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 چکیده :

کشور است، مالی در  هایتراکنشبانکی و شاهراه  هایشبکهبستر ارتباطی در  ترینحیاتی)شتاب و شاپرک(  بانکیبینشبکه 

 روازاینو مشتریان به همراه خواهد داشت.  مؤسسات، هابانکسنگینی برای  هایهزینههرچند کوتاه در آن،  ایوقفهکه 

. به این منظور از استطراحی آن  هایاولویت ترینمهمو  ترینضروریاین شبکه، جزء  دهیسرویسماندگاری باال در 

تباط با ماندگاری باال، جهت پشتیبانی از خطوط زمینی و وایرلس در این شبکه یک ار عنوانبه ایماهواره هایلینک

 است. شدهاستفاده

، در شرکت خدمات از تأخیرکشور، جهت دستیابی به بهترین کیفیت و کمترین  بانکیبینبا توجه به ماهیت ارتباطات شبکه 

ستفاده از این تکنولوژی، بهینه نبودن استفاده از است. نقص ا شدهاستفاده MCPC-SCPCبا تکنولوژی  ایماهوارهشبکه 

کامل مرتفع گردیده  طوربه، این مشکل سامانه اختصاص پویای پهنای باندو طراحی  سازیپیادهکه با  استپهنای باند 

 تصوربهاست. این سامانه، قطعی خطوط زمینی/وایرلس ارتباطات هر بانک را بر اساس میزان ترافیک روی مسیر فضایی، 

. پس از اتصال دهدمیرا ارتقا  موردنظربانک  ایماهوارهزمان ممکن پهنای باند ارتباط  ترینکوتاهاتوماتیک تشخیص داده و در 

مجدد خطوط زمینی/وایرلس، سامانه پس از حصول اطمینان از پایداری ارتباط، میزان پهنای باند مصرفی پایانه را کاهش 

. ویژگی بارز این سامانه، آیدمیکلیدی سامانه به شمار  هایمزیتداری در عملکرد از و پای دهیپاسخدهد. سرعت در می

دارد. طراحی الگوریتم در این  یدر پالگوریتم تخصیص بهینه پهنای باند ماهواره است، که کمترین هدر رفت پهنای باند را 

نقاط مختلف  EIRPماهواره و  Footprint، ، فرکانس، محاسبات کامل بودجه لینکBitrateسامانه با توجه به تغییرات 

، مورداستفاده BUC، نوع هاپایانهاز نتیجه این محاسبات میزان توان ارسالی از هاب و  گیریبهرهاست. سپس با  گرفتهانجام

ر . همچنین با توجه به وابستگی پارامترهایی نظیاندشدهتعیین هاپایانهدر ارسال از هاب و  FECنوع مدوالسیون و 

Acquisition Range  بهSymbol Rate  صورتبهدر زمان ارتقای اتوماتیک پهنای باند، این پارامتر توسط الگوریتم 

کشور  بانکیبینعملیاتی در شبکه  صورتبه 1۹۳۱سال  ماهاردیبهشت. این سامانه از شودمیبرخط محاسبه و اعمال 

لیاتی شدن این سامانه عالوه بر اینکه تخصیص پهنای باند ماهواره به . با عمباشدمی دهیسرویسشده و در حال  سازیپیاده

، هزینه پهنای باند ماهواره پذیردمیدر زمان نیاز صورت  صرفاًو  هرلحظهشتاب و شاپرک بر اساس نیاز ترافیکی، در  هایلینک

ا در پی داشته است. در این مقاله به کاهش خروج ارز از کشور ردالر  0۵۵.۵۵۵، که سالیانه بیش از یافتهکاهش %۱۵بیش از 

 است . شدهپرداختهاین سامانه  سازیپیادهنحوه طراحی و 

 MCPC/SCPC، مدیریت بهینه پهنای باند، بانکیبین، شبکه ایماهوارهارتباط  زیرساختکلمات کلیدی : 
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National inter banking network is the most critical communication platform  between banking 

networks and also is the main center of financial transaction in whole country. So even a 

short interruption in this network, can impose significant costs on banks, financial institute 

and also customers. Therefore high availability for services in this network is one of the most 

important and essential priorities considered in designing the network. For this purpose, 

satellite link as a reliable and highly available communication technology is applied as a 

terrestrial and wireless links backup. 

Based on the necessities we have in national inter banking network, satellite link that is used 

in this network must have best link quality and least delay. Therefore the MCPC-SCPC 

network which has a high quality and high throughput is applied as backup link. Besides 

these benefits, the main problem of using this satellite network is that the bandwidth usage is 

not optimized. This problem is totally solved by designing and implementing a "SCPC 

Dynamic Bandwidth Allocation system". This system automatically detects the disconnection 

of terrestrial link for each node (bank) based on measuring the traffic on satellite path and 

increases the satellite bandwidth for that node in a very short time. After terrestrial link 

reconnection, this system checks the stability of the terrestrial link then decreases the satellite 

bandwidth to initial point. Proper response time and high stability in operation are key 

features in this system. Furthermore this system has efficient satellite bandwidth management 

algorithm that causes best performance in satellite bandwidth usage. Algorithm used in this 

system is designed due to different parameters such as bitrate, frequency, link budget 

calculation, satellite footprint and EIRP in different geographical points. Then by using the 

results of these calculations, parameters such as needed transmitting power from hub and 

remotes, BUC type, modulation type and FEC rate are determined. Also according to 

dependency between some parameters such as acquisition to symbol rate, these parameters 

are calculated and changed by algorithm simultaneously while increasing the bandwidth is in 

progress. It should be noted that by implementing this system there is no need to use other 

equivalent software products from other countries with high costs. This system has been 

operational in national inter banking network since May of 2016.As a result not only 

bandwidth allocation to SHETAB and SHAPARAK links is done base on traffic demand but 

also the bandwidth cost is decreased more than 50% that can save more than $500,000 

annually. This article is about details of design and implementation of this system. 

Key Words: Satellite communication infrastructure, National inter banking network, SCPC 

Dynamic Bandwidth Allocation system 
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 مقدمه :

باشند. در حال ها در شبکه بانکی کشور میترین پارامترو حیاتی ترینمهمهای ارتباطی از کیفیت و ماندگاری باالی لینک

های ارتباطی ترین شبکههایی نظیر شتاب، چکاوک، شاپرک و ... یکی از حیاتیحاضر شبکه بانکی کشور باوجود ارائه سرویس

تواند خسارات زیادی در پی داشته باشد. بسیاری از مراودات موجود کشور است که هرگونه خللی در عملکرد این شبکه می

شماری در های بیگیرد. روزانه تراکنشها و مؤسسات مختلف پولی و مالی انجام میشتاب و از درگاه بانک ازطریقبانکی روزانه 

تراکنش در  یلیونچهار مها در برخی ساعات به بیش از گردد که بعضاً نرخ این تراکنشهای شبکه بانکی انجام میسرویس

چک در ساعت روی سرویس چکاوک  صد هزارتراکنش در ساعت در شاپرک و بیش از  یلیونچهار مساعت در شتاب، بیش از 

کند و مؤید آن است که حتی بروز دقایقی بانکی را مشخص میهای بیناهمیت ماندگاری شبکه ازپیشبیشرسد. این آمار می

می  تحمیل های مجری ی را به شرکتآورو بار مالی سرسام هناپذیری را به همراه داشتها صدمات جبرانخلل روی این شبکه

 .نماید

 MPLS1 ،PTP2شبکه  زمینی ) وطخطو از طریق هر بانک یا موسسه از ساختمان مرکزی بین بانکی در حال حاضر ترافیک 

راکز گردند و اختالل در این ممیبرقرار مراکز مخابراتی  ازطریقشوند. این ارتباطات میمنتقل به سرور مرکزی یا وایرلس و ...( 

عنوان ای بهرو از ارتباطات ماهوارهگردد. ازاینها و مؤسسات میبانکی برخی از بانکبین اتمخابراتی منجر به قطعی ارتباط

مزیت عمده لینک های ماهواره ای استقالل کامل آنها از خطوط زمینی و شده است. استفادهخطوط زمینی/وایرلس پشتیبان 

MCPC-ای پشتیبان سازی شبکه ماهوارهبرای پیادهطمئنی را بین دو نقطه برقرار می نمایند. وایرلس بوده و ارتباط امن و م

SCPC ۹ایبانکی، در ساختمان مرکزی هر بانک یک مودم ماهوارهبرای شبکه بین(SCPC) شده است. در مرکز نیز نصب

گیرند و در هنگام بروز ها قرار میبانک های ارسالی از مراکزهای سیگنالطور گیرندهو همین MCPCکننده مودم ارسال

برای  تأخیرگردد. ازآنجاکه میزان ای سوئیچ میترافیک روی مسیر ارتباط ماهواره /وایرلس،زمینی وطاختالل روی خط

عنوان پشتیبان به MCPC-SCPCشده روی شبکه بانکی از اهمیت باالیی برخوردار است از شبکه های ارائهسرویس

 و بهترین کیفیت ارائه گردد. تأخیرها کمترین ست تا برای این سرویسشده ااستفاده
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 بانکیپشتیبان شبکه ارتباطات بین VSAT: ساختار شبکه ۱شکل 

                                                 
1  Multi-Protocol Label Switching 
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۹ Multiple Channels Per Carrier /Single Channel Per Carrier 
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ای به مرکز متصل این شبکه ماهواره ازطریقها و مؤسسات وجود دارند که مرکز مختلف مربوط به بانک ۹1در شبکه فعلی 

در هاب  MCPCکننده پایانه یک مودم ارسال 1۱شده است. به ازای هر ای نصبنه ماهوارهاند. در هر مرکز یک پایاشده

شده است تا تعادل ترافیکی و افزونگی سخت افزایی به بهترین شکل فراهم شود. در هاب مرکزی به ازای مرکزی در نظر گرفته

گیرنده  0شده که دارای هایی استفادهاز گیرنده شود. در این طرحدر نظر گرفته می (Demodulator)هر پایانه یک گیرنده 

 شده است.ماژول گیرنده استفاده ۸باشند و بدین ترتیب مستقل در یک ماژول می

در ارسال از هاب مرکزی  1۵Mbpsها و در ارسال پایانه ۱۱Mbpsبا این ساختار مجموع پهنای باند ترافیکی مورداستفاده 

ها کاررفته در این شبکه، در ارسال پایانههای بهد فرکانسی مورداستفاده با توجه به فناوریترتیب پهنای بانایناست؛ که به

۹2MHz  ۱و در ارسال از هاب مرکزیMHz  در این شبکه از مدوالسیون( .8است-PSK-FEC3/4 استفاده)شده است 

با توجه به  .شودمیصی به ارتباطات داده اختصا صورتبهپهنای باند نظر از استفاده یا عدم استفاده، صرفدر ساختار فوق 

دالر  ۸۵.۵۵۵ بیش ازماهواره در این شبکه  مجموع هزینه پهنای باند GEO0های ماهواره یور KUپهنای باند فعلی هزینه 

 جهت کاهش هر چه بیشتر پهنای باند مصرفی، افزایش کارایی طیف و کاهش ایسامانهترتیب استفاده از ایندر ماه است. به

 ها الزم و ضروری است.هزینه

 MCPC-SCPCدر شبکه « سامانه اختصاص پویای پهنای باند»اقدام به طراحی و توسعه  ،با توجه به موارد ذکرشده در باال

بومی  %1۵۵صورت سازی این سامانه که بهشرکت خدمات انفورماتیک گردید. با طراحی و پیادهفضایی توسعه شبکه  گروهدر 

در پهنای باند، از خروج مبالغ باالی ارزی جهت خرید محصول خارجی  %۱۵جویی بیش از ست عالوه بر صرفهگرفته اانجام

جویی در پهنای باند و واسطه صرفهها میلیون تومان در ماه بهاین سامانه ده کارگیریبهترتیب با به ایناجتناب شده است. به

سازی این پروژه یک جویی شده است. ضمناً در راستای پیادهخارجی صرفهچند صد میلیون تومان هزینه خرید سامانه مشابه 

NMS ۱های موجود در این شبکه مستقل جهت مدیریت ماژولVSAT۱  است.  شدهطراحیو همچنین پیکربندی سامانه

ای مشابه، فارغ از رهسازی آن روی هر شبکه ماهواالزم به ذکر است با توجه به توسعه کامالً داخلی این سامانه، امکان پیاده

 شرکت سازنده تجهیزات وجود خواهد داشت.

. در قسمت ادبیات موضوع، سامانه اختصاص پردازدمیسازی آن نحوه طراحی و پیادهو به معرفی این سامانه  شدهارائهمقاله 

و  شدهمطرحمخابراتی  . در قسمت روش تحقیق، مالحظاتشودمیپویای پهنای باند معرفی گردیده و نحوه عملکرد آن بیان 

ها و سودآوری این سامانه جهت عملکرد مطلوب سامانه آمده است. در قسمت نتایج نیز به هزینه شدهانجاممحاسبات مخابراتی 

 .شودمیروزرسانی پرداخته موارد مربوط به توسعه و بهو 

 ادبیات موضوع :

 معرفی سامانه 

بایست مکانیزمی طراحی شود که از طرفی پهنای باند الزم را در زمان قطعی ای، میپهنای باند ماهواره باالیبا توجه به هزینه 

یده آل او با  کیفیت  تأخیرای پایدار با حداقل دهد و از طرف دیگر یک شبکه ماهوارهخطوط زمینی در اختیار مشتری قرار 

                                                 
4 Geostationary Earth Orbit 
5 Network Management System 
۱ Very Small Aperture Terminal 
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سازی ت رویارویی با این چالش، طراحی و پیادهاختصاص پویای پهنای باند جه باهدفارائه دهد. سامانه مدیریت پهنای باند 

گیری از یک الگوریتم بهینه اختصاص منابع، بدون کاهش کیفیت سرویس، مصرف پهنای باند را شده است. این سامانه با بهره

ی را در ها در شروع کار پهنای باند بسیار کوچکصورت است که پایانهدهد. روش کلی کار بدینتوجهی کاهش میبه شکل قابل

دهی بسیار پاسخ بازمانمشتری به هر دلیل دچار مشکل شد، این سامانه  /وایرلسکه ارتباط زمینیگیرند. درصورتیاختیار می

دهد. حال در صورت اتصال مجدد ارتباط زمینی، این سامانه پس از کوتاه، مشکل را تشخیص و سرعت پایانه را افزایش می

دهد. جهت پایش و کنترل تجهیزات ط زمینی، میزان پهنای باند مصرفی پایانه را کاهش میحصول اطمینان از پایداری ارتبا

که  SDBAدر ادامه این سامانه را  .گیردو در اختیار اپراتورها قرار می شدهطراحیتحت وب  NMSشبکه نیز یک سامانه 

 .نامیممی، است SCPC Dynamic Bandwidth Allocationمخفف 

 معماری سامانه 

 ، با یک دید از باال به پایین در شکل زیر آمده است. SDBAدیاگرام معماری کلی سامانه 

 
 SDBAدیاگرام معماری کلی سامانه  :۲شکل 

 است. شدهطراحی بانکیبینکه برای پشتیبانی از ارتباطات زمینی شبکه  ایماهواره ایشبکه:  MCPC/SCPCشبکه 

افزاری به تعبیری ماشین مرکزی سامانه محسوب این هسته نرمافزاری سامانه اختصاص پویای پهنای باند : نرم هسته

گیری جهت ارتقا شود. در این بخش الگوریتم اختصاص پهنای باند، چگونگی تشخیص افزایش ترافیک، نحوه تصمیممی

 سازی شده است.، طراحی و پیادهMCPC/SCPC پروفایل ترافیکی پایانه و مکانیزم مدیریت تجهیزات یک شبکه

قابلیت مدیریت، کنترل و پایش  تنهااست که نه شدهطراحیتحت وب  NMS  این بخش یک  درمدیریت شبکه: بخش 

 کند.را فراهم می SDBAای از امکانات گرافیکی جهت نظارت بر عملکرد کند بلکه مجموعهتجهیزات شبکه را فراهم می

که اطالعات پیکربندی تجهیزات شبکه، تاریخچه وضعیت  MS SQL Server 2012یک پایگاه داده از نوع پایگاه داده : 

 گیرد.شده در سامانه را در برمیها، آمارهای ترافیکی و رخدادهای ثبتپایانه

 های سامانه با جزییات بیشتری آمده است.در شکل زیر نمودار ارتباطات در الیه شبکه بین بخش
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 : ارتباطات در الیه شبکه سامانه۳شکل 
 

منظور رعایت الزامات به فایروالافزاری سامانه یک و بخش نرم MCPC/SCPCکه در شکل آمده است، بین شبکه  گونههمان

 است.  شدهگرفتهامنیتی و در راستای حفاظت از اطالعات حساس و حیاتی شبکه در نظر 

شبکه در است.   Rate7FECی دربرگیرنده نرخ بیت ارسالی، پهنای باند مصرفی، نوع مدوالسیون و پروفایل ترافیک

MCPC/SCPC  مجهز به سامانهSDBAگیرند که پهنای باند ها در شروع کار پهنای باند کوچکی را در اختیار می، پایانه

وفایل ترافیکی آن در شرایطی است که لینک اصلی )زمینی( شود. درواقع پهنای باند ثابت پایانه معرف پرثابت پایانه نامیده می

 شود .شناخته می Lowبرقرار است. این پروفایل در سامانه به نام پروفایل ترافیکی 

. این شودمیگفته  High، پروفایل ترافیکی شودمیپروفایل ترافیکی که پایانه در شرایط ارتقای پهنای باند، به آن منتقل به 

و دارای پهنای باند متفاوت اما ضریب صحیح  اندشدهگرفتهتناسب با ماهیت الگوریتم اختصاص پهنای باند در نظر ها مپروفایل

با پهنای باند به  High2و  High1 یهانام، دو نوع پروفایل ترافیکی به شدهطراحیباشند. در الگوریتم نسبت به یکدیگر می

نیاز برای هر پایانه با توجه به  Highو  Lowهای ترافیکی . پروفایلشده استدر نظر گرفته 2Mbpsو  1Mbpsترتیب 

عنوان پهنای باند به ،محدوده از پهنای باندیک . اندشدهتعیینمهندسی منابع ترافیکی  ترافیکی بانک در شبکه بین بانکی و 

های یرد با توجه به تعداد پایانه و پروفایلگها در صورت نیاز ترافیکی مورداستفاده قرار میاشتراکی که توسط هر یک از پایانه

 است. شدهتعیین Highترافیکی 

 
 SDBAمجهز به سامانه  MCPC/SCPC: چیدمان کریرها در یک شبکه ۴شکل

بخش اتوماسیون ارتقا/کاهش  آغاز به کار سامانه، ساماندهی پهنای باند اشتراکی، های،برحسب کارکرد به بخش SDBAسامانه 

 .شودمی بندیتقسیمو بخش مدیریت شبکه  ،ایانهپهنای باند پ

 اقدامات بخش آغاز به کار سامانه 

تجهیزات  و سایر  هاپایانهدر این بخش اقداماتی همچون، پیکربندی اولیه سامانه، بروز رسانی و استخراج اطالعات پیکربندی 

های اجرایی Thread اندازیراهپهنای باند اشتراکی و شبکه از پایگاه داده و ذخیره در حافظه میانی برنامه، ساماندهی اولیه 

 .شودمیهسته اصلی سامانه انجام 

 بخش ساماندهی پهنای باند اشتراکی

                                                 
7 Forward Error Correction 
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 .پهنای باند رخ دهد باارزشطراحی شود که کمترین هدر رفت در منبع  ایگونهبهالگوریتم اختصاص پهنای باند اشتراکی باید 

یک منبع محدود و  عنوانبه هاآنکه حافظه در  Embed هایسیستمحافظه در  برای این منظور از چگونگی مدیریت

حافظه  هایبلوکتعیین  هاسیستمیکی از راهکارها در این  [1]است. شدهگرفتهارزشمند باید به بهترین نحو توزیع شود، ایده 

حافظه برای رسیدن به بیشترین  ایهبلوکمکانیزمی جهت جابجایی اطالعات موجود در  سازیپیادهبا طول معین و سپس 

، پهنای باند [2]افتدمیاتفاق  Buddyموسوم به  هایسیستم، مشابه آنچه در SDBA. در الگوریتم باشدمی وریبهره

،  فضای فرکانسی اشتراکی به دیگرعبارتبه. شودمی بندیتقسیماشتراکی به دو بلوک فرکانسی با نسبت صحیح به یکدیگر 

های شود. نوع و پهنای باند هر سگمنت متناسب با پروفایلاطالق می سگمنتها، ، به این بازهشودمیتر تکه کهای کوچبازه

شده است تعریف High2و  High1دو نوع سگمنت متناسب با پروفایل  SDBAشود. در سامانه تعیین می Highترافیکی 

اندازه بار بهند. این الگوریتم ، پهنای باند اشتراکی را یکشونام گزاری می Yو سگمنت نوع  Xسگمنت نوع  اختصاربهکه 

هایی که قرار است به پروفایل کند. سپس چیدمان پایانهبندی میاندازه سگمنت نوع دوم تقسیمبار بهسگمنت نوع اول و یک

هایی که قرار یدمان پایانهشود و چارتقا یابند، از سمت چپ )فرکانس شروع پهنای باند اشتراکی( انجام می High1ترافیکی 

این روش  شود.ارتقا یابند، از سمت راست )فرکانس انتهایی پهنای باند اشتراکی( انجام می High2است به پروفایل ترافیکی 

تر از پهنای ( و استفاده بهینهFragmentationهای خالی در پهنای باند اشتراکی )چیدمان به جهت جلوگیری از ایجاد تکه

در پهنای باند اشتراکی باید در نظر گرفت،  Fragmentationمکانیزم دیگری که جهت جلوگیری از   است. شدهحیطراباند 

مدیریت حافظه به جهت افزایش کارایی بر طبق مکانیزم  هایسیستمکه در  گونههمان. باشدمیفرایند جابجایی کریرها 

  [3]است. کاررفتهبه ، در اینجا نیز این روش شوندمیحافظه جابجا  هایبلوک

 اند، آمده است.در شکل بعد نمایی از پهنای باند اشتراکی در شرایطی که چند پایانه در آن قرارگرفته

FREQ1
BW:1Mbps

FREQ2
BW:1Mbps

FREQ3
BW:1Mbps

FREQ4
BW:2Mbps

FREQ5
BW:2Mbps

FREQ6
BW:2Mbps

 پچ تمس زا 1Mbps لیافورپ اب یاه ریرک نامدیچ
دوش یم ماجنا

 تسار تمس زا 2Mbps لیافورپ اب یاه ریرک نامدیچ
دوش یم ماجنا

سناکرف روحم

 

 در پهنای باند اشتراکی تاچیدمان کریر  :۵شکل

. سناریو بدین شکل است استنای باند اشتراکی په سازیمرتباست، فرایند  شدهبینیپیشمکانیزم دیگری که در این الگوریتم 

ای در کنار یکدیگر قرار گیرند گونهنشده بهممکن است سگمنت های استفادهها که پس از پر و خالی شدن چندباره سگمنت 

وجود نداشته باشد، یعنی دو  Yپهنای باند، امکان ارائه سرویس به یک درخواست سگمنت از نوع  نکه باوجود خالی بود

  فرض کنید شرایط فعلی مانند شکل زیر باشد.اند. خالی وجود دارد اما در کنار یکدیگر قرار نگرفته Xسگمنت 

 هب ریرک  ی وس اب
Low Profile نیا 

 دازآ دناب یانهپ
تسا هدش

 هب ریرک  ی وس اب
Low Profile نیا 

 دازآ دناب یانهپ
تسا هدش

FREQ1
BW:1Mbps

FREQ2
BW:1Mbps

FREQ2
BW:1Mbps

FREQ5
BW:2Mbps

FREQ5
BW:2Mbps

 ناکرف رو م
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 ۲Mbps یخال سگمنت وجود عدم طیشرا در یاشتراک باند یپهنا: ۶شکل

شود. در اینجا اگرچه دو سگمنت خالی در یروبرو م 2Mbpsاندازه ای جهت یک سگمنت بهحال سامانه با درخواست پایانه

کنید سگمنت های خالی در کنار یکدیگر قرار ندارند و طور که در شکل مشاهده میپهنای باند اشتراکی وجود دارد اما همان

به این پایانه نیست. در چنین شرایطی الگوریتم اختصاص پهنای باند پس از تشخیص این وضعیت،  هاآنامکان اختصاص 

به عملیات  گیرد.عنوان سگمنت مقصد در نظر میای را جهت جابجایی  انتخاب و یک سگمنت خالی مناسب را بهیانهپا

گفته  Reorderingشود، سازی سگمنت های خالی انجام میجابجایی کریر پایانه در پهنای باند اشتراکی که جهت یکپارچه

  شود.می

 هب ریرک  ی وس اب
Low Profile نیا 

 دازآ دناب یانهپ
تسا هدش

 هب ریرک  ی وس اب
Low Profile نیا 

 دازآ دناب یانهپ
تسا هدش

FREQ1
BW:1Mbps

FREQ2
BW:1Mbps

FREQ2
BW:1Mbps

FREQ5
BW:2Mbps

FREQ5
BW:2Mbps

ددرگ یم لقتنم ا ف نیا هب ریرک دناب یانهپ زا هنیهب هدا تسا تهج

 ناکرف رو م

 ام عمل: انج۷شکل 

Reordering

 یانهپ Reordering هسورپ ماجنا اب
 دازآ 2Mbps ریرک کی  اقتنا یارب دناب

FREQ1تسا هدش
BW:1Mbps

FREQ2
BW:1Mbps

FREQ3
BW:1Mbps

FREQ5
BW:2Mbps

FREQ6
BW:2Mbps

 ناکرف رو م

 ۲Mbps: آزاد شدن پهنای باند برای کریر ۸شکل  

که به اندیس آخرین  گرهاییاشارهاز  گیریبهره. الگوریتم با گیردمیقرار  خالییا  پر هایوضعیتاز  دریکیهر سگمنت 

های Threadزمینه در قالب انسی خالی را در پیشمحل آخرین سگمنت های فرک، همواره کندمیسگمنتهای خالی اشاره 

شود تا فرایند جابجایی با سرعت معین می هاآنها، مقصد کند. بدین ترتیب پیش از درخواست پایانهموازی محاسبه می

 بیشتری اجرا شود.

 بخش اتوماسیون ارتقا/کاهش پهنای باند پایانه

در  هاپایانهو درخواست  شدهدادهترافیک تشخیص  ایلحظهپایش  طریق ازاین بخش نیاز به افزایش یا کاهش پهنای باند در 

. فرایندهای این بخش شودمیاجرا فرایند جابجایی  درنهایت. گرددمی دهیسرویس یتاولو برحسبمختلف  هایصفقالب 

و  ،جهت جابجایی هاهپایاندرخواست  هایصف، فرایند مدیریت گیریتصمیمشامل سنسورهای پایش تجهیزات شبکه، فرایند 

 .باشندمی هاپایانهفرایند جابجایی کریر 

 Threadها، تعدادی بر روی مودم ارسال هاب و هر یک از پایانه SDBAدر سامانه  سنسورهای پایش تجهیزات شبکه:
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دستور بر  ارسال یکها، Threadاست. روش کار این  شدهتعبیهجهت پایش میزان ترافیک و بررسی پارامترهای مخابراتی 

معین در  OID۳شامل یک  SNMPبه تجهیز و خواندن یک پارامتر معین از آن است. درخواست SNMP ۸بستر پروتکل 

 ارسالی bitrateشود. این سنسورها سنسور نیز اطالق می هاThreadدر سامانه به این  [4]آن تجهیز است. MIB1۵فایل 

ارسالی پایانه سمت مشتری  bitrateبار و ثانیه یک ۱۵افتی پورت مودم هر های ارسالی/ دریتعداد بایت پایش ازطریقهاب را 

ثانیه  2بار و پایش پورت تجهیز گیرنده هر ثانیه یک 0ای هر لینک ماهواره ازطریقرا از دو مسیر یعنی پایش پورت پایانه 

ارد و امکان استخراج اطالعات بر بستر با این تفاوت که تجهیز گیرنده در ایستگاه مرکزی وجود د .کنندبار محاسبه مییک

 شود. ثانیه )کمتر از یک ثانیه( انجام میشبکه داخلی و در حدود چند صد میلی

همواره میزان ترافیک ارسالی پورت پایانه و میزان ترافیک پورت  Threadبه ازای هر پایانه یک  :گیریتصمیمفرایند 

گیرد. ارتقا یا کاهش پهنای باند میبه کند و بر این اساس تصمیم آستانه مقایسه میدریافتی در تجهیز گیرنده را با پارامترهای 

کند، پیش از درخواست زمینه محاسبه میسامانه همواره محل آخرین سگمنت های فرکانسی خالی را در پیش کهازآنجایی

ثانیه  2شود ، سامانه، تغییر را در کمتر از لینک اصلی پایانه قطع یا وصل  کهدرصورتیمعین است و  هاآنها ، مقصد پایانه

دهد. در این فرایند پارامترهای آستانه نقشی حیاتی قرار می دهیسرویسدهد و پایانه را در یک صف انتظار جهت تشخیص می

 تا در هیچ شرایطی عملکرد سیستم دچار نوسان نگردد .  شودمیها موجب دارند. انتخاب مناسب این آستانه

الگوریتم اختصاص پهنای باند سامانه به جهت پایداری در جهت جابجایی:  هاپایانهدرخواست  هایصففرایند مدیریت 

بایست فقط یک درخواست جهت جابجایی است که در هر مرحله می شدهطراحیای گونهعملکرد و اطمینان از نحوه کارکرد به

شود و جهت جابجایی کریر از تجهیزات گیرنده به یک پایانه نگاشت می دهی شود. از طرفی  هر پورتکریر پایانه، سرویس

زمانی در اجرای فرایندهای ارتقا یا کاهش پهنای باند پایانه، پورت مربوطه در این تجهیز باید پیکربندی شود. بدین ترتیب هم

سازی شود تا ابراین باید مکانیزمی پیادهزمانی در پیکربندی یک تجهیز و درنهایت بروز خطا خواهد شد. بنپایانه منجر به هم

شده است.. این چالش با یک بررسی شوند. برای این کار از ساختار صف در سامانه استفادهبهصورت برخط و یکبه هادرخواست

است. این تکنیک جهت توزیع زمان یک  شدهمدیریتدر برنامه  Level Priority Queues-Multi  تکنیک گیری ازبهره

نوع، وارد صف متناظر  برحسب هادرخواست. در این تکنیک شودمیبالدرنگ استفاده  هایسیستمدازنده بین فرایندها در پر

 Threadهای انتظار توسط یک هر یک از صف [5].شودمیاولویت انجام  برحسب صفبه دهیسرویسو ترتیب  شوندمیخود 

 هاآنیک بررسی و فرایند جابجایی مربوط به بهصورت یکبه هاواستدرخشود و دهی میسرویس time-Real صورتبهمجزا 

 شود. آغاز می

فرایند ارتقا پهنای باند یا همان جابجایی کریر ارسال پایانه به فضای فرکانسی اشتراکی با  فرایند جابجایی کریر پایانه:

، Highن فرایند، پایانه با توجه به پروفایل ترافیکی شود. در ایای انجام میثانیه ۸تا  0سرعت باالیی و در یک بازه زمانی 

 Forwardای )ارتباط ماهواره ازطریقصورت است که ابتدا پایانه گیرد. روش کار بدینسگمنت خالی مناسب را در اختیار می

Link ،) مطابق مشخصات سگمنت با ارسال دستورات وSNMP شود و سپس تنظیمات الزم در قالب پیکربندی می

شود. این فرایند شامل چندین مرحله است که اولویت در تجهیز گیرنده هاب یعنی دمدوالتور اعمال می SNMPهای تهبس

در فرایند ارتقا، پهنای باند پایانه ابتدا باید پایانه به فرکانس جدید در پهنای باند  چراکه  دارای اهمیت است. هاآنانجام 

                                                 
۸ Simple Network Management Protocol 
۳ Object Identifier 

1۵ Management Information Base 
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در غیر این صورت افزایش پهنای باند پایانه منجر به بروز  چراکهآن افزایش یابد  tebitraاشتراکی انتقال داده شود و سپس 

ای انجام بر روی بستر ارتباط ماهواره SNMPها خواهد شد. همچنین چون ارسال دستورات اختالل در عملکرد سایر پایانه

شده و در ردن زمان قطعی، ابتدا پایانه پیکربندیمنظور اطمینان از اجرای صحیح فرایند و کمتر کشود، همواره الزم است بهمی

 گام بعد پورت تجهیز گیرنده پیکربندی شود. 

های زمانی کوتاه به شکل پیوسته وضعیت پورت است در پایان جهت اطمینان از صحت اجرای فرایند، در بازه به ذکرالزم 

در گیرنده  به صفرب و نرخ خطای بیت نزدیک مناس Ebn0شود. حال چنانچه مقدار مربوطه در تجهیز گیرنده پایش می

اعمال پیکربندی با شکست مواجه شده است، در چنین  این صورتبوده است و در غیر  آمیزموفقیتدریافت شود، عملیات 

شود و اگر این ( آغاز میRoll Back to Last Good Configسناریویی عملیات بازگشت به آخرین پیکربندی پایدار )

گردد. حداکثر زمان عملیات بازگشت، یک دقیقه است. با خطا مواجه شد، پایانه به پیکربندی اولیه خود برمی عملیات نیز

پایانه، حافظه میانی سامانه و  Flashحافظه  ، آخرین پیکربندی پایانه و پیکربندی اولیه را همواره در محلی ازSDBAسامانه 

، Forward Linkبر روی  SNMPمقابله با خطا با ارسال یک دستور کند. در روال جدولی در پایگاه داده ذخیره می

شود. فلوچارت عملیات شود و سپس تنظیمات پورت تجهیز گیرنده انجام میمی بارگذاریپیکربندی پایانه در حافظه مودم 

 ارتقا پهنای باند در شکل بعد آمده است. 

دناب یانهپ اقترا تایلمع

تشگزاب تایلمع

عورش
 یزکرم  ناکرف هب هنایاپ  ناکرف ریی ت روتسد  اسرا

دصقم تنمگس

 یتسردب  ناکرف ایآ
 تسا هدرک ریی ت

هدنریگ زیهجت تروپ  یلاسرا  ناکرف ریی ت

هنایاپ bitrate شیازفا روتسد  اسرا

هدنریگ زیهجت تروپ bitrate شیازفا روتسد  اسرا

هدنریگ زیهجت تروپ رد Acquisition Range ریی ت

 دناب یانهپ اقترا دنیارف ایآ
 تسا هدش ماجنا یتسردب

هلب

1à RepeatX

If RepeatX <=3

هلب

RepeatX+1à RepeatX

ریخ

نایاپ هلب

ریخ

 
 ا پهنای باندفلوچارت فاز ارتق :۹شکل 



                                                                                                        

11 

 

سرعت به گیریتصمیممشتری برقرارشده است، در این شرایط فرایند )زمینی/وایرلس( حال فرض کنیم که ارتباط اصلی پایانه 

دهد. کاهش ترافیک را برحسب مقایسه با پارامتر آستانه مربوطه تشخیص و پایانه را در صف انتظار کاهش پهنای باند قرار می

گردد. در این فرایند قرار است پایانه به پهنای و فرکانس اولیه خود بازمی Lowنه به پروفایل ترافیکی در فرایند کاهش، پایا

بایست ابتدا بیت ریت ارسالی کریر کاهش یابد و پس از باند ثابت خود بازگردد؛ بنابراین با توجه به چیدمان پهنای باند، می

، شود تغییر کند. در این فرایند نیز چنانچه هر یک از مراحل با خطا روبرو حصول اطمینان از اجرای این بخش، فرکانس پایانه 

 مکانیزم بازگشت اجرا خواهد شد.

 بخش مدیریت شبکه

افزاری و اجزای منطقی امکاناتی نظیر امکان تعریف، ویرایش و حذف پیکربندی تجهیزات سخت SDBAاین بخش از سامانه 

نظارت بر  درنهایتو، نمایش و ویرایش پیکربندی، کنترل و پایش پایانه و در پایگاه داده، جستج MCPC/SCPCشبکه 

 .دهدمیها را در اختیار اپراتورهای شبکه قرار فرایند ارتقا و کاهش پهنای باند پایانه

 روش ت قیق :

اسبه دقیق بودجه گیرد، محها صورت میو پهنای باند لینک bitrateبا توجه به تغییراتی که توسط این سامانه روی میزان 

لینک و انتخاب حاشیه مناسب جهت پایداری و ماندگاری هر چه بیشتر لینک در شرایط مختلف الزم و ضروری است. در گام 

ها در استان تهران ها و همچنین هاب مرکزی است. پایانهاول نیاز به بررسی پوشش ماهواره و مکان جغرافیایی قرارگیری پایانه

اند. در قرارگرفته موردبررسیپایانه در اصفهان(؛ بنابراین این دو شهر  یکپایانه در تهران و  ۹۵اند )شدهو اصفهان واقع

 ماهواره مورداستفاده در این سامانه  و کیفیت پوشش در دو شهر اصفهان و تهران آمده است زیرپوشش هایشکل

 

 

 52.4dBWدر اصفهان  EIRPو میزان  50.4dBWدر تهران  EIRPهای باال مشخص است میزان طور که در شکلهمان

 [6]است. 8dB/k+است و در اصفهان  7dB/k+در تهران حدود  G/Tاست. عدد  شدهمحاسبه

 [6]و تهران در اص هان EIRP: میزان ۱1شکل
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 Returnکند، در ادامه بیشتر محاسبات برای مسیر عمل می Return Linkبا توجه به این نکته که سامانه عمدتاً روی مسیر 

Link پارامترهای مخابراتی نظیر مدوالسیون،  کهایناست و با عنایت به  شدهانجاممرکزی(  ها به هاب)ارسال از پایانهFEC  و

 است. شدهپرداختهکدینگ در محاسبات نقش بسزایی دارند در ادامه به نحوه انتخاب این پارامترها و تنظیم توان ارسالی 

رسی است. اول اینکه با افزایش هر چه بیشتر مرتبه برمدوالسیون مورداستفاده از دو زاویه قابل :[7]انتخاب مدوالسیون

یابد و این امر موجب کاهش هر چه بیشتر هزینه ثابت کاهش می bitrateمدوالسیون، میزان پهنای باند مصرفی به ازای یک 

گاری و پایداری تر باعث افزایش هر چه بیشتر ماندهای مرتبه پایینگردد. از طرف دیگر استفاده از مدوالسیونپهنای باند می

گیرند، بانکی مورداستفاده قرار میبین ها برای ارتباطات مهم شبکه گردد که در اینجا با توجه به اینکه این لینکلینک می

بایست از یک شده در مقابل یکدیگر قرار دارند مییابد. با توجه به اینکه دو مورد اشارهاهمیت می ازپیشبیشماندگاری لینک 

قبول باشد استفاده نمود. بخش باشد و هم میزان ماندگاری لینک قابلکه هم میزان استفاده از پهنای باند رضایت ،نقطه تعادل

شده است تا در کنار بازدهی مناسب طیف با توجه به مالحظات توانی، استفاده PSK-811در این سامانه از مدوالسیون فاز 

 قبول باشد.پایداری لینک نیز قابل

 

 [8]قایسه انواع مدوالسیون: م۱جدو  

طوری که از جدول باال شده است. هماندر نظر گرفته 10-8عدد  bit error rateهای ارتباطی معیار با توجه به اهمیت لینک

درصد  ۱۵بهترین ماندگاری را دارد ولی بازدهی طیف در این مدوالسیون  FEC:3/4با  QPSKمشخص است مدوالسیون 

لینک دارای ماندگاری مناسبی  EbN0:6.8dBاست. نظر به اینکه با آستانه  FEC:3/4با  psk-8ن تر از مدوالسیوپایین

، میزان FEC:0.95با  QPSKیابد. در مقایسه با مدوالسیون خواهد بود، میزان کارایی طیف نیز تا حدود زیادی بهبود می

 psk-8درصد برای مدوالسیون  1۸هی طیف به میزان تفاوت چندانی ندارد ولی بازد EbN0پایداری لینک با توجه به آستانه 

 EbN0با توجه به افزایش میزان  FEC:0.95با  PSK-8است. در مقایسه با مدوالسیون  بهبودیافته FEC:3/4با 

درصد افزایش  2۱یابد هرچند میزان بازدهی طیف به میزان میزان ماندگاری لینک کاهش می 10.3dBشده به تضمین

نیز موارد مشابهی  16QAM12توجه به کاهش پایداری لینک گزینه مناسبی نیست. در مورد مدوالسیون  یابد ولی بامی

تر مطرح است ضمن اینکه این مدوالسیون ترکیبی از مدوالسیون دامنه و فاز است و عمالً نسبت به اعوجاج و نویز حساس

آمده است و همچنین  BERو میزان  EbN0اساس های مختلف بر در نمودار بعد مقایسه انواع مدوالسیون خواهد بود.

                                                 
11 Phase Shift Keying 

12 Quadrature Amplitude Modulation 
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 شده است.محدوده انتخابی مورداستفاده در این سامانه نیز مشخص

 

 [8]های مختلف و م دوده انتخابی در سامانهبرای مدوالسیون SNRبرحسب  BER: نمودار ۱۱شکل 

EbN0  پیرو آن در محاسبات بودجه لینک  کند وپارامترهایی است که کیفیت گیرندگی را تعیین می ترینمهمیکی از

 یابد.در دمدوالتور اهمیت می Ebn0رو نحوه محاسبات . ازاینباشدمیکننده تعیین

شده هم در میزان پایداری لینک تأثیرگذار است و هم در میزان بازدهی طیف. با توجه به انتخاب FECمیزان  :FECانتخاب 

در  3/4ثابت و  FECاشاره شد میزان  هاآنای که به چنین موارد مقایسهدالیلی که در قسمت مدوالسیون مطرح شد و هم

های است. در جدول زیر مقایسه بین نرخ  ذاتی پردازش تأخیرمیزان  FECشده است. مورد دیگر مهم در انتخاب نظر گرفته

 مختلف آمده است.

 
 [8]های مت اوت FECدر  تأخیر: میزان ۲جدو  

طور که در بخش شده است. هماناستفاده Turbo Product Coding(TPC)گ نیز از کدین برای انتخاب کدینگ:

نیز وجود دارد ولی با  Viterbiو  Reed-Solomonافزار مورداستفاده نیز ذکر شد، امکان استفاده از کدینگ های سخت

 . [9]است TPCبهترین انتخاب  تأخیرتوجه به مالحظات مربوط به بودجه لینک و همچنین میزان 

های اجرایی در سامانه ترین پروسهها یکی از اصلیتغییر پهنای باند ارسالی پایانه :Return Link انتخاب توان ارسالی در

با پهنای باند ارتقا  (Low Profile)اختصاص پهنای باند است. اهمیت این نکته آنجایی است که اختالف پهنای باند اولیه 

شود به دلیل وجود محدوده دینامیکی باال به ازای توان با رسد. این امر موجب میرابر میتا هشت ب (High Profile)یافته 

است که با فزایش پهنای باند نیز،  شدهانجامای گونهتغییر پهنای باند، انتخاب توان با دقت باالیی انجام پذیرد. این انتخاب به

 P1dBها در برای رسیدن به بهترین حالت توان ارسالی پایانهلینک ارتباطی از حاشیه پایداری مناسبی برخوردار باشد. 

 است تا لینک ارتباطی به لحاظ توانی، در حالت ارتقا نیز بهترین وضعیت را داشته باشد. شدهتنظیم
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 افزار تخصصی این شرکت جهت محاسبات بودجه لینک، از نرمIntelsat با توجه به استفاده از ماهواره م اسبات مخابراتی:

ها است ترین کریر در مسیر ارسال پایانهکه در حال حاضر بزرگ 2Mbpsشده است. این محاسبات برای کریر استفاده

است. با توجه به نتایج  شدهگرفتهدر سال در نظر   %۳۳٫۳برای محاسبات  شدهگرفتهاست. ماندگاری در نظر  شدهانجام

 BUC1۹و همچنین  1.8mتوان با استفاده از آنتن ندگاری ساالنه ذکرشده میو با توجه به ما LST5افزار آمده از نرمدستبه

 است. 3dBداری حاشیه مناسب  ،11شکل در گیرنده رسید که با توجه به نمودار  EbN0=11dBبه  3wبا توان 

 نتایج :

 طبق جدول زیر است: بانکیبینسازی سامانه اختصاص پویای پهنای باند، در حال حاضر پهنای باند مصرفی در شبکه با پیاده

 4626kHz بانک و موسسه مالی در حالت نرما  ۳۱مجموع پهنای باند مورداست اده در 

 6000kHz پهنای باند آزاد مورداست اده جهت ارتقای پهنای باند

 10626kHz مجموع

 ۳جدو  

ه شده است. ضمن اینکه با الگوریتم به کار توجه از پهنای باند مورداستفاده کاستبا استفاده از این سامانه به میزان قابل

جویی شده است. در در استفاده از پهنای باند صرفه ۱۵در عمل بیش از % است وشده از کیفیت سرویس کاسته نشده گرفته

 نمودار زیر مقایسه هزینه پهنای باند در دو حالت استفاده و عدم استفاده از سامانه آمده است:

 
 ۱۲شکل 

 سازی سامانه پویای اختصاص پهنای باند:بوط به طراحی و پیادههای مرهزینه

است.  کارشدهنفر ساعت روی این پروژه  11۵۵است. در این مدت  اجراشدهسازی و ماه طراحی، پیاده ۱این پروژه طی مدت 

 وژه آمده است:ها جهت اجرایی شدن پراندازی گردیده است. در جدول زیر هزینههمچنین یک شبکه تستی جهت توسعه راه

 

 

                                                 
1۹ Block Up Converter 
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 هزینه به دالر مقدار

 1۱۵۵۵ نفر ساعت 11۵۵ نیروی انسانی

 1MHz 1۱۵۵۵ پهنای باند مورداستفاده جهت آزمون و توسعه

 ۹۱۵۵ سرور، سوئیچ و فایروال تجهیزات مورداستفاده سامانه

 مجموع

 

۹0۱۵۵ 

پویای پهنای باند سازی سامانه اختصاصهای مربوط به طراحی و پیاده: هزینه۵جدو    

افزار سازی این سامانه و هزینه مربوط به خرید نرمبرای طراحی و پیاده شدهانجامدر نمودار زیر مقایسه مربوط به هزینه 

 طور میزان سودآوری آمده است:خارجی و همین

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزرسانی سامانهتوسعه و به

طور نیاز به کمترین ال حاضر با توجه به الگوریتم فعلی و همیندر ح:  High Profileصورت پویا در تعیین ظرفیت به

شده است. در آینده با توجه به موجود در ارتقای پهنای باند از دو پروفایل ترافیکی برای ارتقای پهنای باند استفاده تأخیر

 اشت.ها وجود خواهد دتر جهت افزایش پایانههای متنوعارتقای الگوریتم امکان تعریف پروفایل

هایی که جهت ارتقای عملکرد سامانه، : از دیگر قابلیتدر نظر گرفتن کی یت لینک ف ایی در فرایند ارتقای پهنای باند 

گیری بر اساس آن است. در این قسمت سازی است ارزیابی کیفیت لینک فضایی و بررسی بر خط طیف و تصمیمدر حال پیاده

ای از پهنای باند، انتقال به آن فرکانس صورت وجود نویز و یا کریری دیگر روی تکهشود و در صورت پیوسته اسکن میطیف به

صورت  EbN0گیری کیفیت لینک با محاسبه طور تنظیم توان بر اساس وضعیت جوی و اندازهپذیرد و همینصورت نمی

 گیرد.می

و محاسبات مربوط به بودجه طور که در فصل سوم همان:  High Profileهای متعدد در  MODCODپشتیبانی از 

 صورت بومی و یا خرید از خارجافزار به: مقایسه هزینه توسعه نرم۱۳ شکل
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 FECها و شده است ولی این قابلیت وجود دارد که از مدوالسیوناستفاده ModCodلینک مطرح شد، در حال حاضر از یک 

افزاری گردد. با ارتقای نرموری طیف میهای بیشتری در هنگام ارتقای پهنای باند استفاده نمود. این امر موجب افزایش بهره

 با توجه به مالحظات بودجه لینک وجود خواهد داشت. تا ModCodامکان استفاده از انواع  تأخیرداقل سامانه با ح

قابلیت  این سامانهشده است. در آینده : در ساختار فعلی از چند فوروارد لینک استفاده FLارتقا مکانیزه و هوشمند ظرفیت 

برقرار کند.  هاآنرا آنالیز کند و بر اساس آن باالنس ترافیکی بین را خواهد داشت تا وضعیت ترافیکی موجود روی هر فوروارد 

 وارد بهترین استفاده انجام گیرد.شود تا از ظرفیت ترافیکی هر لینک فوراین قابلیت موجب می

 : بندیجمع

ارتباطات  عنوان شبکه پشتیبانکه به MCPC-SCPCای ماه روی شبکه ارتباط ماهوارهاین سامانه از ابتدای اردیبهشت

اندازی تاکنون با اندازی گردیده است. از زمان راهصورت عملیاتی راهکند، بهبانکی )شبکه شتاب، شاپرک و ...( عمل میبین

های پهنای باند مورداستفاده شده به میزان زیادی در هزینهعملکرد مثبت سامانه عالوه بر بهبود کیفیت سرویس ارائه

 ماه آمده است: 7ای از عملکرد سامانه در مدت یر خالصهجویی شده است.  در زصرفه

Remote Name Aggregated Switch Time Average Traffic Rate Peak Traffic Rate Traffic Over SCPC Link 

SNNPTH0002 521474s (06 Day + 00:51:14) 758 bps 3 Kbps 4.72% 

SNTVTH0001 33669s (09:21:09) 60 Kbps 525 Kbps 0.30% 

SKMCTH0001 29944s (08:19:04) 40 Kbps 318 Kbps 0.27% 

SNENTH0002 21538s (05:58:58) 5 Kbps 134 Kbps 0.19% 

SLFTTH0001 18930s (05:15:30) 6 Kbps 160 Kbps 0.17% 

SKPRTH0001 18165s (05:02:45) 16 Kbps 318 Kbps 0.16% 

SNNPTH0001 17529s (04:52:09) 22 Kbps 462 Kbps 0.16% 

SNSRTH0001 17311s (04:48:31) 28 Kbps 547 Kbps 0.16% 

SNHKTH0001 16695s (04:38:15) 39 Kbps 388 Kbps 0.15% 

SNENTH0001 14472s (04:01:12) 48 Kbps 673 Kbps 0.13% 

SNANTH0001 14325s (03:58:45) 83 Kbps 732 Kbps 0.13% 

SNPRTH0001 9585s (02:39:45) 107 Kbps 431 Kbps 0.09% 

SKFCTH0001 6893s (01:54:53) 13 Kbps 244 Kbps 0.06% 

SNPATH0001 6055s (01:40:55) 3 Kbps 104 Kbps 0.05% 

SNBZTH0001 5526s (01:32:06) 25 Kbps 471 Kbps 0.05% 

SNSITH0001 5494s (01:31:34) 794 bps 1 Kbps 0.05% 

SNMSES0002 2471s (00:41:11) 5 Kbps 102 Kbps 0.02% 

SNSATH0002 873s (00:14:33) 9 Kbps 171 Kbps 0.01% 

SKAPTH0002 832s (00:13:52) 1 Kbps 24 Kbps 0.01% 

SNSATH0001 677s (00:11:17) 11 Kbps 152 Kbps 0.01% 

SNENES0001 590s (00:09:50) 760 bps 1 Kbps 0.01% 

SKAPTH0001 488s (00:08:08) 9 Kbps 172 Kbps 0% 

SKBLTH0001 0s (00:00:00) 0 0 0% 

SKPPTH0001 0s (00:00:00) 0 0 0% 

 ۴ جدو 

است و پهنای باند  شدهمنتقلزمانی که ترافیک مشتریان به دلیل قطعی ارتباط زمینی به لینک ماهواره در جدول فوق مدت
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گیری شده برای ارتقای پهنای زمان اندازهمده است. مدتمشتری توسط سامانه اختصاص پویای پهنای باند ارتقا یافته است، آ

ثانیه است. الزم به ذکر است پیش از عملیاتی شدن سامانه روی شبکه، ارتقای پهنای باند  0باند در حالت عملیاتی حداکثر 

 انجامید.دقیقه به طول می ۱صورت متوسط تا گرفت و بهصورت دستی صورت میبه

زمان ارتقای درصد،کاهش مدت ۱۵جویی در استفاده از پهنای باند تا صرفه سامانه موجباین دن صورت کلی عملیاتی شبه

 ثانیه، افزایش پایداری و ماندگاری لینک ماهواره و کاهش ریسک بروز خطا شده است. 0دقیقه به  ۱پهنای باند از 
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