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ٍادُٗ قرٍسٍادُٗ قرٍس
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تاریخچّتاریخچّ

کشف شذکشف شذضر ٗیيیاً ٕرشو ضر ٗیيیاً ٕرشو ت٘ضظ ت٘ضظ   18001800در ضاه در ضاه    infrared infraredاشعٔ ٍادُٗ قرٍس یا اشعٔ ٍادُٗ قرٍس یا 
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تصٕیز بزداری دزارتی بّ شًا اجاسِ يی دْذ گزيای ساطع شذِ اس اجساو يختهف را يشاْذِ کُیذ

ديا ْا را با رَگ يخصٕصی بّ ًَایش بگذارَذ ٔ اجساو را با یکذیگز يقایسّ کُذ

 بُفش یا سبش َشاَّ گذاری يیشَٕذ  ,ديا ْای سزد تز با رَگ ْایی يثم آبی

 َارَجی یا سرد بّ ًَاریش در يی آیُذ  ,ديا ْای گزو تز با رَگ ْایی ًْچٌٕ قزيش
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ْز چّ یک شیء داغ تز باشذ، اشعّ ْای يادٌٔ قزيش ساطع شذِ اس آٌ َیش بیشتز استْز چّ یک شیء داغ تز باشذ، اشعّ ْای يادٌٔ قزيش ساطع شذِ اس آٌ َیش بیشتز است..

  دٔربیٍ ْای دیذ در شب کّ َٕر ْای يادٌٔ قزيش َايزئی را دریافت کزدِ ٔ آٌ ْا را بّ تصأیز

  .قابم يشاْذِ يبذل يی کُُذ

است 600*480 بٓتزیٍ رسٔنٕشٍ دٔربیٍ ْای دزارتی فعهی چیشی در دذٔد.

دٔربیٍ ْای يذار بستّ در شب اس رَگ ْای سیاِ ٔ سفیذ استفادِ يیکُُذدٔربیٍ ْای يذار بستّ در شب اس رَگ ْای سیاِ ٔ سفیذ استفادِ يیکُُذ
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..دستگاِ ْایی کّ قابهیت استفادِ اس يادٌٔ قزيش را دارَذدستگاِ ْایی کّ قابهیت استفادِ اس يادٌٔ قزيش را دارَذ1.1.

قٕاَیٍ ٔ استاَذارد ْاقٕاَیٍ ٔ استاَذارد ْا2.2.

ارسال ٔ دریافتارسال ٔ دریافت  ,,کُتزل ْاکُتزل ْا3.3.

يشیتيشیت4.4.

FSOFSOارتباطات ارتباطات 5.5.

تهفٍٓ ْای ًْزاِتهفٍٓ ْای ًْزا6.6ِ.
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بي٘ت٘ثبي٘ت٘ث
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ّتاریخچّتاریخچ

يعًاریيعًاری

َذِٕ بزقزاری ارتباطَذِٕ بزقزاری ارتباط

پزتکمپزتکم

يشایايشایا

کاربزدکاربزد

ايُیتايُیت
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تاریخچّتاریخچّ

 ٕاراىذ دّذاُ آبی ّاً پادشآ داَّارك کٔ ٍردً دٗ کش٘ر را با ٌٕ پیّ٘ذ دادٓ ٗ با ایجاد ارتباط ٕاراىذ دّذاُ آبی ّاً پادشآ داَّارك کٔ ٍردً دٗ کش٘ر را با ٌٕ پیّ٘ذ دادٓ ٗ با ایجاد ارتباط

بیِ دٗ کش٘ر، آُ ٕا را از جْگ ٗ ٍصیبتی کٔ داٍِ گیرشاُ ب٘د ّجات داد کٔ بي٘ت٘ث ّیس بیِ دٗ کش٘ر، آُ ٕا را از جْگ ٗ ٍصیبتی کٔ داٍِ گیرشاُ ب٘د ّجات داد کٔ بي٘ت٘ث ّیس 

دّیای کاٍپی٘تر ٕا ٗ ارتباطات رٗ بٌٖ پیّ٘ذ دادٓ اضت از ٕاراىذگرفتٔ شذٓ اضتدّیای کاٍپی٘تر ٕا ٗ ارتباطات رٗ بٌٖ پیّ٘ذ دادٓ اضت از ٕاراىذگرفتٔ شذٓ اضت

 شکو گرفتشکو گرفت  19941994فکر اٗىیٔ بي٘ت٘ث در شرکت تيفِ َٕرآ اریکطُ٘ در ضاه فکر اٗىیٔ بي٘ت٘ث در شرکت تيفِ َٕرآ اریکطُ٘ در ضاه..
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BlueToothBlueToothٔادذ پایّ ٔادذ پایّ 1)1)

ٔجٕد دٔ یا چُذ بهٕتٕث در یک يکاٌ ٔ یک سيأٌجٕد دٔ یا چُذ بهٕتٕث در یک يکاٌ ٔ یک سيا2ٌ)2)

دانت ْای یک دستگاِ  بهٕتٕثدانت ْای یک دستگاِ  بهٕتٕث3)3)
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Standby

Inquiry

Connect

Transmit

Sniff

Hold
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 ساختار الیّ ْا اس يذل ساختار الیّ ْا اس يذلOSI,TCP/IP OSI,TCP/IP    ًَیکُذًَیکُذتبعیت تبعیت   802802یا يذل یا يذل

 ساسگارتز شٕدساسگارتز شٕد  802802بهٕتٕث در دال اصهخ است تا با يذل بهٕتٕث در دال اصهخ است تا با يذل

 ّاصالح شذِاصالح شذِ  802802يعًاری پزٔتکم بهٕتٕث کّ تٕسط کًیتّ يعًاری پزٔتکم بهٕتٕث کّ تٕسط کًیت
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يذذٔدیت در اَتقال دادِ اس طزیق سیىيذذٔدیت در اَتقال دادِ اس طزیق سیى

قیًت ارساٌ فُأری بهٕتٕثقیًت ارساٌ فُأری بهٕتٕث

سزعت اَتقال اطالعات در بهٕتٕثسزعت اَتقال اطالعات در بهٕتٕث

بزتزی بهٕتٕث در يقابم تکُٕنٕژی يادٌٔ قزيشبزتزی بهٕتٕث در يقابم تکُٕنٕژی يادٌٔ قزيش

عذو تذاخم ايٕاج بهٕتٕث با یکذیگزعذو تذاخم ايٕاج بهٕتٕث با یکذیگز

ٌاتٕياتیک بٕدٌاتٕياتیک بٕد

ٌکى يصزف بٕدٌکى يصزف بٕد
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.باّذ کَی ٍ٘رد ّیاز اضتپْٖای ک٘چک کٔ ٕای در ٍحیظ کاٍپی٘ترٕا ایجاد شبکٔ بی ضیٌ بیِ 1.

شخصی، ٍاّْذ صفحٔ کيیذ، کاٍپی٘ترٕای ٗرٗدی ٗ خرٗجی ٕای ایجاد ارتباط بی ضیٌ با دضتگآ 2.

.چاپگر، ٍ٘ش ٗ ٍیکرٗفِ

.کاٍپی٘ترٕاٗ  PDAsٍ٘بایو ٗ ٕای بیِ گ٘شی ( ٍثو عکص ٗ ٗٗیص ٗغیرٓ) اّتقاه فایو 3.

.ٕا چٔ برای اتصاه با تيفِ ٕای َٕرآ چٔ اضتفادٓ در اتٍ٘٘بیو ٕا handsfreeدر 4.

اضپیکر بي٘ت٘ث ٗ َٕچْیِ ٕذفُ٘ بي٘ت٘ث ٗ دیگر ٍحص٘الت ص٘تی پرتابو5.

.6ٗ....
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تٖذیذات اٍْیتی

حفاظت در ٍقابو تٖذیذات

ٍِاّتقاه دادٓ بٔ ص٘رت ا
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ّتاریخچّتاریخچ

WiFiWiFi  چیست؟چیست؟

 سزعت اَتقال ٔ بزد سزعت اَتقال ٔ بزد

 ٌَذِٕ کار کزدٌ َذِٕ کار کزد

ايُیتايُیت

َقاط ضعفَقاط ضعف

mailto:Toghraee_university@yahoo.com


Web Developer – Network – Programming             Toghraee_university@yahoo.com       اسماعیل طغرایی 

بازٍي گردد یعْي زٍاّي مٔ ٗیل ٕایص یني از  ۹۰بٔ اٗایو دٕٔ   wi-fiتاریخ پیذایش تنْ٘ى٘ژي  

ایِ فرآیْذ ط٘الّي ضراّجاً در ضاه . بٔ فنر اضتاّذاردضازي شبنٔ ٕا افتاد  NCRداّشَْذاُ شرمت

بٔ ثَر ّشطت ۱۹۹۷
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  WiWi--FiFi    كّ يختصز عبارت  كّ يختصز عبارتwireless Fidelitywireless Fidelity     است بّ شبكّ ْاي يذهي بي سیى است بّ شبكّ ْاي يذهي بي سیى

..راِ اَذاسي شذِ است گفتّ يي شٕدراِ اَذاسي شذِ است گفتّ يي شٕد  IEEEIEEE802802//1111bbكّ با استاَذارد كّ با استاَذارد 

 در تكُٕنٕژي در تكُٕنٕژيwiwi--fifi   ٍایٍ ايكاٌ فزاْى شذِ است كّ طیف رادیٕیي يٕجٕد را بتٕاٌ بیٍ ایٍ ايكاٌ فزاْى شذِ است كّ طیف رادیٕیي يٕجٕد را بتٕاٌ بی

تعذاد سیاد ٔ يتُٕعي اس گیزَذِ ْا ٔ فزستُذِ ْا تٕسیع كزد ٔ ًّْ آَٓا َیش قابهیت دریافت تعذاد سیاد ٔ يتُٕعي اس گیزَذِ ْا ٔ فزستُذِ ْا تٕسیع كزد ٔ ًّْ آَٓا َیش قابهیت دریافت 

..سیگُال ارساني را داشتّ باشُذسیگُال ارساني را داشتّ باشُذ
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 در يذل در يذلIEEEIEEE802802//1111bb  1111دذاکثز سزعت اَتقال اطالعاتدذاکثز سزعت اَتقال اطالعاتMbps Mbps  است ٔ اس فزکاَس رادیٕیی است ٔ اس فزکاَس رادیٕیی

..گیگاْزتش استفادِ يیکُذگیگاْزتش استفادِ يیکُذ  2/42/4

 بزای سزعت بخشیذٌ بّ ایٍ استاَذارد يذل دیگزی َیش بّ َاو بزای سزعت بخشیذٌ بّ ایٍ استاَذارد يذل دیگزی َیش بّ َاوnnایجاد شذِ کّ سزعت ایجاد شذِ کّ سزعت   ٨٠٢٨٠٢٫١١٫١١

.  .  افشایش يی دْذافشایش يی دْذ Mbps Mbps 200 200اَتقال را دذاقم تا اَتقال را دذاقم تا 

 افشایش سزعت در افشایش سزعت درnn802802//11 11  ُّبّ دنیم استفادِ اس سیستًٓای چُذ آَتُّ بّ دنیم استفادِ اس سیستًٓای چُذ آَت(MIMO) (MIMO)  ِاستفادِ استفاد

.  .  گیگاْزتش ٔ استفادِ اس بزخی تکُیک ْای خاصگیگاْزتش ٔ استفادِ اس بزخی تکُیک ْای خاص  55ٔ ٔ   2/42/4ًْشياٌ اس دٔ يذذٔدِ فزکاَسی ًْشياٌ اس دٔ يذذٔدِ فزکاَسی 

يتز استيتز است  ٢٠٢٠فای در دذٔد فای در دذٔد --بزد ٔایبزد ٔای
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MACMAC

WEPWEP

SSIDSSID
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یک يٕدو ٔای فای تک آَتُّیک يٕدو ٔای فای تک آَتُّیک آَتٍ يٕدو ٔای فای یک آَتٍ يٕدو ٔای فای  یک يٕدو ٔای فای چُذ آَتُّیک يٕدو ٔای فای چُذ آَتُّ
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الی فایالی فای

mailto:Toghraee_university@yahoo.com


Web Developer – Network – Programming             Toghraee_university@yahoo.com       اسماعیل طغرایی 

 ّتاریخچّ تاریخچ

LiFiLiFi  چیست؟چیست؟

 عًهکزد عًهکزدLiFiLiFi

 ّيقایسّ يقایسLiFiLiFi   ٔ ٔWiFiWiFi
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  purelifipurelifiاز داّشگآ ادیْبر ایذٓ الی فای ٍطرح کردٓ اضت ٗ ٍ٘ضص شرک از داّشگآ ادیْبر ایذٓ الی فای ٍطرح کردٓ اضت ٗ ٍ٘ضص شرک ٕاراىذ ٕاش ٕاراىذ ٕاش پرٗفط٘ر پرٗفط٘ر ••

..اضتاضت

..الی فای در حاه آزٍایش ٗ ت٘ضعٔ بیشتر اضتالی فای در حاه آزٍایش ٗ ت٘ضعٔ بیشتر اضت••
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بیان سادٌ تر، بیان سادٌ تر، بٍ بٍ ال ای دی استًار است ي ال ای دی استًار است ي َای َای ایه فىايری تماما ريی وًر ي بٍ طًر مطخص حباب ایه فىايری تماما ريی وًر ي بٍ طًر مطخص حباب 
يار بگًییم، يار بگًییم، بخًاَیم خالصٍ بخًاَیم خالصٍ اگر اگر . . محسًب می ضًدمحسًب می ضًدَای ًَضمىذ َای ًَضمىذ دستايرد بعذی در حًزٌ المپ دستايرد بعذی در حًزٌ المپ 

يای فای از امًاج رادیًیی يای فای از امًاج رادیًیی کٍ کٍ را از طریق امًاج وًری مىتقل می کىذ در حالی را از طریق امًاج وًری مىتقل می کىذ در حالی َا َا الی فای، دادٌ الی فای، دادٌ 
..می گیردمی گیردبُرٌ بُرٌ برای ایه مىظًر برای ایه مىظًر 
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ooعملکشد الی فای ضبیٍ بٍ مادين لشمض استعملکشد الی فای ضبیٍ بٍ مادين لشمض است

oo المپ َای المپ َایLEDLED   دسایًس سا مثل یک کىتشل  دسایًس سا مثل یک کىتشل  ))مخصًصی طشاحی میطه کٍ دسایًس ي تغزیٍ داسن مخصًصی طشاحی میطه کٍ دسایًس ي تغزیٍ داسن

سیم یا بی سیم بٍ ایه المپ َا فشستادٌ  سیم یا بی سیم بٍ ایه المپ َا فشستادٌ    ,,اطالعات اص طشیك ایىتشوتاطالعات اص طشیك ایىتشوت( ( کىىذٌ دس وظش بگیشیذکىىذٌ دس وظش بگیشیذ

پشداصش ي اص طشیك وًس المپ بٍ یک ماطيل گیشوذٌ  پشداصش ي اص طشیك وًس المپ بٍ یک ماطيل گیشوذٌ  ( ( دسایًسدسایًس))ایه دیتا تًسط مذاس کىتشلی ایه دیتا تًسط مذاس کىتشلی ..میطهمیطه

..اسسال میطًوذاسسال میطًوذ
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ضرعت بیشتر الی فایضرعت بیشتر الی فای

  اٍْیت بیشتر الی فایاٍْیت بیشتر الی فای

  ٍصرف اّرژی کَتر ٗ بازدٕی بیشترٍصرف اّرژی کَتر ٗ بازدٕی بیشتر

الی فای ٍضر ّیطتالی فای ٍضر ّیطت

تراکٌ اطالعات بیشتر الی فایتراکٌ اطالعات بیشتر الی فای
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در صًرت قرار وگرفته در تابص مستقیم ي درستدر صًرت قرار وگرفته در تابص مستقیم ي درست

در صًرت قرار گرفته در محیط پر وًردر صًرت قرار گرفته در محیط پر وًر

َسیىٍ تًلیذ باالَسیىٍ تًلیذ باال
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•Li-Fi  ٍدس  . فای است-بشابش سشیع تش اص يای ۱۰۰تکىًلًطی جذیذی مبتىی بش فیبش وًسی است ک

.مضایا ي معایب آن آضىا می ضًیم،Li-Fiادامٍ با 

LIFI
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•Li-Fiتکىًلًطی عجیب ي جذیذی ویست اما اخیشاً کمپاوی Velmenni  اص کطًس استًوی، آصمایطی

گیگابیت بش ثاویٍ  ۱وتیجٍ سشعت . فای سا بشسسی کىذ-يالعی تشتیب دادٌ تا سشعت عملیاتی الی

 ۱٫۲۵)مگابیت بش ثاویٍ  ۱۰فای سا -فای، البتٍ اگش سشعت يای-بشابش بیطتش اص يای ۱۰۰! است

.دس وظش بگیشیم( مگابایت بش ثاویٍ

فای سا َم دس بُتشیه حالت -فای سا داسیذ، بُتش است الی-اگش لصذ ممایسٍ با بُتشیه حالت يای•

گیگابیت بش ثاویٍ بًدٌ   ۲۲۴فای -خًد فشض کىیذ، دس آصمایص صًست گشفتٍ، حذاکثش سشعت الی

!است

LIFI
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بشای اوتمال   LEDاص وًس المپ َای . فای کامالً متکی بش وًس ي سشعت مافًق تصًس آن است-الی•

فای بش اوتمال دادٌ تًسط امًاج سادیًیی استًاس است ي بٍ  -دادٌ استفادٌ می ضًد حال آوکٍ يای

استمشاتب کىذتش 

ٌ تش باضذ، وفًر کاَص پیذا کشدٌ ي دس ممابل ممذاس دادٌ ای کٍ  • دس يالع َش چٍ طًل مًج کًتا

امًاج سادیًیی بشد بسیاس باالیی داسوذ اما اص وظش سشعت اوتمال  . می تًان مىتمل کشد، بیطتش می ضًد

.دادٌ، يضعیت خًبی وذاسوذ

WIFI,LIFIتفايت 
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ريش کار
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