
 

امىیت دادٌ َب در ارتببطبت مبًَارٌ ای ي مسئلٍ تقببل آن بب  
PEP 

دومیه همایش بیه المللی باوکداری الکتروویک و  
 وظام های پرداخت

مرکز همایش های بیه المللی صدا و سیما  -تهران  
1391دی  27و  26    

 مقبلٍ

 مُذی جعفری وجفی



يیژگی َبی ارتببط مبًَارٌ ای                     

مخبطرات امىیتی در لیىک َبی مبًَارٌ ای                     

مقببلٍ بب خطر ارسبل سیگىبل مساحم ريی مبًَارٌ                     

مقببلٍ بب خطر آوبلیس فعبلیت ترافیکی کبربران از سیگىبل دریبفتی از مبًَارٌ                                

مقببلٍ بب خطر يريد پبیبوٍ غیرمجبز بٍ ضبکٍ                     

مقببلٍ بب مخبطرٌ دی کذ ي استخراج اطالعبت از سیگىبلُبی دریبفتی از مبًَارٌ                     

               )PEP )سیستم َبی بُبًد کبرآیی پريتکل َبی الیٍ اوتقبل در لیىک مبًَارٌ                 

امىیت دادٌ َب در ارتببطبت مبًَارٌ ای                     
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Traffic from 
HUB to remotes 

Return Links 
Traffic from  
Remotes to HUB 

TDM/DVBS2 

TDMA, F-TDMA, CDMA 



 در دسترس بَدى بستر ارتباطی در ّر لحظِ ٍ در ّر هکاى•

 (در هقایسِ با شبکِ در ّن تٌیذُ بستر هخابرات زهیٌی ٍ سایر لیٌک ّا)سادگی بستر ارتباطی•

 دسترسی بِ ظرفیت بستر ارتباطی بر اساس هیساى ًیاز ٍ در زهاى ًیاز•

 قابلیت برپایی سریغ ارتباط ٍ سرٍیس در ّر هکاى ٍ با ّسیٌِ یکساى•

 قابلیت برقراری ارتباط در حیي حرکت•

 قابلیت اػتواد ٍ ًرخ دسترسی بسیار باالی هاَّارُ•

 (در هقایسِ با سایر اًَاع لیٌکْا)ػیب یابی ٍ رفغ سریغ هشکل ارتباطی•

 قابلیت پخش ّوسهاى برای تؼذاد زیادی پایاًِ بذٍى هالحظِ هَقؼیت هکاًی•

 مزایا

 

 تاخیر •

 ًسبت بِ  خطَط زهیٌی ظرفیت هحذٍدتر•

 حساسیت کیفیت ارتباط بِ شرایط جَی ٍ پذیذُ ّای خَرشیذی•

 ّسیٌِ ارتباط•

 شرکتْای هختلف با یکذیگر VSATػذم سازگاری پایاًِ ّای •
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 ارسبل سیگىبل مساحم در کبوبل مبًَارٌ ي مغطًش ومًدن سیگىبلُبیForward Link  يReturn Link 

دریبفت سیگىبل ارسبلی از ایستگبَُبی زمیىی از طریق مبًَارٌ ي آوبلیس فعبلیت ترافیکی کبربران 

 ٍيريد پبیبوٍ غیرمجبز بٍ ضبک 

ٌدی کذ ي استخراج اطالعبت از سیگىبلُبی دریبفتی از مبًَار 



جببجبیی فرکبوس 

 

 استفبدٌ از تکىیکFrequency Hopping 

 

 بکبرگیریACM 

 

افسایص تًان سیگىبل ارسبلی(AUPC) 
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 Spread Spectrum 
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Return links Forward links 



)NMS تًسط ) HUB برای پایاوٍ َا ي تجُیسات   Certification پیادٌ سازی 
 

از طریق رمسوگاری وامتقارن   Certificate-َا HUB ضريع ارتباط بیه پایاوٍ ي 



مذيالسیًن ي کذیىگ َبی متىًع   

 تبیمیىگ َبی خبظ ي سىکرين سبزیُبی پیچیذٌ بیه َبة ي ریمًتُب

يالگًریتم َبی خبظ فطردٌ سبزی   Scrambling  

 گريٌ بىذی ریمًتُب

ضیًٌ َبی مىحصر بٍ فرد َر ضرکت در يارد ومًدن ریمًتُب بٍ ضبکٍ يیست   

 سرآیىذَبی يیژٌ َر ضرکت برای بستٍ َبی اوتقبلی بیه َبة ي ریمًتُب 

Return Linkالگًریتم َبی خبظ َر ضرکت برای درخًاست ي تخصیع کبوبل در 

Forward Link در   SLA ي   QoS 

 فرآیىذ کطف ي دیکذ اطالعبت
از سیگىبل دریبفتی از مبًَارٌ   

 بسیبر دضًار
 زمبوبر

HUB ٍویبز بٍ تجُیساتی مطبب 

 راٌ حل 
 مطمئه

رمسوگبری دادٌ َب ي  
بکبرگیری پريتکل َبی  

 امه سبزی کبوبل

IPSec 



 کاَص بازدَی لیىک در اثر خطای بیت در کاوال
 کاَص بازدَی لیىک در اثر تاخیر زیاد کاوال

 TCP Spoofing 
 Congestion Control 
 TCP Window Size Scaling 
 Parallel TCP Sessions 

 … 
 

SCPS-TP 

 ویازمىذ مطاَذٌ 
TCP Header 

IPSec(ESP) 

 Seq. number 
 Port number 



یا  TCP عذم رمسوگاری سرآیىذ پريتکل 
است  PEP بخص َایی از آن کٍ مًرد ویاز 

 امىیت بصًرت کامل
رعایت ومی ضًد  بصًرت   IPSec پیادٌ سازی 

Hop- by-Hop 

 مذیریت کلیذَا
PEP ٍاعتماد مبذا ي مقصذ ب 

 پردازش زیاد ي تاخیر واضی از آن



بصًرت چىذالیٍ  IPSec پیادٌ سازی 
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:وتیجٍ گیری  

 ضریب امىیت راتی لیىک ماًَارٌ ای باال است

 امکان بکارگیری ريش َای پیطگیراوٍ ي مقابلٍ با مخاطرات در الیٍ َای مختلف لیىک ماًَارٌ ای يجًد دارد

در لیىک ماًَارٌ ای بٍ مىظًر امه سازی کاوال اوتقال میسر است  IPSec بُرٌ گیری از پريتکل استاوذارد 



Many thanks for your  
Time and Attention 


