
Wi-Fiحقایق ، بایدھا و نبایدھای شبکھ ھای بی سیم 

) Wireless(شبکھ ھای بی سیم    

. جلب نمایند و عده ای را نیز مسحور خود نموده اند   

ھمترین مرحلھ کھ تعیین کننده میزان رضایت از آن را بدنبال خواھد داشت ارزیابی نیاز ھا و توقعات و مقایسھ آن با م

. امکانات و قابلیت ھای این تکنولوژی است    

نکاتی کھ. ای جز شکست و عدم رضایت نخواھد داشت       

شخصًا با افراد و سازمان . میتواند در انتخاب و یا عدم انتخاب شبکھ بی سیم و بکارگیری موثر و مفید آن بھ شما کند    

Wirelessمسحور جدابیت کلمھ    

داشتھ باشند لذا فکر کردم جمع آوری برخی دانستنی ھا، بایدھا و نباید ھا کھ شرکت ھای ارائھ کننده تجھیزات بی سیم 

آنچھ در این نوشتھ بھ آن .آگاه بخش و موثر در تصمیم گیری درست باشدکمتر آن را بھ مشتری منتقل میکنند میتواند

WirelessLANتوجھ شده با این فرض صورت گرفتھ کھ ھدف از بکارگیری تکنولوژی    

Accessدر ھر شبکھ بی سیم . نمی شودPoint-to-Pointبصورت بی سیم است و شامل سناریو ھای ارتباطات 

PointPCI ،PCMCIA وUSB  اشند ب

LAN.کاربران سیستم را تشکیل میدھد    

.٨٠٢٫١١مبتنی بر استاندارد    

، تعداد دیوارھا، جنس دیوارھا و نوع مصالح ساختمانی و مبلمان داخلی تاثیر گذار Access Pointفاصلھ کاربر از 

.٨٠٢٫١١a ٨٠٢٫١١وg  معادل

٥٤Mbps   باالتر از مکانیزم ھای نرم افزاری و شرایط خاص استفاده میکنندمیباشد و سرعت ھای.

Half-Duplex

نمود Ethernetظرفیت شبکھ ھای بی سیم با شبکھ ھای         . م 

دانست و مانند Ethernetدستگاھی است کھ میتوان آن را معادل ھاب در شبکھ Access Pointدر شبکھ بی سیم 



با توجھ بھ اطالعات باال میتوان نتیجھ گرفت .در اختیار کاربران قرار میگیردSharedھاب پھنای باند آن بصورت 

AccessPoint ٨٠٢٫١١منطبق برgHalf-Duplex ٥٤برابرMbps

. خواھد بودFull-Duplexبصورت   ٢٥Mbpsمیباشد کھ میتوان گفت برابر      

ند  خواھAccess Point٥Mbpsکاربر از این ٥میباشد چنانچھ 

٢٥Mbps .Access Point

.رف آنھا داردو میزان مصOnlineرابطھ مستقیم با تعداد کاربران ھمیشھ 

کاربران شبکھ ھای بی سیم بیشترین رضایت را زمانی خواھند داشت کھ عمده کاربری آن جھت دسترسی بھ اینترنت 

در ھیچ کجا شما نمیتوانید .ھم برای کاربران کفایت خواھد کرد١٠٠Kbpsو منابع اینترنتی باشد کھ برخوردای از 

شبکھ ! معرفی کرده باشدEthernetرا جایگزینی برای شبکھ ھای WLANیک خط نوشتھ پیدا کنید کھ شبکھ ھای 

امکانپذیر نیست Ethernetیک راه حل ھستند برای مواقعی کھ امکان کابل کشی و استفاده از شبکھ WLANھای 

. و یا حفظ زیبایی محیط استMobilityو یا اولویت با 

سالن ھای کنفرانس، انبارھا، محیط ھای کارخانھ ای، کار  

! .میباشند WLANبرای استفاده موثر از شبکھ ھای       

روش ھای . بسیار راحت و سریع امکانپذیر است ولیکن بھ ھمین سادگی و سرعت نیز امکان رخنھ در آن وجود دارد

فی جھت امن سازی این شبکھ ھای توسعھ داده شده کھ با صرف کمی وقت میتوان یکی از این روش ھا را بکار مختل

.برد تا از سوء استفاده و یا صدمھ جلوگیری شود     

Access Pointود بھ شبکھ بسادگی میتوانند در صورت ور) Worm(مخصوصًا کرم ھای اینترنتی 

. مضاعف مختل کنند  

 .WormAccess Point و اصطالحًا

Hang کردن آن میشود کھ ممکن استAccess Point داده

. شود



EthernetEthernetامکان استفاده از    

بکارگیری از شبکھ ھای بی سیم ! در صورتش نگاھی بیاندازید) Special(گفت میتوانید بصورت خیلی خاصی شما

MobileLaptopPDAبرای کاربران    Ethernetدر کنار شبکھ    

 .

. کاربرد شبکھ ھای بی سیم قرار دارند
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