
٤٣

.در این شرایط تعداد واقعی استفاده کنندگان بستگی بھ حجم داده ای کھ ھر کدام روی خط انتقال می دھند دارد 

GPRS  امکان استفاده –از طریق مولتی پلکس کردن چندین ارتباط منطقی بر روی یک یا بیش از یک کانال فیزیکی
.انعطافی از ظرفیت ھای کانال برای تقاضا ھای با نرخ بیتی متغیر را فراھم می سازد 

.می باشد  WAPفراھم نموده و محیطی مناسب برای  GSMرا برای شبکھ  IPاین استاندارد توانایی استفاده از بستر 
Wireless  Application  Protocol                                                                                    

بنابر این کانال ھای رادیویی کھ در یک مدت زمان مشخص بنا بھ تقاضای استفاده کننده در اختیار استفاده کننده قرار 
.می توانند مورد استفاده دیگر استفاده کنندگان در آن بازه زمانی نیز قرار گیرند  ,می گیرند 

:در دنیای ارتباطات موبایل امروزی یعنی  GPRSمفھوم 

Any Time      
Any  Place    
Any Network 

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار



890 915 MHz 960935Up link Down link

Duplex spacing 45 MHz

25 MHz 25 MHz

C1 C2 C3
C

124 C1 C2 C3
C

124

Mobile station transmit band Base station transmit band

TS1 TS2 TS8

200Khz

TS1 TS2 TS8

200Khz

TS3 TS4 TS3 TS4

 GPRS+GSMدرحالت GSMطيف  
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مزایای سوئیچینگ بستھ ای 

استفاده مناسب از حامل ھای موجود -١
مانند دسترسی بھ اینترنت ) Burst( مناسب برای ترافیک از نوع نا پیوستھ  -٢
مانند اینترنت) PDN( تطابق با شبکھ ھای سوئیچینگ بستھ ای موجود  -٣

معایب سوئیچینگ بستھ ای 

برای کاربرد ھای حساس بھ زمان مناسب نمی باشد  -١
برای کاربرد ھای کھ نیاز بھ کیفیت دریافت و ارسال باال دارند مناسب نمی باشد -٢
حجم اطالعات باال بھ علت افزودن اطالعات مسیر یابی و تصحیح خطا -٣

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٤٥
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Packet  Switch  Technology  تکنولوژیGPRS

استفاده ھمزمان از چندین کانال  -١

استفاده از روش ھای کدینگ جدید  -٢

تغییر در روش ارسال داده ھا  -٣

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار



 GPRSمنظور از استفاده ھمزمان از چندین کانال در تکنولوژی 

MSG4MS4MS3
MSG1
MSG2

MSG1
MSG2

MSG1
MSG2
MSG3

MS1

GPRSاختصاص چندین تایم اسالت بھ یک مشترک جھت ارسال و دریافت داده در 

MSG4MS4MS3
MSG2MSG2MSG2

MSG3MS1

متوقف شده کانال اختصاص داده بھ آن آزاد می شود MS1ارسال و دریافت داده توسط 

MS5MS4MS3
MSG2MSG2MSG2

MSG3MS1

را  GPRSشبکھ با دریافت تقاضای سرویس مکالمھ و عدم وجود کانال خالی یک مشترک 
.سرویس می دھد  GSMحذف کرده وبھ مشترک 

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٤٧



 GPRSاستفاده از کدینگ ھای مختلف در 

.از کد گذاری کانال برای حفاظت بستھ ھای داده ارسال شده در مقابل خطا ھای انتقال استفاده می شود
.صورت می پذیرد  FECاین امر با انجام فرآیند 

یعنی در این حالت–می باشد  GSMمشابھ تکنیک مورداستفاده در  GPRSتفکیک کد گذاری کانال در 
. :نیز از روش ھای زیر استفاده می شود

کد گذاری بلوکی  -١
) کانولوشن ( کد گذاری کانال  -٢
اینترلیوینگ -٣

.بھ صورت زیر خواھد بود GPRSفرآیند  یا پروسھ کد گذاری در 

کدگذاری قالبی پیش کد گذاری
USF

افزودن بیت ھای 
دنبالھ

کد گذاری 
کانولوشن PUNCTURING

مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی ٤٨



 GPRSاستفاده از کدینگ ھای مختلف در 

در کدینگ ھای متفاوت با توجھ بھ شرایط لحظھ ای استفاده از سرویس و نوع و میزان کیفیت رسانھ و حامل ھا 
.اطالعات تشخیص و تصحیح خطا متناسب و بھ صورت دینامیک اضافھ می گردد 

ھدر+ داده  بیت ھای کنترل و تصحیح خطا

CS1

CS2

CS3

CS4

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٤٩



TransmissionTransmission 
Rate  ( 1 Ts)

Data perCoding Scheme

72.49.05181CS1

107.213.4268CS2

124.815.6312CS3

171.221.4428CS4
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:عبارتند از  GPRSتغییرات نرم افزاري و سخت افزاري در شبكھ موجود جھت پیاده سازي سیستم 

. GSMو سرویسھاي  GPRSجھت دسترسي بھ سرویسھاي  Dual Modeاستفاده از ترمینالھاي 

.ھاي موجودBTSنیاز بھ ارتقاء نرم افزاري 

PCUو ھمچنیـــن نصب یك قطعھ سخت افزاري بنام BSCنیــاز بــھ ارتقــاء نــرم افــزاري در 
(Packet Control Unit)   كھ كارPCU  جداسازي ترافیك دیتا و ارسال بھ شبكھGPRS مي باشد.

شبكھ Coreدر بخش  Nodeاضافھ كردن دو 

SGSN (Serving GPRS Support  Node)  راك از نظر مقایسھ ھايكھ ،SGSN  در ھمان سطحMSC / VLR 
.باشدمتصل مي  PCUقرار مي گیرد و بھ 

(Gateway GPRS Support Node ) GGSN  كھ اینترفیس بینGPRS back bone  و شبكھ ھاي دیتاي خارجي
.مي باشد GSMدر شبكھ  GMSCمي باشد و عملكرد آن شبیھ روترگیت وي در شبكھ ھاي دیتا و 

عمر زیادي نخواھد داشت زیرا در شبكھ ھاي جدید ترافیك عمده بجاي صوت، دیتا مي  GPRSبدون  GSMشبكھ  
یك قدم مھم بسمت  GPRSرا دارند، سیستم  3Gباشد و براي اپراتورھایي كھ در آینده قصد پیاده سازي شبكھ ھاي 

.مي باشد GPRSو   GSMشبكھ ھاي ھستھ   بر اساس تركیبي از 3Gزیرا شبكھ ھستھ . مي باشد 3Gسیستم 

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار۵١



ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٥٢



ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٥٣



.ھا متصل است  GGSNھای مجاور و  BSC , SGSNبھ  SGSNھر 

: SGSNوظایف اصلی المان 

)و بلعکس  GGSNبھ سمت  PCUاز سمت ( مسیریابی و مسیر دھی بستھ ھای دریافتی  -١

 
 SGSNو  MSرمزنگاری داده ھا بین  -٢

) Mobility  Management( مدیریت متحرک بودن مشترک  -٣

 و آزاد سازی لینک –نگھداری –مدیریت لینک منطقی شامل برقراری  -۴

 GPRS ATTACH  /  DETACHمدیریت فرآیند  -۵

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار۵۴



GGSN(Gateway GPRS Support Node)

.و شبكھ ھاي دیتا مي باشد GPRS backboneاینترفیس بین  ١.

ماننداینترانت ھاواینترنت  X.25یا  IPآدرس ،تعامل با شبكھ ھاي تخصیص ٢.

وارسال  GPRSتبدیل فرمت پاكت ھاي رسیده ازشبكھ دیتابھ فرمت مناسب شبكھ  ٣.
SGSNآنھا بھ  

جمع آوری شارژینگ -۴.

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار۵۵



GSMروی  GPRSبرای برقراری 

 Packetتعریف کانال ھای منطقی مخصوص   -١
تعریف ساختار مالتی فریم جدید -٢
استفاده چندین مشترک بھ( کردن یک یا چند تایم اسالت بین کاربران مختلف  Shareتوانایی  -٣

)شده روی یک تایم اسالت  Shareصورت 
Dynamic  Resource  Allocation                                                               

چون حجم دیتا متغییر است باید بھ صورت دینامیکی و متغییر بتوانیم منابع شبکھ را در اختیار 
.مشترکین قرار دھیم 

کانال ھای فیزیکی خاصی رزرو  GSMجھت ایجاد سرویس ھای داده بستھ ای در استاندارد 
.و تقسیم منطقی می شوند 

) PDCH( کانال ھای فیزیکی اختصاص یافتھ برای ترافیک داده تحت عنوان کانالھای بستھ داده 
.معرفی می گردند 

Packet  Data  Channel                                                                           
 

۵۶
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Authentication  Procedure
.می باشد  GSMھمانند اصول مورد استفاده “  تقریبا GPRSاصول امنیتی در داخل شبکھ  

:عبارتند از  GPRSتوابع امنیتی در شبکھ 
حفاظت در برابر استفاده غیر مجاز از سرویس ھا  -١
محرمانھ بودن  داده ھا  -٢
محرمانھ بودن ھویت مشترک  -٣

را  MSC /VLRبوده با این تفاوت کھ تمام عملیات  GSMدر فرآیند تائید ھویت مشترک تمام پروسھ شبیھ 
.برعھده خواھد داشت  SGSNقسمت  GPRSدر شبکھ 

واحد ھای شرکت کننده در عملیات تائید ھویت مشترک 
MS  -  BSS -  SGSN  -  HLR  /AUC 

محرمانھ بودن ھویت مشترک 

این عمل بھ وسیلھ واگذاری شناسھ ھای موقت.نیز ھویت مشترک محرمانھ نگھ داشتھ می شود  GPRSدر 
کاربر بصورت رمز نشده ارسال نمی شود IMSI“ اساسا. و بر روی کانال رادیویی انجام می گیرد 

– Pبھ ھر کاربر یک  SGSNبلکھ  TMSI واگذار می کند این آدرس موقتی بوده و تنھا در ناحیھ
معتبر و منحصر بفرد می باشد  SGSNسرویس این 

.ذخیره میشود SGSNو  MSتنھا در  IMSIو  P-TMSIاطالعات 

۵٧
مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی 



Enhanced Data-rates for GSM Evolution

EDGE

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار۵٨



  Airlinkتغییر 
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با این . است– Phase Shift Keying eightیا 8PSKیك طرح مدوالسیون جدید بنام  EDGEایده 
.افزایش مي یابد GSMتكنیك نرخ دیتاي 

 EDGE  یك ارتقاء مناسب براي شبكھ ھايGSM  مي باشد تركیبEDGE  باGPRS  بنامEGPRS 
 384kb/sبا استفاده از ھشت تایم اسالت و بیتھاي تصحیح خطا،  EGPRSماكزیمم نرخ دیتاي . نامیده مي شود

. دھد  مي باشد و این ریت با استفاده از تمام منابع رادیویي یك كاریر فركانسي بدست مي
بھ عبارت دیگر در این روش تقویت نرخ بیت با تغییر مدوالسیون انجام میشود 

استفاده می کنیم و ھر سمبل نشان دھنده یک بیت است اگر از مدوالسیون  GMSKاز مدوالسیون  GSMدر 
8PSK  استفاده کنیم ھر سمبل نشان دھنده سھ بیت است در نتیجھ نرخ بیت سھ برابر می شود.

EDGE

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار۶٠



EDGEساختار شبكه 

Backbone
Backbone

ISDN

EDGE  MS Packet data

HLR

SGSN

GMSCMSC

GGSN

voice

Circuit service field

Packet service field

BSS

GSM

backbone Internet

BTS

BSSBTS

EDGE Air link

TDMA
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ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٦٣

MCS = Modulation  Coding  Schemes

CS = Coding  Schemes



وم ل  س یار  ی  ا خا ی  ه  ب ی   دف از 

افزایش و تنوع سرویس ھای قابل ارائھ بھ مشترک  -١

افزایش پھنای باند قابل استفاده توسط کاربر -٢

افزایش سرعت ارسال و دریافت داده -٣

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٦٤



شبکھ نسل سوم 

– IMTبھ نام )  ITU(سیستم نسل سوم تلفن ھمراه در اتحادیھ جھانی مخابرات  .شناختھ می شود  2000
:شامل دو سیستم مطرح 

١-  )UMTS  (

٢-  )CDMA2000  (

معرفی شد می تواند سرویس ھای  UMTSبھ نام شبکھ  3GPPسیستم نسل سوم اروپایی کھ توسط استاندارد 
.را با سرعت مناسب در اختیار مشترکا ن قرار دھد ) تصویر  ,دیتا  ,صدا ( چند رسانھ ای 

 CDMA2000جھت استاندارد سازی سیستم نسل سوم مخابرات سیار  3GPP2ھمچنین گروه استاندارد سازی 
شروع بھ فعالیت کرد 

 Re4,Re5,….,Re11پیاده سازی شد و با نسخھ ھای باالتر   Release99با  UMTSسیستم اروپا یی 
شروع بھ ارتقاء نمود

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار

Universal Mobile Telecommunications  System

۶۵
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3GPP (3rd Generation Partnership Project )
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)  3G( مشخصات مھم شبکھ نسل سوم  

:نرخ انتقال داده برای  -١
Km/h 10مگا بیت بر ثانیھ  با ماکزیمم سرعت  ٢)  ساختمانی ( محیط بستھ : الف 

Km/h 120بیت بر ثانیھ با ماکزیمم سرعت کیلو  ٣٨۴مشترکان متحرک با سرعت پائین  : ب
Km /h 500بیت بر ثانیھ با ماکزیمم سرعت کیلو  ١۴۴مشترکان متحرک با سرعت باال  : ج

بھ صورت ھمزمان )  تصویر   ,دیتا   ,صدا ( ارائھ سرویس ھای چند رسانھ   -٢

:استفاده از باند ھای فرکانسی متفاوت  -٣

1920  --- - 1980      MHZ
2110  ---- 2170      MHZ
1710 ---- 1885       MHZ
806  ---- 960        MHZ
2500  ---- 2630      MHZ

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار
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Multiple Access 
Techniques

(CDMA)

Power
Frequency

Time

1
2

N1

User 1

User 2

User N

Code 1

Code 2

Code N
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: مزایای طیف گسترده  

قدرت مقابلھ با تداخل عمدی و غیر عمدی  -١
حفاظت سیگنال ھا از استراق سمع  -٢
امکان تخصیص یک باند فرکانسی برای کاربرد ھای مختلف  -٣

Spread  Spectrum 

• 3rd generation radio access system

– FDD mode (W-CDMA)
– TDD mode (TD-CDMA)
– Multicarrier mode (optional)
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UMTS  از تکنولوژی رادیویی بھ نامW-CDMA  )Wideband CDMA  ( استفاده می کند.
WCDMA  نام عمومی اولین استاندارد از سریCDMA Direct Spread  می باشد کھ برای ھرکانال از

.گیگا ھرتزی استفاده می کند  ۵پھنای 

GSM  :200 KHZپھنای باند ھر کانال رادیویی 

W- CDMA  از باند فرکانسی پھن تری نسبت بھCDMA  استفاده می کند.
.ھر مشترک یک کد دارد و کل پھنای باند در اختیار ھر مشترک قرار می گیرد 

UMTS  :                       شبکھ نسل سوم اروپا )IMT 2000 - WCDMA   (

 WCDMA   :5 MHZپھنای باند ھر کاریر در 
MHZ 60: پھنای باند اختصاص داده شده   

.

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار
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3Gساختار  شبکھ 

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار
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.میباشد UMTS, CDMA2000شامل دو تکنولوژی فرا گیر )   3G( سھ شبکھ موبایل نسل 

 CDMA2000.ھای مختلفی استانداردسازی شده  است Releaseدر  3GPPتوسط انجمن  UMTSشبکھ 
.پایھ گذاری شده است CDMA2000یا  IS-95استانداردسازی شده و بر اساس  3GPP2توسط انجمن  

.ھای آن اشاره می شود Releaseو UMTSاینجا بھ سیر تکاملی خانواده نسل سوم در 

:  می باشد شبکھ موبایل نسل سھ شامل دو بخش اصلی 

  CN  (Core   Network( شبکھ ھستھ اصلی   -١

  UTRAN  (UMTS Terrestrial  Radio  Access  Network( شبکھ دسترسی رادیویی   -٢

Core  اصلی شبکھ می باشد و شامل قسمت ھای بخشmobility management,  session 
management,  charging,   .

.بر گیرنده تجھیزات رادیویی و کنترل تجھیزات مربوطھ استدر   Accessبخش  
تکامل یافتھ اند  Releaseطی چند 3Gشبکھ اجزای 

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار
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Network Elements

UMTS and GSM/EDGE can share a Core Network (CN), making UTRAN an alternative 
radio access network to GERAN (GSM/EDGE RAN)

RNC

GGSNSGSN

Subscriber 
Data

MSC/ 
VLR GMSC PLMN, 

PSTN, 
ISDN, …

InternetNode B

Node B

USIM

ME

Uu Iu

UTRANUE CN

External Networks

RNC
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3GPP Release 5
High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA)

First phase of IP media subsystem (IMS)

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA)
support down-link speeds of 1.8, 3.6, 7.2 and 14.0 Mbps

 IP UTRAN or ETRAN

•Adaptive Modulation and Coding (AMC)

March 2001; 3GPP Release 4
Originally called the Release 2000

Introduces the change in core network by separation of connection, its control, and 
services for CS domain (for the better scalability).
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3GPP Release 6
High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA)

All traffic from UTRAN is supposed to be IP based

High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA)
support up-link speeds of 5.8 Mbps

GGSNSGSN

IMS

PSTN, ISDN, …

IP, Internet, …
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HSPA+ provides HSPA data rates up to 56 Mbps on the downlink and 22 Mbps on the
uplink (theoretical peak sector speeds) with MIMO technologies and higher order
modulation.

3GPP Release 7
High Speed Packet Access Evolution (HSPA+)
Evolved HSPA
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High spectral efficiency  (OFDMA& MIMO)

Very low latency 
Short setup time & Short transfer delay 

Support of variable bandwidth 
1.4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz

Peak download rates 
326.4 Mbps for 4x4 antennas, 172.8 Mbps for 2x2 antennas for every 20 MHz of spectrum

Peak upload rates 
86.4 Mbps for every 20 MHz of spectrum

3GPP Release 8
Long Term Evolution (LTE) for UMTS

4G Network



This Release 8 core network also often referred to as Evolved Packet Core (EPC)
while for the whole system the term Evolved Packet System (EPS) can also be used.

Mobility Management Entity (MME) is just the control plane element, while the use
plane bypass MME directly to System Architecture Evolution (SAE) Getaway (GW).

 SAE is included of S-GW and PDN-GW
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GSM
9.6 Kbps

HSCSD
57.6 Kbps

GPRS
171 Kbps

EDGE
236 Kbps

UMTS, Rel. 99
384 Kbps

HSDPA (Rel. 5)
14 Mbps

HSPA+ (Rel. 7)
28 Mbps

LTE (Rel. 8)
326.4 Mbps

LTE-Advanced 
(Rel. 10)
1 Gbps

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار ٨٣



ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار ٨۴


