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شرکت خدمات انفورماتیک،   - مهدي جعفري نجفی، رئیس گروه مهندسی و توسعه شبکه فضایی
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  یدهچک

انتخاب بدلیل ضعفهاي  یقینا این. بانکداري نوین الکترونیک در کشور بر بستر مخابرات ماهواره اي آغاز گردید
عمده زیرساخت مخابرات زمینی کشور در آن برهه و نیاز سیستم بانکی به بستري امن، گسترده و با قابلیت 

دستی بر بسترهاي /با انتقال تدریجی سرویس هاي بانکی از بسترهاي کاغذي. توسعه سریع بوده است
لی و تسهیل مبادالت تجاري و اقتصادي، رشد تقاضا مخابراتی، و اثر مثبت و چشمگیر آن بر گردش پو/الکترونیک

هم  از جانب بانکها و هم مشتریان آنها، به منظور جایگزینی روالهاي قدیمی بانکی و ارائه سرویس هاي نوین بیش 
  . این امر نیاز به بسترهاي مخابراتی سریعتر و با ظرفیت بیشتر را پدید آورد. از پیش سرعت گرفت
اولیه بکارگیري ارتباط ماهواره اي در بستر مخابراتی شبکه بانکی کشور، دوره فترتی براي پس از رشد پرشتاب 

اما . بودآن با رشد سریع بستر مخابرات زمینی از چندي پیش آغاز گردید، که نتیجه محدودیتهاي این نوع ارتباط 
تکنولوژي شروع و بسرعت در تحول شگرفی در ساختار و کیفیت مخابرات ماهواره اي به مدد پیشرفت  به تازگی

در این رنسانس شبکه هاي ماهواره اي بجز مشکل تاخیر لینک که جزو ذات این نوع ارتباط است، . حال رشد است
مابقی مشکالت بگونه اي حل شده است که از هم اکنون می توان به وضوح پیشتازي آنرا در عرصه بسترهاي 

  .مخابراتی گسترده در آینده بسیار نزدیک دید

  

  مقدمه

سیر مخابرات از ارتباطات تلفنی شروع و سپس با . وارد شده استمخابرات عرصه ارتباط از طریق ماهواره دیرزمانی است که در 
اما با . یموده شده استدر این صنعت پهمین مسیر نیز کم و بیش توسط ماهواره  ادامه یافته، وپخش رادیویی و تلویزیونی 
کامپیوترهاي تولید و افزایش تعداد . صورت دیگري بخود گرفتکه هاي تبادل داده، مخابرات رشد اطالعات و نیاز به شب
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شخصی و نقش آنها در تولید و تبادل داده ها، رشد نمایی حجم داده ها و به تبع آن نیاز به خطوط انتقال داده پرظرفیت را 
  . تسریع رشد نمایی این نیاز گردیدظهور اینترنت نیز عامل موثر و مهم دیگري در . بیش از پیش موجب شد

خطوط زمینی به طور . ددرگو برقراري آنها میسر تمام دانش مخابرات به میدان آمد تا ساخت مسیرهاي ارتباطی  برههدر این 
پس کوچه هاي و کوچه  ها خیابان ،ساخت بزرگراهها در مقیاسی کمتر، دراي  و ماهواره wirelessوسیع و انواع خطوط 

  . اما این پایان ماجرا نبود. دل داده ها نقشی را بعهده گرفتندتبامسیر 
اینترنت عوامل نوظهوري در رشد نیاز به خطوط شبکه ها و به ویژه اتوماسیون سیستم هاي قدیمی و گسترش آنها بر بستر 

  :این عوامل را در موارد ذیل می توان خالصه کرد. پرظرفیت ارتباطی را موجب شدند

 ترسرویس هاي جدید 

 نیاز به تعریف و بکارگیري کیفیت در ارائه سرویس 

 امنیت در تبادل داده هاي سرویس 

  سرویسو دسترسی به ماندگاري 

این عوامل در کنار عامل همیشگی قیمت سرویس، موجب تغییراتی در تعریف نیازها و در نتیجه ساختار شبکه هاي ارتباطی 
دیگر . تشدید و فاز جدیدي براي آن آغاز شدابرات و شبکه هاي تبادل داده بدین ترتیب بود که رقابت در عرصه مخ. گردیدند

کیفیت، امنیت و  هاي بیشتر، بهمراه بلکه کاربران نیاز به سرویس. مخابرات صرف برقراري ارتباط و اتصال به شبکه نیست
  .ماندگاري تعریف شده دارند

همواره در پی انطباق از این قاعده مستثنی نبوده و  ،مخابراتیاتی مهم و بعضا حیارتباط ماهواره اي بعنوان یکی از بسترهاي 
به یقین تغییرات شگرفی که طی چند سال اخیر در صنعت ارتباط ماهواره اي به . مشخصات خود با نیاز بازار بوده و هست

حفظ  - گی هاي مورد نیاز کاربربا ویژ -برقراري ارتباطوقوع پیوسته، نه تنها آنرا همچنان بعنوان یکی از گزینه هاي بی بدیل 
  .کرده، بلکه می توان به نوعی پیشتازي آنرا در این عرصه بوضوح دید

به تغییرات ارتباطی بانکی کشور، بعنوان یکی از کاربران صنعت مخابرات شبکه لزوم توجه بیشتر  ،نگارش این مقالهعلت اصلی 
مقاله برآنیم تا برخی پیشرفت ها در تکنولوژي و تغییرات در معماري لذا در این . این حیطه و بویژه مخابرات ماهواره اي است

و شبکه هاي ماهواره اي را بیان نماییم، تا پس از آن بتوان جایگاه درست این نوع ارتباط در شبکه بانکی کشور ایران را ترسیم 
  .نماییمبراساس آن برنامه ریزي 

  

 ویژگیهاي ارتباط ماهواره اي -1

 km – 2000 km 160به فاصله  LEOمدار . قرار می گیرند GEO3و  LEO1 ،MEO2در سه نوع مدار ال معموماهواره ها 
دلیل آنکه ماهواره در این مدار نسبت به زمین ساکن نمی ماند، از شبکه اي از ماهواره ها در ه ب. می شود گفتهاز سطح زمین 

و پوشش هزینه سنگین برپایی شبکه باند پهن در این مدار دلیل ه ب. می شودساعته استفاده  24این مدار به منظور پوشش 
عمده ترین ویژگی مطلوب آن تاخیر کم در لینک ارتباط فضایی . استفاده از آن براي تبادل داده ها بسیار محدود استکم، 
  .است

                                                
1 Low Earth Orbit 
2 Medium Earth Orbit 
3 Geostationary Earth Orbit 
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 Navigationاین مدار عمدتا جهت . از سطح زمین اطالق می شود km – 20000 km 2000به فاصله بین  MEOمدار 
لذا . را دارد LEOتقریبا همان مشکالت ماهواره ها در مدار  .در محدوده این مدار قرار دارند GPSماهواره هاي . بکار می رود

  .براي ارتباط داده ها بندرت بکار می رود

کم بودن  مهمترین مشکالت این مدار تاخیر زیاد لینک و. از سطح زمین اطالق می گردد km 35863به فاصله  GEOمدار 
اما در این فاصله پوشش ماهواره روي زمین وسیعتر . سطح سیگنال هاي دریافتی است، که هردو ناشی از فاصله زیاد می باشد

همین دو موضوع این مدار را براي کاربردهاي پخش سیگنال در محدوده وسیع و . و ماهواره نسبت به زمین ساکن می ماند
  .می شود GEOاین مقاله محدود به بررسی ارتباط فضایی از طریق ماهواره هاي  .ستمناسب کرده ا Broadbandارتباطات 

 .ایفا می کندفضایی نحوه پوشش سیگنال ماهواره در محدوده جغرافیایی، نقش عمده اي در کیفیت و قیمت تمام شده ارتباط 
  :ه معموال سه باند را شامل می شوداز دیگر پارامترهاي موثر بر ارتباط فضایی باند فرکانسی سیگنال هاي آن است، ک

 C-Band :3.4 – 4.8 GHz(downlink)   7.0 – 5.7  و GHz(uplink)  

 10.7 – 12.75 GHz(downlink) :Ku-Band  14.50 – 13.75و GHz(uplink) 

 Ka-Band :17 – 21 GHz(downlink)    31 – 27و GHz(uplink)  
ولی در عوض حساسیت لینک به پدیده هاي جوي مانند برف و . ی یابدهرچه باند فرکانسی باالتر باشد قطر آنتن کاهش م

، SSPA4 ،LNA5مانند  مورد نیاز در لینک فضایی ضمنا با افزایش فرکانس قیمت تجهیزات .باران بیشتر می شود
Up/Down Converter هواره هاي لینک فضایی از طریق مادر در حال حاضر بیشتر ارتباطات داده اي . افزایش می یابد... و

  . انجام می شود Kuباند 
  :استبه سه صورت  ماهواره گفته می شود، Footprintکه به آن  معموال پوشش ماهواره روي بخشی از سطح زمین

 Global : بوده و تقریبا یک سوم سطح زمین را پوشش می دهد °17پهناي سیگنال تشعشعی ماهواره حدود. 

 Regional:  بخشی ازGlobal Zone است °5پهناي سیگنال تشعشعی حدود ره را پوشش داده و ماهوا. 

 Spot Beam : ولی در عوض توان  .را پوشش می دهد -°2با پهناي سیگنال کمتر از  –بخش کمی از سطح زمین
  .سیگنال به مراتب بیشتر بوده و لذا اندازه آنتن مورد نیاز کاهش می یابد

  .آمده است 3و  2و  1کل هاي ماهواره ها در ش Footprintنمونه اي از انواع 

                                                
4 Solid State Power Amplifier 
5 Low Noise Amplifier 
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  Global Footprint – 1شکل

  

  
  Regional coverage -2شکل
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   Spot beam coverage -3شکل

بدلیل شرایط دشوار تعمیر ماهواره، تجهیزات بکار رفته در آنها بصورت . سال است 15طول عمر ماهواره ها معموال در حدود 
Fault Tolerant لذا میزان . طراحی و پیاده سازي می شودAvailability  می باشد %99.98ماهواره ها اعدادي باالتر از. 

و . ماهواره عمدتا بالغ بر چند صد میلیون دالر می شود عملیات و راهبريهزینه هاي طراحی، ساخت، قرار دادن در مدار و 
  .ي را افزایش می دهدهمین امر تا حدود زیادي قیمت برپایی ارتباط ماهواره ا

  

  VSAT6شبکه  -2

نودهاي . استفاده از آنها جهت تبادل داده در شبکه هاي کامپیوتري است Ku-Bandیکی از کاربردهاي عمده ماهواره هاي 
هر دو نود شبکه  Meshدر روش . Starو  Mesh: ، که عبارت است ازمتصل می شوندیکدیگر  هشبکه معموال به دو صورت ب

واضح است . کلیه تبادالت داده از طریق یک گره مرکزي انجام می شود Starاما در روش . یکدیگر مرتبط هستندمستقیما با
اما . تعداد نودهاي شبکه نمی تواند زیاد باشدارتباطات، بدلیل پیچیدگی تاخیر لینک کاهش می یابد، ولی  Meshکه در روش 

 یا Star ، بصورت WAN7برپایی شبکه در واقع به معناي  VSATه شبک. محدودیتی از این نظر وجود ندارد Starدر روش 
Mesh البته از لینک فضایی بعضا براي ارتباط  .استسیگنال ماهواره  از طریق لینک فضایی در محدوده پوشش تشعشع
Trunk دو نقطه نیز استفاده می شود - فقط-بین.  

  :شامل دو مجموعه تجهیزات استهر پایانه  VSATدر شبکه 
1- Indoor Unit :اشبکه کاربر را ب/به بیانی همان مودم خاص ارتباطات فضایی است که اتصال تجهیزات Outdoor Unit 

  .برقرار می کند
2- Outdoor Unit : ،شامل؛ آنتنBUC8 ،LNB  که ارتباط ... و ،Indoor Unit را با ماهواره برقرار می نماید.  

                                                
6 Very Small Aperture Terminal 
7 Wide Area Network 
8 Block Up Converter  
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  :شده استنشان داده نمونه  VSATاجزاء یک  4-در شکل

  
   VSATپایانه یک اجزاء  :4-شکل

 Meshشبکه هاي . چند پایانه تا چندین هزار پایانه در هر شبکه پیاده سازي می شوندمقیاس در  VSATشبکه هاي 
VSATدر ارتباط ) کیفیت سیگنال(علت آنست که باتوجه به محاسبات بودجه لینک. حداکثر شامل چند ده پایانه هستند

و از طرفی مدیریت و کنترل تجهیزات و نیز  شد،گران خواهد از یک طرف هزینه تجهیزات پایانه ، Meshاز نوع  فضایی
معموال راه  Star VSATبه همین دلیل شبکه هاي . دشپیچیده می باماهواره  دریافت/دسترسی پایانه ها به کانالهاي ارسال

اقع در این نوع شبکه ها، هزینه زیاد و پیچیدگی شبکه در در و. هستندپایانه  100در مقیاس بیش از بویژه حل ارزانتري 
. دمانمی باقی  4000$-2000$ ودهحدممعموال در  VSATخالصه شده، و قیمت تجهیزات پایانه ) HUB(ایستگاه مرکزي

با  meter 4.9معموال بیش از  HUBاست، قطر آنتن  cm – 2.4 meter 60که قطر آنتن پایانه  بطور مثال در حالی
  .است... و  auto tracking ،De-Iceاناتی چون امک

مربوط به ترافیک  FL. تعریف می شود Return Linkو چندین  Forward Linkیک  Star VSATدر شبکه هاي 
HUB  به پایانه هاست، وRL- ها کانالهاي ارسال از سمت پایانه ها بهHUB ظرفیت حداکثر . هستندFL  انواع شبکه هاي

VSAT 200-100حدود حال حاضر بوده و در  با هم متفاوت Mbps و ظرفیت هر کانال ،RL 512 Kbps-12 Mbps 
به کانالهاي  به منظور دسترسی بهینه پایانه ها VSATپروتکلها و معماریهاي گوناگونی در شبکه هاي . 9می باشد

جبران تاخیر لینک فضایی در  ،د ماهواره، مقابله با شرایط نامساعد جوي، افزایش بهره وري از پهناي باندریافت ماهواره/ارسال
این امر موجب عدم . طراحی و پیاده سازي می شود HUBو کنترل و مانیتورینگ پایانه ها در  عملکرد پروتکلهاي شبکه

                                                
  .صادق است Kuدر باند  VSATاین مطلب در خصوص شبکه هاي :  9
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محصول یک (VSATبه گونه ایکه نمی توان از پایانه یک نوع شبکه . با یکدیگر شده است VSATسازگاري شبکه هاي 
تالشهایی به منظور رفع این (استفاده کرد) محصول شرکت دیگر( VSATنوع دیگري از شبکه  HUBبا ط براي ارتبا) شرکت

 VSATیک شبکه  HUBاشکال آغاز شده و همچنان ادامه دارد، ولی تاکنون اجراي عملی کارکرد دو نوع پایانه متفاوت در 
و  جهت انطباق آن با کاربري خاص VSATمختلف همین موارد بررسی و ارزیابی دقیق فنی شبکه هاي . )گزارش نشده است

  .را می طلبدانجام انتخاب نهایی 
دي که امکان ریا در مواراه اندازي سریع ارتباط، ، خطوط دیگر Backupاکنون رویه معمول آنست که از لینک فضایی بعنوان 

  :دلیل عمده بر این امر مترتب استسه . استفاده می شود ،میسر نباشد wirelessداشتن لینک زمینی یا سایر ارتباطات 

 در مقایسه با انواع دیگر قیمت زیاد لینک فضایی 

 تاخیر زیاد لینک فضایی 

  لینکهاانواع دیگر پهناي باند کمتر لینک فضایی در مقایسه با  

عیت در رخ داده، این وض VSATاما با پیشرفت هایی که طی چند سال اخیر در ساختار و معماري ماهواره ها و شبکه هاي 
  .خواهیم پرداخت هاحال دگرگونی است، که در ادامه به توضیح آن

  

  ارتباط ماهواره اي محدودیتهايمزایا و   -3

در در یک محدوده جغرافیایی، یکنواخت سیگنال آن  -نسبتا -عمده مزایاي ارتباط ماهواره اي معموال ناشی از پوشش وسیع و 
باین ترتیب برپایی یک ارتباط ماهواره اي بین هر دو نقطه در محدوده پوشش  .است WANمقایسه با سایر انواع شبکه هاي 

  :بطور کلی مزایاي ارتباط ماهواره اي در موارد ذیل خالصه می گردد. ماهواره، بسیار ساده و سریع صورت می گیرد

 در دسترس بودن بستر ارتباطی در هر لحظه و در هر مکان 

 و سایر لینک ها بستر مخابرات زمینی شبکه در هم تنیدهدر مقایسه با (سادگی بستر ارتباطی( 

 دسترسی به ظرفیت بستر ارتباطی بر اساس میزان نیاز و در زمان نیاز 

 قابلیت برپایی سریع ارتباط و سرویس در هر مکان و با هزینه یکسان 

 قابلیت برقراري ارتباط در حین حرکت 

  هبسیار باالي ماهوارو نرخ دسترسی قابلیت اعتماد 

 در مقایسه با سایر انواع لینکها(عیب یابی و رفع سریع مشکل ارتباطی( 

  براي تعداد زیادي پایانه بدون مالحظه موقعیت مکانیقابلیت پخش همزمان 

  :عمده ترین مشکالت ارتباط فضایی شامل موارد ذیل است

  تاخیر 

 نسبت به  خطوط زمینی(ظرفیت محدودتر( 

 و پدیده هاي خورشیدي ويحساسیت کیفیت ارتباط به شرایط ج 

 هزینه ارتباط 

  عدم سازگاري پایانه هايVSAT شرکتهاي مختلف با یکدیگر 
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، محدود به شرایط WANباعث آن شده که استفاده از لینک فضایی در شبکه هاي و محدودیتها در اصل همین مجموعه مزایا 
   .، که در بخش قبل بیان شداضطرار گردد

  

  رتباطات ماهواره ايتکنولوژیهاي جدید در ا -4

کاربران، نیاز ، یا افزودن امکانات و قابلیت هاي جدید با توجه به رفع محدودیتهاي ارتباط ماهواره ايو  به منظور کاهش
مجموعه این . شده و کماکان در جریان استآغاز  VSATتجهیزات شبکه هاي سازنده تالشهاي زیادي توسط شرکت هاي 

در ادامه به . در کاربرهاي گوناگون انجامیده و این روند همچنان ادامه دارد VSATز شبکه هاي تالشها به افزایش استفاده ا
  .توضیح برخی از مهمترین این موارد خواهیم پرداخت

1- 4-Carrier Super Positioning  
بدون داشتن  و در ارتباط فضایی هر سیگنال ارسالی به سمت ماهواره داراي فرکانس مرکزي مجزا با پهناي باند مشخص

سیگنال  Carrier 1، فرض کنید 5-در شکل .نشان داده شده است 5-این امر در شکل. همپوشانی با کانال هاي مجاور است
 Carrierبا بکارگیري تکنولوژي . باشد 1به پایانه  2سیگنال ارسالی از پایانه  Carrier 2و  2به پایانه  1ارسالی از پایانه 

Super Positioning می گردد 6- ت این دو سیگنال بصورت شکلوضعی.  

  
  وضعیت دو سیگنال ارسالی: 5-شکل

  
 Carrier Super Positioning: 6-شکل

با این تکنولوژي حدود . در یک فرکانس مرکزي سیگنالهاي خود را به سمت ماهواره می فرستند 2و  1یعنی هر دو پایانه 
این صورت است که هر پایانه سیگنال ه این سیستم ب نحوه کار. اشتکاهش پهناي باند مصرفی در ماهواره خواهیم د 50%

رسالی خود را دارد، با لحاظ اثرات اما چون مشخصات سیگنال ا. متداخل شده خود و پایانه دیگر را از ماهواره دریافت می کند
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و بازیابی سیگنال پایانه مقابل واره از ماهقادر به حذف سیگنال خود از سیگنال دریافتی  ...)شامل تاخیر، نویز و (لینک فضایی
  . است

باین . نیز بکار می رود Star VSATدر شبکه هاي  Point-to-Pointعالوه بر لینک هاي فضایی اکنون این تکنولوژي 
نشان داده  7- در شکل این وضعیت. قرار می گیرند Forward Linkدر زیر کانال  Return Linkترتیب که تعدادي کانال 

  در پایانه ها  10C/Iاما اندکی کاهش نسبت . وجود ندارد RLمشکلی براي استخراج سیگنالهاي  HUBدر سمت  .شده است

  
 VSATشبکه هاي  FL/RLدر سیگنالهاي  Carrier Super Positioning: 7-شکل

  .مرتفع می گردد FLتوان سیگنال در  یبروز خواهد کرد، که با افزایش اندک
4-2 - DVB-S2 Forward Link  

به پایانه ها در  HUBبه منظور ارسال ترافیک از سمت  FLچنانکه پیشتر عنوان شد روشها و پروتکل هاي گوناگونی در مسیر 
استفاده می  FLبراي ارسال سیگنال  TDM11روش از غالبا در شبکه هاي بزرگ . استفاده می شود VSATشبکه هاي 

ي از ترافیک پایانه ها که از نظر زمانی پشت سرهم قرار -Streamبصورت  HUBیگنال از سمت که در آن فقط یک س شود،
، یا اینکه داشب VSATخاص شرکت سازنده شبکه می تواند غیر استاندارد و  Streamفرمت این . ، ارسال می شودندیرمی گ

و  Up conversionیون شده و پس از وارد مرحله کدینگ و مدوالس Streamاین سپس . )MPEGمانند (استاندارد باشد
  . ارسال می شود ،تقویت سیگنال

 FLسیگنال مدوالسیون /مرحله کدینگجهت  DVB-S2 استاندارد از روش VSATشبکه هاي اکثر قریب باتفاق در اکنون 
امکان ، )رندههم در فرستنده و هم در گی(باتوجه به پیچیدگی که در پیاده سازي این سیستم وجود دارد .دشوفاده می است

بلوك دیاگرام سیستم ارسال  8-در شکل. بکارگیري این روش با رشد تکنولوژي ساخت قطعات نیمه هادي میسر شده است
DVB-S2 آمده است.  

  

  
                                                

10 Carrier to Interference Ratio  
11 Time Division Multiplexing  
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  DVB-S2ساختار سیستم ارسال : 8-شکل
  :ذیل است بدست می آید، شامل موارد FLمهمترین ویژگیهایی که با پیاده سازي این سیستم جهت ارسال سیگنال 

 به ازاي شرایط لینک دریافتی هر پایانه بصورت مجزا و کدینگ سیگنال ارسالی /امکان تغییر مدوالسیون 

 پیاده سازيFEC12   بصورتBCH&LDPC13 که داراي بازده باالیی است 

  8امکان پیاده سازي مدوالسیون هاي مرتبه باال، همچون؛PSK ،16APSK  32وAPSK 

و  Es/No = 0 dBدر حد (ر به عملکرد مناسب پایانه ها حتی در شرایط بسیار بد لینک فضاییمجموعه این ویژگیها منج«
 ]1[» .می شود FLو نهایتا کاهش پهناي باند مصرفی ماهواره براي سیگنال  bits/symbol 4.5 – 0.5، داشتن بازده )کمتر

باالتر در شرایط مساعد لینک  Bit Rateبا  HUBز باین ترتیب هر پایانه بصورت مجزا از سایر پایانه ها قادر به دریافت ا
با پیاده سازي این تکنولوژي حداکثر  نهایتا. می گردد) اما بدون قطعی(کمتر در شرایط نامساعد لینک Bit Rateفضایی، و 

Throughput  ارسال ازHUB  در شبکه هايVSAT 120 مرز از Mbps نیز فراتر رفته است.  
4-3 - Protocol Spoofing and Acceleration  

هر چند . در این بخش محدود به این پروتکل می نماییمرا در شبکه ها، بحث خود  TCP/IPپروتکل کاربرد وسیع باتوجه به 
  .طرح استمشابه قابل که این موضوع در خصوص سایر انواع پروتکل ها به صورتی 

جهت تبادل داده ها استفاده  TCPشوند، از پروتکل معموال در برنامه هاي کاربردي و سرویسهایی که تحت شبکه اجرا می 
را به گیرنده فرستاده  Packetباین صورت که فرستنده تعدادي . است  Acknowledgment basedاین پروتکل. می شود
به مقصد نرسیده و دوباره آنرا  Packetپس از مدتی دریافت نشود، فرض می کند که  Ackچنانچه . می شود Ackو منتظر 

تا (را کاهش می دهد Packet، نرخ ارسال TCP Ackدر صورت افزایش فاصله زمانی دریافت فرستنده ضمنا . ل می کندارسا
به  TCPباتوجه به تاخیر ذاتی لینک ماهواره اي، قاعدتا پروتکل ). در شبکه جلوگیري کند Congestionبه زعم خود از بروز 

  . دل داده بشدت کاهش می یابدبدرستی در آن عمل نکرده، و نرخ تبامذکور شیوه 
قرار می گیرد که  ، دستگاهی به منظور جبران اثر تاخیر لینک فضاییVSATشبکه هاي HUB اکنون در دلیل به همین 

TCP Session  پایانه ها را در خودTerminate بدین ترتیب با ارسال . می نمایدAck  بصورتLocal  درHUB مشکل ،
 TCP Acceleratorبه این دستگاه . مرتفع می گردد TCPهاي -Packetکاهش نرخ ارسال دیر رسیدن آنها و در نتیجه 

نیز  TCPالبته اغلب این دستگاهها داراي امکانات بیشتري به منظور عملکرد بهتر پروتکل هاي باالتر از الیه . می گویند
ی می شوند قادر به تشخیص شرایط ماهواره اي طراحهمچنین باتوجه به اینکه این دستگاهها خاص لینک هاي . هستند

  .مختلف لینک فضایی و تطبیق مناسب عملکرد پروتکل بر اساس آن هستند
4-4-  QoS, Security and other Protocols  

و مواردي چون امنیت داده ها، کیفیت  ،خارجشبکه چنانکه پیشتر عنوان شد، اکنون نیاز کاربران از حالت صرف برقراي ارتباط 
  . به آن اضافه شده است... یانی از پروتکل هاي مختلف و سرویس، پشت

واضح است که در ارتباط ماهواره اي امنیت مسیر تبادل داده ها، تا حدود زیادي با توجه به ساختار لینک از پیش رعایت شده 
تاندارد اسروشها و پروتکلهاي  VSATسازندگان تجهیزات شبکه هاي در عین حال اکنون اکثر قریب باتفاق  .است

encryption  ،همچون و امنیتAES-128 ،AES-256 ،IPSec ،VPN ،3DES  مسیر فضایی  در را بر داده ها... و
  .اعمال می نمایند

                                                
12 Forward Error Correction 
13 Low Density Parity Check 
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در شبکه هاي فضایی پیاده سازي  سطحدر دو  - باتوجه به نیاز کاربر و برنامه کاربردي - کیفیت لینک فضاییو تضمین تامین 
اکنون در اغلب  .به نوعی تامین کننده این نیاز است Return Linkحوه دسترسی پایانه به کانال در الیه فیزیکی، ن. می گردد

با توجه به ویژگیهاي ترافیک  Return Linkروشهاي متنوعی جهت دسترسی پایانه ها به ظرفیت کانال  VSATشبکه هاي 
عالوه بر این موارد در الیه هاي باالي . د داردنیز وجو Forward Linkهمین رویه در سمت . قابل تعریف استارسالی کاربر 

  . نیز قابل اعمال بر ترافیک کاربران است QoSروش هاي استاندارد  VSATپروتکلهاي ارتباطی شبکه 
الیه هاي باالتر شبکه را نیز پشتیبانی می کنند، که  Functionalityنقش مودم ارتباط فضایی، عالوه بر ها –VSATامروزه

 ,TCP, UDP, PPoE, PPP, NAT ,ICMP, IGMP, RIP Ver1&2مواردي همچون؛ توان به  از آن جمله می
BGP, DHCP Server/Relay HTTP/S, SSL, VRRP, VLAN, ACL, PBR, PEP, DNS Caching, 

VoIP, Serial Protocol Conversion واضح است که مجتمع شدن این موارد در پایانه  . اشاره کردVSAT  عالوه بر
ازي طرح شبکه در سمت کاربر و کاهش تعداد تجهیزات و اتصاالت، عیب یابی و رفع اشکال را تسریع کرده و از همه ساده س

  . مهمتر قیمت تمام شده برپایی سرویس را کاهش می دهد
  
4-5-  Ka-Band Satellite 

درحالیکه . رود وسیع بکار میپوشش محدوده جغرافیایی  جهت Spot beamیک ، Ku باند  هاي ماهوارهاي  ساختار شبکهدر 
 در این ساختار . رود اي مشابه بکار می مجزا براي پوشش محدوده spot beamچندین  Kaباند  هاي ماهوارهاي  ساختار شبکه

هاي دیگر مانند اینترنت  هاي مرکزي یا دروازه خروجی به شبکه به سیستم Gatewayاز طریق یک  Spot beam چند
و عملکرد  Ka باند در ماهواره Downlinkو   Uplinkهاي  یر موجب می شود که ساختار سیگنالاین تغی. شود متصل می

 Downیعنی عالوه بر مراحل دریافت، . بنماید Ku باند اي با  ماهواره تفاوت عمده ها، این سیگنالماهواره در قبال 
conversion تقویت و ارسال مجدد بر سیگنال ،Uplink   یچینگ بین یند، یک مرحله سوک میکه ماهواره دریافتSpot 

beam اي،  به این معماري در سیستم هاي ماهواره .شودها نیز به آن اضافهBent-Pipe در ادامه این تکنولوژي . گویند
  .خواهد شدتر توضیح داده  بصورت دقیق
نحوه کارکرد   .هاGateway- دیگري دستهدسته کاربران و  یکیشود،  دو دسته ایستگاه زمینی تعریف می Kaدر هر شبکه 

فرستد و گیت وي پاسخ و  ها میGateway-هاي خود را به یکی از  داده سیستم بدین صورت است که ایستگاه زمینی کاربر،
 Feederو  User link: دو نوع لینک تعریف می شود Pipe  Bentلذا، در معماري. گرداند داده الزم را به ایستگاه کاربر برمی

link14 .نک معادل یک هر لیSpot beam  8الی  6است و معموال به ازاي هر Spot beam  ،یک کاربرGateway beam 
  . شود تعریف می

به همین ترتیب دو . دکن ط کاربر را  با ماهواره برقرار میاست، که ارتبا  Up/Downخود داراي دو لینک User Linkهر 
 Userدر ماهواره، با سوپیچ بین یک  Bent Pipeتکنولوژي . شود تعریف می Feeder Linkبراي هر  Up/Downلینک 
Link  وFeeder Link  یک مسیر دادهUpstream  را بین کاربر وService provider به طریق مشابه، . دکن فراهم می
 9-در شکل. شود تشکیل می User Downlinkو  Feeder Uplinkیچ بین یک یکاربر با سو Downstreamمسیر 

  .نشان داده شده است Ka-Bandاز طریق ماهواره  اطی یک شبکه نمونهساختار ارتب

                                                
14 یا   Gateway Link 
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ند در اي ساختار شبکه ماهواره - 9شکل ا   Kaب

4-6-  Frequency Reuse  
. امکان استفاده مجدد از فرکانس را فراهم نموده است، 15MBAتکنولوژي  Ka باند در ارتباطات باند پهن مبتنی بر ماهواره

 زج هب، ها استSpot Beamمستقل از سایر  Spot Beamجغرافیایی پوشش داده شده توسط هر  باتوجه به اینکه محدوده
Spot Beam هاي مجاور، این امکان وجود دارد که باند فرکانسی برخی از-Spot Beam هاي استفاده شده در هر ماهواره
  .دریافت نماید و را همزمان ارسال Beamتواند با تمهیداتی چندین  این ترتیب آنتن ماهواره می به. شودیکسان تعریف 

افزایش ظرفیت پهناي باند، محدوده فرکانسی مورد  بر شود عالوه موجب می، Ka بانددر ماهواره  MBAتکنولوژي بکارگیري 
هاي متعدد بکار رفته و به همان نسبت ظرفیت ترافیک -Spot Beamیا به بیان دیگر یک پهناي باند در . یابدکاهش نیز نیاز 

  . افزایش می یابد Ka-Bandماهواره  در
. در حال فعالیت یا در دست طراحی و ساخت هستند Gbps 100 – 10با ظرفیت   Ka-Bandدر حال حاضر ماهواره هاي 

در مرحله ساخت  HUGHESتوسط شرکت  Gbps 100با پهناي باند  Jupiterدر آمریکاي شمالی ماهواره بطور مثال 
زیر را بصورت همزمان  ترافیک هايمی تواند  Jupiterیعنی  .می باشد Kuماهواره باند  80ا که در مقایسه معادل ب ،است

  :داشته باشد

 800،000 فیلم 
 125،000،000  آهنگ با کیفیتFM 
 000،000،000 ،5/1 مکالمه صوتی 
 000،000،000 ،180 بسته اترنت 

 %80به میزان حدود   به کاهش قیمت ارتباط فضایینهایتا منجر  Kaدر باند  VSATقابلیتها و تغییرات معماري شبکه هاي
  .علیرغم بهبود ظرفیت، کیفیت و امنیت سرویس شده است

                                                
15 Multiple Beam Antennas 



                                                                                                                                       
 

13 
 

  

  بکارگیري ارتباط ماهواره اي در شبکه بانکی کشور -5

 Starبصورت  ،، و شبکه ارتباطی نقاط ارائه دهنده سرویس بانکیTransaction Basedالگوي ترافیک بانکی معموال 
یک سیستم مرکزي وجود دارد که اطالعات کلیه حسابهاي بانکی  ،شبکه هاي بانکی کثر قریب باتفاقعنی که در ابدین م. است

مستقیما به  ... کامپیوتر باجه شعبه و، ATM ،POSتراکنش هاي بانکی، بصورت درخواستی از . می باشددر آن متمرکز 
براي این  Star VSATشبکه هاي . ست کننده برمی گرددو پاسخ از مرکز نیز مستقیما به درخوا ،سیستم مرکزي ارسال

و در نتیجه (VSATو نیز بدلیل قابلیت نصب سریع پایانه  ،به همین دلیل. ل هستنده االگوي معماري شبکه و ترافیک اید
 است که در اکثر کشورهاي در حال توسعه که زیرساخت هاي مخابرات زمینی پوشش الزم را در سطح) گسترش سریع شبکه

این امر در کشورهایی چون هند، . نقطه شروع بستر مخابراتی شبکه بانکی بوده است VSATوسیع نداشته، برپایی شبکه 
پایانه نصب شده در هند  25000حدود  VSATبطور مثال فقط یکی از شرکتهاي سازنده . برزیل و ایران اتفاق افتاده است

 3000یک بانک در برزیل براي تمامی اي دیگر، بعنوان نمونه  .کار می روددارد که درصد قابل توجهی از آن در شبکه بانکی ب
مابقی در حال انعقاد قرارداد براي شعبه آن نصب و  1100حدود در در نظر گرفته که  Backup VSATخط شعبه خود 

  .ارتقاء می یابد %99.95به  %99.50میزان ماندگاري سرویس بانک از  هزینهبا این . هستند

یقینا این انتخاب بدلیل ضعفهاي عمده زیرساخت . ي نوین الکترونیک در کشور بر بستر مخابرات ماهواره اي آغاز گردیدبانکدار
با انتقال . مخابرات زمینی کشور در آن برهه و نیاز سیستم بانکی به بستري امن، گسترده و با قابلیت توسعه سریع بوده است

مخابراتی، و اثر مثبت و چشمگیر آن بر گردش /دستی بر بسترهاي الکترونیک/غذيتدریجی سرویس هاي بانکی از بسترهاي کا
پولی و تسهیل مبادالت تجاري و اقتصادي، رشد تقاضا هم  از جانب بانکها و هم مشتریان آنها، به منظور جایگزینی روالهاي 

و بسترهاي مخابراتی سریعتر و با ظرفیت این امر نیاز به . قدیمی بانکی و ارائه سرویس هاي نوین بیش از پیش سرعت گرفت
  . بیشتر را پدید آوردقابلیتهاي 

یا توسعه بسیاري از شبکه هاي  )VSATاز شبکه (شبکه مخابرات زمینی طی سالهاي گذشته موجب مهاجرترشد قابل توجه 
 VSATشبکه هاي بروز رسانی یقینا یکی از مهمترین عوامل این رخداد عدم توسعه و . مخابراتی بانکها بر آن بستر شده است

، و نیز نیاز و کیوسک ATM ،POSتعداد شعب، تعداد سامانه هاي سرویس بانکی از جمله متناسب با رشد تعداد بانکها، 
گرایش بانکها به راه موجب  عاملهمین ضمنا . استبوده کاربران به سرویس هاي متنوع تر با کیفیت، امنیت و ماندگاري بهتر 

هیچ وجه کارایی و ماندگاري  که به ،شدهخط زمینی  Backupحتی براي کاربري هایی چون  VSAT حل هاي جایگزین
  :ذیل شده است شکالتمجموعه این عوامل منجر به م .ندارندرا  VSATشبکه 

  یکاهش میزان ماندگاري سرویس شبکه هاي بانک -1
اگر ماندگاري ). دقیقه قطعی در روز 7د معادل حدو(است %99.5بیش از معموال  VSATمیزان ماندگاري شبکه هاي 

ماندگاري مجموعه خط میزان فرض کنیم، در این صورت  )دقیقه قطعی در روز 100معادل حدود (%92.0 خطوط زمینی را
اما در ). ساعت قطعی در سال 3.5حدود یا  قطعی در روز ثانیه 35معادل حدود (خواهد شد %99.96برابر  VSATزمینی و 

میزان ماندگاري علیرغم همه  ،استفاده نمی شود Backupبعنوان خط اصلی یا  VSATکه در آنها از  ی ایرانشبکه هاي بانک
  .)ساعت در سال 86دقیقه قطعی در روز یا  14معادل (نیست %99.0تمهیدات بهتر از 

و در  ،یا دچار مغایرت شدهیا انجام نمی شود الزم به توضیح نیست که با این میزان قطعی در شبکه بانکی چه تعداد تراکنش 
 14بطور مثال اگر . بانک می گرددو سرمایه گذاري در درآمد شبکه بانکی و کاهش  هزینه هاي سربار بهتحمیل نتیجه موجب 

در روز است را بصورت یکنواخت فرض میلیون  5هاي آن حدود تراکنش حجم دقیقه قطعی در روز براي یکی از بانکها که 
یا منجر به تراکنش ناموفق می  از دست می رودیا ) تراکنش در سال 18000000یا (راکنش در روزت 50000کنیم، حدود 

میلیارد ریال در سال  45 اقلریال فرض کنیم، حد 2500را ناموفق /موفقمتوسط بانک از هر تراکنش  ضرر/اگر درآمد. شود
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عی در ساعات اداري بیشتر باشد، بدلیل نرخ البته چنانچه احتمال رخداد قط .کاهش درآمد براي این بانک مفروض است
و میزان ضرر ناشی از آن نیز افزایش خواهد شده تراکنش بیشتر در این ساعات، تراکنش هاي از دست رفته یا ناموفق بیشتر 

در افزایش قطعی شبکه منجر به نارضایتی مشتریان بانک شده، و تبعاتی هم چون کاهش سرمایه گذاري را در هر حال، . داشت
   .، که به مراتب ضرر و زیان ناشی از آن سنگین تر استپی خواهد داشت

و با پیچیده،  يساختارکه قادر به ایجاد پوششی معادل ماهواره و در سطحی وسیع باشد، نیازمند  WANبرپایی هر نوع شبکه 
. ذاتی شبکه می گردد Availabilityو نیز  Reliabilityمسلما موجب کاهش  این نقیصه. استتجهیزات زیاد تعداد و تنوع 

و درجه   Reliability ،Availabilityکل ساختار پیچیده در یک سیستم بنام ماهواره با  VSATاما در شبکه 
Redundancy خط زمینی و خط با مشارکت شبکه ارتباطی یک برپایی پرواضح است که لذا . بسیار باال مجتمع شده است

VSAT ،این معماري اکنون در بسیاري از بانکهاي . خواهد داشتدر پی میزان ماندگاري باال را  ي ساده، منعطف و باساختار
   .دنیا عملیاتی است

  خطوط زمینی Backupطرح هاي ناقص جهت  -2

خطوط زمینی یک بانک،  Backupمشاهده می شود که  بعضا Backupبعنوان  VSATاستفاده از شبکه هاي جایگزین در 
را پوشش نمی دهد، یا در برخی مسیرها هاي لینک اصلی مسیرنقاط و در تمامی  Redundancyشبکه اي است که یا 

بوده و دستیابی به نرخ ماندگاري بیش از توجیه فنی این گونه طرحها خدشه پذیر . مجددا از شبکه خطوط زمینی می گذرد
  . می نمایدبعید در کل شبکه  را  99.0%

و وسیع  ی، پوششآنست که با طرحی ساده ،WAN شبکههر نوع  Backupمسیر در  VSATمزیت عمده استفاده از شبکه 
   .ست می آیددباصلی کل مسیر لینک نسبت به کامل  Redundancyباال، و قابلیت اعتماد نرخ ماندگاري  با
 Performance Tuningو مشکل  تنوع لینک ها -3

عدم پوشش کامل در سطح کشور، نیاز به استفاده از آنست که بدلیل ) VSATبغیر از (WANمشکل دیگر سایر شبکه هاي 
مثال میزان (این امر موجب عدم یکنواختی و تغییر مشخصات بستر ارتباطی. انواع لینک به اقتضاي مکان و زمان پیش می آید

در  Switchingو  Routingمعموال براي عملکرد مناسب و بازده موثر برنامه هاي کاربردي و پروتکلهاي . می شود )تاخیر
واضح است که در ساختارهاي متنوع و پیچیده شبکه هاي . براساس مشخصات لینک الزامی است Tuningشبکه ها، انجام 

WAN انجام آن یا به سختی امکان پذیر است، یا عمال بصورت مطلوبی قابل اجرا نبوده و نهایتا شبکه بازده مورد انتظار را ،
ناشی از لینک هاي ارتباطی رد نرم افزارهاي بانکی بر بسترهاي ناهمگون و متنوع بسیاري از مشکالت کارک. نخواهد داشت

  .همین مسئله است
در شبکه بانکی آن است که چون در هر نقطه اي قابل استفاده بوده و نیاز به نوع لینک دیگري  VSATمزیت بکارگیري 

با پارامترهاي  Performance Tuningسه نیست، مشخصات لینک در سراسر شبکه یکنواخت و همسان بوده و لذا پرو
  .قابل انجام است - لینکهامختلف با انواع  WANنسبت به شبکه هاي  -مشخص و معین و با سادگی به مراتب باالتري 

  کندي در  گسترش سرویس بانکی -4
سعه سرویس نیازمند تومسلما . از اهداف مشخص بانکها توسعه سرویس هاي خود به مشتریان و کسب درآمد از این محل است

 VSATیک شبکه  HUBبرپایی . گسترش سرویس بانکی محدود به سرعت گسترش شبکه آن است. بستر ارتباطی است
. زمان نیاز داردساعت  8در هر نقطه اي به کمتر از  VSATپس از آن برپایی ارتباط از طریق . حدودا سه ماه زمان نیاز دارد

بنابراین انتخاب شبکه اي که گسترش آن . دیگر حاصل می شود WANاع شبکه هاي این سرعت گسترش شبکه بندرت با انو
  .با کندي مواجه باشد، ضمن کاهش درآمد بانک اثر نامطلوبی بر وجه آن در نزد مشتریان خواهد گذارد

  کنترل، مانیتورینگ و رفع اشکال پیچیده و زمانبر -5
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به . ، مانیتورینگ و عیب یابی شبکه را مشکل، پیچیده و طوالنی می نمایدساختار پیچیده ارتباطی و تنوع لینکها روند کنترل
سیستم  VSATاز مهمترین مزایاي شبکه . زمانبر و نتیجتا هزینه بر خواهد بودهمین ترتیب روند رفع مشکل پیچیده و 

قل از محل بروز اشکال یکسان و مستبدین معنی که روند عیب یابی شبکه ارتباطی . مانیتورینگ و کنترل متمرکز آن است
سریع روند ترافیک  گشتواضح است که نتیجه این امر باز. همین امر عیب یابی و بازیابی سرویس را تسریع می بخشد. است

  . شبکه و تداوم کسب درآمد بانک است
  

وثر در شبکه از ایفاي نقش م VSATبا توجه به موارد فوق الذکر سوال اینجاست که چه عواملی باعث کنار گذاشته شدن 
  . بانکی شده و راه حل چیست

براساس نیازهاي روز را  VSATي که توانایی سرویس به هزاران پایانه - HUBهزینه هاي سنگین برپایی و بروز نگه داشتن 
موجب افزایش قیمت تمام شده غیره، داشته باشد، و نیز سایر هزینه هاي سربار همچون پهناي باند، مجوزهاي رگوالتوري و 

پرواضح است که لذا . از طرفی تاکنون این صنعت در داخل کشور بومی نشده است. در کشور شده است VSATپایی ارتباط بر
اگرچه سازمانی مانند شرکت خدمات انفورماتیک با . بر روند توسعه و بروز رسانی آن موثر بوده و خواهد بودتحریم مشکالت 

کرده بود، و  خریداري HUGHESاولیه اي که از شرکت  HUBبا توسعه تکیه بر دانش و تخصص مهندسان داخلی توانست 
را در مقطعی چند ساله و در ابعاد چند  VSATسازگار با آن، نیاز بانکهاي کشور به شبکه  VSATنیز ساخت پایانه هاي 

روبرو شده  کنديله تحریم با بدالیل متعددي از جماگرچه متوقف نشده، ولی  اما تداوم این روند. سازدهزار پایانه بخوبی مرتفع 
   .است

گذاشته، که شبکه داخلی همچنین این نکته منفی را در ذهن کاربران  ،VSAT بزرگ عدم توسعه و بروز شدن شبکه هاي
VSAT در حالیکه این تلقی مطلقا نادرست . ، بویژه ظرفیت ترافیکی فعلی بانکها را نداردتوان پاسخ گویی به نیازهاي فعلی

  . مطرح شدداخل کشور است، که پیشتر ی از شرایط بوده و ناش
بالغ بر  2010در سال در کل دنیا هاي تحویل شده -VSATتعداد «، 2011درسال  COMSYS16موسسه طبق آمار 

البته طی دو سال  ]2[» .درصد رشد را نشان می دهد 4ن سال همی ثبت شده طیپایانه بوده، و حجم سفارشات  315000
و نیز توسعه شبکه فیبر نوري در آفریقا،  ،رکود اقتصاد جهانی ،وج تدریجی آمریکا از منطقه خاورمیانهشروع خرقبل بدلیل 

بدلیل تغییرات زیربنایی . فروکش کرده است 2011ولی این روند کاهشی در سال . بودگزارش شده  VSATاندکی افت خرید 
به عرصه جدیدي است، که می تواند در مواردي درحال ورود  VSAT، صنعت شبکه Ka-Bandدر ساختار ماهواره هاي 

 1000قرار گرفتن ظرفیت  COMSYSپیش بینی  .حتی صنعت مخابرات زمینی را دچار مخاطره جدي نماید
Gbps) مجموع ماهواره هايKa-Band و رشد درخواست براي پهناي باند روي این ماهواره ها به  2015تا سال ) در مدار

  .ن مدت استطی همی %900میزان بیش از 
د نیازهاي فعلی بانکها را با نجدید که بتوانو قابلیتهاي داخلی با مشخصات  VSATعدم وجود یا بروز بودن شبکه هاي بزرگ 

قرار نگرفتن آن در جایگاه شایسته خود در شبکه و  VSATعلل نگاه منفی به شبکه مده عمناسب پاسخ گو باشد، از  یقیمت
و  ATMدستگاه  25000شعبه بانک و تعداد بیش از  18000اکنون با وجود بیش از . استبوده اخیر  ناطی سالیبانکی، 

در شعب بانک و سایر نقاط ارائه  VSAT 20000جا داشت که بیش از  ،در سراسر کشور ...و  POSدستگاه  1500000
تعدادي از دارد، که البته نصب شده پایانه هزار  12الی  10آمارها حکایت از حدود اما . می بودو عملیاتی سرویس بانکی نصب 

  .نیازمند بروز رسانی و تغییر ساختار هستند نیزتعداد قابل توجهی آنها غیر عملیاتی بوده و 
  

                                                
16 COMSYS نشر آمار و شرایط بازار شبکه هاي ماهواره اي در دنیا است، که مقر آن در کشور انگلستان است موسسه بررسی، تحلیل، تنظیم و  
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  در بانکها VSATجایگاه آتی شبکه  -6

نشهاي باتوجه به داده هاي موجود در سایت بانک مرکزي در مورد آمار تراکنش هاي بانکی کشور، مجموع ماکزیمم نرخ تراک
رعایت این فرض (می رسدنتراکنش در ثانیه  10000به هیچگاه ترافیک اوج ها و شرایط همه بانکها حتی در زمان اي شبکه 

 1000حال اگر فرض کنیم هر تراکنش . )را پوشش می دهدکل ترافیک شبکه بانکی کشور  فعلیشرایط قطعا سخت ترین 
Bytes در(باشدForward Link( 80، حدود Mbps فیت ظرForward Link  براي حمل ترافیک همه بانکها موردنیاز

واضح بنابراین . می باشد Mbps 120فعلی حتی بیشتر از  VSATچنانکه پیشتر گفته شد این رقم در شبکه هاي . است
بکه سالیانه به میزانی نیست که تکنولوژي همین امروز ش %25است که میزان ترافیک شبکه بانکی کشور حتی با نرخ رشد 

  . سال آینده نباشد 15در دنیا قادر به تامین آن طی  VSATهاي 
کاهش زیادي در قیمت برپایی برشمردیم، منجر به  VSATکه در قابلیتها و ویژگیهاي شبکه هاي  بهبودهاییهمچنین 

  .ارتباط فضایی و تداوم سرویس آن شده است

گی هاي کیفیت سرویس، امنیت، پشتیبانی از پروتکلهاي کلیه ویژ VSATاز طرفی طبق آنچه که گذشت، اکنون شبکه هاي 
یک مودم ارتباط  VSATاکنون یک پایانه . را در خود پیاده سازي نموده اند... متعدد، سازگاري کاربري با تاخیر لینک و 

تجهیزات جانبی هم بدین ترتیب نیاز به برخی . را هم می تواند ایفا کند... وفایروال  ،فضایی صرف نبوده و نقش روتر، سوئیچ
  .را درپی خواهد داشت) و به تبع آن کنترل، مانیتورینگ و عیب یابی(کاهش یافته و سادگی طرح شبکه

براي حصول به موارد ذیل نه تنها کشور در شبکه بانکی ) البته با تکنولوژي روز(VSATباین ترتیب باید گفت که بکارگیري 
  :بنظر میرسد رانتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذی

 99.95بیش از بانکی به میزانی شبکه نرخ ماندگاري به دن یرس% 

 سطح امنیت بسیار باال در شبکه بانکی 

 هاي پیچیده و در شبکه سایر در مقایسه با (ساده سازي، یکنواختی و پوشش کامل شبکه بانکی در تمام نقاط کشور
 )بستر مخابرات زمینی هم تنیده، مانند

  و در هر زمان حتی در فضاهاي متحرك؛ مانند قطارها، هواپیماها، کشتی ها  هنقط هربانکی در برقراري سرویس 

  داشتن طرح  باشرایط بحران  موثر و سریع درمقابلهDisaster Recovery مناسب 

  بانکیشبکه رقابت موثر در بازار با امکان گسترش سریع 

  شکل ارتباطیع مو رفتمرکز، سادگی و تسریع در روند و زمان عیب یابی 

 سهولت در سوئیچ بین لینک ها و سایتها 

در شبکه بانکی، امکان انعطاف،  VSATدر نتیجه بنظر میرسد تاخیر در رفع موانع بکارگیري، توسعه و بروزرسانی شبکه هاي 
  .می دهدو کندي کرده یا هزینه آنرا افزایش دچار مشکل یا  ،پویایی و پاسخگویی به نیازهاي فزآینده مشتریان را

در دنیا به  VSATشبکه هاي صنعت ضمنا الزم است این نکته مدنظر مدیران شبکه بانکی باشد که باتوجه به حرکت شتابان 
، باید از هم در شبکه بانکی استفاده از این تکنولوژيیا اجبار به ، ملزوماتی وجود دارد که در صورت احتمال Kaسمت باند 

و تعیین محل ایستگاه زمینی در سطح کشور ها -Spot Beamملزومات تعریف  ه اینز جملا .باشند آناکنون به فکر 
Gateway -ها پیش از طراحی، ساخت و قرار گیري ماهواره در مدار است.  
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  و پیشنهاد نتیجه گیري -7

اي آن با رشد پس از رشد پرشتاب اولیه بکارگیري ارتباط ماهواره اي در بستر مخابراتی شبکه بانکی کشور، دوره فترتی بر
اما دو سه سالی است که . بودسریع بستر مخابرات زمینی از چندي پیش آغاز گردید، که نتیجه محدودیتهاي این نوع ارتباط 

در این . تحول شگرفی در ساختار و کیفیت مخابرات ماهواره اي به مدد پیشرفت تکنولوژي شروع و بسرعت در حال رشد است
والبته چنانکه گفتیم راه حلهاي (بجز مشکل تاخیر لینک که جزو ذات این نوع ارتباط است رنسانس شبکه هاي ماهواره اي

، مابقی مشکالت بگونه اي حل شده است که از )پیاده سازي شده است VSATمقابله با این مسئله هم اکنون در شبکه هاي 
این وضعیت در  .در آینده بسیار نزدیک دید هم اکنون می توان به وضوح پیشتازي آنرا در عرصه بسترهاي مخابراتی گسترده

، الزاما انتخاب لینک VSATدر یک نقطه، و نیز لینک در صورت وجود لینک زمینی  دنیا به سمتی پیش می رود که دیگر
  ). با مالحظه تمامی پارامترهاي موثر از قبیل میزان دسترسی، سرعت، کیفیت، امنیت و از همه مهمتر قیمت(زمینی نخواهد بود

طرح شبکه بانکی، نتیجه گیري شد که این امر به منظور بهبود وضعیت این در  VSAT شبکهبا توجه به مزایاي بکارگیري 
  .شبکه نه یک انتخاب که یک الزام بنظر می رسد

در داخل کشور، بومی نشدن کامل ساخت آن و در  VSATگفته شد که مهمترین عامل توسعه نیافتگی شبکه هاي همچنین 
نکته دیگري که اثر . است -بودن آن High Techبا توجه به  -تاثیر شدید آن از محدودیت هاي ناشی از تحریم ها نتیجه

در . محدودیتهاي ناشی از تحریم را دوجندان می کند اعمال برخی قوانین و شرایط سخت گیرانه سازمان تنظیم مقررات است
، براي توسعه آن ایجاد کردهن صنعت، خود نقش محدود کنندگی شدید حالیکه تحریم و هزینه بر بودن سرمایه گذاري در ای

بانکها از حرکت بر مدار تکنولوژي روز دنیا حضور و فعالیت در این بازار، نهایتا به محروم شدن رگوالتوري جهت برخی شرایط 
بدیهی است که در این . ، هم داخلی و هم خارجی استVSATبه بیان دیگر تحریم شبکه بانکی از داشتن شبکه . شده است

   .شرایط، بیشترین تاثیر منفی را شبکه بانکی و به تبع آن مردم می بینند
به سمت آن،  VSATشبکه هاي و روند مهاجرت سریع  Kaاز طرفی عنوان شد که نظر به تغییر معماري ماهواره هاي باند 

  .الزم است مواردي از هم اکنون مورد توجه و عمل قرار گیرد

 ،بهبود بهره وري شرایط آینده شبکه بانکی،و برنامه ریزي فعلی، پیش بینی ر شناسایی و رفع کلیه موانع و مشکالت به منظو
با مالحظه (قوي در داخل کشوراختصاصی و تشکیل سازمانی ، در شبکه بانکی بکارگیري و حرکت مطابق تکنولوژیهاي روز دنیا

مدتی است که مطرح پیشنهاد اگر چه این . الزامی بنظر میرسد شور باشد،شبکه اختصاصی بانکی ککه متولی  )شرایط تحریم
یش از شده و بنظر میرسد تاحدودي نیز به پیش رفته، اما شرایط ایجاب می کند که بانک مرکزي و شرکت مخابرات ایران ب

متولی ارائه سازمان این . دتحقق سریع آن همت گماشته و بیش از این شبکه بانکی را در وادي بالتکلیفی رها نکننپیش در 
 موسسات مالیاحیانا سایر بانکها و کلیه ه ب) ملزومات و ویژگیهاي انحصاري آنتمامی با لحاظ (سرویس ویژه شبکه بانکی

  . خواهد بود
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