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 استاد :  دکتر محمد آللی 

 922171019نام  : شیما سمیعی 

 سرور ftpو  wi-fiاطالعات :عنوان 

 :  wi-fiاطالعات 

هایی از آنها به Access Pointاطالعات   Acrylic Wi-Fi Perfessionalبا استفاده از نرم افزار 

دیده می شود که   24Access Pointوایرلس لپتاپ سیگنال ارسال می شودرا گرفتیم.طبق تصویر زیر

 چند مورد از آنها را تحلیل و بررسی می کنیم.

پایینتری بوده نسبت به دیگر مودم های  RSSIخانگی خودمان بوده است  دارای چون مودم  rezaمودم 

آن نیز کمتر  SNRبیشتربوده پس  rezaدیگریعنی قدرت سیگنال ارسال آن بیشتر است.نویز سیگنال مودم 

و چند مشخصه chan ،Width (Bandwidth)  Max Rateدر تصویر زیر همچنین ستون های  است.

سرعت انتقال را  آنها نیز مشخص شده است که 802.11شده است واستانداردهای ی دیگر مشخص 

 .استفاده می کند 6ازکانال  rezaکه مودم مشخص می کند.

بیشتر است  rezaان از مودم  RSSIاستفاده میکند.9و  5از دو کانال  linuse-wifiمودم یا برای مثال 

 بیشتر است. rezaوپهنای باند آن نسبت به مودم  یعنی قدرت سیگنال آن کمتر است

اگر یک نتیجه گیری کلی بخواهیم داشته باشیم این است که در این اطالعات بدست آمده چند نکته وجود 

 دارد که عبارتند از

 rezaودم که بهترین آن به مپایینتر باشد قدرت سیگنال ارسال آن دستگاه بیشتر می باشد RSSI(هر چه 1

 تعلق می گیرد.

 کمترباشد یعنی نویزسیگنال آن کمتر می باشد  SNR  (هر چه2

کانال هایی که سیگنال ها از آن عبور میکند را برای هر دستگاه نشان می دهد که  chan(در ستون 3

کانال استفاده کنند . هر چقدر که از کانالی کمتر استفاده شده 1ممکن است برخی از دستگاه ها بیش از 

 7و  3که درتصویرنشان می دهد که کانال های  د بهتر است چون امکان اختالل در آن کمتر استباش
 اصال استفاده نشدند .



 

  

ftp : سرور 

با وارد کردن آن وصل شدیم serverبه  open sw.khu.ac.irدر سایت دانشگاه با استفاده از از دستور 

 میشویم . Loginیوزرو پسورد 

 



ایجاد کردیم بعد از تنظیم فولدری localhostروی  ftpسرور  filezilla serverبا استفاده ازنرم افزار 

 آن وصل شدیم. به ftp open localhostدلخواه برای آن،با دستور 

 

عکسی از دایرکتوری محلی برای سرور فرستادیم و وقتی عکس دیگری با همان نام برای آن فرستادیم 

مشاهده میشود که دستورباعث می شود فایل درون دایرکتوری سرور به صورت پیش فرض 

overwrite .می شود و فقط فایل دوم در دایرکتوری باقی خواهد ماند 

 

فرستاد و دوباره آنها را دریافت کرد .که به سرورل هارا به دوصورت اسکی و باینری می توان فای

سرور به صورت پیش فرض فایل ها را به صورت اسکی دریافت میکند سرعت ها را نمی توان بین دو 

ستاده شده با متد اسکی پس از دریافت مجدد خراب می روش مقایسه کرد ولی در برخی موارد عکس فر

 شود.

 قابل تبدیل هستند.  binaryو  asciکه با دستور های 


