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  CapsMan ها  وایرلسمرکزی  سیستم مدیریت
 

کاری بس دشوار و زمانبر است مخصوصا زمانی که نیاز به اعمال تغییرات جزیی  Access Pointمدیریت و پیکربندی تعداد زیادی 

پس از پیکربندی اولیه رادیوها باشد، زیرا همیشه نیاز به اعمال تغییرات و ارتقای وضعیت رادیو ها می باشد. در نتیجه یک سیستم 

 ویژه ی رادیوها ضروری می باشد. Change Managementمدیریت تغییرات 

ه لذا در شبکه های با انداز آنجا که تجهیزات سخت افزاری شرکت میکروتیک نسبتا ارزان بوده و نیز کارایی قابل قبولی دارنداز 

کوچک و متوسط از آن ها بسیار استفاده می گردد. این شرکت بنا به نیاز عنوان شده در خصوص مدیریت رادیوها اقدام به ارایه 

به بعد قابل استفاده است و نیز  1166پکیج هاینموده است. نسخه نخست آن بر روی  CapsManسیستم مدیریت تغییرات به نام 

 4همچنین حداقل الیسنس مورد نیاز برای سیستم عامل های روتر، سطح  به بعد قابل دسترسی است. 1122 پکیجآن از  2نسخه 

 می باشد.

 برای درک بهتر مطلب به شکل زیر توجه فرمایید:

ها بدان متصل  Capرا بازی کرده و رادیوها به عنوان  CapsManدر اینجا مشاهده می نمایید که یک روتربورد میکروتیک نقش 

انجام  CapsManمی گردند تا زین پس تمامی تغییرات و حتی روتینگ اطالعات و مسیر ارتباطات به صورت مرکزی و از طریق 

 پذیرند.

مدیریت تغییرات، قابلیت مهم دیگری وجود دارد تا ضمن پردازش دیتای رادیوها و عبور ترافیک  پس می توان دریافت که عالوه بر

( امکان رومینگ اطالعات را فراهم آورد. به بیان ساده تر با پیاده  CAPsMANمرکزی )  دریافتی توسط این رادیوها از یک نقطه

 ن بین رادیوهای مختلف فراهم می شود.امکان جابجایی و رومینگ اطالعات کاربراسازی چنین ساختاری 
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Cap ( Controlled Access Point )  

 

 ها به رو روش صورت می پذیرد: Capبا رادیوها یا همان  CapsManارتباط سیستم مدیریت مرکزی 

  Mac Addressو بر پایه  2ارتباط مبتنی بر الیه  -6

  IP Addressو بر پایه  3ارتباط مبنتی بر الیه  -2

 

  جهت برقراری ارتباط مبتنی برMac :نکات ذیل حایز اهمیت می باشند 

 ها وجود ندارد. Capبر روی  IPضرورتی برای تنظیم  (6

2) CapsMan  وCap  در یک بخش ها می بایستSegment  یا به اصطالحvLan .قرار گیرند 
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 ای نیز باشد. 2ارتباط می تواند بر روی تونل الیه  (3

 

  جهت برقراری ارتباط مبتنی برIP  که از نوعUDP :است، نکات ذیل قابل توجه است 

 نیز قابل برقراری است. NATارتباط از پشت  (6

 کنند. pingها باید یکدیگر را ببیند یا به قولی  IPآدرس  (2

 ها مشکلی وجود ندارد. IPنباشند، به شرط ارتباط بین  segmentاگر در یک بخش یا  (3

 

 پیاده سازی به صورت تیتر وار:مراحل اصلی 
  CAPsMAnفعال سازی قابلیت  -6

  Bridgeساخت یک اینترفیس  -2

 ساخته شده Bridgeبه اینترفیس  IPاختصاص آدرس  -3

 ایجاد یک تمپلیت برای پیکربندی رادیوهای شبکه -4

 تعریف مکانیزم تشخیص رادیوها -5

 بر روی رادیوها CAPفعال سازی قابلیت  -1

 

 مرحله اول:

نصب کنید. پیشنهاد می شود از  Capو رادیوهای  CAPsMANرا بر روی روتر  Wireless-fpابتدا می بایست بسته ی نرم افزاری 

 کاملی که در سایت میکروتیک گذارده شده، استفاده نمایید. RouterOSنسخه 

 را روی روتر اصلی فعال می کنیم: CAPsMANسپس قابلیت 
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 مرحله دوم:

، DHCP، پیکربندی  IPتنظیمات عمومی مورد نظرتان را روی روتر اعمال نمایید. تنظیماتی از قبیل اختصاص آدرس حال می توانید 

 و . . . Bridge، ساخت  NATپیاده سازی 
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 مرحله سوم:

 تنظیمات مورد نظری که می خواهید بر روی رادیوها اعمال کنید را انتخاب و تعریف نمایید.
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 مرحله چهارم:

حال که تنظیمات اولیه برای اعمال روی رادیوها انتخاب و تعریف شد، نوبت به شناسایی و ارتباط با رادیوها می رسد. مکانیزم ارتباط 

های صادر شده است ولی اگر این گواهی ها وجود نداشته باشد می  Certificateو تشخیص رادیوها از یکدیگر بر مبنای گواهی 

ا استفاده کرد و آن ها را به اینترفیس مورد نظر روتر برای اعمال تغییرات روی رادیوها اختصاص داد. زیرا رادیوه Macتوان از آدرس 

استفاده می کند. همچنین چگونگی اعمال تعییرات روی رادیوها را  Slaveو  Masterروتر برای اعمال تنظیمات از دو اینترفیس 

 مشخص نمود. Staticیا  Dynamicبه دو صورت 

می گویند که به دو صورت داینامیک و ایستا قابل تعریف  Provisioningین مکانیزم ارتباط و تشخیص رادیوها در اصطالح به ا

 است.

 



Provided by Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 
 

 

 

6- Master Interface .تغییرات مورد نظر را بر روی رادیوهای فیزیکی اعمال می کند : 

2- Slave Interface  تغییرات را بر روی :virtual AP .اعمال می کند 

3- Static  تنظیمات بر روی :RouterOS  ذخیره و در فرایند رادیوی مورد نظرReboot .اعمال می گردند 

4- Dynamic  : تا زمانی که رادیو باCAPsMAN .در ارتباط است، اعمال می شود 
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 مرحله پنجم:

 می توان فعال نمود. CAPsMAN خود را روی رادیوها و CAPقابلیت 

 

 

از  broadcastیا اسم شناسایی نمود و یا از متد  IPرا با استفاده از آدرس  CAPsMANهمانطور که در شکل پیداست، می توان 

 طریق یک اینترفیس تعریف شده، استفاده کرد.
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 : Optional مرحله ششم

  CAPsMAnو  Capبررسی وضعیت 
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نشان دهنده خود رادیوهای  Radio MACشده نمایش داده می شود.  registerاطالعاتی در مورد رادیوهای  Radioدر سریرگ 

 نشان دهنده رادیوهای فیزیکی یا مجازی می باشد. Remote CAP Nameفیزیکی است در صورتی که 

 

 مراجعه کنید: Remote CAPبرای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد رادیوهای متصل شده می توانید به سربرگ 
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 : Optional هفتم مرحله

 صورت زیر انجام پذیر می باشد: 3نیاز به احراز هویت داریم که به  CapsManبرای دسترسی به 

 که نیازی به احراز هویت ندارد. No Authenticationمتد  -6

  CapsManمتد پیاده سازی احراز هویت تنها بر روی  -2

 

  CapsManها و  Capمتد پیاده سازی احراز هویت بر روی  -3

 

 Lock toکرد یا به عبارتی بر روی آن قفل نمود که این کار با گزینه  CapsManها را مختص به یک  capحال می توان 

CAPsMAN .قابل انجام است 

Cap  های اضافه شده به لیستCAPsMan .را می توان به عنوان یک اینترفیس مجازی بر روی کنسول مشاهده نمود 
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 مرحله هشتم:

در اینجا نوبت به انتخاب چگونگی انتقال اطالعات می رسد به این منظور که دیتای دریافت شده توسط رادیوها از کاربران، از چه 

استفاده کنیم، دیتای دریافت شده توسط رادیوها اول به روتر  client to client Forwardingمسیری انتقال یابد. اگر از مد 

CAPsMAN رسال می شود. ولی اگر از مد رفته سپس به مقصد اLocal Forwarding  استفاده کنیم، دیتا از خود رادیو یا همان

CAP  انتقال می یابد وCAPsMAN .دیگر کنترلی روی اطالعات ارسالی ندارد 
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 : Optional مرحله نهم

وانید اطالعات آن را توسط را به صورت استاتیک و دایمی درآورید، می ت CAPsMANهای متصل شده به  CAPاگر می خواهید 

 گزینه کپی و مطابق شکل زیر ثبت نمایید:

 



Provided by Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 
 

 : Optional مرحله دهم

و  VLAN، تعریف MACوجود دارد که امکاناتی از قبیل تعریف زمان، بازه ی سیگنال، احراز هویت با  Access Listقابلیتی به نام 

 نمایید چه تجهیزاتی قابل مدیریت و اتصال هستند.اهراز هویت را در اختیار شما می گذارد تا مشخص نوع 

 

 ها می توانند با یکدیگر تشکیل یک گروه یا پروفایل دهند. Capاینترفیس های 

 

 نکات:

 بهره برد. Tunnelیا  IPSecمی توان از  CAPsManها و  Capبرای داشتن ارتباطی امن بین 

 انجام داد به قرار زیر می باشد: CAPsManها و از طریق  Capنمونه تغییراتی که می توان بر روی 

 اطالعات مربوط به کانال های رادیویی مانند تنظیمات فرکانس -6
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تا مشخص شود اطالعات دریافتی از رادیوها می بایست از خود رادیو انتقال یابد یا اینکه ابتدا به  DataPathتعریف  -2

CAPsMan  آمده و از آن جاroute  .شود 

 و تنظیمات مربوطه Hotspot تعریف -3

 تنظیمات امنیتی مانند احراز هویت  -4

  SSIDتنظیمات وایرلس مانند  -5
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