنهای مالی امری اجتناب ناپذیرشده است. سیستم های بیبرقراری  ارتباطات پایدار بین بانکی و انتقال سریع تراکنش
سیم خود نیز رشد چشمگیری داشته و آید. از آنجایی که بکارگیری سیستم های بیهای موجود در این حوزه بشمارمیوژیترین تکنولکارآمد

های ارتباطی درون شهری توسط این روش ارتباطی به یکدیگر متصل هستند، بنابراین نیاز به پهنای باند فرکانسی آنچنان رو بسیاری از سیستم
ای برای های متنوع و گستردهز یک پهنای باند اختصاصی برای یک شرکت یا سیستم مشکل ساز شده است. روشبه رشد است که استفاده ا

های هوشمند رادیو شناختگر به منظور تحقق دسترسی پویا به استفاده بهینه از پهنای باند تا کنون ارائه شده است. درهمین راستا سیستم
-هوشمند خود در حسگری طیفی می توانند پهنای باند خالی موجود در طیف فرکانسی ارتباط بی هایطیف فرکانسی و با به کارگیری سنسور

دهند. لذا در این مقاله ما با ارائه ساختار یک شبکه وری پهنای باند را افزایش سیم را تشخیص داده و با اختصاص آن به مشترکان ،  بهره
ها به شبکه های مالی مراکز داده بانکگر ، بستری را جهت  پشتیبانی از انتقال تراکنشهای رادیو شناختسیم مبتنی بر سیستمارتباطی بی

ایم که بوسیله آن استفاده بهینه از پهنای باند و ارتقاع پایداری سرویس های بانکی روی خواهد داد. همچنین این ساختار با شتاب ارائه نموده
تر های ناشی از در اختیار گرفتن پهنای باند برای اپراتورها ، وارائه سرویس مقرون به صرفههاستفاده بهینه از پهنای باند ، موجب کاهش هزین

 به مشتریان  بانکداری الکترونیک خواهد گردید. 

 

های هوشمند رادیو شناختگر ، دسترسی پویا به طیف فرکانسی ، زیرساخت های  فناوری اطالعات بانکی ، سیستم: های کلیدیواژه
 سیم.بی ارتباطات
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 مقدمه ۱ 5

طبق گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی می توان مشاهده نمود که تعداد تراکنشهای مالی در کلیه 
 بخش زیادی از این .4درصد داشته است 4394رشدی معدل  4901تا  مهر ماه سال  4932بانک های ایران از تیر ماه سال 

وست سامانه یکپارچه كردن و به هم پیهدف با  4934تراکنش ها در بستر شبکه شتاب انجام می شود. شبکه شتاب در سال 
ون یلیم میش از دو و نیمركز شتاب به طور متوسط روزانه بدر حال حاضر .كشور آغاز به كار كرد یها بانك یكارت تمام یها

بین بانک ها  کنش ها در شبکه شتاب نشان می دهد که برقراری ارتباطات شبکهرشد پر شتاب ترا .كندیتراكنش را پردازش م
و مرکز شتاب نیاز به نو سازی  ساختارهای قدیمی در  بخش زیر ساخت ارتباطات و الیه فیزیکی شبکه های بانکی کشور و بروز 

 تراکنش های مالی دارد.  رسانی و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا برای پشتیبانی از حجم رو به افزایش
کابل های  ( در ایالت متحده آمریکا راه اندازی گردید از ساختار4099) 4990ترین شبکه کامپیوتری که در  سال ابتدایی
های بعد تری در سالدر الیه فیزیکی خود استفاده می کرد. سیر پیشرفت در الیه فیزیکی به فناوری های جدید 5زوج تابیده

، کابل کواکسیال و ... ( به صورت گسترده ای مورد  9CAT3    ،CAT5که انواع کابل ها )ازجمله   طوریدست یافت به 
استفاده قرار گرفت. سپس از آن به بهره گیری از فیبر نوری به عنوان یک ابزار کارآمد در الیه فیزیکی شبکه های مخابراتی 

ز پروتکل های نوین ارتباطی پرداخته شد. از طرف دیگر ، استفاده اجهت افزایش پهنای باند و کارایی شبکه های کامپیوتری 
تر گردند. روی دیگر ساختارهای ارتباطی در الیه فیزیکی موجب شد تا کارایی سیستم های مخابراتی بهینه  4MPLSهمچون 

هنای باند مورد استفاده از امواج الکترومغناطیس است ، به عبارت دیگر سیستم های بی سیم جهت افزایش سرعت و پ
 استفاده قرار خواهند گرفت.

کنند. سرعت این امواج در سیم مسی یا فیبر امواج الکترو مغناطیس در خالء با سرعت ثابتی ) سرعت نور ( حرکت می
-یهای انتقال بیابد، که تا حدی نیز به فرکانس وابسته است. از این رو ، استفاده از سیستمنوری به حدود دو سوم کاهش می

کنند ، موجب افزایش سرعت ارتباطات و پهنای باند خواهد گردید. این حقیقت سیم که از امواج الکترومغناطیس استفاده می
موجب شده است که شبکه های بانکی برای پشتیبانی از سیستم های انتقال اطالعات مالی به استفاده از سیستم های 

توان به مخابرات مایکرو ویو  ، مخابرات امواج نوری ، سیم میهای انتقال  بی مخابراتی بی سیم روی آورند . از انواع سیستم
 ای اشاره نمود.  مخابرات ماهواره

کمبود پهنای باند به عنوان یک معضل اساسی  سیم،بی مخابرات از استفاده افزون روز رشد به توجه از سوی دیگر ، با
 های مخابراتی نحوه دسترسی به طیف فرکانسی در شبکه است ارزش با و محدود منبع یک فرکانسی طیف. مطرح گردید

روش تخصیص  کنونی به صورت استاتیکی است. با توجه به تقاضای رو به رشد کاربران برای استفاده از مخابرات بی سیم،این
، با مراجعه به نهاد طیف فرکانسی طیف در آینده نه چندان دور با مشکل مواجه خواهد شد. در حال حاضر، هر کاربر متقاضی

 .مربوطه مجوز استفاده از آن را خریداری میکند
میشود. این امر  تحقیقات اخیر نشان می دهد استفاده نادرست از طیف های مجوزدار، باعث به هدر رفتن منابع طیفی

خریداری شده بال طیف های  توجه محققین را به سمت استفاده دینامیکی از طیف پیش برد. به این ترتیب در ساعاتی که
طیفی خواهند بود. به شبکه هایی که از این  استفاده هستند، دیگر کاربران با رعایت قوانین خاص قادر به استفاده از آن بازه

رادیو به عنوان یک رادیوی هوشمند شناخته میشود چرا که  می گویند.این 5روش استفاده میکنند، شبکه های رادیو شناختگر
و شناسایی طیف های بدون استفاده، پارامترهای خود  6بعد از طیف سنجی رامون خود را مشاهده کند وقادر است محیط پی
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را نظیر مدوالسیون، توان، فرکانس و غیره متناسب با محیط جدید تغییر دهد تا در نهایت بتواند از طیف فرکانسی استفاده 
 کند. 

ی زیر ساخت انتقال ، مبحث هزینه های پیاده سازی و یکی از شاخصه های انتخاب یک روش ارتباطی در شبکه ها
نگهداری آن می باشد. در شبکه های ارتباطی بی سیم بخش مهمی از هزینه ها مربوط به پهنای باند است . بنابراین استفاده 

کار مناسب برای از شبکه های رادیو شناختگر از آنجایی که موجب استفاده بهینه از پهنای باند می گردد ، می تواند یک راه
 کاهش هزینه ها نیز باشد.

با توجه به نکات ذکر شده در باال ، و اهمیت به کارگیری روش های نوین اختصاص پهنای باند ، در این مقاله بر آن شده 
ی ایم که شبکه های رادیو شناختگر را  به عنوان یک تکنولوژی نوین در زیر ساخت های انتقال بی سیم در شبکه های ارتباط

و مشخصا شبکه شتاب مورد استفاده قرار دهیم. در ادامه ابتدا به معرفی سیستم های رادیو شناختگر و نحوه  بین بانکی
ود . در ذکر خواهیم نمهای انتقال داده  را تاریخچه بانکداری الکترونیک و استفاده از زیرساختعملکرد آن می پردازیم سپس 

ای پیاده سازی یک شبکه رادیو شناختگر مبتنی بر نیاز سیستم بانکی کشور برای اتصال انتها ساختار پیشنهادی مقاله را بر
 .کردمراکز داده بانک ها به شبکه شتاب و انتقال تراکنش های مالی حجیم را ارائه خواهیم 

 
 

   سیستم های رادیو شناختگرمعرفی  ۲
 تعیین ها دولت و المللی بین های سازمان توسط آن زا استفاده چگونگی که طیف فرکانسی یک منبع محدود و ارزشمند است

در ایران سازمان تنظیم . دارد عهده بر را تجاری باند پهنای تخصیص وظیفه 4آمریکا فدرال کمیته مثال عنوان به. می شود
از بهینه از  مقررات و ارتباطات رادیویی وظیفه تنظیم ، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تعیین معیار های استفاده

 و مراجعه مربوطه سازمان به باید مشخص باند یک روی اطالعات دریافت و ارسال برای فرکانس را بر عهده دارد. هرکاربر
 کاهش روش این های مزیت جمله از. گویند 5ایستا فرکانس تخصیص روش، این به. کند خریداری را آن  از استفاده مجوز

 باشند.می رسانی خدمات کیفیت افزایش و سازی پیاده و ساخت سادگی تداخل،
 توجهی  قابل قسمت ها، آن به یافته اختصاص باند پهنای و فرکانسی طیف به کاربران نیاز نبودن یکسان گرفتن نظر در با

 گیری چشم ترافیک ، دارای خاص های زمان در فقط نیز دیگر های بخش و مانده  باقی استفاده بدون فرکانسی طیف از
  .است زیاد بسیار ها کاربر تراکم فرکانسی، طیف از هایی بخش در که است ذکر به الزم. دهستن
 طیف از هایی قسمت شوند،می نامیده 9مجوزدار های طیف که کاربران توسط شده خریداری های طیف بر عالوه 

 از پایین های  توان در و مجوزی هیچ بدون توانند می کاربرها. است یافته اختصاص مجوز بدون کاربردهای برای نیز فرکانسی
محدوده . دارند حضور 4ISM  در باند Bluetooth  ،MAX-Wi  ،Fi-Wi چون هایی استاندارد. کنند استفاده بخش این

 باندهای ترین شلوغ از یکی که بودهمگا هرتز (  2.332الی  2.352) همچنین  هرتز گیگا 5.2تا  5.1  بین باند این فرکانسی
 رو روز هر کنند،  می فعالیت بازه این در که ارتباطی وسایل تعداد. گویند 5مجوز بدون باندهای باندها، این به .است سیفرکان

 شود. می سیستم کارایی کاهش به منجر مهم این و شده زیاد بسیار ها سیستم بین تداخل بنابراین هستند، افزایش به
 این نتیجه. کرد ارائه فرکانسی طیف از استفاده بخشیدن بهبود هدف با را گزارشی  5999کمیته فدارل آمریکا در سال 

 ساعات تمام در کاربران از چشمگیری درصد که چرا نیست بهینه ایستا، روش به طیف تخصیص که بود آن از حاکی گزارش
 می هدر بیهوده توجهی قابل میزان به طیفی های فرصت و کنند نمی استفاده کامل طور به دسترس در طیف از روز شبانه
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انگلستان انجام شد محققان به این نتیجه رسیدند که میزان بخش  4در شهر هال 5945در تحقیق جدید تری که در سال  .روند 1

درصد است. تحقیقاتی از این دست نیاز دسترسی پویا و  44.91استفاده شده طیف نسبت به بخش استفاده نشده طیف حدودا 
ساختارهای عادی و سنتی اختصاص پهنای باند  .برداری از آن به صورت فرصت طلبانه را ایجاد نمود  دینامیک به طیف و بهره

عمل می کنند که در آنها استفاده از پهنای باند با قوانین ثابت در حال اجراست   Command-and-Controlبه صورت مدل 
طیف ارائه شد تا مشکل استفاده ناکارامد از طیف را با ارائه . برای ایجاد انعطاف پذیری بیشتر ، تکنیک های دسترسی پویا به 

اجازه دسترسی به طیف برای کاربران بدون مجوز تحت شرایط و محدودیت های خاص ، حل گردد .در حوزه دسترسی پویا به 
مایش داده ن 4دسته بندی برای مدل های این دسترسی ارائه شده است . این دسته بندی ها در شکل  9طیف به طور کلی 

  شده است .

 
 روشهای دسترسی پویا به طیف فرکانسی . 1شکل 

و دسترسی فرصت  Underlayسه زیر مجموعه وجود دارد که در این مقاله ما از روش  5در مدل دسترسی سلسله مراتبی 
م رادیو شناختگر است. مفهواستفاده خواهیم کرد. این مدل دسترسی مورد استفاده در سیستم رادیو شناختگر   9طلبانه

(CR اولین بار توسط )Joseph Mitola  کاربران ثانویه ن بدون مجوز )ارئه گردید . طبق این تعریف کاربرا 4000در سال
SU می توانند ب )( کاربران اولیه ه کانال کاربران اصلی مجوز دارPUدسترسی پیدا کنند به شرطی که کیفیت سرویس )4  

(QOSکاربران اولیه دچار خ ) دشه نگردد و این کیفیت سرویس تضمین شود. تعریف رسمی رادیو شناختگر به این صورت
است که : رادیو شناختگر یک رادیو است که می تواند پارامترهای ارسال خود را مطابق با شرایط محیطی و در جهت تعامل با 

 آن ، تغییر دهد. 
استفاده از سنسور هایش حضور کاربران اولیه را در پهنای باند  رادیو شناختگر یک رادیو نرم افزاری است که می تواند با

را که در واقع باند های طیفی هستند که به  5خود تشخیص دهد. با استفاده از اطالعات این سنسور ها می توان فضای سفید
به کاربرانی که درخواست طور موقت استفاده نمی شوند ، را تشخیص داد. با این اطالعات می توان این فضاهای خالی طیف را 
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نمایی از حفره های طیفی  5نیز گویند. در شکل  4به این فضا های خالی حفره طیفیاستفاده از پهنای باند دارند اختصاص داد. 
 در یک پهنای باند را به همراه کاربران اولیه و ثانویه نشان می دهد. 

 
 حفرهای طیفی در یک فضای فرکانسی -5شکل 

 
ص می ییت های که یک  سیستم رادیو شناختگر دارد به شرح زیر است. حضور استفاده کنندگان مجاز را تشخبرخی از قابل

، (  spectrum management )ن کانال موجودیانتخاب بهتر یی( توانا Spectrum sensingدهد. )حسگری طیفی 
ه کردن کانال در صورت یتخل و (spectrum sharing) ر استفاده کنندگان ین کانال با سایبه ا یهماهنگ کردن دسترس

 چرخه عملکرد یک سیستم رادیو شناختگر را نشان می دهد.  9شکل  .(spectrum mobility)ورود استفاده کنندگان مجاز 

                                                                                                                                                                                   
1 Spectrum Hole 
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 روند اجرای یک سیکل ) چرخه ( عملکرد رادیو شناختگر -9شکل 

 
 افت استفاده کنند باید نکات متعددی در نظر گرفته شود :برای آن که کاربران ثانویه بتوانند از طیف برای ارسال و دری

  اسکن طیف فرکانسی برای کشف باندهای خالی مختلف 

 شودمی این انتخاب بر مبنای نیاز فرکانسی کاربر ثانویه انجام  .اسکن بهترین باند در دسترس.  

 اید به گونه ای حفظ شود که به کمترین قبل از انجام عمل ارسال در باند فرکانسی انتخاب شده ، سطح توان ارسال ب
همچنین سطح توان باید به اندازه ای باشد که حداکثر تعداد کابران ثانویه را  .تداخل ممکن با دیگر کاربران منجر شود

 .پوشش دهد

 پایین را انتقال های با نرخ بیت  .بسته به فاصله و عملکرد خطای مورد انتظار ،  عملکرد مدوالتور هم متفاوت خوهد کرد 
   5QAM-64انجام داد و برای نرخ بیت های باالتر   4QPSKتوان با دومدوالتورهای مرتبه پایین مانندمی

هم داده شود تا دیگر کاربران ثانویه هم بتوانند به باندهای خالی دسترسی داشته  Spectrum Sharingباید اجازه عمل 
 .باشند
 

هم باید طیف به صورت پیوسته چک شود تا هر کاربر اولیه ای بتواند در این حتی پس از شروع عملیات ارسال اطالعات 
در این صورت کاربر ثانویه باید با حداکثر سرعت ممکن این باند فرکانسی را خالی  .رنج فرکانسی برای انتقال دیتا وارد شود

تند : چک پیوسته طیف ، انتخاب فرکانس هس CRهر یک از مراحل باال یکی از اجزای سیستم  .کرده و به باندهای دیگر برود
 Adaptive، کنترل توان ، مدوالسیون  پویا

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
1 Quadrature Phase Shift Keying 
2 Quadrature amplitude modulation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrature_amplitude_modulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrature_amplitude_modulation
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 تاریخچه بانکداری الکترونیک و استفاده اززیرساخت های انتقال داده  ۳
 تاریخ به بعد، بیشتر بانک های تجاری دنیا برای را می توان شروع تحوالت درصنعت بانکداری دانست. ازاین1998سال 

بانکداری  .باالبردن میزان بهره وری خود،به استفاده از فن آوری های پیشرفته در ارائه خدمات و تبادل اطالعات پرداختند
کامپیوتر به نحو چشمگیری درجامعه ایرانی رسوخ یافت و 4999الکترونیک در ایران با سال ها تاخیر شروع شده است. در دهه 

و کاربردهای ویژه و حساسی  ییر یافته و به کاالی اساسی و مورد نیاز همگانی تبدیل شدتجملی به سرعت تغ از کاالی لوکس و
 گرفت و این مقدمه ای بود که بانک های کشور نیز به فکر استفاده از این هدیه را در کار ،حرفه و زندگی شخصی افراد به عهده

پیشنهادشد و درهمان سال به 4935درسال  ون بانکیشگفتی آفرین تکنولوژی افتادند. نخستین پیشنهاد طرح جامع اتوماسی
قرار گرفت و به  رسید. بر اساس همین مصوبه به اجرادرآوردن این مصوبه به عهده بانک مرکزی تصویب مجمع عمومی بانک ها

 .کارکرد همین منظور شرکت خدمات انفورماتیک تاسیس و آغاز به
راه اندازی تلفن بانک ،  VSATآنتن های  نصب،  PINPAD ، عبدرشATMاستفاده بیش از حد از رایانه خرید و نصب 

و سنتی تقسیم  پس از دیگری به تحقق پیوست و بانکداری کشور را به دو بخش الکترونیک و ... از دیگر اقداماتی بود که یکی
 . کاغذ بود بر کرد، که اولی مبتنی بر پیام های الکترونیکی و دومی مبتنی 

هایی در این راستا بر می داشت تا دچار انزوا  رت الکترونیکی در دنیا ایران نیز به ناچار باید گامبه موازات گسترش تجا
عالی فناوری  برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی در کشور انجام شد. درهمین راستا شورای نگردد. لذا تالش های متعددی

ف کرد. بر این اساس پیاده سازی تجارت الکترونیکی نیاز به تعری وظایف مختلفی را برای بسیاری از سازمان ها 4اطالعات
 . الکترونیکی زیرساخت پرداختو  زیرساخت امنیتی، زیرساخت مخابرات :سه زیرساخت داشت  فراهم شدن

در اولین قدم  الکترونیکی را، بانک مرکزی به عهده گرفت. مطالعات بانک مرکزی آغاز شد و زیر ساخت سوم یعنی پرداخت
کشور مشکل بزرگی بود که باید حل می شد و این نخستین  ولین و بزرگ ترین مشکل برخورد کرد. عدم ارتباط بانک هایبه ا

پیش ازطرح شتاب نقل و انتقال پول .شتاب بود که ضرورت خویش را به نحو انکار ناپذیری به رخ می کشید جرقه زایش طرح
کرد.  ب در مراحل بعدی اجرای انتقال الکترونیکی وجوه را جایگزین آنطرح شتا فقط باچکهای رمز دار امکان پذیر بود که

برقراری ارتباط بین بانک ها طراحی و اجرا شده  شتاب)شبکه تبادل اطالعات بین بانکی( یک سوئیچ ملی است که با هدف
 .است

های زیرساختبه تناسب آن اندازی شتاب سیر تحول پرداخت الکترونیکی روز به روز پیشرفت بیشتری داشت و پس از راه
های بانکی را پشتیبانی کرده و یک های نوین مجهز شدند تا بتوانند رشد چشمگیر میزان تراکنشانتقال داده نیز به تکنولوژی

ارتباط پایدار و مناسب برای بانکداری الکترونیک در کشور بوجود آورند. یکی از این تکنولوژی های نوین استفاده از ارتباطات 
ای استفاده شد که درآن برقراری نقاط یک شبکه بانکی از طریق ماهواره سیم بود. در این حوزه ابتدا از ارتباطات ماهواره بی

خود را  یساعت گردش مدار 51خط استوا ثابت شده است و هر  یمواز یبا مدار ین نوع ماهواره در نقطه ایا ) 5ثابت مدار
ای ( برقرار گردید. این نوع مخابرات ماهواره.باشد یم km   35000واره ها حدودا ًن دسته از ماهیكند. ارتفاع ا یكامل م

شوند که کاربرد های فراوانی دارند و یکی از موارد مورد ( شناخته می9VSAT)  نی کوچکیانه های زمیپا به نام اصطالحاً 

                                                                                                                                                                                   
1 ICT 
2 Geostationary Earth Orbit 
3 Very Small Aperture Terminal 
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مخابرات زمینی برای آنها مقدور نیست یا بسیار پر  ای است که امکان برقراری خطوطاستفاده آنها ارتباط بین نقاط دور افتاده 3

  هزینه است.
تاخیر در انتقال تراکنش های بانکی به دلیل برای برقراری ارتباط بانکی ،  VSATهای استفاده از مزیتبا وجود تمامی 

همین میزان برای دریافت میلی ثانیه برای ارسال به ماهواره و به  299مسافت زیاد آن تا ماهواره )در حالت تئوری حداقل 
) به طور متوسط هزینه اجاره هر مگاهرتز پهنای باند در باند  ایو همچنین هزینه اجاره پهنای باند ماهواره ها نیاز است( داده
Ku  آمریکا تخمین زده می شود عالوه بر آن هزینه تجهیزاتی همچون مودم ،  9999حدوداLNB  وBuc بایست در نیز می

های درون شهری نقطه به نقطه برای اتصال نقاط همچون شبکهدیگری  باعث شده است تا ارتباطات بی سیم شود(نظر گرفته 
ای بیشتر برای نقاط دور و با فاصله زیاد استفاده درون شهری یک شبکه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از مخابرات ماهواره

 شود.  
 اصلی تقسیم شوند:می توانند به سه دسته  Wireless سیستم های

از امواج رادیویی استفاده می کند و خط دید مستقیم برای برقراری ارتباط الزم دارد. برخالف  ثابت: Wireless سیستم (1
، این سیستم ها از آنتن های ثابت استفاده می کنند و به طور کلی می Wireless هایتلفن های همراه و یا دیگر دستگاه

توانند برای ارتباطات پرسرعت اینترنت و یا تلویزیون مورد های کابلی باشند و میی شبکهتوانند جانشین مناسبی برا
استفاده قرار گیرند. امواج رادیویی وجود دارند که می توانند اطالعات بیشتری را انتقال دهند و در نتیجه از هزینه ها می 

 کاهند.

از خانه، دفتر کار و یا در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار  دستگاهی است که معموالً خارج :قابل حمل Wireless سیستم (2
ها. این  PDA می گیرند. نمونه های این سیستم عبارتند از: تلفن های همراه، نوت بوک ها، دستگاه های پیغام گیر و

 سیستم از مایکروویو و امواج رادیویی جهت انتقال اطالعات استفاده میکند.

برد. این این سیستم از امواج مادون قرمز جهت انتقال سیگنال هایی محدود بهره می :مادون قرمز Wireless سیستم (3
سیستم معموالً در دستگاه های کنترل از راه دور، تشخیص دهنده های حرکت، و دستگاه های بی سیم کامپیوترهای 

امپیوترهای نوت بوک و شخصی استفاده می شود. با پیشرفت حاصل در سالهای اخیر، این سیستم ها امکان اتصال ک
، شبکه Wireless کامپیوترهای معمولی به هم را نیز می دهند و شما به راحتی میتوانید توسط این نوع از سیستم های

 .های داخلی راه اندازی کنید

 
 

 ساختار پیشنهادی مقاله  4
 

که به صورت نقطه به نقطه و با استفاده از سیم ثابت های بی، در این مقاله قصد داریم از سیستم 9و  5با توجه به بخش های 
ها با مرکز شتاب استفاده کنیم. بانک 4تکنولوژی رادیو شناختگر به یکدیگر متصل هستند جهت برقراری ارتباط بین سرپرستی

شود ارسال میها  ها برای اتصال به شتاب به سرپرستی بانکباتوجه به مطالب ارائه شده در باال ، داده ها ی بانکی تمامی بانک
شود. این لینک مخابراتی در برخی موارد یک زیرساخت و از آنجا به وسیله یک لینک مخابراتی به مرکز شتاب متصل می

سیم نقطه به نقطه جهت برقراری ارتباط چندین نود یک شبکه یک ساختار شبکه بی 1است. در شکل  5وایرلس نقطه به نقطه
 ه است. رادیو شناختگر هوشمند پیشنهاد شد

 

                                                                                                                                                                                   
1 Headquarter 
2 Point to Point 
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 . ساختار پیشنهادی ارتباط شبکه رادیوشناختگر هوشمند 1شکل 

 
نود که هر یک سرپرستی یکی از بانک های کشور است از طریق یک لینک وایرلس نقطه  0فرض بر این است که  1در شکل 

دیوشناختگر برای اتصال استفاده خواهند کرد. ها هر یک از ساختار رابه نقطه به مرکز شتاب متصل شده است.  اما این نود
کانال موجود دسترسی دارد. از آنجایی که در سیستم های  0مزیت ساختار پیشنهادی مقاله این است که نود مرکزی به تمامی 

با توجه به رادیوشناختگر نیاز است که هر کاربر کانال خود را همواره زیر نظر داشته باشد و به وسیله حسگری طیفی هوشمند و 
های طیفی و فضاهای فرکانسی خالی را یافته و به کاربر ثانویه اختصاص دهد. لذا مقاله ، حفرهدوم نکات ذکر شده در بخش 

تواند در نود مرکزی به صورت متمرکز انجام گردد. در ساختارهای عادی شبکه های رادیو این پروسه سنگین محاسباتی می
صورت فرصت طلبانه از طیف فرکانسی خالی استفاده خواهدکرد اما در اینجا ما مفهوم کاربر ثانویه شناختگر یک کاربر ثانویه به 

 را به نحوه دیگری تعریف خواهیم نمود.
در ساختارهای نوین بیشتر  802.11Nسیم نقطه به نقطه بر اساس استاندارد های بیتفاده از سیستمنجایی که اسآاز 

های ساختار پیشنهادی بر اساس همین استاندارد عمل خواهند کرد. طبق قوانین کشور و بر نودتمامی  مورد توجه قرار گرفت.
در  یبرون ساختمان یهاستگاهیاز ا یبردارس و بهرهیستاو ارتباطات رادیویی ، اساس دستور العمل سازمان تنظیم مقررات 

 یمگاهرتز( برا 2352-2332گاهرتز و م 5199- 2/5139 یفركانس یهاگاهرتز )در محدودهیگ  2.3و  5.1 یفركانس یباندها
 point to) ا نقطه به چند نقطهی (point to area) نقطه به سطح یجاد پوشش برون ساختمانیا اینقطه ارتباط نقطه به 
multipoint) ( توسط یریثابت )بدون تحرك پذ ییبه كاربران نها سیمری بیق فناوینترنت از طریرضه خدمات اع یبرا

سازمان،  ین شده از سوییتع یو ضوابط فن یتین امنیت موازینترنت با رعایت امشمول ارائه خدما یهاپروانه یکیندگان دار
 . خواهیم کردهای باند آزاد استفاده د. لذا از همین فرکانسباشمیبدون اخذ پروانه مجاز 

های همین ه دلیل اینکه بسیاری از کاربران از کانالهای باند آزاد دارد اما بهایی که استفاده از فرکانسبا تمامی مزیت
و استفاده همزمان یک کاربر دیگر و ایجاد نویز بر روی کنند، بنابراین احتمال آلودگی فرکانسی های آزاد استفاده میفرکانس

) منظور از نویز  ر محیط توان به وجود نویز دها میارتباط اصلی همواره وجود دارد. از دیگر مشکالت استفاده از این فرکانس
، تداخل را دشوار می سازد(در محیط هر موج رادیویی است که با امواج مورد نظر ما همراه است و پیدا کردن موج مورد نظر 

که بعضی از تجهیزات الکترونیکی از امواج رادیویی استفاده می کنند، تداخل این امواج می تواند  از آنجایی)امواج رادیویی 
این تجهیزات را مختل کند. متاسفانه فرکانس تلفن های بی سیم و اجاق های ماکروویو با فرکانس مورد استفاده عملکرد 

یکسان است و این تلفن ها و اجاق ها می توانند تداخل امواج رادیویی ایجاد کنند که اولین  سیمبی بعضی از تجهیزات شبکه
اشکال دیگر امواج رادیویی تضعیف آنهاست که به هنگام )رادیویی تضعیف امواج  ،(نتیجه آن کاهش سرعت انتقال است

مساله دیگر در )امواج رادیویی  انعکاسو ( انتقال در فضا رخ می دهد. تضعیف امواج رادیویی با شرایط جوی بیشتر می شود
شی بر می خورد انعکاسی تولید انتشار امواج رادیویی ، انعکاس این امواج در برخورد به اشیاء است. وقتی موج رادیویی به یک 
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می کند و گیرنده رادیویی موج اصلی را به همراه موج منعکس شده با هم دریافت می کند. اگر موج به اشیاء زیادی برخورد  49
تواند عاملی اثر گذار بر یک اشاره نمود که هر یک می  (کند ، انرژی خود را از دست می دهد و به شدت تضعیف می شود

 یم باشد. سارتباط بی
چندین راهکار برای مقابله با مشکالت ذکر شده وجود دارد از جمله آنها استفاده از فرکانس های اختصاصی  و عدم 

های باند آزاد می باشد که خود مستلزم استفاده از فرکانس های باالتر است که عالوه بر نیازمندی به استفاده از فرکانس
اما راه حل پیشنهادی مقاله های اختصاصی نیز وجود دارد. ختیار گرفتن این فرکانسهزینه در ا ،تجهیزات گران قیمت تر

استفاده از ساختار یک شبکه هوشمند رادیو شناختگر است. در اینجا ما هر نوع تداخل فرکانسی ، نویزهای محیط یا سایر 
کاربر اولیه تلقی خواهیم نمود ، پهنای باند مشکالت مخابراتی که در هر کانال  مورد استفاده مشاهده گردد را به عنوان یک 

 مورد نظر را غیر آزاد تلقی نموده و کانال فوق را یک کانال اشغال شده فرض خواهیم نمود. 
از  ییباند آزاد است و در بخش ها یاز پهنا یمشخص کند که چه بخش سازد که یاستفاده کننده را قادر م این سیستم ،

های باند آزاد . پهنای باند مورد استفاده ما فرکانسکند یت میباشد، فعال یه کنندگان مجاز مفرکانس که متعلق به استفاد
در این پهنای باند به صورت (  گیگا هرتز 2.3و  5.1های باند کانال )  های موجوداست بنابراین می خواهیم از تمامی کانال

ای از مواقع به صورت کند هم در پارهوان کاربر اولیه عمل میدر اینجا هر نود شبکه هم به عنفرصت طلبانه استفاده کنیم. 
های آزاد یک فرکانس بر اساس فرکانس 1کاربر ثانویه عمل خواهد کرد، بدین صورت که در ابتدا به هریک از نودهای شکل 

اط نودهای موجود ارتب 0. از آنجایی که نود مرکزی به تمامی ین جا این نود کاربر اولیه است(دهیم ) درااختصاص می
با  ا مرکز شتاب را  بررسی کند و لینک ارتباطی هر نود بتواند تمامی پارامترهای مخابراتی دسترسی دارد بنابراین این نود می

سطح سیگنال تمامی کانالها بررسی می شود سپس هر نود داده های خود را در هر کانال آزادی که  های حسگری طیفیروش
ها مهمترین بخش عمکرد نودکند ارسال نماید) در این جا به صورت کاربر ثانویه عمل خواهد کرد(. نود مرکزی اعالم می

 این بههای آزاد تعیین شده توسط نود مرکزی است. ها در کانالعملکرد آنها به عنوان کاربر ثانویه در ارسال صحیح داده

 : دهد انجام باید را مهم عملکرد چهار رادیوشناختگر کاربر ترتیب

 با تداخل بدون طیف از مشترک  استفاده برای اولیه کاربران استفادهی بدون فرکانسی باندهای شناسایی :طیفی حسگری 
 بال موقتا که اولیه طیف از بخشهایی .است پذیر امکان رادیویی محیط بادائمی  تعامل طریق از کار این .اولیه کاربران
 های حفره این بایستی ابتدا اولیه کاربر پس شود، می  سفیدخوانده فضای یا فیطی های حفره نام به ماندمی  استفاده

 .بیابد را طیفی
 شناسایی را طیف آن مشخصات بتواند ابتدا باید ثانویه کاربر شدند، تعیین طیفی های حفره اینکه از پس :طیف مدیریت 

 .باشد داشته مطابقت لزوماتشم با شکل بهترین به که کند انتخاب خود ارسال برای را طیفی و کرده
 یا آزاد بتواند باید که ترتیب این به .باشد داشته آگاهی موجود طیف از همواره باید ثانویه کاربر :طیف در تحرک قابلیت 

 روی ای اولیه کاربر که زمان هر و کند ارسال به اقدام بود آزاد کانال که زمان هر و کرده شناسایی را طیف بودن اشغال
 دستگاه یک بنابراین .آید وجود به ارتباطش در ای وقفه اینکه بدون کند، سوئیچ دیگر فرکانسی طیف به شد، رظاه طیف

 تکنولوژی از بتواند آن افزار سخت و باشد داشته را مختلف های فرکانس در دریافت و ارسال قابلیت باید رادیوشناختگر
  .کند استفاده مختلف دسترسی های

 بگذارد اشتراک به ثانویه کاربران سایر با را شده شناسایی خالی طیف بتواند باید کاربرثانویه یک :فطی گذاری اشتراک به. 
 .هستند آگاه طیف از همواره که کندمی  پذیر امکان را ارتباطی پروتکلهای رادیوشناختگر های شبکه در عملکردها این

 برای ثابت فرکانسی باند اختصاص احتساب با که مرسوم، اطیارتب های پروتکل کارایی روی طیف از پویا استفادهی البته،
شان ن 5 شکل در آنها بین تعامل  رادیوشناتخگر ی شبکه ارتباطی های مولفه دارد عکس تاثیر اند، یافته توسعه ارتباط

 لکردهایعم که است واضح کنیم، نگاه رادیوشناختگر شبکه ی یک ارتباط نحوه ی به داده شده اند.اگربصورت الیه ای
 .سازندمی  ضروری را 4یالیه ا بین طراحی یک شبکه این
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 رادیوشناختگرشبکه  ارتباطی عملکردهای .2شکل 

 
) این بر اساس چهار نکته ذکر شده فوق اگر یک نود هنگام ارسال داده خود بر روی کانال اولیه خود با مشکل مواجه شد 

مخابراتی کانال اصلی که در ابتدا برای آن تعیین شده است و این نود در آن به  تواند هر تغییر مخربی در پارامترهایمشکل می
های انجام شده توسط نود بایست با توجه به آنالیزها و پردازشکند را شامل شود( میصورت کاربر اولیه سیگنال ارسال می

تعیین شده توسط نود مرکزی به ارسال داده مرکزی برای کانال ارتباطی این نود ، فرکانس خود را تغییر داده و در کانال 
 بپردازد. 

باشد زیرا که در با توجه به ماهیت شبکه رادیو شناختگر استفاده از مدوالسیون های عادی در آن امکان پذیر نمی
انس مشخص برای ارسال فرض اصلی مبتنی بر اختصاص داشتن یک فرک ،  سیمهای بیهای رایج برای سیستممدوالسیون

های نود نال است. این در حالی است که در سیستم رادیو شناختگر فرکانس کاری فرستنده همواره بر اساس تصمیمسیگ
های بسیار کوتاه چندین بار فرکانس و کانال ارسالی فرستنده تغییر یابد. به مرکزی ، تغییر خواهد کرد و ممکن است در زمان

از مدوالسیون جدیدتری به نام  4OFDMفاده از مدوالسیون همین جهت در سیستم رادیو شناختگر به جای است
5NC_OFDM  .استفاده خواهیم کرد 

OFDM است  9یریون چند كارم مخصوصی از مدوالسین روش فریا .باشدیم روش مدوالسیون تقسیم فرکانسی متعامد
گردد. در روش یارسال م یصورت موازتر به نییپا یهاچند كاریر با نرخ بیت یبر رو ت باالیكه در آن اطالعات با نرخ ب

OFDM نه یز به صورت بهیباند ن یها از پهنار كانالیبه علت متعامد بودن ز ر كانالین زیچند یعالوه بر ارسال اطالعات بر رو
در  د.كنیستم وجود دارد اشاره میس یكاربرها یهاكه درفركانس یقیدق یاضیز به روابط رین 4متعامد شود كه واژهیاستفاده م

با فركانس باال( در  ینوسیس یها)موج ییهاکاریرد شده با استفاده از یتول یهان شکل موجیاز ا یادیون تعداد زیمدوالساین 
آنها، به علت انتخاب مناسب  یشوند كه با وجود تداخل فركانس یده میچ ییهاكنار هم در فركانس یحوزه فركانس، به نحو

 آنها به طور كامل وجود دارد. یاز، امکان جداسکاریر یهافركانس

                                                                                                                                                                                   
1 Orthogonal Frequency Division Multiplexing  
2 Non Continues OFDM 
3 Multi Carrier Modulation 
4 Orthogonal 
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الزم  FDMی)كه برا ید كه در آن بدون استفاده از گارد فركانسید 4FDMاز  یتوان بصورت فرم یرا م OFDMدر واقع  45
 یحیكه بفاصله مضرب صح ییرهایزیر كار یم. در واقع با مدوله كردن داده رویكن یف استفاده میاست( با حداكثر بازده از ط

 فیط واقع درافت. یف و نرخ ارسال باال دست یتوان به حداكثر استفاده از ط یگنال( واقع شده اند، میس یزمان دوره Tاز ) 
OFDM م یف مسطح خواهیست ، با جمع كردن آنها به طیکوئیل شده است كه مانند شرط نایتشک سینکتابع  یاز تعداد

، یكامل فركانس یز بازدهیو ن ISIعالوه بر مقابله با  OFDMاست. نكته مثبت  یكامل فركانس ین همان بازدهید كه ایرس
نمایی از  9در شکل قابل انجام است. یبسادگ IFFT2 لهین كار بوسیتال است، كه ایجید یبا پردازشگرها یاده سازیپ یسادگ

 ها نمایش داده شده است. این سیگنال

 
 OFDMاستفاده شده در  SINCوابع . ت 9شکل

استفاده کنیم ) فرکانس ثابتی  OFDMتوانیم از مدوالسیون های رادیوشناختگر نمیشد در سیستمهمانطور که قبال بین 
در استفاده کنیم.  NC_OFDMدر اختیار نداریم(. لذا می بایست از مدوالسیون تطبیق پذیر با سیستم رادیوشناختگر یعنی 

نمایش  NC_OFDMشناختگر بر اساس مدوالسیون  یک فرستنده رادیو بلوک دیاگرام پیشنهادی مقاله برای ساختار 3شکل 
 داده شده است. 

 
 

 
 NC_OFDMفرستنده یک سیستم رادیوشناختگر با مدوالسیون بلوک دیاگرام پیشنهادی برای .  3شکل 

 

                                                                                                                                                                                   
1 Frequency Division Multiplexing 
2 Invers Fast Fourier Transform 
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NC_OFDM  مبتنی بر تکنولوژی حفره طیفی و بر اساس تکنولوژیOFDM  .هسته اصلی آن حفره  بنا شده است
 Sub carrierحفره های طیفی آن مشخص شده اند و طیف فرکانسی با   OFDMد در یک سیستم فرض کنی طیفی است.

توان این حفره های طیفی را با استفاده از قابلیت سیستم می  .بین  کاربران مجاز تقسیم شده است OFDMهای سیستم 
OFDM دمورد استفاده قرار دهیم و کاربران ثانویه از این حفره های استفاده کنن. Sub carrier  بایست توسط میهایی که

غیر پیوسته یا  OFDMمورد استفاده قرار گیرد به صورت رندم و غیر پیوسته هستند به همین دلیل به این سیستم  CRکاربر 
NC_OFDM گوییم.می 

های ورودی هعمل خواهند کرد ، بدین ترتیب که داد 3نودهای ساختار پیشنهادی مقاله هر یک بر اساس فرستنده شکل 
با توجه شود( استفاده می 4QAM های خانودهبه فرستنده ابتدا وارد بلوک مدوالسیون شده ) در اینجا معموال از مدوالسیون

بایست غیر فعال شوند. بلوک برخی از زیر حامل ها به دلیل جلوگیری از تداخل با کاربر اولیه  می NC_OFDMبه مفهوم 
Subcarrier ON/OFF از اطالعاتی که نود مرکزی از کانال مطلوب برای این نود بدست آورده کاریرهایی را که  اده با استف

) براساس حسگری طیفی نود مرکزی و  کنددر بلوک " تبدیل سریال به موازی" مشخص می را مجاز به ارسال داده هستند
 اکنون کاربر ثانویه  .شوندزیر حامل ها غیر فعال تا برخی از  ( 802.11Nهای استاندارد های طیفی موجود در کل کانالحفره

تواند در زیر جامل های آزاد داده های خود را بدون تداخل با کاربر اولیه ارسال نماید. این داده های مدوالسیون شده از می
 بل ها اضافه به سیم یک پیشوند چرخشی 9یکنند و برای کاهش تداخل بین سیمبلمی عبور  5بلوک مبدل معکوس فوریه سریع

کند. پس از آن داده ها از حالت موازی به می عمل شود. این پیشوند چرخشی به عنوان یک گارد بین دو سیمبل متفاوتمی
شوند و پس از تقویت در تقویت کننده توان میبه یک سیگنال آنالوگ تبدیل  4شده و در مبدل دیجیتال به آنالوگسریال تبدیل 

شوند و سپس توسط می تعداد مشخصی از داده های ورودی مدوالسیون NC_OFDMند.در سیستم شومی به آنتن فرستاده 
IFFT  شوند. میبا یکدیگر ترکیبIFFT  گیرد.میبرای تولید زیر حامل های متعامد مورد استفاده قرار  

ها( با یک بانکب را ) سرپرستی با روند توضیح داده شده ، ما با استفاده از یک ساختار رادیوشناختگر هر نود در شبکه شتا
همچنین  ارتقاع پایداری سرویس های بانکی روی خواهد داد.ایم که بوسیله آن پهنای باند بهینه و به مرکز شتاب متصل نموده

 یک سرویس ارزان و مطمئن به مشتریان بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد.با صرفه جویی در استفاده از پهنای باند 
 

 وجمع بندی  یجنتا 5
های ابتدایی برای برقرای ارتباط بین بانکی استفاده شده بود. پس در ساختارهای قدیمی ارتباطی در شبکه شتاب از تکنولوژی

های نوینی همچون از تکامل شبکه شتاب لزوم بهینه سازی الیه فیزکی در زیرساخت انتقال داده موجب شد تا از سیستم
سیم دیگر نیاز به صرف های مخابرات بیخشی از این شبکه استفاده شود. با استفاده از سیستمسیم نیز در بارتباطات بی

هزینه و زمان برای برقراری یک لینک مخابراتی که معموال با مشکالتی همچون عدم امکان کابل کشی یا زمان بر بودن مواجه 
مقاله به آنها اشاره شد موجب آن شد که بسیاری از این  اما مشکالت لینک های مخابراتی بی سیم که دربود ، برطرف گردید. 

ارتباطات بی سیم نا مطمئن گردیده و بیشتر به عنوان یک لینک پشتیبان استفاده گردد. ما در این مقاله با ارائه پیشنهادی 
ری ارتباطات بین های رادیوشناختگر ساختار جدیدی را برای برقراسیم با شبکههای مخابرات بیمبتنی بر ترکیب سیستم

-یک سیستم هوشمند در تشخیص فرکانس به کار گیری بانکی در شبکه شتاب ارائه نمودیم. با استفاده از این ساختار به دلیل 

های آزاد به صورت بهینه تری استفاده نمود و از در اختیار توان از پهنای باند فرکانسهای فرکانسی مطمئن ، میها و کانال
های معیوب و انتقال ند بیشتر جلو گیری نمود. از سوی دیگر سیستم رادیوشناختگر با تشخیص نویزها و کانالگرفتن پهنای با

 های بانکداری الکترونیک و دسترس پذیری سرویس های بدون نویز ، موجب افزایش پایداری سیستم ارتباطیها به کانالداده

                                                                                                                                                                                   
1 Quadratic Amplitude Modulation  

2 Invers Fast Fourier Transform (IFFT) 
3 Inter Symbol Interference 
4 Digital To Analog Invertor(DAC) 
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توان اینگونه بیان نمود که افزایش تراکنش های بانکی گردد. همچنین میمی و  ی و کاهش قطع ارتباط ناشی از آلودگی فرکانس 41
نیاز به پهنای باند بیشتر جهت برقراری ارتباطات بین بانکی را افزایش خواهد داد اما با استفاده از ساختار پیشنهادی مقاله از 

استفاده از تواند به عنوان راهکاری در مقابل شود. چنین سیستمی میتری استفاده میهمین پهنای باند موجود به نحوه بهینه
های های ناشی از در اختیار گرفتن این فرکانسفرکانس های اختصاصی و نیازمندی به تجهیزات گران قیمت تر، هزینه

 اختصاصی را کاهش داده و موجب صرفه جویی اقتصادی گردد.
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