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مًبایل با استفادٌ  َای وسل سًم در شبکٍ MBMSَای  بُبًد  کیفیت سزيیس

  اس مذیزیت مىابع رادیًیی 

 2پیمان بیات، 1پزيیه فزجی  

  داًـزَی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ آؿتیبى -1

  وی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سؿتػضَّیئت ػل -2

 

 چکیذٌ

ای ثِ تَرِ ٍیظُ ّب،تَػؼِ یبفت. دس اثي ؿجىِ GSMّبی ّبی ًؼل ػَم دس اداهِ هَفمیت ؿجىِؿجىِ

 ثبؿذ.ثؼیبس ًبوبساهذ هی WiMAXٍػیغ ًظیش  ّبی ثبًذاهب دس همبیؼِ ثب ؿجىِ ،ّبی دادُ ؿذُ اػتػشٍیغ

 همبلِهب دس ایي ؿذت هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت. ّبی ػیبس ثِّبی اخیش ؿجىِدس ًؼل MBMSّبی ػشٍیغ

ثبػج ثْجَد  وِ ّبی داسای اٍلَیتاػتفبدُ اص صف ٍ ّوچٌیيثْجَد ػشٍیغ دس الیِ وبسثشد  ثشایاص یه سٍؽ 

ًشخ  UMTSّبی تشافیىی دّذ وِ اگش دس وبًبل. ًتبیذ ًـبى هیوٌیناػتفبدُ هی ؿَدویفیت ؿجىِ هی

ّب اػتفبدُ ؿَد ویفیت ػشٍیغ ایي ؿجىِ MWRR ٍSPQّبی ٍ اص صف 1/2اص  1/3وذیٌگ ثِ ربی 

 یبثذ.افضایؾ هی

 

 هذیشیت هٌبثغ سادیَیی، هَثبیل ّبی ًؼل ػَم ، ؿجىMBMSِّبی  ػشٍیغَای کلیذی:  ياصٌ

 



 آیٌذُ پظٍّی ٍ ػیبػت گزاسیهغبلؼبت 

 21-11، صفحبت 1394، صهؼتبى 1، ؿوبسُ 1دٍسُ 

12 

 

 

 

  مقذمٍ .1

 

ّبی اخیش ثبصاس استجبعبت هَثبیل پیـشفت ػظیوی داؿتِ اػت وِ ثبػج سؿذ اًفزبسی تؼذاد وبسثشاى ؿذُ اػت. دس چٌیي دس ػبل

ّبی هَثبیل ثبػج ثَرَد آهذى تشافیه ؿجىِ وِ ایي اهشّبیی دس اختیبس وبسثشاى لشاس گیشد سٍد تب ػشٍیغفضبیی لغؼب اًتظبس هی

ّب هٌزش ثِ اًمالثی ػشیغ دس ػشٍیغ ؿَد. تمبضبی دس حبل سؿذ ایيّب ٍپٌْبی ثبًذ هیٍ فـبس سٍی ظشفیت هحذٍد ػیؼتن

 ؿذُ اػت.  3Gّبی هَثبیل ػبختبس ٍ هؼوبسی ًؼل ػَم ػیؼتن

ّبی هَثبیلی ٌَاى اٍلیي گبم ثِ ػَی ّوگشایی پٌْبی ثبًذ دس ػیؼتنتَاى ثِ ػسا هی ّبی رْبًی استجبعبت ػیبسػیؼتن

UMTSدسًظشگشفت، 
یه  UMTSّبی ًؼل ػَم تؼلك داسد. ؿجىِ یه ػیؼتن استجبعبت هَثبیلی اػت وِ ثِ ػیؼتن 1

ثبؿذ، ٍلی ًؼجت ثِ هی WiMAXثبؿذ، ایي ؿجىِ داسای پٌْبی ثبًذ هحذٍدی ًؼجت ثِ تىٌَلَطی ؿجىِ ػلَلی هی

2تىٌَلَطی
GSM ِچَى دس یذ.آحؼبة هیوِ لجل اص خَدؽ اػت، یه تىٌَلَطی پیـشفتِ ثGSM  200پٌْبی ثبًذK/H 

ٍ ػیؼتن وًٌَی تلفي  3G ػبهلی وِ ثبػج تفبٍت پَؿؾ دّین. تَاًینهی 2.1mbsپٌْبی ثبًذ سا تب  UMTSثبؿذ ٍلی دسهی

 وٌٌذ.  تشی اص اعالػبت سا هٌتمل هی غحزن ثؼیبس ٍػی 3G ّبی ؿجىِ ت.ّبػ ّبی آى ّوشاُ اػت ؿجىِ

UMTS  3یه اػتبًذاسدG 3سٍی تىٌَلَطی
WCDMA  اػت. دسWCDMA وبسثشاى ّوضهبى ٍ ثب یه فشوبًغ ،

وٌٌذ، وِ ػولىشد استجبعی ٍ سفتبسی ػبیش وبسثشاى، یؼٌی ّبیی سا اسػبل هییىؼبى ٍ ثب ثىبسگیشی وذّبی هختلف پخؾ، دادُ

تش ؿَد، ؿَد تب تذاخل هلوَعوٌذ، ٍ ایي هؼبلِ ثبػج هیی ثب ّن ؿشیه ّؼتٌذ، سا هحذٍد هیوبسثشاًی وِ دس ساثظ َّای

ّبی صیبدی سا دس چبسچَة اػتبًذاسدّب خلك وشدُ وِ وبسآیی ػیؼتن سا ثٌبثشایي هذیشیت ٍ ثْیٌِ ػبصی هٌبثغ سادیَیی الگَسیتن

QoSدّذ ٍ تحت تبحیش لشاس هی
 وٌذ.                          ؿذُ، گبساًتی ٍ تضویي هی شافیىی پـتیجبًیسا ثشای اًَاع هختلف ثبسّبی ت 4

ّبی ثب ػشٍیغ 3Gهَحش، هؼیبسّبی ؿجىِ  ّبی هحتَایی یىؼبى ثِ چٌذیي وبسثش ثغَس ّوضهبى ٍثِ هٌظَس اسػبل فبیل

MBMSاًذ. تمَیت ؿذُ ایسػبًِذپخـی ٍ چٌ چٌذ
p-t-mّبی ثِ هٌظَسافضایؾ تمَیت اسػبل 5

توبیضی سا  ّبیتىٌیه ،6

ّبی وبسثشدی ٍ ثشاػبع وذگزاسی ثشای دس الیِ ّبی اسػبلیثشای همبثلِ ثب هحَؿذى ػشیغ ٍ یه هىبًیضم ثشای اصالح خغب

ّبی ، ٍ چَى ػشٍیغوٌذ چٌذ پخـی ػول هیثصَست  MBMSدس ٍالغ  دّذ.ّب اص ػَی چٌذیي ػلَل اسائِ هیتشویت اسػبل

MBMS ، ِثبیؼتی هَاصًِ ثبس ایزبد وٌینٍ ّوچٌیي پٌْبی ثبًذ هحذٍدی داسین وِ  ، دس ؿجىِ تشافیه ثبالوٌٌذاسػبل هیثؼت ،

-ّب سا دػتِ ثٌذی هیوِ ّش وبسثش دس یه صهبى ثب یه ثبًذی ایي وبس سا اًزبم ثذّذ، آى. ثزبی ایيؿًَذ هییؼٌی وبسثشاى سصذ 

7وٌین ٍ ثصَست 
multicast ؿَد.صشفِ رَیی ؿَد دس پٌْبی ثبًذ ثبػج هیدّین، ٍ ایي ثِ آًْب خذهبت هی 

                                                           
1 Universal Mobile Telecommunications System  

2 3rd-generation  

3 width Band Code Division Multiple Access  

4 Quality Of Service  

1 Multimedia broadcast multicast system  

6 Multi too point  

7 Multicast  
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MBMS 3هٌزش ثِ ثىبسگیشی ثْتش هٌبثغ سادیَیی هَرَد وِ تَػظG فشاّن ؿذُ، خَاّذ ؿذ. سٍؽ MBMS  دٍهیي

HSDPAپغ اص  3Gلیٌه ثشاػبع اػتبًذاسد ّبی داىػبهل اصلی تمَیت دس ؿجىِ
ّب اهشی تحَیل هغوئي فبیل اػت. 8

ثشای همبثلِ ثب هحَ ؿذى  ّبی رذیذ ساتىٌیه MBMSسٍؽ  ثذٍى خغب هی علجذ. ّب سا تحَیل فبیل چبلؾ ثشاًگیض اػت، صیشا

 ّبی وبسثشدی ثىبسهی گیشد. دس الیِ ّبی اسػبلیّبی چٌذ ػلَلی ٍ یه هىبًیضم ثشای اصالح خغبػشیغ ٍ ثشای تشویت اسػبل

پشداختِ ؿذُ اػت، دس ثخؾ  ظهغبلؼِ همبالت هشتجس ثخؾ دٍم ثِ ثخؾ هزضا اسائِ گشدیذُ اػت وِ د 5ایي همبلِ دس 

گیشی سا ؿبهل  ثِ ثشسػی ًتبیذ هی پشداصین. ثخؾ پٌزن دس ایي همبلِ ًتیزِ 4ػَم سٍؽ پیـٌْبدی هؼشفی گشدیذُ ٍ دس ثخؾ 

 هی ؿَد. 

 

  پیشیىٍ تحقیق .2
 

UMTSّبی  ّبی ًؼل ػَم تؼلك داسد ٍ دس هؼیبس ، یه ػیؼتن استجبعبت هَثبیلی اػت وِ ثِ ػیؼتنIMT  2222ػبل 

اػت،  UMTS( ، هبهَسیتی دس خصَف ػبصهبًذّی ٍ اػتبًذاسد ػبصی 3GPPتؼشیف ؿذُ اػت. پشٍُ ی هـبسوتی ًؼل ػَم )

( ػبصهبًذّی 12، تب 4، 99م ًـش )ثشای هخبل ًـش ؿوبسُ ّبیی ثب ًب ّبی هتَالی اص ًؼخِ وِ اػتبًذاسدّب سا ثِ صَست ؿوبسُ

ّبی ؿجىِ سا اعالح ٍ ثِ سٍص  ّبی چٌذ سػبًِ ای اػت وِ صیشػبخت هیىٌذ؛ ّذف ّش ًـش رذیذ اسائِ پـتیجبًی اص ػشٍیغ

ثْیٌِ ػبصی  سػبًی هیىٌذ، هیضاى اسػبل آح لیٌه یب داى لیٌه سا افضایؾ هیذّذ، ؿجىِ ی دػتشػی سا تمَیت هیىٌذ، ؿجىِ سا

ّبی ػولیبتی سا اص عشیك ثیت اسػبلی وبّؾ هیذّذ. ػالٍُ ثش ایي ّش ًـش  ٍثِ ػغح هغلَة هیشػبًذ ٍ دس ػیي حبل ّضیٌِ

، WLANّب هبًٌذ  ّبی ًوبیٌذُ وِ دس آخشیي ًـش ثِ دًجبل اتصبل ٍ ّوىبسی داخلی ثب ػبیش ؿجىِ رذیذ ثبیذ ػبصگبسی ثب ؿجىِ

هتـىل اص یه ؿجىِ ی دػتشػی سادیَیی  UMTSبیشیي اػت، سا تضویي وٌذ. ػبختبس ؿجىِ ی ٍایوىغ، ثلَتَث، دس هیبى ػ

+( 2( ٍ یه ؿجىِ اصلی ثشاػبع هـخصبت فبص دٍ )UTRANؿٌبختِ ؿذُ هبًٌذ ؿجىِ ی رْبًی دػتشػی سادیَیی صهیٌی )

GSM  .اػتUTRAN ی تمؼین تشػی چٌذ گبًِلبدس اػت تب ّش دٍ تىٌَلَطی هشثَط ثِ دػتشػی سادیَیی هتٌبػت ثب دػ

) دػتشػی رْبًی ثِ  UTRAN/FDD( سا دس حبلت دػتشػی ارشا وٌذ. ایي تىٌَلَطیْب ؿبهل W-CDMAوذ پٌْبی ثبًذ )

) دػتشػی رْبًی ثِ سادیَی صهیٌی/ ثب تمؼین دٍپلىغ  UTRAN/TDDسادیَی صهیٌی/ ثب تمؼین دٍپلىغ فشوبًغ( یب 

 [1صهبًی( هیـًَذ. ]

ّبیی سا اسػبل  ّوضهبى ٍ ثب یه فشوبًغ یىؼبى ٍ ثب ثىبسگیشی وذّبی هختلف پخؾ، دادُ ، وبسثشاىWCDMAدس 

هیىٌٌذ، وِ ػولىشد استجبعی ٍ سفتبسی ػبیش وبسثشاى، یؼٌی وبسثشاًی وِ دس ساثظ َّایی ثب ّن ؿشیه ّؼتٌذ، سا هحذٍد هیىٌذ، ٍ 

ّبی صیبدی سا دس  ثْیٌِ ػبصی هٌبثغ سادیَیی الگَسیتن ایي هؼبلِ ثبػج هیـَد تب تذاخل هلوَع تش ؿَد، ثٌبثشایي هذیشیت ٍ

سا ثشای اًَاع هختلف ثبسّبی تشافیىی  QoSچبسچَة اػتبًذاسدّب خلك وشدُ وِ وبسآیی ػیؼتن سا تحت تبحیش لشاس هیذّذ ٍ 

 پـتیجبًی ؿذُ، گبساًتی ٍ تضویي هیىٌذ.

UMTS َع هتفبٍت تمؼین ثٌذی هیـًَذ: هىبلوِ ای، ّبی چٌذ سػبًِ ای اػت ٍ ثِ چْبس ً ثشای فشاّن وشدى ػشٍیغ

 ّب، تؼبهلی، ٍ پغ صهیٌِ ای. ی دادُاًتمبل پیَػتِ

UMTS  3 اػتبًذاسدیهG  اسٍپبیی سٍی تىٌَلَطیWCDMA ُحلی اػت وِ تَػظ وـَسّبیی  اػت ٍ هؼوَالً سا

ؿَد وِ  هذیشیت هی 3GPPتَػظ ػبصهبى  UMTSؿَد.  وٌٌذ، تشریح دادُ هی اػتفبدُ هی GSMوِ اص ؿجىِ ًؼل دٍم ٍ 

اػت وِ  3Gاػتبًذاسد هْن دیگش اص  CDMA2000ًیض ّؼت.  2222اص طاًَیِ ػبل  GSMهؼئَل اداهِ اػتبًذاسدػبصی 

ثِ عَس ػوذُ دس آهشیىب، طاپي ٍ وشُ  CDMA2000اٍلیِ  عشفذاساى، اػت. IS-95پیـیي،  2G CDMAحبصل اػتبًذاسد 

 هؼتمش ٍ تؼت ؿذ. T-Mobile  ٍCingularهشیىب ًیض تَػظ دس آ UMTSّؼتٌذ، ّشچٌذ 

                                                           
8 high-speed data to Access  
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وِ تٌْب ثب تىٌَلَطی دػتشػی سادیَیی  ثبؿذ ثش اػبع یه ػبختبس اًؼغبف پزیشٍ هؼتحىن هی UMTSعشاحی ؿجىِ 

ٍ ًیضثب  2Gّبی لجلی  ّب ثب ػیؼتن تضویي لبثلیت ّوىبسی ثخؾ ٍ ًیضخذهبت اص پیؾ تؼشیف ؿذُ ّوشاُ ًیؼت ثلىِ ثشای

،ؿبهل تؼذادی ًْبد فیضیىی هی ؿَد وِ دس للوشٍّبیی ثش اػبع UMTSاػت.هؼوبسی یه ؿجىِ  3Gتوْبی ػیؼ

 لوشٍتزْیضات وبسثشسا تشویت وشدُ اًذ: ل UMTSػولىشدؿبى دسٍى یه ؿجىِ گشٍُ ثٌذی ؿذُ اًذ. ػِ للوشٍوِ هؼوبسی 

UE،  للوشٍؿجىِ دػتشػیUTRAN  للوشٍ ؿجىِ ی ّؼتِ ای ٍCN .  ثخـی اص ؿجىِ ثٌیبدی  ؿجىِ ٍّؼتِ ای،للوشٍّبی

 هیجبؿذ.

ّبی ًؼل ػَم ٍ ساّىبسّبیی ثشای ثْجَد ویفیت آى صَست گشفتِ وِ دس ریل  دس ػبلْبی اخیش تحمیمبت صیبدی دس ؿجىِ

 ّب اؿبسُ هیىٌین. ثِ هَاسدی اص آى

ّبی هؼئلِ اًتمبل چٌذگبًِ دس ؿجىِ[ اص داًـگبُ پلی تىٌیه ٍالٌؼیب ثِ ثشسػی 3ٍ ّوىبساًـبى ] David Gómezآلبی   

UMTS  ٍ ِدس ػوت فشٍػَ سا هَسد تَرِ لشاس هی دّذ، ٍ ثِ ایي هؼئلِ هی پشداصد وِ ٍلتی وِ تؼذاد وبسثشاى افضایؾ یبفت

ثب وبسثشاى  HSPDAاتفبق هی افتذ سفتبس ؿجىِ چگًَِ هی ؿَد؟ دس حبلی وِ  UMTSّبی داًلَد هختلفی دس ؿجىِ ػشػت

Point to point  ثِ ػشػت چٌذ هگب ثیت ثش حبًیِ هی سػذ ثب وبسثشاىMultipoint to Point  ًیض ّویي ػشػت سا ثشای

ّبی هجتٌی ثش داًلَد هحتَاّبی ثبالیی ثشخَسداس هی ثبؿذ ثِ ؿشعی وِ استجبط دس ایي حبلت غیش هؼتمین ثبؿذ، وِ ّوبى ؿجىِ

سٍثشٍ  Error free receptionثب هـىل  MBMSٌی ثش ّبی هجت هی ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ ایي وِ ؿجىِ MBMSػشٍیغ 

( سا اسائِ هی دٌّذ وِ ثب Diversityّؼتٌذ وِ تحَیل فبیل سا ثب هـىل سٍثشٍ هی ػبصد. ثٌبثشایي یه تىٌیه ًَیي چٌذگبًگی )

بس هی ثشای تصحیح خغب ثِ و FEC(  ًیض همبثلِ هی وٌذ ٍ ػالٍُ ثش آى، یه سٍؿی ًیض ثش Fast Fadingتضؼیف ػشیغ )

سا پیـٌْبد هی وٌٌذ وِ ثبػج افضایؾ ظشفیت ػیؼتن ثِ ثیـیٌِ  backgroundّب سٍؽ وبّؾ اًشطی  گیشًذ. دس اداهِ آى

 تشیي حبلت خَد هی سػذ.

) ًؼل ػِ ٍ ًین ثِ ثبال(  HSPA[ عشحی اص هذیشیت هٌبثغ سادیَیی سا دس ؿجىِ 4ٍ ّوىبساًـبى ] G. Aranitiآلبی 

ثبؿذ. ٍ ػؼی دس ّب دس دٍ هؼیش فشاػَ ٍ فشٍػَ هی الگَسیتن هَسد ًظش ّذف افضایؾ ػشػت دػتشػی ثِ ثؼتِاًذ وِ دس اسائِ دادُ

اػتفبدُ هی MBMSّبی  ّب دس تشم هشثَط ثِ ظشفیت ٍ ویفیت ػیؼتن، هَلؼی وِ اص ػشٍیغ ثْجَد ػولىشد آى داسًذ. آى

 point to multiوٌذ ٍ ثشای آى، اص سٍؽ اتصبل یؾ پیذا هیوٌٌذ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن هَسد ًظشؿبى، ویفیت وبًبل افضا

point ّبیی اص وبسثشاى ثِ صَست  وٌٌذ، وِ صیشگشٍُاػتفبدُ هیMulticast ّبی فشٍػَ اص  وٌٌذ ٍ دس لیٌهتؼشیف هی

ذیشیت هٌبثغ داسًذ وِ دس اػتفبدُ اص سٍؽ هّب ثیبى هی دس ًْبیت آى .وٌٌذهذٍالػیَى ٍ ؿوبی وذیٌگ هٌبػت اػتفبدُ هی

 MtM، ویفیت ػشٍیغ ٍ ظشفیت آى ثب اػتفبدُ اص اًتمبل HSPAّبی  دس ؿجىِ MBMSّبی  سادیَیی ٍ اػتفبدُ اص ػشٍیغ

ثب یه الگَسیتن هذیشیت هٌبثغ سادیَیی اص ػَی وبسثشاى سضبیت ثیـتشی سا داؿتِ ٍیه پشٍػِ ثْیٌِ  HS-DSCHثش سٍی 

 ّوشاُ داؿتِ اػت.ثشای افضایؾ هیضاى سضبیت وبسثشاى سا ثِ 

، ویفیت ػشٍیغ UMTSّبی  ضوي تبویذ ثش اّویت ؿجىِ[ 4ٍ ّوىبساًـبى ] Avendaño Fernandez Eduardoآلبی 

ّبی چٌذ سػبًِ ای سا دس آى ثب اػتفبدُ اص ػغح ویفی  ّب هَسد ثشسػی لشاس دادُ اًذ ٍ ػشٍیغ سا ثش سٍی ایي ؿجىِ

Background ّب اػتفبدُ اص هذیشیت هٌبثغ سادیَیی ثشای ثبال ثشدى ویفیت ؿجىِ  هَسد تزضیِ ٍ تحلیل لشاس دادُ اًذ. ؿیَُ آى

ّب، وٌتشل اسػبل، وٌتشل  ثَدُ اػت. یه الگَسیتن هَاصی ثشای وٌتشل ًبحیِ پَؿـی ٍ تَاى، اسائِ ؿذُ اػت. خبًَادُ الگَسیتن

ّب ٍ وٌتشل تَاى ٍ ٌّذاٍس سا ؿبهل هی ؿَد ٍ ثشای ّش وذام سٍؿی سا  د عشاحی ثؼتٍِ پبیلَد یب وٌتشل اصدحبم ٍ ػولىش پزیشؽ

اسائِ هی دٌّذ. ثشای ایي وِ ثتَاى تذاخل سا وبّؾ داد، هیضاى تَاى ثبس ضشٍسی اػت وِ پبییي ثبؿذ. ػالٍُ ثش آى ًیبص اػت وِ 

 OPNETّب دس هحیظ ًشم افضاس  ّبی اسائِ ؿذُ آى ؽوٌتشل دػت ثِ دػت وشدى ًیض ثب تَاثغ وٌتشلی ثْیٌِ ػبصی ؿَد. ایي سٍ

Modeler ّب هَحش ٍالغ ؿَد ٍ  اًزبم یبفتِ اػت ٍ ًتیزِ آى ًیض ایي اػت وِ وٌتشل تَاى هی تَاًذ دس تضویي ویفیت ػشٍیغ

شدى ویفیت ثِ ایي ًتیزِ پی هی ثشًذ وِ دػت ثِ دػت وشدى ًشم دس تضویي ویفیت ؿجىِ ٍ ثبال ث همبلِػالٍُ ثش آى دس ایي 

 ؿجىِ تبحیش ثیـتشی سا داسد.
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،تٌْب وٌتشل ًیشٍ تَػظ OPNETاص ػَی  UMTSّبی وٌتشل ًیشٍی هذل  الگَسیتن: کىتزل ویزي متىاسب با حلقٍ بیزيوی

 حلمِ خبسری سا پـتیجبًی هی وٌذ.

ّب  اتفبلی وِ دس اصاد ساُ هبًٌذ ثغَس هؼتمین، دس هیبى ػِ گشُ هتَالی، 60KM/Hدس ایي هَسد هَثبیل ثب ػشػت  :تحًیل وزم

 سخ هی دّذ، دس حبل حشوت اػت. 

ثِ حبلت  B-2سا ثب ثشلشاسی استجبط فَسی ٍ ثؼذی ثب گشُ  B-1سٍؽ تحَیل ػخت، هَثبیل استجبط ثب گشُ ی تحًیل سخت: 

ثبیل ٍرَد داسًذ هؼَق دس هی آٍسد، اهب دس ػَض دس تحَیل ًشم، ػلَلْبی رذیذ سا ؿٌبػبیی هی وٌذ، وِ دسٍى دػتگبُ فؼبل هَ

 سا حفظ هی وٌذ. Bٍ استجبط ثب دٍ گشُ ی 

ّبی ّش گشُ سا دسیبفت هی وٌذ ٍ  یه وپی اص دادُ RNCدس تحَیل ًشم احتوبل اص دػت دادى استجبط وبّؾ هی یبثذ صیشا  

ّبی دیگش ثِ ؿجىِ  ّب سا ثب ثْتشیي ویفیت ػیگٌبل ٍ تخلیِ ؿبسط گشُ ،ثؼتRNCِّوضهبى ویفیت لیٌه سا افضایؾ هی دّذ صیشا 

ّب دس دػتگبُ فؼبل گشُ ًیبصهٌذ ثِ رخیشُ وشدى هٌبثغ ثیـتش دس ؿجىِ ی  ّؼتِ اًتفبل هی دّذ.ثب ایي حبل هذیشیت دادُ

 سا ًیض ثِ دلیل تبخیش دسهذیشیت ثی حجبتی دس هیضاى ػیگٌبل دّی افضایؾ هی دّذ. RNCسادیَیی اػت ٍ پشداصؽ دس 

ِ یه وبسثش دس حبلت تحَیل ًشم ثبؿذ سا هی تَاى هبًٌذ صهبى پٌزشُ ای دس حبلت هؼلك احتوبل ایٌى :احتمال تحًیل وزم

 ّب هحبػجِ وشد.  ثَػیلِ تمؼین ول صهبى صشف ؿذُ ثشای حشوت هیبى گشُ

تحَیل ًشم تش صهبًی  سا هی تَاى ثِ ػِ ثخؾ ثشای افضایؾ هٌبعك تحت پَؿؾ تمؼین وشد. Bیه گشُ  :تحًیل وزم يوزم تز

یىؼبى دس دػتگبُ فؼبل تؼشیف ؿذُ ثبؿذ. دس دًیبی ٍالؼی یه دػتگبُ هَثبیل  Bػلَل یب ثیـتش اص گشُ  دّذ وِ دٍسخ هی 

 ؿذُ اػت.  Bٍتؼذاد صیبدی اص گشُ ی  Bّبی صیبدی اص گشُ  ربیگضیي ثخؾ

 

  ريش پیشىُادی .3

ی هـتشی، ؿجىِ دػتشػی داسی هبطٍل ؿٌبػبی وِ هحل ًگِ ، تزْیضات وبسثشUMTSػِ ػٌصش اصلی دس هؼوبسی 

 Uu  ٍIuًـبى دادُ ؿذُ اػت.  1 ؿىلّب دس  ّبی آى ٍ ؿجىِ ّؼتِ اػت. ایي ػِ ػٌصش ٍ ساثظUTRANسادیَیی صهیٌی

 .[۳۷] اًذ ؿذُ ًیض اص چٌذ ػٌصش تـىیل UTRANٍ ّؼتِ ؿجىِ ّؼتٌذ. ّؼتِ ؿجىِ ٍ  UE  ٍUTRANٍاػظ هیبى 

ّبی ػغح  ؿًَذ. پشٍتىل ّبی ػغح وبسثش ٍ ػغح وٌتشل تمؼین هی ثِ دٍ دػتِ پشٍتىل Iu  ٍUuّبی  ّبی ساثظ پشٍتىل

ػبصی  ّبی وبسثش اص عشیك عجمِ دػتشػی سا پیبدُ وٌٌذُ دادُ حول RAB 9ّبی ٍالؼی حبهل دػتشػی سادیَیی وبسثش، ػشٍیغ

شیف ؿذُ اػت. یه ػشٍیغ حبهل ًَػی وٌٌذ. یه حبهل یه هؼیش اًتمبل اعالػبت اص ظشفیت، تأخیش ٍ ًشخ خغبی ثیتی تؼ هی

ّبی  وٌذ. یه ػشٍیغ حبهل ؿبهل توبم رٌجِ اص ػشٍیغ هخبثشاتی اػت وِ لبثلیت اًتمبل هیبى ًمبط دػتشػی سا فشاّن هی

 الصم هبًٌذ اًتمبل دادُ ػغح وبسثش ٍ هذیشیت ویفیت ػشٍیغ ٍ ًیبصّب ثشای اسائِ یه ویفیت ػشٍیغ خبف اػت.

ّبی دػتشػی سادیَیی ٍ  ّبی ػغح وٌتشل ثشای وٌتشل حبهل سا داسد. پشٍتىل هحذٍدلبثلیت هذیشیت هٌبثغ  Bًَد 

ؿًَذ. ایي تَاثغ ؿبهل دسخَاػت ػشٍیغ، وٌتشل هٌبثغ اًتمبل، دػت ثِ دػت وشدى ٍ  ٍ ؿجىِ اػتفبدُ هی UEاتصبالت هیبى 

 هذیشیت تحشن اػت.

 

 

                                                           
9
 RadioAccess Bearer 
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  UMTS [6]معماری سطح باال  -1 شکل

 

 BM-SC  (broadcast and multicast service cente)، لجال یه ثخـی اص ؿجىِ ثِ ًبمUMTSدس ؿجىِ 

تَاى ًظیش ّب سا هیّبیی سا ثِ ؿجىِ اضبفِ وشد. ایي ٍیظگیٍ ثبالتش اسائِ ؿذ تَاثغ ٍ تَاًوٌذی ۶ٍرَد داؿت. اهب آًچِ دس ًؼخِ 

ّبی اهٌیتی ٍ هجبحج هشثَط ثِ ؿبسطیٌگ سا ًبم هحتَا، هذیشیت ولیذ سهضًگبسیّب،ّب، تصذیك َّیت ػشٍیغصهبًجٌذی ػشٍیغ

ّبی صیبدی ًیبص ًجبؿذ ػؼی داسد وِ ًْبیت تَػؼِ دس ثخؾ ًشم افضاسی اًزبم گیشد ٍ ثِ ػخت افضاس MBMSثشد. دس ایي ًؼخِ 

ّبی  ؿجىِ ٍ ّن دس تشهیٌبل ّن دس ّؼتِ MBMSّبی ٍ دس وٌبس آى ثتَاًذ ظشفیت ؿجىِ سا افضایؾ دّذ. اضبفِ وشدى ٍیظگی

 گیشد. وبسثشاى اًزبم هی

ؿًَذ وِ دس هؼیش فشاػَ ٍ فشٍػَ دیَیی ثِ دٍ دػتِ تمؼین هیاّبی س، لیٌهUMTSثشای هذیشیت سادیَیی دس ؿجىِ 

 Multi to Pointّش دٍ ًَع استجبط  گَیٌذ،هی User Planeثبؿٌذ. دس لؼوت تشهیٌبل وبسثشاى وِ آى سا هی

BroadcastٍPoint to Point Unicast   ّبی ػخت افضاسی دس ؿجیِ ثِ دلیل هحذٍدیت همبلِسا پـتجبًی هی وٌذ. دس ایي-

 .HTTPثش سٍی پشتىل  هجتٌی ّبی ٍ ػشٍیغ Voice over Ipػبصی اص دٍ ػشٍیغ اػتفبدُ ؿذُ اػت: 

دّذ. دس ًـبى هی MBMSسا ثِ ّوشاُ  UMTSؿذُ اػت، ػٌبسیَی اٍل ؿجىِ  عشاحیدس ػِ ػٌبسیَ  همبلِایي 

اًزبم دادُ ؿذُ اػت. ػٌبسیَی ػَم ؿبهل ػٌبسیَی دٍم ٍ  UMTSػٌبسیَی دٍم هذیشیت هٌبثغ سادیَیی سا ثش سٍی ؿجىِ 

 .[6]  ثبؿذهیدس آى  DiffServاػتفبدُ اص 

ی ًمـِ ایشاى ٍ ثب پَؿؾ گیبّی فمیش پیبدُ ػبصی ؿذُ اػت. ًبحیِ هَسد ًظش ثش سٍ ّوَاستَپَلَطی ؿجىِ دس یه ًبحیِ 

 ؿَد.تَپَلَطی ولی ؿجىِ تَصیف هی 2ؿىل دس  ؿْش اصفْبى لشاس داسد.

ؾ خاسائِ ؿذُ اػت. ایي ؿجىِ ؿبهل ػِ ث MBMSّبی ثِ ّوشاُ ٍیظگی ػشٍیغ UMTS ؿجىِدس ایي پشٍطُ یه 

 ثبؿذ:هی

ثبؿذ ثِ عَس ػوَهی ّش هی NodeBػلَل ٍ ّش ػلَل داسای یه  ۵ؿجىِ دػتشػی: ایي لؼوت اص ؿجىِ ؿبهل  -1

 Metroّبی َّایی ٍ ظاص عشیك ٍاػ RNCّب ثب  NodeBثبؿذ. استجبط هی UEگشُ هَثبیل هتحشن یب  ۵ػلَل داسای 

Ethernet 74ّب ثبالی ؿَد ػشػت اسػبل دس آىثبؿذ وِ ثبػج هیهیMbps ّب اص ًَع ثبؿذ. ایي لیٌهPS دیزیتبل هی ٍ-

 ثبؿٌذ. 

 

 UMTSعمًمی شبکٍ : تًپًلًصی 2 شکل
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وِ  Node Bٍ ثشای استجبط یه    Broadcast ثشای صهبًی وِ اص هذuser to network Interface   2 ؿىلدس 

 استجبطّن ثشای    Network to Network inter face ؿَد. ٍاػظوٌذ اػتفبدُ هیدیگشی سا حول ًوی Node Bتشافیه 

 .اػتفبدُ هی ؿَد RNCّبة ػبیت ثب  یه

اػتفبدُ  QAM256ثبؿذ. دس صَستی وِ اص هی ۶۶ٍ  1۶ثب ؿوبی وذیٌگ  QAMهذٍالػیَى ٍاػظ سادیَیی ثش پبیِ 

  سػذ.هی 70MHzؿَد پٌْبی ثبًذ ؿجىِ ثِ 

 GGSNٍ یه  SGSNؿَد داسای ػِ هـبّذُ هی 2ؿىل یب ّؼتِ: ایي لؼوت اص ؿجىِ وِ دس  Coreؿجىِ  -2

 ثبؿذ.هی Ethernetٍ پشتىل اًتمبل  IPػت. دس ایي لؼوت استجبعبت توبهب ثش پبیِ اآًْبّبی ( ٍ ٍاػظGPRSّبی ؿجىِ  )ًَد

ًیض  وٌٌذهیوبس inter work function ّب ٍ سٍتشّبیی وِ ثب پشتىل گشُ GPRSّبی ؿجىِ دس ایي ؿىل ػالٍُ ثشگشُ

 ثبؿذ. ًیض دس ایي لؼوت هی UMTSّبی تصذیك َّیت ٍ پبیگبُ دادُ ؿَد. عجیؼتب لؼوتدیذُ هی

لشاس  ٍ ٍیذیَ هی ثبؿٌذ وِ دس آى Voice ٍHTTPّبی  ّبی ؿبهل ػِ ػشٍیغ دٌّذُ : وِ گشIPُثخؾ ؿجىِ  -3

 داسد.

 ؿًَذ وِ ػجبستٌذ اص:ّبی سادیَیی تؼشیف هی دس وبًبل دادُچْبس ًَع  UMTSدس ؿجىِ 

 Conversional 

 Streaming 

 Interactive 

 [۳۶]Background 

 ؿَد. هَسد ًظش پیىشثٌذی هی QoSّب ثشای داؿتي خصَصیبت ایي لیٌه  Radio link Channelوِ دس 

  تحلیل وتایج .4
 

حبًیِ اًزبم ؿذُ اػت. ػٌبسیَی اٍل یه عشح پبیِ اص اػتبًذاسد ولی  ۳00ثِ هذت وذامٍ ّش دس چْبس ػٌبسیَ  همبلِایي 

ٍ  RMM ثشداسی ؿذُ اػت. ػٌبسیَی ػَم ؿبهلثْشُ RMMدّذ. دس ػٌبسیَی دٍم اص سا اسائِ هی ۶ًؼخِ  3GPPاص عشح 

Diffserv ثبؿذ. ػٌبسیَ چْبسم ًیض هیRMM  ُثِ ّوشاWRR/DRR ثبؿذ. دس اداهِ ًتبیذ حبصل اص ؿجیِ ػبصی سا هی

-فت صهبى ثِ دسصذ صهبى هیّبی ًتبیذ ؿجیِ ػبصی، هحَس افمی هیضاى پیـش وٌین. الصم ثِ روش اػت دس ّوِ ؿىلهـبّذُ هی

 ثبؿذ.ثبؿذ ٍ ؿىل ػوَدی ّن ًـبى دٌّذُ فشاٍاًی هتغیش هی

 

 تزافیک  محاسبٍتزافیک ي  ...۴

ؿَد. یه رشیبى هی ثبؿذ ٍ ثب اػتفبدُ اص رشیبى تشافیه تؼشیف هی Backgroundاسایِ هی ؿَد تشافیه تشافیىی وِ 

ثشای  UMTS-MBMSدس ؿىل صیش تشافیه دسیبفتی سا دس ؿجىِ  اػت.تشافیه، دٍ گشُ هجذا ٍ همصذ سا ثْن هتصل وشدُ 

 وٌین.ّبی هختلف هـبدُ هیػٌبسیَ
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 HTTPتزافیک ارسالی در  :4شکل                                                   HTTP: تزافیک دریافتی 3شکل

 

 OPNETای دسٍلتی پشٍطُ صیشااًذ ّب ثب تبخیش ؿشٍع ؿذُؿَد ػشٍیغّوبى گًَِ وِ هـبّذُ هی 4ٍ  3 ؿىلدس 

دّذ اهب ًشم ّبی ؿجیِ ػبص وِ ؿجیِ ػبصی سا ثشای تٌظیوبت دلخَاُ اًزبم هیثش خالف ػبیش ًشم افضاس ؿَدهیپیبدُ ػبصی 

ثشای ایي وِ ّب ؿجیِ ػبصی هی وٌذ. سفتبس یه ؿجىِ سا دس ػبلن ٍالؼیت حیي ؿجیِ ػبصی ثب توبم ٍیظگی  OPNETافضاس

سا  ّب Applicationّبی هشثَط ثِ ارشای گیشد دچبس ٌّگ ؿذى ًجبؿذ پشٍفبیلّبیی وِ ؿجیِ ػبصی سٍی آى اًزبم هیػیؼتن

اص ّبی هشثَط اثتذا ّن ثِ ّویي دلیل اػت وِ ؿىل همبلِوٌٌذ وِ دس  هؼوَال چٌذ حبًیِ ثؼذ اص ارشای ؿجیِ ػبصی تؼشیف هی

 صفش اػت. 

 ٍ ثبؿذَد ثیـتش اص دٍ سٍؽ دیگش هیؿاػتفبدُ هی Diffservهیضاى تشافیه دسحبلتی وِ اص 4ٍ  3ثب تَرِ ثِ دٍ ؿىل 

ثشًذ ثْشُ هی SPQ  ٍDiffservوِ اص  یسٍؿ ،دٌّذُ ایي اػت وِبىًـ، وٌذهیًیض تشافیه ثْجَد پیذا WRR دس حبلت 

 وٌذ. دس همصذ دسیبفت هی داسای ویفیت ثبالتشی ّؼتٌذ ٍ وبسثش تشافیه ثیـتشی

 

     

:  میزان تزافیک ارسالی در 6شکل              Interactive Voice: میزان تزافیک دریافتی در 5شکل

Interactive Voice 

 

ثبؿذ. دس ؿَد ثیـتش اص دٍ سٍؽ دیگش هیاػتفبدُ هی Diffservهیضاى تشافیه دسحبلتی وِ اص  6ٍ 5ؿىل تَرِ ثِ ثب 

ثشًذ داسای ثْشُ هی SPQ  ٍDiffservوِ اص  یسٍؿ ،دٌّذُ ایي اػت وِبىًـوٌذ. ًیض تشافیه ثْجَد پیذا هی WRRحبلت 

 وٌذ. ویفیت ثبالتشی ّؼتٌذ ٍ وبسثش تشافیه ثیـتشی دس همصذ دسیبفت هی
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۴.. .Context Activation Delay in UMTS ٍبز حسب ثاوی 

ثبؿذ ٍ ثبال ثَدى آى ثبػج افضایؾ تبخیش ؿجىِ هی UMTSاسػبل یه هحتَا دس ؿجىِ  وشدىایي تبخیش ثیبًگش آغبص 

داسای تشافیه دسیبفتی ثیـتشی اػت، ووتشیي تبخیش  DiffServؿَد ثب آًىِ ػٌبسیَ هشثَط ثِ هـبّذُ هی 7ؿَد. دس ؿىل هی

 .دیبد ؿذُ سا داس
 

 

 Context Activation Delay in UMTS: میشان 7شکل

 

ّبی  ی تغییشات ثؼتِ ی هؼتمین اص ثبصخَس گیشًذُ، ثب هحبػجِ ّبی هجتٌی ثش ًشخ فشػتٌذُ ثذٍى اػتفبدُ پشٍتىلدس 

 هتَػظ ًشخ اص اػت ػجبست گزسدّی ًشخ دّذ. ّب سا تغییش هی ّب ثِ همصذ سػیذُ، ًشخ اسػبل دادُ یؼٌی چِ تؼذاد اص ثؼتِ، تأییذ

 6-4دس ؿىل.سػذ هی همصذ ثِ ػبلن هخبثشاتی وبًبل اصعشیك ٍ ایزبد ًظش هَسد وبسثشد تَػظ وِ )حبًیِ ثش ثیت(ای دادُ

اػت ًشخ گزسدّی ثبالتشی  RMM-Diffservػٌبسیَیی وِ داسای تشافیه ثب اٍلَیت هـبّذُ هیـَد وِ دس یه ثبصُ صهبًی 

 اػتفبدُ ؿذُ اػت. WRRًؼجت ثِ حبلتی اػت وِ اص اٍلَیت صف 

 

      

متًسط کارایی ي عملکزد  : 9شکل                  گذردَی َز لیىک بٍ طًر متًسط:  میشان وزخ 8شکل

 َای شبکٍ لیىک
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 ػشٍیغ سا دس اًتمبل آى وبسایی ٍ ؿَد هی ؿجىِ ویفیت افضایؾ ثبػج ّب ثؼتِ ثِ دّی اٍلَیت  9 ؿىل ثِ تَرِ ثب

اػتفبدُ ؿذُ اػت   Diffserv اص الگَسیتنثب تَرِ ثِ همبیؼِ ثیي ػولىشد ّبی خشٍری صهبًی وِ .دّذ هی افضایؾ ّبی

 هتَػظ وبسایی ٍ ػولىشد لیٌه ّبی ؿجىِ ثْجَد یبفتِ اػت.

 

 وتیجٍ گیزی .5

ّبی ًؼل دٍم دس تَػؼِ استجبعبت هَثبیل ًمؾ ثؼضایی داؿتٌذ ٍ اٍد ویفیت صَت سا ثِ ثؼتش هَثبیل آٍسدًذ. ایشادی وِ ؿجىِ

ٍسی عیفی دس ؿذ تب ثْشُّب ثِ ؿىل ػَیچیٌگ هذاسی ثَد. ایي وبس ثبػج هیصَت دس آىّب داؿتٌذ آى ثَد وِ ثؼتش ایي ؿجىِ

ّب ثب آى دػت ثِ گشیجبى ثَدًذ ػذم ٍرَد استجبعبت دیتب دس ّب ثِ ؿذت پبییي ثیبیذ. هـىل ثؼذی وِ ایي ؿجىِایي ؿجىِ

ای وِ ثشای ّبی دادُدس وبسثشد صَتی داؿتٌذ ٍّبی ّبی ًؼل ػَم ثیـتشیي وبسآهذی سا دس ػشٍیغّبی اٍلیِ ثَد. ؿجىًِؼخِ

 ؿذ اهىبًبت هحذٍدی داؿتٌذ. اػتفبدُ هی Voiceّبی صَتی ًظیش ػشٍیغ

ثٌب ثش ایي  3GPPًؼخِ  Rease6ایزبد ًـذُ ثَد اهب دس  UMTSّبی دس اثتذا ثش سٍی ؿجىِ MBMSّبی ػشٍیغ

ّب دس ّب اهىبى ثْیٌِ ػبصی ػشٍیغاػتفبدُ ؿَد. ایي ػشٍیغ UMTSّبی ٍسی دس ؿجىِؿذ تب اص ایي اهىبًبت ثشای ثْشُ

ثبؿذ سا اًزبم ّبی ًؼل ػَم هی وِ یه پشتىل وٌتشل لیٌه دس ؿجىِ RLCّبی سادیَیی سا ثب اػوبل تغییشاتی دس پشتىل لیٌه

ین. ثشای داؿتي یه ػشٍیغ هذیشیت هٌبثغ سادیَیی سا ثْجَد داد RCLثب اػوبل ایي ٍیظگی ثِ پشتىل  همبلِدّذ. هب دس ایي هی

 دس هذیشیت هٌبثغ اػتفبدُ ؿذ. MBMSّب ٍ اص ّب دس ػشٍیغهٌبػت اص صف

ثِ  WREDؿَد. دس ایي پشٍطُ اص هىبًیضمّبی فَق ثبػج ثْجَد ویفیت ػشٍیغ هیدّذ وِ اػوبل سٍؽًتبیذ ًـبى هی

-ؿجىِ دس صَستیىِ ثب اصدحبم ثیؾ اص حذ هَارِ هیؿَد تب اػتفبدُ ؿذ ایي وبس ثبػج هی Stricداس ٍ ّبی اٍلَیتّوشاُ صف

ای ٍ ّبیی وِ هحبٍسُای ثشای وبسثشدّبی چٌذسػبًِّب سا ثِ صَست تصبدفی حزف ثشیضد. ایي وبس دس هَسد ػشٍیغ ؿَد دادُ

وٌٌذ. ثٌبثشایي حذٍدی ثب خغب همبثلِ هیّب هْوتش ثَدُ ٍ تب تؼبهلی ّؼتٌذ ثىبس گشفتِ ؿذ. چشا وِ ٍرَد تبخیش دس ایي ػشٍیغ

 ثشد.ّبی ثالدسًگ سا ثبال هیؿَد ٍ ویفیت ػشٍیغثبػج افضایؾ ًشخ گزسدّی ٍ وبّؾ تبخیش هی MBMSاػتفبدُ اص 
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