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 چکیده

دراستانداردسازیارتباطاتاز توجهزیادیگرفت،گونهایشتابرشدسلولی( LTE/4G)  تکاملبلندمدت کهنیا محضبه

یآیندههانسلاین مقاله چندین فناوری نوظهور را که باعث تغییر و تعریف . شکلگرفت 5Gراهدورنسلبعدییعنی

درحال3GPP LTEمثلهایفناوربرخیازاین. کندیمراشناساییومعرفیشودیمیارتباطاتازراهدوراستانداردها

بهبرخیازمسائلتحقیقاتیموجوددراینعالوهبه. اندتوسعهدرحالداردهستندوبرخیدیگرنیزهنوزتبدیلبهاستان ما ،

.  میکنیمیجدیدنیزاشارههایفناور



 4G،5G،LTEسیم، شبکههایبی: یکلمات کلید

 

 

 

 

 

 







                                                           
  Long Term Evolution (LTE) 
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 مقدمه -1-1

باصفحهرنگتکازیکوسیلهکهیطوربهیگذشتهرشدبسیارسریعیداشتهاست؛هادههگوشیموبایلدرطیفناوری

تاپلپکفدستوتوانپردازشیدرحداندازهبه یاصفحهبسیارکوچکباتوانپردازشیکمبهیکوسیلهبارزولوشنباال،

. اندشدهتبرایکاربردهایمختلف،بههممتصلاینتحول،باافزایشپهنایباندوباالرفتننرخانتقالاطالعا. رسیدهاست

2 02یموبایلازسالهادادهترافیک استکهشدهینیبشیپ ازسال04 تا7 02تا 2 02برابرو برابر522تا0202تا

. هاستشد4G یهاشبکهخودباعثکشیدهشدناپراتورهایجهانیبهسمتتوسعهنوبهبهاینموضوع[.   ]افزایشپیداکند

ینسلآیندهیعنیهایفناوریبهسمتآیندهآرامبهشدهاست،توجهات4Gبیشترتوجهاتمربوطبهاستقرارازآنجاکه

5G 4ویژگی کلیدی . شودیمGتواناییپشتیبانیازنرخدادهباال( تا Gbit/s ) بدونشکفناوری. است0فروسوروی لینک

5G4ینهفتهزیادیفراترازهاعالقهدر حال حاضر . خواهدکردیباالترنیزدستپیداهانرختاGوجودداردکهصنعتدر

یبزرگهاشرکت،توسطمیسیب،دیدصنعتیبهآیندهاستانداردحالنیباا. باشدیم ییهایفناورحالرفتنبهسمتچنین

. برابریترافیکدادهمعطوفاست222 برایرشد4یدادهوکاراییهانرخونوکیااغلببهدومقوله3کوالکاممانند

ولیبرخیجزبه 5Gیکاجماعصنعتیبرایآیندهکهیدرحال عالئمنوظهور نرخدادهباالوکاراییانرژیوجودندارد،

دارد برای مثال. وجود جدید استاندارد در ،IEEE 220.  تحقیقاتی گروه کاراییباالمیسیباز افزایشید5با تعداد، ر

یمتفاوتبرایهایفناورباهایمندعالقهرشددهندهنشاناینموضوع. وجودنداشتقبالًاستکهشدهدهیداپراتورهایسلولی

،دروستهیپهمبهازچندیناستانداردارتباطی5Gبنابراین،مامعتقدیمکه. یدادهاستهانرخیآیندهوهانسلحمایتاز

. تشکیلخواهدشد 7وگذردهی شخصیبرایاتصالمیسیب یهاشبکهشهریتامیسیب یهاشبکهمحدوده

براساساهمیتشانکهدرآیندهاستانداردهای ماچندینفناوریرا معرفیمیسیبدراینمقاله، نقشحیاتیدارندرا

رادرهایفناورما برخی از این . یاکاراییانرژیرابهبودببخشند ،پوشش2ظرفیتتوانندیم هانیا. میکنیم

                                                           
0 Downlink  
3 Qualcomm  
4 Efficiency  
5 High Efficiency Wireless (HEW) 
  Connectivity  
7 Throughput  
2 Capacity  
  Coverage  
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. دهدیمدرشبکهنشانهاآن یهایژگیورابرحسبهایفناوریدیگراینبنددسته 0جدول. میاکرده یبنددسته 1جدول

ومیدهیمراارائهOneM0Mو  .3GPP،IEEE 220شاملمیسیب یهایاستانداردسازماهمچنینوضعیتبرخیاز

. رابیانخواهیمکردهاآنیتحقیقاتیپیشرویهاچالشبرخی

 ی ناهمگونها شبکه -1-2

یکوچکهاسلول - -0- 

با کاهش . یموجوداپراتورهاکاهشاندازهسلولاستهاحلراه،یکیازابدییمزمانیکهتقاضابراینرخدادهباالترافزایش

؛ایندرحالیاستکهتوانانتقالیابدییمیباالترافزایشهافرکانس،کاراییطیفیناحیهدراثراستفادهمجدداندازه سلول

زمانیکهدریافتدادهخوبنیستوعالوهبه. شد دراثرانتشارکمترخواهدرفتهازدستیکهتواناگونهبه ابدییمکاهش ،

حلراهاین. ابدییمکبهبودیکوچهاسلولپوششنیزبااستقرار است،ازیموردنیبزرگهاسلولزمانیکهتخلیهترافیکاز

،تغییرمعماریعملکردیشبکهعالوهبه. بودهاستریپذامکان هانهیهزوکاهشدرافزارسخت یسازکوچکیاخیرباهاسالدر

یکوچکبههرنقطهبااینترنتهاسلولتاتونلیبهاینترنتبزندودهدیمیکنترلیاجازههاگنالیسدسترسی،بهدادهو

شوند فمتوسلولهاسلول. مستقر مختلفیدارد، 2 هاییکوچکانواع در توانپائینکه هاطیمحبا هاشرکتیمسکونیو

یبزرگهاسلولیپوششیهاحفره پرکردنبرایپوششبیرونازمنزلیا باتوانباالکه  هایوپیکوسلولشودیماستفاده

. شودیماستفاده

 پایههاستگاهیامتفاوتیهاکالس زمانهمعملکرد 0 ی هاستگاهیا، فمتو و پیکو ماکرو، بر یهاشبکه عنوانبهیمبتنی

 پوششهاشبکهاین . شودیمشناخته ( HetNet)ناهمگون کردن فراهم استفاده ریپذانعطافبرای طیفی کارایی بهبود و

. شودیم هاکالسهمپوشانی مختلف هاستگاهیای پایه طوربهی است،حلراه کنندهفراهمبالقوه داده ترافیک رشد برای ی

بهینهخصوصبه انتقالداده مزیتمشخصاتشودیمزمانیکه داشتهباشدهاشبکهتا سناریوهای3GPP. یناهمگونرا

[. 0]مشخصکردهاستازیموردنیکوچکوتجهیزاتهاسلولمختلفیرابرایبهبود

یجدیدهاحاملانواع -0-0- 

،صفحه کنترل. است4 وصفحهکاربر3 یکوچک،جداسازیصفحهکنترلهاسلولیکلیدیدرعملکردهامفهومیکیاز

تحرککنندهفراهم و کاربرکهیدرحالاست5 اتصال استکنندهفراهم صفحه داده تجهیزات. انتقال سناریویی، چنین در

پایهمختلف؛یکماکروویکسل   کاربر اتصالبیندوایستگاه ، سلول ماکرو اتصال و . کندیمحفظباهمولکوچکرا

گذردهی کنندهفراهمسلولکوچککهیدرحال؛کندیمرابااستفادهازباندهایفرکانسیپایینحفظ( صفحه کنترل)تحرک 

یک نسخه . استشدهدادهنشان  شکلاین موضوع در [.  ] باشدیمباالبرایانتقالدادهبااستفادهازباندهایفرکانسیباال

. یپایهاستهاستگاهیایمختلفهاکالسفراسووفروسودرسراسر یهانکیلجداسازی ،جایگزین

                                                           
 2 Femtocell  
   Picocell   
 0 Base Stations 
 3 Control Plane  
 4 User Plane  
 5 Mobility  
   User Equipment   ( UE ) 
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وشوندیمیمرجعخاصبدوندرنظرگرفتنانتقالداده،انتقالدادههاگنالیسفعلی،3GPPانگیزهاصلیدراستاندارد

که، [3]،باتعریفیکحاملجدیدحالنیباا. خاموشباشندتوانندینمیبرایانتقالوجودندارد،ادادهزمانیکههافرستنده

هاگنالیس اینمورددیگریکموضوعشوندیمکنندهحذف زمانهم یهاگنالیسیکنترلیخاصمانندسیگنالمرجعو ؛

یکوچکبااستفادهازهاسلول کهیدرحالیاطالعاتهستند،هابلوکیمرجعوهاگنالیس کنندهفراهم ماکرو یهاسلول. نیست

هاحامل درکاراییطیفیباالتر،گذردهیوذخیرهانرژیتحویلدهندهاداده توانندیمیجدید،  نندتوایم هاآن،عالوهبه. را

7 یزیادیمانندتداخلهاتیمزاین موضوع باعث فراهم آمدن . یبرایانتقالوجودندارد،خاموشباشندادادهزمانیکه

درصدبهبودببخشدومصرفانرژیگرهماکرو72گذردهیکاربرراتا چنینسیستمی،رودیمانتظار [. 4] شودیمپاییننیز

 [.4] کاهشدهددرصد02تا رابرایبارهایکوچک

فناوریدسترسیرادیوییچندگانه -0-3- 

،ولیماکندیمیپایهتعریفهاستگاهیایمختلفهاکالس زمانهمعملکردعنوانبهیناهمگونراهاشبکه 3GPPاگرچه

5Gیناهمگوندرهاشبکهکهمیاعتقاددار ترکیبیاز ناوریاینشاملف. یدستیابیرادیوییمختلفخواهدبودهایفناور،

پیشنهاددهد  لهیوسبهسلولیومخابراتوسیلهرساختیز تواندیمآیندهاستکه 2 میسیبشبکهمحلی این موضوع . را

هاشبکهباعث روشن شدن بار روی  دارجاجابهیسلولیو باندهایمجوز از اینموضوع. شودیمییبار درهمینزمان،

 02وتوابعانتخاب3GPPباعثفراهمآمدنگذردهیباالتربرایکاربرانشودوبااستفادهازکشفشبکهدستیابیتواندیم

هاWLANیکاربروجوددارد،تخلیهدادهدرهانالیترمکهتمرکزباالی ییهاتیموقع،درحالنیباا[. 5] شودیم یسازادهیپ

 IEEEاین مشکل در گروه کاری . هابرایتعدادزیادیکاربرمناسبنیستندWLAN کهیطوربهگذردهیضعیفیدارد،

WLANکهیکگروهتحقیقاتیروی  .220 با تشخیصدادهشدتا کاراییباالهستند، ییکهتراکمهاتیموقعهایبا

. یکاربروجوددارد،مقابلهکندهانالیترمباالینقاطدستیابییاتراکمباالی

سیلهبهوسیلهمخابراتو -0-4- 

رویکرددیگربرایحلمشکلشبکهباتراکمباال،مخابراتوسیلهبهوسیلهاست،کههرترمینالقادربهارتباطمستقیمبا

،مخابراتهمراه با کنترل توان. یاتصالدسترسیرادیویییامبادلهاطالعاتاستگذاراشتراکبهمنظوربه هانالیترمدیگر

D0D،درباندهایفرکانسیبدونمجوزاستخصوصبهقادربهکاهشتداخل .

مخابراتسلولی ندارد4Gدر وسایلنزدیکوجود مقرراتیبرایارتباطمستقیموسایلبا همه ارتباطات از طریق . ،

ایستگاه پایه و دروازه
. لنزدیکهمهستندزمانیکهوسایخصوصبهناکافیاست؛شدتبهاینموضوع. شودیممسیریابی 0

وسایل 00مخابراتماشینبهماشیندر سناریوهای  تعداد شرایطتواندیمکه ارتباطمستقیموسایلدر باشد، خیلیزیاد

.استترمعقول ضروری،

استفادهازتوانندیمیبدونمجوز،وسایلارتباطیهافیطدر ییمانندبلوتوثیاهایفناورخارجازاستانداردسلولیبا

                                                           
 7 Interference  
 2 Wireless Local Area Network (WLAN) 
   Device To Device Communications  
02 Access Network Discovery and Selection Function (ANDSF) 
0  Gateway  
00 Machine To Machine  ( M0M) 
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LAN کنند03اقتضاییصورتبه میسیب تداخلهستندحالنیباا. ارتباطبرقرار ایناتصاالتحساسبه باگریدعبارتبه. ، ،

 از وهافیطاستفاده دار کیفیتسرویسدرستبهاتصاالتکهیدرصورت یمجوز سطحخاصیاز تضمین04یمدیریتشوند،

. پرهیزشود 05یسلولدرونیپایهبرایآسانکردناتصاالتنیازداردتاازتداخلهاستگاهیابهD0Dاینمخابرات. شودیم

[.  ] وجوددارد3GPPفرآینداستانداردسازیاینرویکرددر

یناهمگونهاشبکه یهاچالش -0-5- 

یسلول درونتداخل   

تداخلهاشبکهمشکالتنیتربزرگیکیاز ینشدهزیربرنامهباگسترشژهیوبهاین امر . یاستسلولدرونیناهمگون،

عالوهبه. یکوچکدارندهاسلولیکوچکمواجهاستکهدراینحالت،اپراتورهاکنترلکمییاعدمکنترلبرمکانهاسلول

 رونیازاوباشدیمیسلولیشکلیافتهمنظمهااندازه دکنندهیتولیبزرگسنتیهاسلولیکوچکوهاسلول زمانهمعملکرد

.  یبینردیفیبهکنترلتوانپیشرفتهوتخصیصمنابعبرایاجتنابازتداخلبینسلولینیازدارندهاتداخل

  شده عیتوزهماهنگی تداخل 

،اجتنابدهدیمهارخWLANکههماهنگیکمیاعدمهماهنگیدارند،مانندآنچهبین 0درگسترشنقاطدسترسی

اینموضوعبرایتکمیلگذردهیاغلبوسایلیکهطیفبدونمجوزدارند،حیاتی. خواهدبودازیدنمور شدهعیتوزازتداخل

.است

 کنترل دسترسی محیط کارآمد

استشدهعیتوز صورتبهیکاربریکهدسترسیمحیطهانالیترمبرایاستقرارمتراکمنقاطدسترسیوژهیوبهاینامر

گذردهیکاربرکموهاتیموقعدر چنین . مرتبط است( هاWLANمانند ) به07زیاداستوهاتاسپاتهاریتأخ یی، قادر

یموجودنیازبهطراحیمجددهاطیمح یهایدسترسکنترل. تکمیلفناوریسلولیبرایفراهمآوردنگذردهیباالنیستند

. یاستفادهازکانالدارندسازنهیبهییبرایهاطیمحبرایچنین

و تنظیم لینککشف وسیله   

موضوعتواندیمزمانیکهتعدادزیادیوسیلهدراطرافوجودداشتهباشد،D0D،کشفوسیلهدرمخابراتشبکهریغدر

حفظعالوهبه. باشدموردبحث و تنظیم بیشهانکیل، سازمشکل تواندیم طرفکیازبا یکخصوصبهباشد، در زمانیکه

. کنندیمفرکانسکار

 ی سلولیها شبکهتعریف  افزار نرم -1-3

رادیو شناختی)تعریفرادیوافزارنرمتوسعهموازاتبه
اخیرچندسالدر 0تعریفشبکهافزارنرم،میسیبدر مخابرات ( 02

کهردیگیمسرچشمه [ 2 ]ازسیستمساختاربازدانشگاهاستنفوردSDNمفهوم . درصنعتشبکه،شتابزیادیپیداکرد

ازصفحهتواندیمدراینروش،صفحهکنترلشبکه. سازدیمیمجازیقادرهاسیسرومفهومعملکردسطحپائینشبکهرابه

                                                           
03 Ad Hoc 
04 Quality of Service (QoS) 
05 Intra-Cell  
0  Access Points  
07 Hotspots   
02 Cognitive Radio  
0  Software Defined Networking (SDN) 
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یجدیدیاهاسیسروومعرفیسادهشودیممدیریتشبکهتوجهقابل دادهشبکهجداشودکهاینموضوعباعثسادهشدن

. کندیمساختارتغییراترابهداخلشبکهتسهیل

،SDNبدنهاستانداردسازیبرطبق،با این اوصاف. باشدینمموجودSDNیازاسادهدرآموزشوصنعت،تعریفراًیاخ

[:   ]یزیرراداردهایژگیو( استشدهدادهنشان 0شکلدر ) SDN ،معماری32بنیادشبکهباز

 استجداشدهشدهوازصفحهداده 3منطقیمتمرکزصورتبهصفحه کنترل شبکه : مستقیم یزیربرنامه قابلیت .

 . کندیمقراردارندکهدیدکلیازشبکهراحفظافزارنرممبتنیبرSDNیاطالعاتیدرکنترلرهایهاشبکه

 باز :SDN ساده را خنثیکندیمطراحیشبکه فروشنده و استانداردهایباز با عملAPI و باند) کندیمها

 ( 33وباندجنوبی30شمالی

 یومدیریتشوندومنابعشبکهنیزبهینهساختاربنددینامیکیصورتبه توانندیماپراتورهایشبکه: 34چابکی

حالتغییر وSDN یهابرنامهازطریقسرعتبهشودوجریانترافیکبرایپاسخگوییبهنیازهایدر پویا

 . تنظیمشود دینامیک

ین انگیزه اصلی پشت ا. یموبایلیوجودداردهاشبکهدرSDN یریکارگبه،رشدزیادیدرصنعتوآموزشبرایراًیاخ

یجدیدرابرایهاسیسروبهاپراتورهایسلولیکمککندتاشبکهرامدیریتکنندوتواندیم SDNموضوعایناستکه

APIکهباکنندیمبحث [ 0 ]نویسندگان در . کندیمفعال5G یهاشبکهبرایشدهینیبشیپحمایتازرشدترافیکنمایی

حرکتبهسمت جهیدرنتیفیزیکیاساسیجداکند،هارساختیزسرویسشبکهراازتواندیم SDNی،سازیمجازهایبازو

سیمی،SDN یهاشبکهیدرزیربرنامهقابل یهاچیسوئمشابه با . شودیمبازونوآوریسریعآسانمیسیبیکاکوسیستم

هاستگاهیا پایه زیربرنامهقابلی بسته و هادروازهی ساختار SDNدر مثل الحاقاتی با رویسازیمجازسلولی شبکه ی

هایژگیو ریپذانعطاف یهایسازگاریمشترکو رابطهوا [.3 ] شوندیم ینیبشیپاز معتقدیمکه ما هایSDNبنابراین،

. استفادهشوندمیسیب یهاشبکهدرآیندهتوانندیم،میسیبسلولییا

،ترافیکبرای نمونه. متفاوتی داشته باشد( QoS)مشخصاتوتجهیزاتکیفیتسرویستواندیم 5Gکاربردهایآینده

M0M،متفاوتی در مقایسه با ترافیک انسان به انسان ( دارتیاولو)یمقدمهایژگیو،گذردهیوریتأخ(H0H )همین . دارد

تواندیم SDN لهیوسبه شدهارائهانعطاف . برایترافیکویدیوزمانواقعیوترافیکدادهجستجوگروببیانکردتوانیمرا 

 افزایشکیفیتتجربه برای را ریزدانه منابع مثالً)فعال کند ( QoE)کنترل بر  حالنیدرعو ( یمشترکهایژگیومبتنی

[. 3 ]یشبکهراحداکثرکندبرداربهره

برخیاز. انددهیرس 5Gروییکدیدواحدازنسلآیندهساختارشبکهنظراتفاقبهیکمیسیبحاضر،صنعتدرحال

 C-RANمانند ) یدسترسیمبتنیبرابر،متمرکزهاشبکهیوبرخیدیگربردهخودسازمان تیباقابل شدهعیتوزساختارشبکه

میانحلراهعمودبراینتحولدرحالانجاماستکهیک یتاحدسلولیSDNگسترش.شوندیم( یچینیهالیموبا

دو موضوع . یمتفاوتاستفادهشوداشبکهدرساختارهایتواندیم و کندیموبازرافراهمریپذانعطافی،زیربرنامهقابلافزای

هاسلولبرای پشتیبانی از تعداد زیادی از ) 35یریپذاسیمقمهم  تعدادعظیمیاز استحکام( وسایلیکوچکو برای )  3و
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. است( یریپذانعطاف یمنفریاعتمادبدونتأثانتزاعقابلکفراهم کردن ی

تعریفشبکهافزارنرم یهاچالش - -3- 

تعدادی موضوعات برجسته قبل از فهمیدن پتانسیل کامل . هنوزدرمراحلابتداییخودقرارداردمیسیب SDNتوسعه

. استازیموردنشبکهرساختیزدرسطحSDNیمفهومریکارگبه،توسعهبیشتریبرایاوالً[. 4 ] وجود دارد و باید حل شود

یبهبهترینروشزیربرنامهقابل یهاچیسوئچگونگی،هیچاجماعیرویبرای مثال. یحاملهاشبکهدرSDNمعرفیمثالً

یزیربرنامهقابل،استانداردسازیجهانیهنوزادامهداردورابطاًیثان(. یریپذانعطافمصالحهبینعملکردوبرحسب)وجودندارد

خاص،توسعهاستانداردِسیستمعملکردیشبکهطوربه. ظهوریافتهاستSDN یهارساختیز یریکارگبهسلولیمتحدبرای

(NetworkOS) اعتمادقابل که کنندهفراهم، محاسبات، به متحد شبکهسازرهیذخدسترسی منابع و ی  یریکارگبهبرای

SDNبحثامنیتدرسرانجام[. 4 ]است37حیاتیدریکمحیطچندفروشنده،SDNیکمسئلهبازاست . 

 یبعد سه MIMOعظیم و  MIMOسیستم  -1-4

استتربزرگدیگرفناوریکهمدنظراست،استفادهازآرایهبزرگیازاجزایآنتناستکهچندینمرتبهازنوعکنونیآن

عظیم ( چند خروجی-چند ورودی) MIMOاینموضوعباعنوان[. 7] رودیموجبرانتلفاتمسیربهکار32وبرایایجادتنوع

یباالییکهاجزایهافرکانسدرخصوصبهوشودیمبادقتتفکیکباالاستفاده 3وهمچنینبرایپرتودهیشودیمشناخته 

. ،مفیداستاندشدهکوچکآنتن

[. 2]رابهبودببخشدشدهدهیتابتاچندینمرتبه،ظرفیتراافزایشدهدوکاراییانرژیتواندیمعظیمMIMOدرظاهر

عالوهبه ،MIMO استفادهازپرتودهیانجامهایآزاددرجهکنندهفراهمعظیم، بهشرطیکهشودیمیزیادیاستکهبا ؛

تاهریکازاجزایآنتنرودیمعظیمکاراییانرژیاستوانتظارMIMOمزیتدیگر. اطالعاتحالتکانالدردسترسباشد

[. 2] کمیرااستفادهکنندشدتبهتوان

،بررسیمیسیب یهاستمیسیدرریکارگبهعظیمدارایچندینچالشتحقیقاتیاستکهبایدقبلازMIMO،حالنیباا

سازمشکل برایلینکفروسوخصوصبهت کانال نیاز دارد و این موضوع پرتودهی به تعداد زیادی اطالعات حال. شود

ناشیازعملمتقابلTDD یهاستمیسغیرعملیاستامادرFDD یهاستمیسعظیمبرایMIMO جهیدرنت. خواهدبود

عظیمازآلودهشدنMIMO،عالوهبه. جایگزینشودتواندیم،فیدبکمحدوداستکهروش دیگر. شودیمکانالاستفاده

همچنین نویز حرارتی. بردیمتوانانتقالیزیادباشد،رنجکهیدرصورت هاسلولازدیگر42پایلوت
عظیمMIMOنیزبرای 4

[. 2]استدردسرساز

فقدانقبالً تائیددقیقMIMOیکانالبرایهامدل، به داشتکهمحققانبدونآنقادر وهاتمیالگورعظیموجود

. نبودندهاکیتکن

 که راًیاخفناوریجالبدیگر برایپرتودهی3D MIMO شودیماستفاده بعدسهاستکه گاهی . شودیمیاستفاده

کهتنهانگرانیآناستفادهازاجزایآنتنبرایشودیمهایمقیاسبزرگاستفادهMIMOنوعخاصیازعنوانبهاوقات نیز 
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بهکنترلپرتو3D MIMO،کنندیمیاستفادهدوبعد صورتبهرتودهینرمالازپرتوهایپهاروش کهیدرحال. پرتودهیاست

جهت دو  در عمودیاجازه مثالی از . یداخلیکسلولمفیداستبندبخشیاضافیبرایهاکنترلاین. دهدیمافقیو

 یبعدسه MIMOعظیم،MIMOهمانند . استشدهدادهنشان 3شکلدر3D MIMOیبهوجودآمدهتوسطبندبخش

سمیمکانبرای [.  ]یکردهاستبعدسه یهاکانالشروعبهکاررویمدل3GPP راًیاخ. یکانالجدیدداردهامدلنیزنیازبه

. بهاصالحاتاضافینیازدارد  یبعدسه MIMO فیدبکینیز،

یوعظیمبعدسه MIMO یهاچالش - -4- 

فیدبک کانال/تخمین  

فقطسناریوهایراًیاخ ،TDD (دوپلکسینگ به روش تقسیم زمانی ) یزیادتخمینکانالوفیدبک،هانهیهزبه خاطر

. عظیمیکشاهکاراستMIMO،کالیبراسیونکانالبرایTDDحتیدر. شوندیمهایعظیمبکارگرفتهMIMOبرای

هاروش تعریفبرایهاطرحیجدیدبرایتخمینکانالو به اصلیقرارMIMOیفیدبکینیاز مسیر در عظیمدارندتا

. بگیرند

ی پردازشی سریعها تمیالگور  

. استازیموردن شدتبه هادادهشاینیسریعبرایپردازهاتمیالگور،RFدرارتباطبامقدارزیاددادهزنجیره

 آلودگی پایلوت

کار کردن روی این موضوع برای رسیدن به . برندیمرنجهاسلولعظیمازآلودگیپایلوتدیگرMIMO یهاستمیس

. استازیموردنعملکرد مناسب 

 مخابرات ماشین به ماشین -1-5

هایفناور یسازفعالبرای کاربردهایشدهدادهیشرح و موارد ظرفیت، پوششسرویسو رشد به دامنزدن باال، در

هاآنجدیدیشناساییشدندکهظهور هاشبکهخواستارتوسعه یجدیدشاملهاتجارتبسیاری از . شودیمیجهانیما

یهارساختیزشمندویهوخانگلوازمییکشبکهانرژیکوچکهستند،هامؤلفهمخابراتمستقلبینوسایل،کهاینوسایل

که آخرین ( ماشین به ماشین) M0Mییازاینارتباطاتوجوددارد،وسایلهامثال درواقع. باشدیمیکسیستمانتقالمجتمع

اماهوارهنسل ناوبری  با را اتومبیل در هامودمی نظر در خودشان انتگرالی سلولی دانلود، (sat-nav) رندیگیمی

،پتانسیلایجادتغییراتاین کاربردهای جدید. نامرئیوجوددارندصورتبه نهیزمپسیاطالعاتترافیککهدرهایروزرسانبه

. ایدراندازهبازارهایارتباطاتازراهدوردارندپله

M0Mترافیک معمول . ،نیازهایاندازهوپیچیدگیقدرت محدود: وجودداردM0Mچندینچالشخاصدرمخابرات

سطحکدهایکانالنیترنییپاباالتا یما،ازسرورهایسطحهاشبکه یسازنهیبهبعد از چند دهه از : مشخصاستکامالًنیز

PHYبرایحمایتازمشخصاتجریانترافیکمتصلبهصحبت،جستجووپیامگذاری،مابانوعمختلفیازترافیکمواجه،

یهاانیجرتوزیع و طبیعت این . ماشیندشدهیتول یهایروزرسانبهو ( تناوبیا نام)یمتناوبمترتله،انفجارهایکوتاه: هستیم

. استازیموردنیکهتوسعهواصالحاتاگونهبه. ندینشینم یآسانبهدرمعماریشبکهM0Mترافیک

کاربردهایهاتوسعه استانداردهایM0Mیفناوریبرایپشتیبانیاز بهروشتدریجیبا اقتضایینسبیو درشبکه ،

یمشترکیهاحلراه. یسریعبازارمناسبنیستهاحلراهبادرازمدت،برایاین رویکرد عمودی. اندشدهگرفتهخاصبهکار

M0Mوهمکاریبابازاروجوددارندکهپایدارنیزهستند،رویکردهایافقیبازواستانداردسازیبهتوسعهاقتصادM0Mدر

. جهانیکمکخواهدکرد
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M0Mفناوریدسترسیبرای43برایمشخصاتالیهسرویساگنوستیک0 02درسالoneM0M 40پروژهمشارکت

: درسراسرجهانشکلگرفت(SDOs)سازمانتوسعهاستانداردلهیوسبه یالمللنیباین بدنه . شکلگرفت3GPPدرقالب

ETSI ،ازاروپاATISوTIA،ازآمریکاTTCوARIB،ازژاپنCCSAازچینوTTAهریکازاین. ازکرهجنوبی

SDOs هاجنبهها در مختلفی کاربردهای M0M یهاستمیسو طوربهدارند؛ فنی کمیته وETSIمثال، مشخصات ،

تحتازیموردنتجهیزاتفنی توصیف معماری تا تعریف  درمحدودهاستانداردهایموجود. ارائهکردهاست« نسخه»را

توسطافتهیتوسعهیدسترسیسلولیمشترکمانندسیستمهاستمیسالیهسرویسباوانفعاالتفعل،مانندرابط قرار دارند

3GPP3  وGPP0 ( برایحمایتازترافیک توسعهدرحالکهM0Mهستند .)

،ادغامشدندمقایسه شدند( مندعالقهشرکتعضواشخاص022نمایندگانی از ) oneM0M کنندگانشرکتسال،نیبعدازا

پیشنهادهای نیمشترکوواژگانبیهانهیکردنزمدایچالشپنیتربزرگ. ازسراسرجهانانتخابشدندهاشنهادیپوبهترین

 .مختلفاست

جودیتسرویسمشترککهدرمو( تنشستاز مدیریت وسیله تا مدیری)معماریمبتنیبرتوابعخدماتمشترکاست

(CSE)باتداخلبین احساس فعلی این . شودیمیشبکهاساسیتعریفهاسیسرووکاربردهایباالوCSEساکناست،

. کلیدیبایدپشتیبانیشوندCSE یهارابطمنابعرویدارجهت یهایمعماراست که هم سرویس و هم 

،باموجودیتیعنی سیستم بدون حالت است(. RESTfulیک سیستم )استشدهیطراح RESTسیستمبرایاخذفلسفه

داشتهباشدتاهاهیالیبینکالینتوسروروبیناشدهفیتعر یهارابط،سیستمبایدعالوه بر این. فردمنحصربه یدهآدرس

اینترنت»برایتنهانهیکلیدیسازفعالیکفناوریRESTfulاین رویکرد . اجازهدهندهامؤلفهبهتوسعهمستقلوتحول

. خواهدبود5G یهاستمیسکهمامعتقدیمیککاربرددرباشدیم«45وباشیاء»دردرازمدتبلکههمچنینبرای«44اشیاء

 بر مبتنی پاسخ و چالش هاانیجرتعامالت نیز مخابراتی اندشدهفیتعری هاپروتکلو برای مختلفهارابطیی ی

. اندشدهمشخص

در سطححالحاضر تحتتغییراتفرآیندکنترلاستتوافقشدهنهاییو باالاسناد گروه. استو در یکاریهاکار

4 02همچنین گروهی برای ارائه یک نسخه اولیه در سال . داردادامههاماندهیوموافقتباقییسازینهایمختلفبرا

. استشدهینیبشیپ

M0M یهاچالش - -5- 

( نه همه موارد)امادوزمینهوجودداردکهدربسیاریازمواردکنندیمتغییرM0Mیخاصبرطبقکاربردهاچالش

: افتدیماتفاق 

 دسترسی عظیم

 توانندیمدریکسلولM0Mیسلولی،مقدارزیادیازوسایلهاشبکهدرمقایسهباترافیکانسانبهانسانمعمولدر

اکنونپیشنهادهاییدر. واردکند( RAN) ییویرادیهاشبکه باربهتراکمواضافهیردسترسازنظیسیستمیجدیهاچالش

3GPP موضوع شدهارائه RAN باراضافهبرای و محدودیتکالسدسترسی کردن، قطع تنظیم مثل  یبندتیاولواست،

M0M . درنظرحلراهبهترینعنوانبه هاآنازکیچیهیخودراداردوهاضعفوهاقدرت هاروشاگرچه هر یک از این
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.شودینمگرفته

 امنیت و حریم خصوصی

M0Mامنیت، ETSI M0M [ 5]براینمونه،در. استقرارگرفته موردبحثیاستانداردسازیمختلفهابدنهامنیتدر

اعتبار 4تمرکزدارد،شاملاحرازاصالتهاآنیمختلفکاربرومخابراتهانگرشروی ،47 برای .  4ومحرمانگی42جامعیت،

. یبرخورداراستاالعادهفوقازاهمیتM0M،حریمخصوصیکنندهمصرفوافزایشپذیرشM0M یهاسیسروگسترش 

یحریمخصوصیمختلفیدارندهایازمندین( یهوشمندریگاندازهمانند سالمت الکترونیکی و ) M0Mکاربردهایمختلف

. آیندابحسبهکهدرطراحیسیستمباید

 های دیگر فناوری -1-6

. باشدرگذاریتأث 5Gبرتواندیمهایزیروکاربردهایباال،فناوریهایفناورجدااز

یمتریلیمموج - - - 

توسعهپهنایبانداست پهنایباندحالنیباا. یکروشواضحبرایافزایشگذردهی، محدود 6GHzزیردسترسقابل،

وهمچنین6GHzدرحالحاضر،تالشبرایفراتراز.کافیپاسخگویتقاضاهانیستاندازهبهاستوطیفتلویزیونآنالوگ

سنجامکانیبرایارزیابیمتریلیمیموجهافرکانس در داردهاشبکهیبرایاستفاده وجود مشخصاتحالنیباا. یآینده ،

مختلفقبلازهاطیمحیکانالبرایسناریوهاوسازمدلیوریگاندازهواندنشدهکاملمطالعهطوربهباالیهافرکانس ی

یهاتالشو دهندیمی،اغلباینکارهاراانجاممتریلیمیموجهافرکانسمامعتقدیمکه.خواهدبودازیموردنیانتقال،فناور

برای نیز داردهاآن یریپذامکانزیادی [5 ]در . وجود هافرکانس، موج متریلیمی از  28GHzی طوربه 38GHzتا

 اندقرارگرفته موردمطالعهگسترده در مشخصاتانتشار هاطیمحتا آینده در تا شود  میسیب یهاستمیسیمتفاوتفهمیده

. قرارگیرندمورداستفاده

شدهگذاشتهطیفبهاشتراک -0- - 

ییهاینگرانولیبرخیمواقع،شودیمیبرایحلکمبودطیففرکانسیاستفادهحلراه عنوانبهیاغلبشناختویراد اگرچه

یک روش جایگزین برای این موضوع دسترسی طیفی مجاز. کاربراولیهیانگهداریمجوزطیفوجودداردریتأثدرمورد
52

تابهطیفدهدیمبهکاربرانمجازاجازهLSAمفهوم[. 7 ] شودیمنیزشناخته 5دسترسیطیفیمجوزدار عنوانبهاستکه

یتحتاستفادهاجازههافیطاینموضوع،خودبه. مجوزطیفیدسترسیداشتهباشندلهیوسبهمجازمبتنیبرشرایطخاص

.کیفیتسرویسرابرایکاربراولیهحلکنندیاستفادهشوندوهمچنینمشکلمؤثر طوربهتادهندیم

( عظیم)دادهبزرگ -3- - 

هاآناولین. بههمراهدارند5Gییرابرایهافرصتوهاچالش یبزرگ،هادادهیبازاروصنعت،هابخشمانندبسیاریاز

                                                           
4  Authenticity  
47 Authority  
42 Integrity  
4  Confidentiality  
52 Authorized Spectrum Access (ASA) 
5  Licensed Spectrum Access  ( LSA) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

،برای مثال. ازدادههستندیکافیبرایاینحجمهارساختیزیسلولیمجبوربهفراهمآوریپشتیبانیهاشبکهایناستکه

نیزبحثشد،اینقبالًکهطورهمان. کنندیممقدار زیادی از داده را تولید ( IoT)یاکاربردهایاینترنتاشیاءM0Mآینده

برایهاچالشموضوعات RANsیزیادیرا فراهم هاآندومین . کندیمها درونهایمعمار، از استکه جدید یشبکه

کارب نیازهای هادادهردی ایجاد بزرگ همکاری نزدیکی بین رایانش ابری. شودیمی
50 شبکه وافزارنرم شدهفیتعر، ی

5G یهاپلتفرممنجربهمقاومتزیادواعتمادپذیریهایفناورهمگرایی این . وجود دارد( NFV)یتوابعشبکهسازیمجاز

مهماستوهنوزشدتبهیاستخراجازدادهبزرگهوشمندساز،ایجادتصمیماتوکهنیاسوم . شودیمیبزرگهادادهبرای

یمختلفراهایمشتراستفادهازدسترسیشبکهتوانندیم،اپراتورهایسلولیبرای مثال. دیآیمیکوظیفهبزرگبهشمار

یکعنوانبه تواندیممثالیدیگر،شبکههوشمندعنوانبه. یجدیدبکارگیرندهافرصتبرایکاهشنرخریزشودستیابیبه

یمختلف،وسایلهااسیمقیازسنسورهایمختلف،اشبکهیسنسوریهادادهشبکهسنسوریعظیمباتعدادبسیارزیادیاز

یشبکهضروریوکافبرایعملکردبهینه54ویادگیریماشین 53یکاوداده یهاکیتکن. الکتریکیمختلفدرنظرگرفتهشود

.هستند

داخلییابیتیموقع -4- - 

. ،امااشارهبهکاربردهایمختلفوکیفیتمخابرهدارددهدینمیداخلی،گذردهییاپوششرابهبودابیتیموقع کهیدرحال

وبهبود55درتخصیصمنابعتواندیمیبااطالعاتاضافیاستکهاشبکه کنندهفراهمیکاربریهانالیترمیدقیقابیتیموقع

 رسانکمککیفیتسرویس . کندی وتواندیمهمچنین تخصیصمنابع موقعیت، بر مبتنی تحول شامل کاربردها، ازدیاد

. یمبتنیبرمکانرافعالکندهاسیسرو

مانند ( ECID)و شناسه سلول تسهیل شده ( CID)یشاملشناسهسلولابیتیموقعچندینروش3GPP LTE راًیاخ

رسیدننیز57یزماناختالفیتوسطروشابیتیموقعهمچنین قادر به . دارد 5یناوبریجهانیهمکاراماهواره یهاستمیس

. باشدیم پیشرفتههانیاهمه موبایلخدمترسان محل طریقمرکز پروتکل52از از استفاده انجام LTE 5 یابیمکانبا

. مبتنیبرمکاناستیبازبرایکاربردهایهافرصتیکیازمطمئناًیفعلیهاروشبهبوددقتدر[. 2 ] ردیگیم

 یریگ جهینت -1-7

. رابسازد،صورتگرفت5G میسیب یهاشبکهآیندهتواندیمهایپدیدارشدهکهدراینمقاله،مروریبربرخیازفناوری

. همراهاسترانشاندادیمهایفناورما همچنین برخی مسائل تحقیقاتی که با این 

آموزشرویتعریفکهیدرحال معتقدیمکه5G میسیب یهاشبکهیکتوافقواضحبینصنعتو ولیما ندارد، وجود

باهمهاآنچالشایجادبستریبرایکارکردننیتربزرگهایمختلفاستوترکیبیازفناوری5G میسیب یهاشبکهآینده

.است
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 مختلف  توانمند ساز های فناوری: 1جدول 

پوششافزایشظرفیتکاراییانرژی

MIMO عظیم/ یبعدسه

HetNetهایمتراکم
Multi-RAT هایفناوری

D0D 



 های توانمند ساز فناوری یبند طبقه: 2جدول 

کاربردهایجدیدمعماریشبکهجدیددسترسیرادیویی

MIMO عظیم/ یبعدسهHetNetsM0M

Multi-RATSDNیابیتیموقعویابیمکان

D0D 

 یمتریلیمموج




 کاربر و کنترل یها صفحهجداسازی : 1شکل 
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 SDNمعماری : 2شکل 


  یبعد سه MIMOی ممکن برای بند بخش: 3شکل 
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