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 الفصل األول

 نظم االتصاالت النقالة إىل مدخل
 ملخص:
من النظم اػبلوية كمل يتنلول النّقللة وحملة علمة عن شبكلت اعبيل الثلين  صتصلالتمدخاًل يف نظم االالفصل يقدم ىذا 

 اؼبفلىيم األسلسية يف جودة اػبدمة اؽبلصتفية.

 كلمات مفتاحية:
اغبلمل الًتددي، اغبصة الزمنية، ، النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي، الرقمي، نظلم اعبيل الثلين صتصللالتملثلي، اال صتصللاال
ية اػبدمة، صتنقلية استمرار ، اؼبسلر الصلعد، اؼبسلر اؽبلبطية الزمنية، الرقم اؼبطلق للقنلة، زدواجية الًتددية، االزدواجاال

 اػبدمة، كثلفة اؼبعلوملت.

 أهداف تعليمية:

 : أن الفصل يتوقع منك أن صتكون قلدراً على اذؽببعد دراستك 

 .االصتصلل النقللةنظم يف اعبيل الثلين أنبية  صتفهم -1

 .نظم االصتصلل اػبلويةـبتلف بُت والتشلبو  ختالفسبيز نقلط اال -2

 نظلم اعبيل الثلين.اؼبتعدد يف  النفلذ طريقة صتشرح -3

 .مبطي االزدواجية الًتددية والزمنية بُت سبيز -4

 واستعملالت كل منهل. GSMاغبزم الًتددية اؼبتلحة يف الـ صتتعرف على -5

 .GSMطريقة صترقيم اغبوامل الًتددية يف نظلم الـصتوضح  -6

 .ومعلمالت األداء جودة اػبدمة اؼبفلىيم األسلسية يفصتتعرف على  -7

 .اؼبعلوملت اؽبلصتفيةكثلفة   صتستوعب مفهوم -8

 عدد القنوات الصوصتية الالزمة يف نظلم ىلصتفي. ربدد -9
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 تمهيد: -1

، ىي الكلمة السحرية يف نظم االصتصلالت اػبلوية. فلطلؼبل سبٌت الكثَت من النلس، السيمل فور انتشلر Mobility التجوال
الذي  GSMشبكلت االصتصلل الثلبتة، إمكلنية االصتصلل مع اآلخرين يف كل مكلن. أخذ النظلم العلؼبي لالصتصلل النقلل 

لك اغبلم، ليصبح نظلم االصتصلل النقلل األكثر شيوعل ظهر يف منتصف الثملنينلت من القرن اؼبلضي على علصتقو ربقيق ذ
اؼبرونة لدرجة أنو ابت من البديهيلت اليت مل يعد يبكن و اليومية ابغبركية  اغبيلة مظلىريف العلمل حىت يومنل ىذا، حيث صبغ 

 للكثَتين منل االستغنلء عنهل. 

مشغل حول العلمل  776مبوًا وأوسعهل انتشلرًا مع صتعترب نظم االصتصلالت اػبلوية اليوم أحد أسرع صتطبيقلت االصتصلالت 
يلر مشًتك أي مل يعلدل نصف سكلن العلمل لديهم خط خلوي واحد على األقل، والعدد مل 3.6يقدم اػبدمة اػبلوية لـ 

 . (1)يف ازدايد 

منخفضة حبيث يبكن إعلدة استخدام اؼبورد إن مفهوم االصتصلل اػبلوي يعرب عن استخدام مرسالت ذات استطلعة 
الًتددي على امتداد اؼبنطقة اعبغرافية اؼبخدَّمة. سبت صيلغة فكرة االصتصلل النقلل اػبلوي يف ـبلبر بل يف الوالايت اؼبتحدة 

 الذي شهدت الدول االسكندانفية فيو أول نظلم اصتصلل 1981، إال أن ىذه الفكرة مل صترى النور حىت علم 1971علم 
نقلل خلوي يف العلمل. وبذلك بدأت حقبة اعبيل األول من النظم النقللة وانتهت حقبة النظم اؼبتنقلة غَت اػبلوية اليت 

   ظهرت للمرة األوىل بعد اغبرب العلؼبية الثلنية.

لفلز على مبيز بُت نظم االصتصلل الالسلكية والنقللة واػبلوية، فيمكن أن نصلدف نظم اصتصلل السلكية غَت نقللة كللت
تصف ي. cordlessسبيل اؼبثلل. كمل يبكن ان نصلدف نظم اصتصلل السلكية ونقللة وغَت خلوية كلؽبلصتف الالسلكي 

 .بكونو السلكي ونقلل وخلوي GSMالنقلل  صتصللالعلؼبي لال ملنظال

 صتصللمل ىو اال –فيديو 
 الالسلكي صتصللنشئة اال -فيديو 
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 :1Gاجليل األول  نظم -2
اعبيل األول، حيث ظهرت نظم ـبتلفة  بنظم GSMصتسمى نظم االصتصلل النقلل اليت كلنت منتشرة يف فًتة مل قبل النظلم 

 اصتصفت ابػبصلئص التللية:

  سبلثلية اليبكنهل إعلدة صتوليد الصوت أومعلعبتو أوضغطو.نظم خلوية 

  ،خلصة بو. متحركةحيث يتطلب كل نظلم صتصنيع ىواصتف عدم التوافق بُت النظم اؼبختلفة  

 صتدعم التسليم بُت اػبالاي 

  :اجمللل الًتدديUHF 400MHz – 1000MHz 

  ازدواجية اتمةFull duplex ابستخدام االزدواجية الًتددية :FDD 

 لتقسيم الًتددي اباؼبتعدد  النفلذFDMA فقط 

  استخدام التعديل الًتددي التملثليFM 

  قطر اػبلية من رصتبة( 50خالاي كبَتة اغبجمkm فبل يتطلب استطلعة إرسلل عللية يف كل من احملطة )الثلبتة 
 .اؼبتحركة والوحدة

 العالقة بُت مسلحة التغطية واستطلعة اإلرسلل والًتدد –فيديو 

  ثقيلة الوزنو  شرىة الستهالك الطلقة ةاؼبتحركاألجهزة  

 اؼبستخدمُت  مكلؼبلت إمكلنية التداخل بُتcross-talk .فبل هبعل منهل نظم غَت آمنة 

 جودة صوت غَت مرضية 

 فبل حلل دون انتشلرىل بشكل واسع صتكلليف االصتصلل ابىظة الثمن. 
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 :2Gنظام اجليل الثاين  -3
" الذي سندرسو ابلتفصيل يف ىذا GSMيطلق على أول نظلم اصتصلل نقلل خلوي رقمي اسم نظلم اعبيل الثلين "الـ 

. يسمح االصتصلل الرقمي بتطبيق صتقنيلت متقدمة لًتميز اؼبنبع فبل وبقق فعللية طيفية أكرب ويبكن من استخدام صترميز اؼبقرر
ابغبلجة إىل نظلم موحد أكرب سعًة وأفضل جودًة وأكثر  GSMلـالقنلة اؼبصحح للخطأ. يبكن صتلخيص أسبلب وجود ا

    :GSMأملانً. ومن أبرز خصلئص النظلم 
   صتوحيد اؼبعليَت بنظلم موحد يضمن التوافق بُت الشبكلت اػبلوية فبل يسمح ابستخدام اعبهلز النقلل نفسو يف

فمثال اعبهلز  GSMاػبلوية اليت سبقت الـ. وىو أمر مستحدث ابؼبقلرنة مع النظم GSMكلفة شبكلت النظلم الـ
 اؼبطبق يف انكلًتا. TACSاؼبطبق يف النرويج اليصلح لالستخدام يف شبكة النظلم  NMTالنقلل اػبلص ابلنظلم 

 فصل مفهوم اؼبشًتك عن مفهوم اعبهلز النقلل 

 جودة صوت عللية 

  أملن عليل من خالل استخدام صتقنيلت متطورة يف التحقق والتشفَت 

 خفيفة الوزن واقتصلدية الثمن متحركة زةأجه 

  إمكلنية التجوال الدويلInternational Roaming  وذلك من خالل صتوقيع االصتفلقيلت الثنلئية بُت اؼبشغلُت
اليت سبكن اؼبشًتك عند خروجو من منطقة خدمة اؼبشغل اػبلص بو من استخدام شبكلت اصتصلل خلوي غَت 

 مشًتك هبل. 

 ،ال بفضل استخدام خالاي أصغر مقلرنة خبالاي اعبيل األول وابلتليل استطلعة اإلرسلل أقل،  استهالك أقل للطلقة
 .الثلبتةلمحطة ل  40Wو اؼبتحركة للوحدة 2Wحوايل صتتجلوز 

  اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي والتقسيم  النفلذسعة أكرب وابلتليل معدل رفض اؼبكلؼبة أخفض، وذلك بفضل استخدام
 900MHz ودعم عدة حزم صترددية كلغبزمة FDDية الًتددية زدواجابإلضلفة إىل اال TDMA-FDMAالزمٍت 

 وصتطبيق خوارزميلت ضغط الصوت.  1900MHzو 1800MHzو

 للتحكم ابالستطلعة معدل انقطلع اؼبكلؼبة منخفض وذلك بفضل استخدام صتقنيلت التحكم ابلوصلة الراديوية ك
اؼبقلوم للضجيج  GMSKوالقفز الًتددي ابإلضلفة إىل استخدام الًتميز اؼبصحح ألخطلء القنلة ومبط التعديل 

 والتداخل.

  9.6يدعم نقل البيلانت دبعدلKbps. 

 اؼبفتلحية يف اعبيل الثلين اػبصلئص -فيديو

 الرقمي صتصللمزااي اال -فيديو         
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 االتصال اخللوي رنة عامة بني نظممقا -4
 مقلرنة مبسطة بُت ـبتلف النظم اػبلوية ابتداًء من اعبيل األول، فللثلين فللثللث فللرابع. 1 - 1 الجدوليبُت 

 
4G  3G  2G  1G  

2008 1990 1980 1970-1984 

Digital Digital Digital Analog 

Voice + 

Data + 

Video calls+ 

Real time 

gaming 

Voice + 

Data + 

Video calls 

Voice +Data Voice 

Compatible Compatible Compatible Incompatible 

OFDMA CDMA TDMA-FDMA FDMA 

QPSK, 16QAM, 

64QAM 

QPSK, 16QAM, 

64QAM 
GMSK, 8PSK FM 

HARQ & Turbo 

coding & 

Interleaving 

HARQ & 

channel coding & 

Interleaving 

ARQ & 

convolutional 

coding & 

Interleaving 

No error 

correction 

300Mbps DL 

150Mbps UL 

(shared) 

84.4 Mbps DL 

10.8 Mbps UL 

(shared) 

59.2 kbps during 

1timeslot (EDGE) 

48.6 kbps 

(for DAMPS) 

Secure Secure Secure Not secure 

Packet switching 
Circuit Switch + 

Packet switching 

Circuit Switching + 

Packet switch 

Circuit 

Switching 

Broad Band Wide Band Narrow Band Narrow Band 

LTE WCDMA 
GSM, GPRS, 

EDGE 
NMT, AMPS 

 مقارنة بين نظم االتصال الخلوي المختلفة -1 - 1 الجدول
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 ادلتعدد يف النظم اخللوية: النفاذتقنيات  -5

إىل الشبكة واستخدامهل يف آن معلً. ومع  النفلذمن الضروري أن يبتلك كل نظلم خلوي مبط يبكن عدة مستخدمُت من 
اؼبتعدد طريقة عمل الوصلة الراديوية يف  النفلذصتقنية  ربدد اؼبتعدد. نفلذصتقدم النظم اػبلوية مت اعتملد صتقنيلت ـبتلفة لل
، FDMA ،TDMA ،CDMAاؼبتعدد يف النظم اػبلوية وىي  نفلذالنظلم اػبلوي. يوجد طبسة صتقنيلت أسلسية لل

OFDMA ،SC-FDMA . 
 :FDMAالنفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الرتددي  -5-1

ضيقة اغبزمة  حلمل صتردديمتحركة  وحدةكل ل ىبصصاؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي ىي التقنية األبسط حيث  النفلذ
narrowband systems طيلة فًتة استخدامهل للشبكة اػبلوية. استخدمت ىذه التقنية يف النظم اػبلوية  ربجزه

 التملثلية. ومن أبرز خصلئصهل: 

 .كل مكلؼبة صتتطلب حجز قنلة صترددية كلملة 

  البفلض التداخل بُت الرموزISI الرمز يف النظم ضيقة اغبزمة ابؼبقلرنة مع انتشلر التأخَت مدة بسبب طول delay 

spread  . 

 نظم النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي FDMA  اؼبتعدد ابلتقسيم الزمٍت. النفلذأقل صتعقيداً مقلرنة بنظم 

 :TDMAالنفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الزمين  -5-2

جلء نظلم اعبيل الثلين بفكرة االنتقلل إىل مبط االصتصلل الرقمي لتكنولوجيل اػبلوي فبل ظبح ابؼبعلعبة الرقمية للمعطيلت 
يف  وفصلهل زمنيًل وإرسلؽبل على شكل رشقلت قصَتة. إن منح القنلة الًتددية للمشًتك طيلة فًتة اؼبكلؼبة يؤدي إىل ىدر

اؼبورد الًتددي، حيث يبكن أن يتنلوب عدة مشًتكُت على استخدام القنلة الًتددية نفسهل إلجراء عدة مكلؼبلت قي نفس 
اؼبتعدد  لنفلذالوقت. وابلتليل يبنح اؼبشًتك حصة زمنية يبكنو خالؽبل إرسلل أو استقبلل اؼبعطيلت، يسمى ىذا النمط اب

 ابلتقسيم الزمٍت وأىم خصلئصو:

 اؼبتعدد ابلتقسيم الًتدديالنفلذ  -  1 - 1 الشكل
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 شًتكُت الذين يبكنهم التنلوب على نفس القنلة الًتددية يتعلق بعدة معلمالت أنبهل صتقنية التعديل وعرض عدد اؼب
 القنلة.

  نقل اؼبعطيلت ليس مستمر حيث يرسل اعبهلز النقلل اؼبعطيلت فقط يف اغبصة الزمنية اؼبخصصة لو ويصمت طيلة
 مدة اغبصص الزمنية األخرى يقلل استهالك البطلرية.  

  النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي والزمٍت –فيديو 
 TDMA-FDMAابلتقسم الرتددي الزمين النفاذ ادلتعدد  -5-3

يف آن معلً. حيث صتقسم اغبزمة  TDMA-FDMAاؼبتعدد التقسيم الًتددي والزمٍت  النفلذصتقنييت  GSMالنظلم يعتمد 
. ويتشلرك على استخدام اغبلمل الًتددي شبلنية مشًتكُت 200kHzعرض كل منهل  Carriersالًتددية إىل حوامل صترددية 

 Time slotدة حصة زمنية ؼب 4.615msيف نفس الوقت وذلك إبسنلد اغبلمل الًتددي إىل كل منهم مرة واحدة كل 
 . 0.577msواحدة قدرىل 

 النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي - 2 - 1 الشكل

الزمٍت النفلذ اؼبتعدد ابلتقسيم الًتددي – 3 - 1 الشكل
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 يف نظام اجليل الثاين أمناط االزدواجية -6

ية زدواجيعرب مبط االزدواجية عن الطريقة اليت يتم فيهل صتشلرك اؼبورد الًتددي الزمٍت لالصتصلل ثنلئي االذبله. يوجد مبطُت لال
 أىم الفروقلت بينهمل: 4 - 1 الشكلو  2- 1اعبدول نبل النمط الزمٍت والنمط الًتددي يلخص 

 TDDاالزدواجية الزمنية  FDDاالزدواجية الًتددية 

 إرسلل واستقبلل يف غبظلت زمنية ـبتلفة إرسلل واستقبلل يف نفس اللحظة
ــــًتددي  للمســــلر اؽبــــلبط ــــرددي ـبتلــــف عــــن اغبلمــــل ال حلمــــل صت

وابلتـــــــليل يبكـــــــن اإلرســـــــلل ابالذبـــــــلىُت يف  للمســـــــلر الصـــــــلعد
 نفس اللحظة. 

 والوحــــدة الثلبتــــةحلمــــل صتــــرددي ثنــــلئي االذبــــله صتتنــــلوب احملطــــة 
لإلرســلل عليــو. وابلتــليل ال يبكــن اإلرســلل ابالذبــلىُت  اؼبتحركــة

 يف نفس اللحظة الزمنية. 
 أقل وصتداخل أقل أتخَت -

الصتوجد أزمنة ضلئعة يف التبديل بُت االذبلىُت الصلعد  -
 واؽبلبط

صتنلســـب الـــنظم الالمتنـــلظرة، حيـــث صتراعـــي اخـــتالف انشـــغللية 
، وابلتـــليل فعلليـــة اؼبســـلر الصـــلعدعـــن انشـــغللية  اؼبســـلر اؽبـــلبط

 أكرب يف استخدام الطيف يف ىذه اغبللة.

اعبدول

 

1

 

-2

 

–

 

مقلرنة بُت مبط االزدواجية الًتددية ومبط االزدواجية والزمنية

 

للمسلرين بُت اغبوامل الًتددية Duplex gap مع مسلفة فصل  FDDعلى االزدواجية الًتددية  GSMالنظلم يعتمد 
مع فلصل زمٍت  TDDأيضًل على االزدواجية الزمنية  GSMزبتلف حسب اغبزمة الًتددية. كمل يعتمد  اؽبلبط والصلعد

 ،5 - 1 الشكلكمل ىو موضح يف   ( بُت اإلرسلل واالستقبلل اػبلص دبشًتك معُت1.731msقدره ثالث حص زمنية )
فبل ىبفض اغبلجة إىل مرشح عليل التكلفة للعزل بُت اؼبرسل واؼبستقبل يف اعبهلز النقلل ابإلضلفة إىل صتوفَت يف اؼبسلحة 

 ذات كلفة أقل وحجم أصغر.  متحركةوابلتليل أجهزة 

 مبطي االزدواجية الًتددي والزمٍت – 4 - 1 الشكل

 االزدواجية الًتددية والزمنية يف نظلم اعبيل الثلين – 5 - 1 الشكل
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 اجليل الثايناحلزم الرتددية يف نظام  -7

ويسمى نظلم  7 - 1 الشكلاؼببينة يف  900MHzاغبزمة  وىييف نظلم اعبيل الثلين، ىنلك أربع حزم صترددية 
نظلم عندىل الويسمى  7 - 1 الشكليف اؼببينة اؼبوسعة  900MHz، واغبزمة GSM900اعبيل الثلين عندىل 

EGSM9001800  ، واغبزمةMHz نظلم عندىل الويسمى  9 - 1 الشكلاؼببينة يفDCS1800 واغبزمة ،
1900MHz

 

1الشكل اؼببينة يف 

 

-

 

9

 

.PCS1900نظلم عندىل الويسمى 

 

 GSM900اغبزمة الًتددية يف النظلم  – 7 - 1 الشكل

EGSM900 يف النظلم اغبزمة الًتددية - 7 - 1 الشكل
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 DCS1800يف النظلم  اغبزمة الًتددية - 9 - 1 الشكل

 PCS 1900اغبزمة الًتددية يف النظلم  – 9 - 1الشكل 
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GSM900  

 .لكون فقد اؼبسلر فيهل أخفض وابلتليل صتغطية أفضل 1800MHzخالاي أكرب ابؼبقلرنة مع خالاي اغبزمة  •
 صتستخدم ألغراض التغطية يف اؼبنلطق الريفية الواسعة•
 لتأمُت التغطية داخل األبنية من خلرجهل•

GSM1800  

 خالاي أصغر وحزمة صترددية أكرب فبل يؤدي إىل صتداخل أقل بُت اػبالاي وابلتليل سعة أفضل •
 ولتغطية يف الطرقلت صتستخدم ألغراض السعة يف اؼبدن•
 (التغطية اؼبسقوفة)صتستخدم يف صتغطية األبنية من داخلهل  •

HetNets 

  1800MHz للحزمة أفضلية إعطلء مع اعبغرافية اؼبنطقة نفس لتغطية 1800MHzو 900MHz اغبزمتُت ابستخدام•
   .900MHz بفضل التغطية ومتطلبلت 1800MHz بفضل السعة متطلبلت صتليبHetNets  ىجينة خالاي على كبصل

UL FDD  

لتقليل أثر فقد اؼبسلر فيهل لكون اؼبسلر الصلعد  Uplinkصتستخدم اغبوامل الًتددية األخفض على اؼبسلر الصلعد •
 .ؿبدودة االستطلعة ابؼبقلرنة مع اؼبسلر اؽبلبط، ولكون فقد اؼبسلر متنلسب طرداً مع زايدة الًتدد
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 نظام اجليل الثاينترقيم احلوامل الرتددية يف  -8

( اؽبلبط واغبلمل الًتددي اؼبقلبل لو يف االذبله الصلعد بنفس الرقم يسمى ابلرقم 200KHzيتم صترقيم اغبلمل الًتددي )
رقم الزوج من القنوات (. ويدل على Absolute Radio Frequency Channel Number) ARFCN اؼبطلق للقنلة

ابالذبلىُت الصلعد واؽبلبط. سبتلك كل حزمة صترددية طريقة صترقيم ـبتلفة عن غَتىل، حبيث نستطيع دومًل من خالل 
. على سبيل  اؼبسلر الصلعد يفأدانه على صتردد القنلة  ULFربديد الًتدد اؼبركزي للحلمل الًتددي، يدل  ARFCNالـ

100ARFCN اؼبثلل   910  يقلبل صتردد صلعدULF MHz  ىو اؽبلبط اؼبقلبلاؼبسلر صتردد و 
45DLF ULF MHz . 

 

 

 

•124 FDMA paired channels 

•ARFCN=(ULF -890)/0.2 

•ARFCN 1,......,124 
GSM900 

•174 FDMA paired channels 

•ARFCN = 1024  + (ULF -890)/0.2  :ULF ∈ [880,889.8MHz] 

•ARFCN = (ULF -890) / 0.2 :ULF ∈ [890,915MHz] 

•ARFCN: {1,......,124} and {974, 1023} 

EGSM900 

•374 FDMA paired channels 

•ARFCN = 511 + (ULF - 1710) / 0.2 

•ARFCN: 512, ........, 885 
GSM1800 

•299 FDMA paired channels 

•ARFCN = 511 + (ULF - 1850) / 0.2 

•ARFCN: 512, ........, 810 
GSM1900 
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 م أساسية يف جودة اخلدمة اخللويةمفاهي -9
اليت صتؤثر على أداء الشبكة اػبلوية عند صتقديبهل  KPIs: ىي ؾبموعة من معلمالت األداء اؼبفتلحية QoSجودة اػبدمة 

 على حيصلخدمة معينة وصتنعكس من خالل درجة الرضل اليت يبديهل اؼبستخدم ذبله ىذه اػبدمة، يطلب اؼبشًتك أن 
 لذلك صتصنف معلمالت األداء اؼبفتلحية إىل أربعة أصنلف ىي: ومتنقلة سليمة مستمرة خدمة

a)  إمكلنية اغبصول على اػبدمةAccessibility وىي قدرة النظلم اػبلوي على صتلبية طلب اػبدمة وعدم رفضو :
بسبب انشغللية الشبكة. حيث يعرب ىذا اؼبفهوم عن مدى سهولة اغبصول على اػبدمة وكوهنل يف متنلول صبيع 

 :اؼبشًتكُت. من أىم البلرامًتات اؼبفتلحية اليت صتعرب عن إمكلنية اغبصول على اػبدمة

I. اػبدمة  رفض طلب معدلBlocking rate  ويسمى أيضلً بسوية اػبدمةGoS  

II.  متوسط عدد ؿبلوالت طلب اعبلسة يف سلعة الذروةBHSA. 

III.  النسبة اؼبئوية لعدد اؼبشًتكُت ابػبدمةTraffic Penetration. 

b)  استمرارية اػبدمةRetainabilityعليهل،  : وىي قدرة النظلم اػبلوي على االستمرار يف صتقدمي اػبدمة فور اغبصول
 .Session Timeومدة اعبلسة  Drop rateيعرب عن استمرارية اػبدمة دبعدل انقطلع اؼبكلؼبة 

c)  سالمة اػبدمةIntegrityخليل من العيوب فور اغبصول  : وىي قدرة النظلم اػبلوي على صتقدمي اػبدمة بشكل سليم
 عليهل، أىم البلرامًتات اؼبفتلحية احملددة لسالمة اػبدمة:

IV.  معدل النقلBit rate 

V. التأخَت 

VI. ابلبت معدل اػبطأ Bit Error Rate 

d)  صتنقلية اػبدمةMobility وىي قدرة النظلم اػبلوي على اغبفلظ على سالمة اػبدمة اؼبقدمة ابلرغم من صتنقل :
 ويعرب عنهل بـ: Handoverاؼبشًتك أثنلء صتلقيو للخدمة. وصتتمثل صتنقلية اػبدمة أبداء التسليم 

I. لتسليم معدل قبلح اHandover Success Rate 

II.  أتخَت التسليمHandover delay 

III.  عدد ؿبلوالت التسليمNumber of HandOver Attempts 
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 Tele-Traffic Engineeringة اذلاتفي ادلعلوماتهندسة كثافة مبادئ  -11
وبرزت حلجة اؼبشغلُت إىل زبفيض  اؼبتنقلةاالصتصلل  نظمشهد العلمل منذ هنلية القرن العشرين صتوسعًل متنلميًل ومستمرًا يف 

م 1919إىل علم  اؼبعلوملتالضغط على شبكة االصتصلل كعلمل ىلم لتحسُت جودة اػبدمة. صترجع أصول نظرية كثلفة 
ذبلربو على مشكلة كثرة اؼبكلؼبلت التليفونية وصتعرض طللبو ىذه اؼبكلؼبلت إىل التأخَت  إرلنغالدامبركي  العلملحُت أجرى 

اؼبشكلة حبسلب  إرلنغعلجل  الطلبلت الواردة بنفس السرعة اليت صتصل هبل، وقد معلعبةعلمالت التليفون على  لعدم قدرة
ألكثر من  ث يف صتلك اؼبشكلة ولكن ابلنسبةصتكرر البحم 1917التأخَت ابلنسبة لعلملة واحدة يف ذلك اغبُت. ويف علم 

واحدة، ونشأت بذلك نظرية صفوف االنتظلر وامتد استخدامهل غبل العديد من اؼبشكالت اإلدارية اؼبشلهبة.  علملة 
يف صبيع اؼبنشآت اإلنتلجية واػبدمية كوسيلة رايضية ػبدمة االدارة يف ازبلذ  اآلن ىذه النظرية على نطلق واسع وصتستخدم

 :صفوف االنتظلر يف حللتُت وبوجو علم صتنشأ مشكالت .ب القرارات حول ىذه النوعية من اؼبشكالتأنس
 .صتصللإهنلء اػبدمة، عندئذ ىنلك نقص يف قنوات االمعدل  أسرع من طلب اػبدمةإذا كلن معدل  -1

 .صتصللعندئذ ىنلك فلئض يف قنوات اال، طلب اػبدمةأسرع من معدل  إهنلء اػبدمةإذا كلن معدل  -2

. وصتستخدم 11 - 1 الشكلكمل ىو موضح يف  ىي عدد اؼبوارد احملجوزة يف غبظة معينةاللحظية  اؼبعلوملت اؽبلصتفيةكثلفة 
سم كواحدة . مت اعتملد ىذا االاؽبلصتفي صتصلليف نظم اال اؼبعلوملتللتعبَت العددي عن كثلفة  Erlang رلنغواحدة اإل

 اؼبعلوملتالذي يعترب مؤسس نظرية  إرلنغنسبة للعلمل الرايضيليت الدامبلركي م 1946علم  ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتلقيلس كثلفة 
 قنلة صوصتية يف نفس الوقت.  nعن استخدام مستمر لـ إرلنغ nوىي واحدة عديبة البعد. يعرب  ةاؽبلصتفي

ددىل سعة األعظمية اليت رباؽبلصتفية  اؼبعلوملتوىي كثلفة  :Carried Traffic (Ac)احململة  ادلعلومات اذلاتفيةكثافة 
احململة أن  ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتواليت يبكن لقنوات االصتصلل اليت يبتلكهل النظلم ضبلهل، ال يبكن لكثلفة  صتصللنظلم اال

 واحد على األكثر. إرلنغصتتجلوز عدد القنوات اليت سبلكهل اػبلية. ويبكن للقنلة الواحدة أن ربمل 

 حظيةلكثافة المعلومات الهاتفية ال – 11 - 1 الشكل

ISSN: 2617-989X 14 



اؼبقدمة من قبل اؼبشًتكُت  ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتوىي كثلفة  :Offered Traffic (A)ادلقدمة ادلعلومات اذلاتفية كثافة 
ضبلهل بغض النظر عن سعتو. أي ىي عدد اؼبكلؼبلت اليت صتسري يف غبظة معينة يف حلل   صتصللواليت يطلب من نظلم اال

A اؼبقدمة من العالقة: ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتكلن عدد قنوات النظلم ال هنلئيلً. وربسب كثلفة  S  حيث ،λ  معدل
µ/1 ىو متوسط مدة اؼبكلؼبة )معدل إهنلء اؼبكلؼبة يسلوي مقلوب متوسط مدة اؼبكلؼبة S طلب اؼبكلؼبة بينمل S .) 

 ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتعديبة البعد، ومن اعبدير ابلذكر أن كثلفة  ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتصتوضح العالقة السلبقة أن واحدة كثلفة 
λاؼبقدمة ىو مقدار مستقل عن النظلم الفعلي. على سبيل اؼبثلل إذا كلن معدل اؼبكلؼبلت 5 Call / minute ،

Sومتوسط مدة اؼبكلؼبة  3 minutes 15صتسلوياؼبقدمة  اؼبعلوملت اؽبلصتفية، صتكون كثلفةErlang . 

 ورفض اؼبكلؼبة: حتقلنمفهوم اال
كلفة ىذه القنوات ال يستطيع النظلم قبول   انشغللمن اؼبعلوم أن نظلم االصتصلل يبتلك عدد ؿبدود من القنوات، ويف حلل 

والذي يسبب رفض اؼبكلؼبلت  Congestion احتقلنطلبلت االصتصلل اإلضلفية اؼبقدمة إليهل، نقول ىنل أن النظلم حبللة 
Blocking . 

 Probability ofبعدد كليف من قنوات االصتصلل حبيث يكون احتملل رفض اؼبكلؼبلت  صتصللينبغي صتزويد نظلم اال

blocking ( يسمى احتملل الرفض أيضل بسوية اػبدمة  %1أقل مل يبكن .)مثاًلGrade of Service (GoS)  أو
 القة:احتملل االحتقلن ويعطى ابلع

 
n

AA
GoS n,A     e

n !

  

و صتصللعدد قنوات اال nو رلنغمقدرة ابإل ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتكثلفة   A ب، حيث إرلنغصتسمى ىذه العالقة بصيغة 
GoS  طلبوصول احتملل الرفض. فعلى سبيل اؼبثلل ليكن لدينل نظلم اصتصلل يبتلك ست قنوات اصتصلل ودبعدل 
λ اؼبكلؼبة أتسيس 2 Call / min  ومعدل إهنلء اؼبكلؼبةµ 1 Call / min  ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتعندئذ صتكون كثلفة 

 .GoS(6,2) = 1.21%وبذلك يكون احتملل الرفض ىو               اؼبقدمة ىي 

وحيدة، دبعٌت أن ربديد أي معلملُت من ىذه الثالثية يكفي لتحديد اؼبعلمل  (GoS, A, n)يف اغبقيقة إن الثالثية 
 جزءاً منو: 11 - 1 الشكليف ب الذي يبُت اؼبخطط  إرلنغالثللث. يتم ربديد ذلك عن طريق جدول 

 

 جدول إرلنغ ب
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 : 1مثال 
ومتوسط مدة اؼبكلؼبة ىو                  طلبلت االصتصلل يف نظلم اصتصلل  وصولليكن لدينل معدل 

 ؟ %2دقيقتلن. مل ىو عدد القنوات الالزمة لتخدمي ىذه اؼبكلؼبلت حبيث اليزيد احتملل الرفض عن 
 اؼبقدمة: ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتأواًل كبسب كثلفة 

                                                     
قنلة. ومع مراعلة وجود قنليت ربكم يصبح العدد  43ب قبد أن عدد قنوات الصوت اؼبطلوبة ىو  إرلنغوابستخدام جدول 

يصبح عدد اغبوامل  عتبلربعُت اال GSMاؼبتعدد ابلتقسيم الزمٍت يف  النفلذقنلة. وأبخذ  45الالزم من القنوات ىو 
 .200KHzحوامل صترددية كل منهل        الًتددية اؼبطلوبة ىو 

 :2مثال 
 ؟ %5لنظلم اصتصلل يبتلك عشر قنوات صوت ويسمح ابحتملل رفض  احململة ةاؽبلصتفي اؼبعلوملتمل ىي كثلفة 

 6.216Erlangقبد أن  إرلنغاعبواب: من جدول 

الذي يسمى أيضًل مبوذج الضيلع أو مبوذج الرفض،  Erlang Bالذي صتطرقنل لو ىو مبوذج  صتصلل: إن مبوذج االمالحظة
 والذي يسمى مبوذج االنتظلر. Erlang Cعلملً أن ىنلك مبوذج اصتصلل آخر يسمى مبوذج 

  مخطط إرلنغ ب -11 - 1 الشكل
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 أسئلة:
 من مئة 60عالمة النجلح ، لكل سؤالسؤال، عالمتلن ونصف  40

 أول نظلم اصتصلل نقلل ىو نظلم: -1
 سبلثلي خلوي - أ

 رقمي خلوي  - ب
 سبلثلي غَت خلوي - ت
 رقمي غَت خلوي - ث

 :1Gواحدة فبليلي ليست من خصلئص أنظمة اعبيل األول  -2
 غَت متوافقة فيمل بينهل - أ

 ال صتدعم التسليم - ب
 ال يبكن ضغط الصوت فيهل - ت
 ذات خالاي كبَتة اغبجم  - ث

 ىي أنظمة اصتصلل: 1Gأنظمة اعبيل األول  -3
 سبلثلي خلوي - أ

 رقمي خلوي  - ب
 سبلثلي غَت خلوي - ت
 رقمي غَت خلوي - ث

 
 اصتصلل:أنظمة  ىي 2G أنظمة اعبيل الثلين -4

 سبلثلي خلوي - أ
 رقمي خلوي  - ب
 سبلثلي غَت خلوي - ت
 رقمي غَت خلوي - ث

 ( ىو مثلل على نظلم اصتصلل:Cordlessاؽبلصتف الالسلكي ) -5
 السلكي نقلل وخلوي - أ

 السلكي اثبت وخلوي - ب
 السلكي نقلل وغَت خلوي - ت
 السلكي اثبت وغَت خلوي - ث
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 ىي: GSMاؼبتعدد يف  النفلذصتقنية  -6
 CDMA - أ

 FDMA  - ب
 CDMA-FDMA - ت
 TDMA-FDMA - ث

 ىو: GSMيف  Duplexية زدواجمبط اال -7
 TDD - أ

 FDD  - ب
 معلً. TDDو FDD - ت
 ليس أايً فبل سبق - ث

 اعبيل األول: بنظماعبيل الثلين مقلرنة  نظمسعة دة فبليلي ليست سببلً يف زايدة واح -8
 طريقة النفلذ اؼبتعدد اؼبستخدمة - أ

 ية الًتدديةزدواجمبط اال - ب
 استخدام صترميز القنلة - ت
 دعم عدة حزم صترددية  - ث

 :اعبيل الثلين اليت يقدمهل نظلم واحدة فبل يلي ليست من ضمن اػبدملت -9
 نقل اؼبعطيلت - أ

 التجوال الدويل - ب
 صتطبيقلت الزمن اغبقيقي - ت
 نقل الصوت  - ث

 :GSMاؼبتحركة يف النظلم  للوحدةاستطلعة اإلرسلل  -11
 واط 2أقل من  - أ
 واط 2أكرب من  - أ

 واط  2صتسلوي  - ب
 ليس أاي فبل سبق - ت

 :GSMيف النفلذ اؼبتعدد يف  -11
0.577ؼبدة  900MHzوبجز اؼبشًتك حلمل صترددي عرضو  - أ s  

0.577ؼبدة 200KHz حلمل صترددي عرضواؼبشًتك  وبجز - ب s 
  4.615msؼبدة  900MHzوبجز اؼبشًتك حلمل صترددي عرضو  - ت
  4.615msؼبدة  200KHzوبجز اؼبشًتك حلمل صترددي عرضو  - ث
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 نفس الوقت:بمكلؼبلت  11، عدد اغبوامل الًتددية اليت يتطلبهل إجراء GSM نظلم يف -12
 1 - أ

 2 - ب
 5 - ت
 11 - ث

 يتشلركوا استخدام اغبلمل الًتددي:، عدد اؼبشًتكُت الذين يبكن أن GSMيف نظلم  -13
 2 - أ

 4 - ب
 8 - ت
 16 - ث

 ستقبلل للوحدة اؼبتحركة دبدة:، يتم أتخَت اإلرسلل عن االGSMيف نظلم  -14

 حصة زمنية واحدة - أ

 حصتُت زمنيتُت - ب

 ثالثة حصص زمنية - ت

 أربع حصص زمنية - ث

 ستخدم:ي ألغراض التغطية يف اؼبنلطق الريفية الواسعة -15

 GSM 900 - أ
 GSM 1800  - ب
 GSM 1900 - ت
 CDMA 2000 - ث

 ستخدم:اؼبدن ييف  السعةألغراض  -16

 GSM 900 - أ
 GSM 1800  - ب
 GSM 1900 - ت
 CDMA 2000 - ث

 نستخدم اغبزمة الًتددية: األبنية دبحطة اثبتة داخلهل لتغطية -17

 GSM 900 - أ
 GSM 1800  - ب
 GSM 1900 - ت
 CDMA 2000 - ث

 نستخدم اغبزمة الًتددية: األبنية دبحطة اثبتة خلرجهل لتغطية -18

 GSM 900 - أ
 GSM 1800  - ب
 GSM 1900 - ت
 CDMA 2000 - ث
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 صبيع العبلرات التللية خطأ مل عدا: -19

 اؼبسلر اؽبلبطأعلى من صتردد  اؼبسلر الصلعدصتردد  - أ

 يتنلسب فقد اؼبسلر عكسلً مع الًتدد - ب

 ؼبسلر الصلعدستطلعة مقلرنة ابؿبدودة اال اؼبسلر اؽبلبطعترب ي - ت

 اؼبسلر اؽبلبط من صتردد 45MHzأعلى بـ  اؼبسلر الصلعدصتردد   - ث

 

 :911.6MHzلقنلة صترددىل  ARFCNالرقم اؼبطلق  -21

 116 - أ

 117 - ب

 118 - ت

 119 - ث

 ىو:  1112الصلعدة اؼبقلبلة للرقم اؼبطلق  القنلةصتردد  -21

 885.6MHz - أ
 895.6MHz - ب
 1735.6MHz - ت
 1895.6MHz - ث

 ىو: 1728.2MHzالرقم اؼبطلق للقنلة الًتددية  -22

 100 - أ
 600 - ب
 811 - ت

 1111 - ث

 :ىو 75ة للرقم اؼبطلق اؽبلبط اؼبقلبل يف اؼبسلر القنلةصتردد  -23

 905MHz - أ
 920MHz - ب
 935MHz - ت
 950MHz - ث

 ىو: 1900MHzالرقم اؼبطلق للقنلة الًتددية   -24

 761 - أ
 950 - ب
 1461 - ت
 5151 - ث

 اؼبفتلحية اليت صتعرب عن: األداء ابرمًتاتىو أحد  Call Drop Rateاؼبكلؼبة  انقطلعمعدل  -25

 Accessibility إمكلنية اغبصول على اػبدمة  - أ

 Retainabilityية اػبدمة استمرار   - ب

 Integrityسالمة اػبدمة   - ت

 Mobilityصتنقلية اػبدمة  - ث
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 يعترب التأخَت الزمٍت أحد ابرمًتات األداء اؼبفتلحية اليت صتعرب عن: -26

 Accessibility إمكلنية اغبصول على اػبدمة  - أ

 Retainabilityية اػبدمة استمرار   - ب

 Integrityسالمة اػبدمة   - ت

 Mobilityصتنقلية اػبدمة  - ث

 

 ىو أحد ابرمًتات األداء اؼبفتلحية اليت صتعرب عن: Blocking Rateمعدل رفض طلب اػبدمة  -27

 Accessibility إمكلنية اغبصول على اػبدمة  - أ

 Retainabilityية اػبدمة استمرار   - ب

 Integrityسالمة اػبدمة   - ت

 Mobilityصتنقلية اػبدمة  - ث

 

 ىو أحد ابرمًتات األداء اؼبفتلحية اليت صتعرب عن: Handover Success Rateمعدل قبلح التسليم  -28

 Accessibility إمكلنية اغبصول على اػبدمة  - أ

 Retainabilityية اػبدمة استمرار   - ب

 Integrityسالمة اػبدمة   - ت

 Mobilityصتنقلية اػبدمة  - ث

 ىو أحد ابرمًتات األداء اؼبفتلحية اليت صتعرب عن: Bit Rateمعدل النقل  -29

 Accessibility إمكلنية اغبصول على اػبدمة  - أ

 Retainabilityية اػبدمة استمرار   - ب

 Integrityسالمة اػبدمة   - ت

 Mobilityصتنقلية اػبدمة  - ث

 :Erlang رلنغاإل -31

 لة فقط.احملماؼبعلوملت اؽبلصتفية واحدة كثلفة  - أ

 واحدة معدل طلب اػبدمة - ب

 واحدة معدل رفض طلب اػبدمة - ت

 واحدة عديبة البعد - ث

 يبكن للقنلة الصوصتية أن ربمل: -31

 Erlang 1  - أ
 Erlang 2 - ب
 Erlang 4 - ت
 Erlang 8 - ث
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 :احململةاؼبعلوملت اؽبلصتفية كثلفة  -32

 صتصللمستقلة عن نظلم اال - أ

 اثبتة. - ب

 صتعرب عن عدد اؼبكلؼبلت اليت صتسري يف غبظة معينة.  - ت

 .صتتعلق دبعدل طلب اؼبكلؼبلت - ث

ثالث  متوسط مدة كل منهلو سلعة لابمكلؼبة  100اؼبقدمة لنظلم اصتصلل صتسري فيو اؼبعلوملت اؽبلصتفية كثلفة  -33
 دقلئق:

 إرلنغ  1.55 - أ

 إرلنغ 5 - ب

 إرلنغ 111 - ت

 إرلنغ 311  - ث

 ىي: GoSسوية اػبدمة  -34

 .صتصللمعدل اػبطأ يف البت الذي ال يسمح بتجلوزه يف نظلم اال - أ

 .صتصللالذي اليسمح بتجلوزه يف نظلم اال نقطلعمعدل اال - ب

 .صتصللمعدل رفض طلب اؼبكلؼبة الذي اليسمح بتجلوزه يف نظلم اال - ت

 .صتصللالتسليم الذي هبب ذبلوزه يف نظلم االمعدل قبلح  - ث

 معرفة:ال يشًتط  لتحديد عدد القنوات الصوصتية الالزمة يف نظلم اصتصلل -35

 .GOSسوية اػبدمة  - أ

 اؼبقدمة.اؼبعلوملت اؽبلصتفية كثلفة  - ب

 معدل طلب اؼبكلؼبة. - ت

 عرض اغبلمل الًتددي للقنلة. - ث

 :%1قنلة صوصتية ويسمح ابحتملل رفض  24لك اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة لنظلم اصتصلل يبكثلفة  -36

 إرلنغ 10 - أ

 إرلنغ 15 - ب

 إرلنغ 20 - ت

 إرلنغ 25 - ث

 :%10قنلة صوصتية ويسمح ابحتملل رفض  24لنظلم اصتصلل يبتلك اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة كثلفة  -37

 إرلنغ 11 - أ

 إرلنغ 16 - ب

 إرلنغ 21 - ت

 إرلنغ 26 - ث
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 :%1ية ويسمح ابحتملل رفض قنلة صوصت 48لنظلم اصتصلل يبتلك اؼبعلوملت اؽبلصتفية احململة كثلفة  -38

 إرلنغ 31 - أ

 إرلنغ 36 - ب

 إرلنغ 41 - ت

 إرلنغ 46 - ث

مكلؼبة يف السلعة مدة كل  311قنلة صوصتية ويسمح بـ  15معدل الرفض الذي يسمح بو نظلم اصتصلل يبتلك  -39
 منهل دقيقتلن:

 %1 - أ
 %2 - ب
 %5 - ت
 %10 - ث

طلب مكلؼبة ابلسلعة ومتوسط مدة كل منهل  200 يسمح بـ GSMعدد اغبوامل الًتددية الالزمة لنظلم اصتصلل  -41
 .)اعلملً أنو يلزم حصة زمنية إضلفية صتستخدم للتحكم( %5دقلئق حبيث اليزيد احتملل الرفض عن  5

 1 - أ

 2 - ب

 3 - ت

 4 - ث

 األجوبة:

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ت ب أ ب ت ث ت ت ت أ ب ب ت ت أ ب ب أ ت ت
 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 22 

 أ ب ث أ ب ت أ ث ت ث أ ب ب ت ث ب ت ب ت ت
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 الثاين الفصل

 الشبكة اخللويةبنية 
 

 ملخص:
من انحية  اجليل الثايننظاـ األساسية ادلكونة ل عناصراليتناوؿ و شبكة اخللوية الة ينىذا الفصل حملة عن ب يقدـ

 اجلغرافية للشبكة اخللوية.التقسيمات كما يتضمن ىذا الفصل   ،وظيفية

 

 كلمات مفتاحية:
تحكم ابحملطات الثابتة، شرحية الشبكة الراديوية، الشبكة ادلركزية، الوحدة ادلتحركة، احملطة الثابتة، وحدة ال

 ، اخللية، ادلنطقة احمللية.االشرتاؾشرتاؾ، مركز التبديل، سجل مقر اال

 
 أهداف تعليمية:

 : الفصل يتوقع منك أف تكوف قادراً على أف ابعد دراستك ذلذ

  وظائفها األساسيةتلخص و ة لويالشبكة اخل عناصر تتعرؼ على -1

 ةلويلشبكة اخلاجلغرافية يف ا توصف البنية -2

 االتصاؿ النقاؿ نظاـ د أمهية اخلالاي يفربد -3
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 :البينة الفيزايئية لنظام اجليل الثاين -1
 تتكوف كل منهما من رلموعة من الواحدات الوظيفية إىل شبكتني فرعيتني اخللوية يف اجليل الثاين شبكةالتقسم 

 ، ىاتني الشبكتني مها: 1 - 2 الشكلكما ىو موضح يف 
 ةديوياشبكة الر ال RAN 

  ادلركزيةالشبكة CN 

 :RANالراديوي  النفاذ شبكة -1.1

وىي سبثل  صلة الوصل بني الوحدة ادلتحركة  أبداء كافة الوظائف ردايوية الشأفالراديوي النفاذ  تقـو شبكة 
 . وتتألف من الوحدات الوظيفية التالية:والشبكة ادلركزية

 Mobile Station ادلتحركة الوحدة .1
 Base Transceiver Station الثابتة احملطة .2
 Base Station Controller ابحملطات الثابتة التحكم وحدة .3

 :MS الوحدة ادلتحركة -1.1.1

من قبل ادلشرتؾ  الوحدة ادلتحركةتستخدـ ىي زلطة اتصاؿ راديوي ديكن نقلها أثناء عملها.  الوحدة ادلتحركة
 ME تتألف من جزأين مها: اجلهاز النقاؿو . لويوإجراء واستقباؿ االتصاؿ اخل ةلويلالتصاؿ ابلشبكة اخل

 .SIM شرتاؾوشرحية اال

SIM ME 

SIM ME 

Um 

Um 

 BSC 

BTS 

BTS 

BSC 

Abis 

Abis 

    

GMSC 

AUC 

HLR 

EIR 

VLR 

PSTN A 

A 

 

External  
Networks 

 الشبكة الرادٌوي
Radio Access Network (RAN) 

 الشبكة المركزٌة
Core Network (CN) 

Network Switching Subsystem (NSS) Base Station Subsystem (BSS) 

Internet 

E F 

B 

H 

D 

 اجليل الثاينالبنية الفيزايئية لنظاـ  -1 - 2 الشكل
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 :SIM االشرتاكشرحية  -1.1.1.1
ادلشرتؾ عن اجلهاز النقاؿ.  يةبتحقيق استقالل اجليل الثاين نظاـ، يتميز ويةاخلل النظمسابقاتو من على خالؼ 

 يف تركيبها( ديكن Subscriber Identity Model) SIM اشرتاؾ شرحيةحيث زبزف معلومات ادلشرتؾ ضمن 
 االشرتاؾشرحية  جديدة للمشرتكني تتعلق ابألماف، حيث زبزف يف . جلب ذلك مزاايوفكها منو نقاؿالهاز اجل

بسهولة احلمل ومرونة تغيري اجلهاز النقاؿ من دوف مزااي تتعلق و معلومات التحقق والتشفري اخلاصة ابدلشرتؾ. 
على معلومات عن  االشرتاؾشرحية تغيري االشرتاؾ شلا شجع ادلنافسة بني مصنعي اذلواتف النقالة. ربتوي 

  ة أمهها:لويادلشرتؾ وعن الشبكة اخل

 MSISDNرقم ىاتف ادلشرتؾ  .1

رقم اذلاتف الفعلي للمشرتؾ الذي يتداولو وهو  Mobile Subsecriber ISDN Numberرقم ىاتف ادلشرتؾ 
 ويتكوف ىذا الرقم من:صاحب ىذا الرقم. بادلشرتكوف فيما بينهم ويستخدمونو لطلب االتصاؿ 

(: وىو رقم يتألف من ثالث خاانت يدؿ على رقم البلد الذي Country Code) CCالرمز القطري  -
 .CC = 963 تقدـ الشبكة خدماهتا ضمنو، فعلى سبيل ادلثاؿ يف سوراي

يستخدـ ىذا الرقم للتمييز بني الشبكات : NDC (National Destination Code)الوطين  الرمز -
 .98أو 93مثاؿ ادلختلفة ضمن نفس البلد، ويتألف من خانتني أو ثالث خاانت، على سبيل ادلثاؿ 

ادلشرتؾ حبيث (: يشغل ىذا الرقم بقية اخلاانت يف رقم ىاتف Subscriber Number) SNرقم ادلشرتؾ  -
 اليتجاوز عدد خاانتو عشر خاانت ويستخدـ للتمييز بني ادلشرتكني ضمن نفس البلد ونفس الشبكة.

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

= 
  

MSISDN 

3 digits 

CC 

2-3 digits 

NDC SN 

10 digits 
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 IMSIىوية ادلشرتؾ الدولية  .2

دييز ادلشرتؾ عن بقية مشرتكي اجليل الثاين حوؿ العامل، تستخدمو الشبكة اخللوية للنداء وال  فريد وىو رقم
ذو  MSISDNيتداوؿ بني ادلشرتكني حيث يعترب ىذا الرقم ذو وظيفة إدارية خبالؼ رقم ىاتف ادلشرتؾ 

 الوظيفة اخلدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 TMSIىوية ادلشرتؾ ادلؤقتة  .3

 وتستخدمها الشبكة للنداء بدال من ىوية ادلشرتؾ الدولية لألماف والضغط.
 Location Area Identity (LAI)ىوية ادلنطقة احمللية  .4

 Personal Identification Number( PINرقم اذلوية الشخصية ) .5

 PIN Unlock Key (PUK)مفتاح فك قفل رقم اذلوية الشخصية  .6

 PLMN Frquenciesاخللوية ادلشغلة  الرتددات اليت تستخدمها الشبكة .7

  Ciphering Key (Kc)ومفتاح التشفري  Authentication Key (Ki)مفتاح التحقق  .8

 A5و A8و A3خوارزميات التحقق والتشفري  .9

 قائمة االتصاالت األخرية والرسائل القصرية األخرية وأرقاـ ىواتف ادلشرتكني ادلخزنة. .11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMSI = MCC + MNC + MSIN 

NMSI 

Not more than 15 digits 

2 digits 3 digits 

MCC  =  Mobile Country Code   (417 for SY) 
MNC  = Mobile Network Code   (1 Syriatel, 2 MTN) 
MSIN  = Mobile Station Identification Number 
NMSI  = National Mobile Subscriber Identity 

ISSN: 2617-989X 27 



 

 

 

 :Mobile Equipmentالجهاز النقال  -1.2.2.2
 االشرتاؾشرحية الذي يستخدمو ادلشرتؾ إلجراء ادلكادلات بعد أف يقـو برتكيب  لويوىو جهاز اذلاتف اخل

 Duplexerو Control Circuitryودارة ربكم  Transceiverمستقبل  -ويتكوف من مرسل  بداخلو.
. ووحدات معاجلة اإلشارة يف اجملاؿ القاعدي )النطاؽ األساسي( ودارات التحويل التماثلي الرقمي وىوائي
تسمى ىوية أحناء العامل،  صبيعكل جهاز نقاؿ ىوية خاصة بو سبيزه عن بقية األجهزة النقالة ادلصنعة يف  ديتلك

 .International Mobile Equipment Identity (IMEI)اجلهاز النقاؿ
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 :أمههاوظائف عدة ب اجلهاز النقاؿقـو ي
 االستقباؿ واإلرساؿ الراديوي -1
 ترميز ادلنبع، ترميز وفك ترميز القناة ، التعديل وفك التعديل.ترميز وفك  -2
 الوظائف السمعية )ادليكرفوف ومضخم الصوت ومساعة األذف(  -3
 بروتوكوالت والتسليم والتحكم ابدلكادلة تنفيذ  -4
 التحكم ابالستطاعة والقفز الرتددي والنفاذ إىل الوسط الراديوي.تنفيذ  -5
 اجلهاز النقاؿ: األجزاء الرئيسية يف أدانه 2  - 2 الشكل يوضح
 بنية اجلهاز النقاؿ -فيديو

IMEI = TAC 

   6 digits 

+ FAC 

  2 digits 

+ SNR 

  6 digits 

SP + 

       1 digit 

TAC   =  Type Approval Code 
FAC   =  Final Assembly Code 
SNR   =  Serial Number 
SP       =  Spare 

 بنية اجلهاز النقاؿ – 2  - 2 الشكل
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 :Base Station Transciver (BTS) المحطة الثابتة -1.2.2
 تتصل مع الوحدة ادلتحركة عرب فهي والشبكة ادلركزية الوحدة ادلتحركة بني صلة الوصل احملطة الثابتة تشكل

احملطة . تتألف Abisعرب الوصلة  BSCالتحكم ابحملطات الثابتة  وحدةوتتصل مع  Umالوصلة الراديوية 
 هة أخرى معينة ابألمواج الراديوية من ج جغرافية من ادلعدات والتجهيزات الالزمة لتغطية منطقةفيزايئيًا  الثابتة

 ومن أىم وظائفها: من خلية واحدة أوعدة خالاي. احملطة الثابتةتتكوف ديكن أف 
 احمليطة.اجلغرافية  توليد اإلشارات الراديوية ضمن ادلنطقة -1
 وحدةكجودة اإلشارة واستطاعة التداخل وغريىا، وتبليغ   ادلسار الصاعد يفإجراء قياسات دورية  -2

 بنتائج ىذه القياسات الزباذ اإلجراءات الالزمة لتحسني األداء. ابحملطات الثابتة التحكم
 معاجلة اإلشارات الالسلكية ادلستقبلة من الوحدات ادلتحركة وربويلها إىل رقمية. -3
إىل وإرساذلا  وربويلها إىل إشارة سباثلية التحكم ابحملطات الثابتة وحدةاإلشارات الرقمية من  استقباؿ -4

 احملطات ادلتحركة.
ذ اإلجراءات ادلسؤولة عن ربسني أداء الشبكة اخللوية كالقفز الرتددي واإلرساؿ ادلتقطع والتحكم تنفي -5

 .ستطاعةابال
 التحكم ابحملطات الثابتة  وحدةتنفيذ أوامر  -6

 ادلكونة للمحطة الثابتة.العناصر  نذكر فيمايلي 
  :Antennaهوائيات اإلرسال واالستقبال الراديوي  -2.1.2.2
 اليت جيب مراعاهتا عند اختيار اذلوائي:من النقاط 

 MultiBandأـ متعدد احلـز   SingleBandاحلـز الرتددية اليت يدعمها وىل ىو وحيد احلزمة -1
 وزوااي ادليالف اليت يدعمها. Electrical tiltدعمو للميالف االلكرتوين  -2
من حزمة عندئذ ينبغي استخداـ  عدد البواابت اليت ديتلكها، فإذا كاف ديتلك بوابة واحدة فقط ويدعم أكثر -3

Combiner  معDiplexer  على الرتتيب شلا يؤدي إىل  ادلسارين الصاعد واذلابطدلزج وتفريق احلزمتني على
 ضياع إضايف يف استطاعة اإلشارة. 

 وىي تعرب عن اذباىية اذلوائي، حيث يوجد منطني من اذلوائيات مها: HPBWزاوية اإلشعاع  -4
: ترسل وتستقبل األمواج الكهرطيسية بكافة اذباىات ادلستوي Omniاذلوائيات عددية االذباىية  - أ

 األفقي.
: ترسل وتستقبل األمواج الكهرطيسية بفعالية أكرب ابذباه معني Directionalاذلوائيات االذباىية  - ب

. يفيد Sectorع" مقارنة ببقية االذباىات. تسمى مساحة التغطية اخلاصة ابذلوائي االذباىي "قطا 
بتكثيف ادلوارد الراديوية ابالذباىات  احملطة الثابتةالتقسيم القطاعي يف تعظيم االستفادة من 

 ادلستهدفة شلا يقلل اذلدر وحيسن األداء.
 U0وشدة اإلشعاع ذلوائي آيزوترويب  Uىو النسبة بني شدة اإلشعاع للهوائي  Uربح اذلوائي  :ربح اذلوائي -5

. اذلوائي اآليزوترويب ىو ىوائي dBi اليت يشعها اذلوائي احلقيقي وتقدر بػ Pعة الكلية يشع بنفس االستطا
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افرتاضي عدًن الضياعات يشع يف صبيع االذباىات األفقية والشاقولية بنفس الشدة يف كل نقطة من نقاط 
شعاع اخلاص بو الفضاء احمليط. وىو ىوائي مثايل غري قابل للتحقيق عمليًا ديثل بنقطة وديثل سلطط الإل

بكرة، ويستخدـ كمرجع دلقارنة اخلواص االذباىية للهوائيات احلقيقية. يعرب ربح اذلوائي عن جودة اذلوائي 
يف ربويل االستطاعة ادلقدمة إليو إىل إشعاع كهرطيسي راديوي ابذباه معني. تعتمد قيمة ربح اذلوائي على 

 واصفات.اذباىيتو وخصائصو اليت حيددىا ادلصنع يف دفرت ادل
 Azimuthزاوية السمت  -6
 ارتفاع اذلوائي -7

 :Transmission Lines خطوط النقل -2.1.2.2
تتميز خطوط النقل  .مع اذلوائي RFUوحدة ادلعاجلة الراديوية لربط  Coaxialsتستخدـ خطوط نقل زلورية 

النقل، وىذا يؤمن زبفيض والناقل اخلارجي خلط  احملورية أبهنا ربصر احلقل الكهرطيسي ما بني الناقل الداخلي
. تتعلق الضياعات يف خطوط مستوى الضياع يف االستطاعة وضباية اإلشارة من التداخل مع الوسط اخلارجي

 النقل بعدة عوامل أمهها:
 .القطر اخلارجي للمادة العازلة خلط النقل احملوري، فكلما كاف ىذا القطر أكرب كاف الضياع أقل -1
 .ازداد الرتدد احلامل ازداد ضياع خط النقل احملوري الرتدد احلامل للحزمة، فكلما -2
 .، فكلما ازداد مرونة خط النقل احملوري ازداد الضياع فيو)سهولة الثين(مرونة خط النقل احملوري  -3
 نوع ادلادة العازلة اليت سبأل الفراغ ما بني الناقل الداخلي والناقل اخلارجي، وىي إما أف تكوف من  -4

 أو اذلواء. إف استخداـ اذلواء كعازؿ يقلل الضياع ولكنو أكثر تكلفة  Foamالبالستيك ادلعاجل
 .يف التصنيع وأصعب

شلانعة الناقل الداخلي: لتجنب انعكاسات اإلشارة جيب أف يكوف جلميع مكوانت خط  -5
 النقل احملوري نفس ادلمانعة. 

 :احملطات القاعديةمنيز بني نوعني من خطوط النقل ادلستخدمة لربط ادلرسل ابذلوائي يف 
  ادلغذيFeeder :ضياع قليل. يستخدـ ادلغذي عندما ال ديكن  وابلتايل وىو خط نقل زلوري ذو قطر كبري 

زبفيض ادلسافة بني وحدة اإلرساؿ الراديوي وىوائي اإلرساؿ. تقلل ثخانة ادلغذي من الضياع إال أهنا 
 الدعامة وابلتايل يشغل حجم أكرب.تسبب زايدة يف قطر احنناء ادلغذي ووزنو الذي جيب ضبلو إىل أعلى 

ذلوائي لذلك يتم وصل واب RFUة الراديوي التحكممن سلبيات ادلغذي أيضا صعوبة وصلو مباشرة بوحدة 
ضياع  يف الوصل. يعطى ات إضافيةضياع يؤدي إىلأقل ثخانة شلا  jumpers طرفيو بػخطي نقل زلوريني

 :ادلغذي ابلعالقة
 

  الـjumper:وىو خط نقل زلوري ذو قطر صغري وابلتايل ضياع أكرب من ادلغذي ويستخدـ يف حالتني :  

: عندما تكوف ادلسافة بني وحدة اإلرساؿ واذلوائي feeder-lessالوصل ادلباشر دوف استخداـ مغذي  .1
على سطح بناء أو مثبتة يف أعلى الربج. ال يستخدـ  RFUقصرية حيث تكوف الوحدة الراديوية 

Feeder Loss  dB = Feeder Loss per 100m  dB × Feeder length m / 100m 
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ضياع كبري مقارنة ابلضياع الناتج عن  حيث يسبب ذلكعلى مسافات كبرية للوصل  jumperالػ
 استخداـ ادلغذي على ادلسافة نفسها. 

، inner jumberخط نقل رفيع  RFUلربط ادلغذي مع الوحدة الراديوية  الوصل مع مغذي: يستخدـ .2
 .outer jumperآخر  ويستخدـ لوصل ادلغذي مع اذلوائي خط نقل

ضياعات أضافية يف اإلشارات، وتعطى القيمة  jumperتؤدي الوصالت ادلستخدمة لربط ادلغذي مع الػ
 النموذجية ذلذه الضياعات ابلعالقة:

 :Supportالدعامة  -1.1.2.2

 :Base Band Unit (BBU) ةوحدة المعالجة القاعدي
 وتقـو ابلوظائف التالية:

 ترميز وفك ترميز الكالـ - أ
 ترميز القناة وفك ترميز القناة - ب
 التشفري وفك التشفري - ت

 Radio Frequrncy Unit (RFU)وحدة المعالجة الراديوية 
 :من أىم وظائفهاو 
 التعديل وفك التعديل -
 تنفيذ القفز الرتددي  -
 ستطاعةتنفيذ أوامر التحكم ابال -
  ادلسار الصاعد يفإجراء القياسات  -

 :المايكروي ستقبالهوائيات اإلرسال واال -1.1.2.2
. وتتطلب وجود خط النظر BSCابحملطات الثابتة التحكم  وحدةإىل  احملطة الثابتةوتستخدـ لنقل اإلشارة من  

LOS ستقباؿبني ىوائيي اإلرساؿ واال. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connector Loss dB = Connector Number × 0.05 ×  Operating Frequency in GHz 

ISSN: 2617-989X 31 



 

 

 ختيارية:عناصر ا -1.1.2.2
ما بني ىوائي االستقباؿ وادلغذي لتحسني  TMA ستخدـ مضخم االستطاعةي: TMAمضخم القمة  -

 .و إكساب اإلشارة القدرة على ربمل ضياعات ادلغذي الصاعد ادلسارحساسية ادلستقبل يف 
أو  الطاقة توليدية، عنفات طاقة الرايح، زلركات وحدات توليد الطاقة الكهرابئية: ألواح الطاقة الشمس -

 البطارايت.خزانة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تتطلب الخلٌة هوائً واحد على األقل•

 1 .خاصة بها RFUتتطلب كل خلٌة وحدة معالجة رادٌوٌة •

 ٌمكن لعدة خالٌا أن تشترك فً استخدام نفس الهوائً•

 .بهوائً ٌدعم كال الحزمتٌن معا   1800MHzمع خلٌة  900MHzٌمكن أن تشترك خلٌة : مثال•

 Multi-Band Antennaٌسمى هذا النوع من الهوائٌات بالهوائٌات متعددة الحزم •
2 

 ٌمكن أن تتطلب خلٌة واحدة عدة هوائٌات •

فً  Mixersفً المسار الهابط والموازج  Splittersلتحقٌق ذلك مقسمات اإلشارة  ٌستخدم•
 المسار الصاعد

 من فوائد هذا التصمٌم تقلٌص عدد مرات التسلٌم وٌستخدم على الطرقات السرٌعة وداخل األبٌنة•

 من سلبٌات هذا التصمٌم أنه ٌخفض استطاعة اإلرسال فً المسار الهابط•

3 
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 :Base Station Controller (BSC)الثابتة  بالمحطات التحكم وحدة -1.2.2
 وحدةقع على عاتق . يةواحد BSCربكم  وحدةعرب  الثابتةيتم التحكم دبجموعة مكونة من مئات احملطات 

 ة ومن أبرز ىذه الوظائف:لويالتحكم إدارة كافة الوظائف ادلتعلقة ابالتصاؿ الراديوي يف الشبكة اخل
 Intra BSC Handover التحكم وحدةبني خالاي  إدارة التسليم -1
 وربريرىا بعد االنتهاء من استخدامها. ادلتحركة للوحداتزبصيص القنوات الراديوية   -2
 القفز الرتددي والتحكم ابالستطاعة إرساؿ أوامر -3
 ختيار خوارزمية التشفريا -4
 . الصاعد واذلابط للمسارينومعاجلة تقارير القياس  مراقبة الوصلة الراديوية -5
 :CN ادلركزيةالشبكة  -1.1

ىي اجلزء ادلسؤوؿ عن العمليات الالراديوية يف  NSSأو شبكة نظاـ التبديل  Core Network ادلركزيةالشبكة 
ة كتوجيو ادلكادلات وعمليات التحقق وإدارة حساابت ادلشرتكني. وتتألف من الوحدات الوظيفية لويالشبكة اخل

 التالية:
 MCS مراكز التبديل -1
 Home Location Register (HLR) االشرتاؾ مقرسجل  -2
 Visitor Location Register (VLR) احلايل ادلقرسجالت  -3
 Authentication Center (AUC)مركز التحقق  -4
 Equipment Identity Register (EIR) أجهزة ادلشرتكنيسجل  -5

 :MSC مركز التبديل -2.1.2
ويتم  واحد فقط دبركز تبديلربكم  وحدةكل رتبط  وت BSCsربكم  وحداتبعدة  MSC مركز التبديلرتبط ي

 :هاأمهوظائف عدة ب مركز التبديليقـو . A interfaceذلك عرب الواجهة البينية 
ة. ويتحكم لويلشبكة اخلاوظائف التبديل اذلاتفي يف  مركز التبديلينفذ  call routingادلكادلات  وجيوت -1

فضاًل عن تلك ادلتجهة من النقالة منها أوالثابتة شبكات األخرى الادلكادلات وادلعطيات ادلتجهة من وإىل  بتوجيو
 ة نفسها.لويادلختلفة ضمن الشبكة اخل مراكز التبديلوإىل 

 التحقق والتسجيل وربديث ادلوقع. -2
 .Inter MSC HO مراكز التبديلوبني  Inter BSC HOالتحكم  وحداتالتحكم ابلتسليم مابني  -3

هبدؼ تسيري مكادلة واردة  HLR االشرتاؾ مقرديكنو استجواب سجل  مركز تبديل يى GMSC بوابة الشبكة
ة إىل مشرتؾ داخلها أو ابالذباه ادلعاكس. على سبيل ادلثاؿ مكادلة واردة من أحد لويمن خارج الشبكة اخل

ة، عندئذ تستطيع الشبكة اذلاتفية لويإىل أحد مشرتكي الشبكة اخل PSTNمشرتكي الشبكة اذلاتفية الثابتة 
. بينما ال يتطلب تسيري ادلكادلات GMSC بوابة الشبكةة عرب طلب االتصاؿ لويإىل الشبكة اخل النفاذابتة الث

األخرى. ومن  مراكز التبديلوإمنا يتم ذلك عرب  بولبة الشبكةة نفسها استخداـ لويبني مشرتكي الشبكة اخل
 بتزويده ابلربرلية ادلناسبة. بوابة للشبكةديكنو أف يصبح  مركز تبديلاجلدير ابلذكر أف أي 
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 :Home Location Register (HLR) االشتراك مقرسجل  -1.1.2
ة زبزف فيها البياانت اخلاصة حبساابت لويىو قاعدة ادلعطيات ادلركزية يف الشبكة اخل HLR االشرتاؾ مقرسجل 

شرتؾ وال ربذؼ منها إال ادلصبيع ادلشرتكني يف الشبكة بشكل دائم طيلة فرتة االشرتاؾ بغض النظر عن موقع 
 ، وتتضمن ىذه البياانت: االشرتاؾإبلغاء 

 لكل مشرتؾ PINاذلوية الشخصية  -
 مشرتؾكل   اخلدمات اليت يشرتؾ هباقائمة  -
 لكل مشرتؾ احلايل ادلقروسجل  احلايلوقع ادل -
 مشرتؾلكل معلومات التحقق  -
 جلميع ادلشرتكني MSISDNىاتف ادلشرتؾ ورقم  IMSIىوية ادلشرتؾ الدولية  -

مراكز إىل جانب أحد ة وديكن أف يتواجد لويىو سجل وحيد يف الشبكة اخل HLR االشرتاؾ مقرسجل 
 . بوخاص أويف مكاف  MSC التبديل

 :Visitor Location Register (VLR) الحالي المقرسجل  -1.1.2
ما اسم زوار ىذه ادلنطقة، جيب أف ديتلك  مركز التبديليطلق على ادلشرتكني ادلتواجدين ضمن منطقة خدمة 

مكادلاهتم. زبزف ىذه ادلعلومات يف  توجيومعلومات عن كافة زوَّار منطقة خدمتو ليتمكن من  مركز التبديل
 االشرتاؾ مقروىو قاعدة معطيات تتضمن نسخة من ادلعلومات ادلخزنة يف سجل  VLR احلايل ادلقرسجل 
HLR مركز التبديلين حاليًا يف منطقة خدمة اخلاصة ابدلشرتكني ادلتواجدMSC  Service Area وابلتايل .

 xما  دبركز تبديلادلرتبط  احلايل ادلقر. زبزف معلومات ادلشرتؾ يف سجل مركز تبديللكل مقر حايل يوجد سجل 
وربذؼ منو عند انتقالو منها إىل منطقة خدمة  xمركز التبديل بشكل مؤقت طيلة فرتة بقائو يف منطقة خدمة 

 مقرمعلومات عن ىذا ادلشرتؾ من سجل  اجلديد احلايل ادلقر. وعندئذ يطلب سجل Yآخر  مركز تبديل
 احلايل ادلقرإىل سجل  إبرساؿ نسخة من ادلعلومات اخلاصة ابدلشرتؾ االشرتاؾمقر ، يقـو سجل االشرتاؾ

 . االشرتاؾمقر وقع ادلسجل يف ادلوربديث  اجلديد
 :Authentication Center (AUC)مركز التحقق  -1.1.2

ة من االخرتاؽ من خالؿ منع لويمركز التحقق عبارة عن قاعدة معطيات وظيفتها األساسية ضباية الشبكة اخل
 االشرتاؾمقر مع سجل  مركز التحققيرتبط ة إال لألشخاص ادلخوَّلني لذلك. لويتقدًن خدمات الشبكة اخل

 لتشفري الالزمة لضماف أمن الشبكة.او التحقق دبفاتيح ويزوده 
 :Equipment Identity Register (EIR) المشتركين أجهزةسجل  -1.1.2

النظامية ادلرخصة  ادلتحركةثالث قوائم ىي القائمة البيضاء وتتضمن األجهزة قاعدة معطيات ربتوي على  ىوو 
يف  ذلك يساعدوالقائمة السوداء تتضمن األجهزة الغري نظامية والقائمة الرمادية تتضمن األجهزة الغري مؤكدة. 

 يسببال النقاؿحجب اخلدمة عن اجلهاز  عن األجهزة ادلسروقة أوالغري مرخصة أو ادلعيبة. إف اخلدمةحجب 
إف سجل  .اجليل الثاينيف  النقاؿاالشرتاؾ عن اجلهاز  شرحيةحجب اخلدمة عن ادلشرتؾ وذلك بفضل فصل 

 بنية الشبكة اخللوية –فيديو  .جزء اختياري ديكن االستغناء عنوىو  أجهزة ادلشرتكني
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 اجليل الثاينالبنية اجلغرافية لنظام  -2

 الوحدة ادلتحركةادلكادلات الواردة ضمن الشبكة لتصل إىل  لتسيري زلددة جغرافيةإىل بنية  لويحيتاج النظاـ اخل
ة حيث تراقب ىذه البنية مواقع ادلشرتكني لويادلشرتكني ضمن الشبكة اخل لتجواؿ. ىذه البنية مهمة جداً ةادلطلوب

 بشكل دائم.
 : Cellاخللية  -1.2

 :تعريف اخللية  -1.1.2
 ستقباؿااليتطلب ومن جهة أخرى  انتشارىا مبتعدة عنهاأثناء  احملطة الثابتةتتخامد اإلشارات اليت ترسلها 

تكوف  ادلنطقة الليت يطلق على، SINRإىل الضجيج والتداخل  ارةشاإل لنسبةأدىن  اً ذه اإلشارات حدذل الناجح
 .احملطة الثابتةخللية أو منطقة تغطية اسم اأكرب من ىذه العتبة  SINRفيها النسبة 

وىي ادلساحة اجلغرافية اليت يتم تغطيتها ابألمواج  اجليل الثايناخللية ىي الوحدة اجلغرافية األساسية يف نظاـ  
يف مركزه. خيصص  احملطة الثابتةواحدة، وسبثل نظراًي بشكل سداسي منتظم تقع  اثبتةالراديوية ابستخداـ زلطة 

اخللية نظرايً  جيري سبثيلCGI (Cell Global Identity .)لػلكل خلية رقم فريد يسمى ابذلوية العادلية للخلية ا
بشكل سداسي بداًل من الشكل الدائري، وذلك لكوف الشكل السداسي قابل للرتصيع أما الشكل الدائري 

 . 3  - 2الشكل  كما يوضح  فينتج عنو مناطق عمياء أو مناطق متداخلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

  

 منطقة عمياء
Dead spots 

  

  

  

  

    

  

 منطقة تراكب
 Overlapping 

    

  

  

  

    

  

 التمثيل السداسي والدائري للخلية  – 3  - 2الشكل 
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 احلاجة إىل اخلالاي: -2.1.2
م ادلنطقة يقسلتغطية كامل الشبكة، بدال من ت ذات استطاعة كبرية دبا يكفي اثبتةنكتفي دبحطة دلاذا ال 
 نظاـ االتصاؿ.التغطية والسعة يف من زلدودية  اخلالايتكمن احلاجة إىل  إىل عدة خالاي؟ اجلغرافية

بسبب زلدودية  سار اذلابطالتغطية مقارنة ابدل زلدود أبنو ادلسار الصاعدوصف التغطية: ي يةزلدود   -
  .الوحدة ادلتحركةبطارية  استطاعة

زلدودية السعة: تنشأ زلدودية السعة من كوف اجملاؿ الرتددي الالـز لتخدًن كافة ادلشرتكني أكرب بكثري من   -
يف نفس الوقت  مكادلة 1111 اخللية إلجراء ربتاجادلورد الرتددي ادلتاح يف النظاـ النقاؿ. على سبيل ادلثاؿ 

، وابلتايل يلـز 200KHzترددي واحد عرضو قناة لنقل الصوت كل شبانية منها حباجة إىل حامل  1111إىل 
 GSMاخللية ىنا كامل احلزمة الرتددية لنظاـ  تستهلك وىكذا، 25MHzحامل ترددي أي يلـز  125

سوؼ يتم رفضها لعدـ توفر قناة لنقل ، وأي مكادلة إضافية يف نفس الوقتإلجراء ألف مكادلة  900
 الصوت.

، GSM 900يف  ضعف احلزمة ادلتاحة إىل A تحتاج اخلليةمكادلة يف نفس الوقت ف 2111أما إلجراء   -
وإعادة استخداـ كامل احلزمة الرتددية يف كل منهما  Cو B لذلك ديكن تقسيم ىذه اخللية إىل خليتني

بسبب استخداـ تظهر مشكلة التداخل  . Cو Bبنفس الوقت يف كل من  حبيث يتم إجراء ألف مكادلة
إىل عدد أكرب من اخلالاي  Aنفس القنوات الرتددية يف اخلليتني ادلتجاورتني، لذلك ينبغي تقسيم اخللية 

   لتخفيض التداخل حبيث يتم إعادة استخداـ جزء من احلزمة ادلتاحة يف خالاي متباعدة جغرافياً.  
 أنواع اخلالاي: -.31.1

تغطية البكافة االذباىات يف ادلستوي األفقي لتحقيق توفر التغطية الراديوية أف  )عادًة( احملطة الثابتةيطلب من 
اخللية  األفقي. على الرغم من ذلك فإف االذباىية يف ادلستوي األفقي تفيد يف ربسني سعة يف كافة أحناء ادلستوي

  .إىل قطاعات حملطة الثابتةابلذلك يتم تقسيم مساحة التغطية اخلاصة 

 Omni-Cellاخللية األحادية 

 

   Acell=2.598×R2 

زبدديها هبوائي غري موجو يشع وتستقبل األمواج الراديوية جبميع اذباىات ىي خلية يتم 
( ويكثر استخداـ ىذا النوع من اخلالاي يف التغطية األماكن ادلغلقة  360oادلستوي األفقي )

اجملاور قطر اخللية األحادية وربسب  4  - 2الشكل  يبني. Indoor coverageكاألبنية 
 مساحتها نظرايً كمايلي:

)عمق اخللية( وىو ادلسافة اليت تفصل أبعد نقطة من اخللية عن  Rقطر اخللية حيث نصف 
 اخللية األحادية – 4  - 2الشكل  احملطة الثابتة.
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 اخلالاي: متعددة احملطة الثابتة
ولكن لكل منها ىوائي ابذباه سلتلف.  احملطة الثابتةونفس  عبارة عن عدة خالاي متواجدة يف نفس ادلكاف وىي

عدة أضعاؼ التصميم أحادي اخللية ابإلضافة إىل  احملطة الثابتةيسمح التصميم ادلتعدد اخلالاي دبضاعفة سعة 
إال أف التكلفة تزداد كلما ازداد  .ئي االذباىيوذلك بفضل ربح اذلوا احملطة الثابتةغطيها تزايدة ادلساحة اليت 

  متعددة اخلالاي الثابتةلمحطات ل عدة تصاميم 5  - 2الشكل يبني . احملطة الثابتةعدد اخلالاي )القطاعات( يف 
 كالتصميم ثنائي اخلالاي والتصميم ثالثي اخلالاي والتصميم سداسي اخلالاي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصمٌم وحٌد  
 الخلٌة

التصمٌم ثنائً  
 الخالٌا

التصمٌم ثالثً  
 الخالٌا

التصمٌم سداسً  
 الخالٌا

  أداء عالي من حيث التغطيت والسعت•

 ويتطلب هىائياث شديدة االتجاهيت كلفهذا التصميم م•

  تلبي متطلباث التغطيت والسعت في معظم الحاالث•

  األكثز شيىعا  •

• 

 مناسبت لتغطيت الطزقاث والمناطق المنحدرة•

 Indoor Coverageيناسب لتغطيت األبنيت بهىائياث سقفيت •

  كالصحاري والغاباث ناطق الغيز مأهىلتملتغطيت ال يناسب•

Bi-Sector Site Tri-Sector Site Six-Sector Site 

 احملطات الثابتة متعددة اخلالاي – 5  - 2الشكل 

ISSN: 2617-989X 37 



 

 

 إىل: 6  - 2الشكل كما ىو موضح يف   حجمهاتصنف اخلالاي أيضاً حسب 

هبوائيات  اثبتة: تستخدـ لتغطية مساحات واسعة حبجم بلدة وتتطلب زلطة Macro Cellsخالاي ماكرو  -
 عن البيئة احمليطة يتم ذلك ايستخداـ برج تغطية أوسارية فوؽ سطح بناء.  ذات ارتفاع واضح

: تستخدـ لتغطية مساحات معينة حبجم حي أوشارع أوسوؽ وتعد اخلالاي Micro Cellsخالاي ميكرو  -
  اجلدارية مثاؿ عليها.

 (. ةعاد : و تستخدـ لتغطية األبنية هبوائيات داخل األبنية )سقفيةPico Cellsخالاي بيكو  -

 

 

 

 

 

 

 تصنيف اخلالاي حسب حجمها – 6  - 2الشكل 
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 :BSIC معرف اخللية -4.1.2
البث  قناةف تستقبل ادلعطيات ادلرسلة عرب أ ادلتحركة للوحدة ديكنسبتلك كل خلية قناة بث ربكمية خاصة هبا، 

وية. سبتلك  النظم اخللوىذا بسبب إعادة استخداـ الرتدد يف لعدة خالاي على نفس احلامل الرتددي  التحكمية
بشكل وحيد ضمن الشبكة اخللوية عن اخلالاي اليت يلعب دورا يف سبييزىا  BSICكل خلية معرؼ يسمى الػ

  كالتايل:  من ستة بتات BSIC. يتكوف الػتشرتؾ معها ابستخداـ نفس تردد قناة البث
 

 

 

 

 

وابلتايل لدينا  77-00ىو  BSICوبذلك فإف رلاؿ القيم للػ 7-0ىو  BCCوالػ NCCإف رلاؿ القيم لكل من الػ
شلا يستدعي إعادة استخداـ ىذا ادلعرؼ ضمن الشبكة كما يتم إعادة استخداـ  BSICقيمة سلتلفة للػ 78فقط 

. ولكن، تتم إعادة استخداـ ىذه بشرط أف يكوف للخالاي اليت سبتلك نفس تردد القناة BCCHتردد القناة 
ات سلتلفة لقنوات تردد BSICلخالاي اليت سبتلك نفس معرؼ اخللية يكوف لسلتلفة، وكذلك  BSICمعرفات 
BCCH قناة البث ىو تردد  ادلتحركة للوحدةابلنسبة  اخلاصة هبا. إذًا ما يعرؼ ىوية اخللية بشكل وحيد

ة فيتم ربديد ىوية اخللية من خالؿ معرؼ آخر لوي. أما ابلنسبة للشبكة اخلBSICاخللية  معرؼ والتحكمية 
 .CGIىوية اخللية الدولية  يسمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSIC = NCC + BCC 
3 bits 3 bits 

BSIC   =  Base Station Identity Code  
NCC   =  Network Colour Code 
BCC   =  Base Station Colour Code 
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 :Location Areaادلنطقة احمللية  -1.1

حيث  لتوجيو النداءات ضمنها، ادلناطق احمللية فكرةيستخدـ  خلويأوؿ نظاـ اتصاؿ  اجليل الثاينعترب نظاـ ي
 ة عند ورود مكادلةلويالشبكة اخل أحناءالنداء إىل ادلشرتؾ يف كافة  بثالسابقة على  النظم اخللويةاعتمدت 

تسمى ىوية ادلنطقة  مشرتكةرلموعة من اخلالاي ذلا ىوية  ىيادلنطقة احمللية . شلايسبب ىدرًا يف ادلوارد الراديوية
وزبزف  تواجد ضمنهاتابدلنطقة احمللية اليت  الوحدة ادلتحركة. يتم ربط LAI (Location Area Identity)احمللية 

عند انتقاؿ ادلشرتؾ  الوحدة ادلتحركةتقـو . متكرربشكل  هاثيربديتم و  VLRادلقر احلايل ىذه ادلعلومة يف سجل 
ة دبنطقتو احمللية اجلديدة وتسمى ىذه العملية بػتحديث ادلوقع لويمن منطقة زللية إىل أخرى بتبليغ الشبكة اخل

Location update  وتتم يف وضع اخلموؿ فقط وليس أثناء ادلكادلة. أما إذا انتقل ادلشرتؾ من خلية إىل أخرى
بتبليغ الشبكة عن خليتو اجلديدة. وابلتايل يف وضع اخلموؿ  لوحدة ادلتحركةاضمن نفس ادلنطقة احمللية فال تقـو 

ىو  LUبني خالاي ادلنطقة احمللية دوف علم الشبكة. اذلدؼ من عملية ربديث ادلوقع  التجوؿديكن للمشرتؾ 
 Pagingيتم بث رسالة النداء  ادلتحركة الوحداتتوجيو النداءات بشكل صحيح فعند طلب االتصاؿ أبحد 

message  الوحدة ادلتحركةيف صبيع خالاي ادلنطقة احمللية اخلاصة هبذه.  
ديكن أف تنتمي خليتاف تتبعاف لنفس مركز التحكم إىل منطقتني زلليتني سلتلفتني، ومن اجلدير ابلذكر أف 

ولكن يف الوقت ذاتو  ادلوقعخيفض عدد عمليات ربديث  شلتدة على مساحات واسعة استخداـ مناطق زللية
. والعكس قنوات التحكم عدد من وكال العمليتني )ربديث ادلوقع والنداء( تتطلب حجز د عدد رسائل النداءييز 

 ذلذا جيب اختيار ادلناطق احمللية يف الشبكة دبساحات مناسبة. .صحيح من أجل ادلناطق احمللية صغرية احلجم

 
 

 

 

 
 

 

 
 

وبذلك  BCCH البث التحكمية قناةليت تنتمي إليها بشكل دوري عرب ا تبث كل خلية ىوية ادلنطقة احمللية
 يتألف معرؼ ادلنطقة احمللية من ثالث أجزاء: ربديد ادلنطقة احمللية اليت تنتمي إليها. متحركة وحدةتستطيع كل 

 

 

 

LAI = CC + MNC + LAC 
2 digits 3 digits Max 15 digits 

10’s cells 1000’s cells Location Area Size 

Paging Load 

Location update Load 

Control Channels 

CC =   Country Code 
MNC   =  Mobile Network Code 
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 :MSC Service Area مركز التبديلمنطقة خدمة  -3.1

. 7  - 2الشكل كما يف   واحد MSC مركز تبديليتم التحكم هبا عرب  LAsرلموعة من ادلناطق احمللية  وىي
اليت تتواجد  مركز التبديلادلطلوبة بشكل صحيح، ذبري مراقبة منطقة خدمة  الوحدة ادلتحركةلتسيري ادلكادلة حنو 

 .HLR االشرتاؾمقر وزبزينها يف سجل  الوحدة ادلتحركةضمنها 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 :PLMN Service Area ةلوياخل خدمة الشبكةمنطقة  -2.1

وربتوي عادة على  يهاوالوصوؿ إل ضمنها ىي كامل ادلنطقة اجلغرافية اليت يقدـ مشغل الشبكة التغطية الراديويةو 
. يف كل دولة ديكن أف يتواجد عدة مناطق خدمة 8  - 2 الشكلكما ىو موضح يف   MSCعدة مقاسم 

 ة واحدة.خلويمنطقة خدمة شبكة  خلوية تعود لعدة مشغلني، ديتلك كل مشغل خلويشبكات ل

 :GSM Service Areaمنطقة خدمة نظام اجليل الثاين  -2.1
إىل أحد شبكات اجليل  النفاذىي كامل ادلنطقة اجلغرافية اليت ديكن للمشرتؾ منطقة خدمة نظاـ اجليل الثاين 

دولة. يطلق  219الثاين ضمنها. يف الوقت احلايل تغطي منطقة خدمة نظاـ اجليل الثاين معظم أحناء العامل ضمن 
 Inetrnationalة إىل شبكة أخرى ابلتجواؿ الدويل خلويمن شبكة  الوحدة ادلتحركةعلى عملية انتقاؿ 

roaming.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة خدمة مركز التبديل – 7  - 2الشكل 

 البنية اجلغرافية لنظاـ اجليل الثاين – 8  - 2 الشكل
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 أسئلة:
 .من مئة 60لكل سؤاؿ، عالمة النجاح  أربع عالمات سؤاؿ، 25

 يتم بث رسالة النداء اخلاصة ابدلشرتؾ يف: -1
 يف اخللية اليت يتواجد هبا ادلشرتؾ  - أ

 يف كل خالاي ادلنطقة احمللية اليت يتواجد هبا ادلشرتؾ - ب
 اليت يتواجد هبا ادلشرتؾمركز التبديل يف كل خالاي منطقة خدمة  - ت
 يف صبيع خالاي الشبكة اخللوية - ث

 ليست من مكوانت الشبكة الراديوية: -2
 MSالوحدة ادلتحركة  - أ

 BTSاحملطة الثابتة  - ب
 MSCمركز التبديل  - ت
 BSCابحملطات الثابتة التحكم  وحدة - ث

 :MSCليست من وظائف مركز التبديل  -3
 اتاالشرتاكإدارة وزبزين  - أ

 التسليم بني اخلالاي  - ب
 توجيو ادلكادلات  - ت
 ربديث ادلوقع - ث

 استخداـ مناطق زللية صغرية ادلساحة: -4
 خيفض عدد عمليات ربديث ادلوقع - أ

 يزيد عدد رسائل النداء - ب

 كل ما سبق - ت

 ليس أايً شلا سبق - ث

 زللية كبرية ادلساحة:استخداـ مناطق  -5
 خيفض عدد عمليات ربديث ادلوقع - أ

 خيفض عدد رسائل النداء - ب
 كل ما سبق - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث
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 أصغر وحدة جغرافية يف شبكة اجليل الثاين ىي: -6
 ادلنطقة احمللية - أ

 منطقة خدمة مركز التبديل - ب
 اخللية   - ت
 احملطة الثابتة - ث

 ىو: BSICرلاؿ القيم دلعرؼ اخللية  -7
 66-00 - أ

 77-00 - ب
   88-00 - ت
 99-00 - ث

 ىو: BSICرلاؿ القيم دلعرؼ اخللية  -8
 66-00 - أ

 77-00 - ب
   88-00 - ت
 99-00 - ث

 لتغطية مساحات معينة حبجم حي أوشارع أوسوؽ نستخدـ خالاي: -9
 ميكرو - أ

 ماكرو - ب
 بيكو - ت
 فيمتو - ث

 النمط األكثر شيوعاً يف تصميم احملطات القاعدية: -11

 التصميم وحيد اخللية - أ
 التصميم ثنائي اخلالاي - ب
 اخلالايالتصميم ثالثي  - ت
 التصميم سداسي اخلالاي - ث

 سبثل اخلالاي بشكل: -11
 مثلث - أ

 سلمس - ب
 مسدس - ت
 دائري - ث
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 زبزف معلومات التحقق يف: -12
 اجلهاز النقاؿ - أ

 احملطة الثابتة - ب
 التحكم ابحملطات الثابتة وحدة - ت
 االشرتاؾسجل مقر  - ث

 :وال يتم تداولو بني ادلشرتكني رقم فريد دييز ادلشرتؾ عن بقية مشرتكي اجليل الثاين حوؿ العامل -13
 MSISDNرقم ىاتف ادلشرتؾ  - أ

 IMSIىوية ادلشرتؾ الدولية  - ب
 PINرقم اذلوية الشخصية  - ت
 IMEI ىوية اجلهاز النقاؿ - ث

 أحد ىذه العناصر الربتوي على ادلنطقة احمللية اخلاصة ابدلشرتؾ: -14
 SIM االشرتاؾشرحية  - أ

 AUCمركز التحقق  - ب
 HLR االشرتاؾسجل مقر  - ت
 VLRسجل ادلقر احلايل  - ث

 :TMAيستخدـ مضخمة القمة  -15
 يف الوحدة ادلتحركة لتضخيم اإلشارة ادلرسلة إىل احملطة الثابتة - أ

 الوحدة ادلتحركة ادلرسلة إىليف احملطة الثابتة لتضخيم اإلشارة  - ب
 يف الوحدة ادلتحركة لتضخيم اإلشارة ادلستقبلة من احملطة الثابتة - ت
 شارة ادلستقبلة من الوحدة ادلتحركةلتضخيم اإل يف احملطة الثابتة - ث

 عرب الوصلة: BSCالتحكم ابحملطات الثابتة  وحدةمع  BTSترتبط احملطة الثابتة  -16
 A - أ

 Abis - ب
 E - ت
 Um - ث

 عرب الوصلة: MSمع الوحدة ادلتحركة  BTSترتبط احملطة الثابتة  -17
 A - أ

 Abis - ب
 E - ت
 Um - ث

 الوصلة:عرب  MSCمع مركز التبديل  BSCالتحكم ابحملطات الثابتة  وحدةرتبط ت -18
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 A - أ
 Abis - ب
 E - ت
 Um - ث

 عرب الوصلة: GMSCمع بوابة الشبكة  MSCيرتبط مركز التبديل  -19
 A - أ

 Abis - ب
 E - ت
 Um - ث

 ستغناء عنو يف الشبكة اخللوية:أحد ىذه العناصر ديكن اال -20
 EIRسجل أجهزة ادلشرتكني  - أ

 HLR االشرتاؾسجل مقر  - ب
  VLRسجل ادلقر احلايل  - ت
 AUCمركز التحقق  - ث

 :ىي قاعدة معطيات سجل ادلقر احلايل -21
 BTSترافق كل زلطة اثبتة   - أ

 BSCربكم ابحملطات الثابتة  وحدةترافق كل  - ب
 MSCترافق كل مركز تبديل  - ت
 يف الشبكة اخللوية ةوحيد - ث

 ال ديكن أف ديتلك ادلشغل أكثر من: -22
 MSC Service Areaمنطقة خدمة مركز تبديل واحدة  - أ

 GSM Service Areaمنطقة واحدة خلدمة نظاـ اجليل الثاين  - ب
 Location Areaمنطقة زللية واحدة  - ت
 PLMN Service Areaمنطقة خدمة شبكة خلوية واحدة  - ث

 ديكن أف تتبع اخللية: -23
 ألكثر من زلطة اثبتة - أ

 ابحملطات الثابتة ربكم وحدةألكثر من  - ب
 ألكثر  من منطقة زللية - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث

 
 التحكم ابحملطات الثابتة: بوحدةال ديكن أف تتبع اخلالاي ادلشرتكة  -24
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 ألكثر من زلطة اثبتة - أ
 ألكثر من منطقة زللية - ب
 ألكثر من مركز تبديل - ت
 ليس أاي شلا سبق - ث

 :احملطة الثابتة ىوائي يدعمال ديكن أف  -25
 حزمة تردديةأكثر من  - أ

 أكثر من خلية  - ب
 ستقباؿاإلرساؿ واال - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث
 

 األجوبة: 
 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ب ت أ ث أ ت ب ب أ ت ت ث ب ب ث ب ث أ ث أ ت ث ث ت ث
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 الثالث الفصل

 نظام اجليل الثاينالقنوات يف 

 ملخص:
الوصلة الراديوية اليت تربط بٌن احملطة الثابتة والوحدة ادلتحركة مبا يف ذلك  يتناوؿ ىذا الفصل حملة عامة عن

 .ووظائف كل منها والرشقات اليت تستخدمها كل قناة يةعتاار القنوات الفيزايئية والقنوات اال
 

 كلمات مفتاحية:
الرشقة اإلطار ادلتعدد، قنوات ادلعلومات، قنوات التحكم، قنوات الاث، القنوات ادلشرتكة، القنوات ادلخصصة، 

 ادلستقلة. التحكم ادلخصصة قناةقناة طلب النفاذ، قناة النداء، الطايعية، 

 

 تعليمية:أهداف 
 : بعد دراستك ذلذا الفصل يتوقع منك أف تكوف قادراً على أف

 على التقسيمات الزمنية لألطر تتعرؼ -1
 يةعتاار االبٌن مفهومي القناة الفيزايئية والقناة  دتيز -2
 يف نظاـ اجليل الثاين يةعتاار االالقنوات  تسمي -3
 .وما حتملو من معلومات ية ادلختلفةعتاار حتدد وظائف القنوات اال -4
 .احملطة الثابتة والوحدة ادلتحركةادلتاادلة بٌن  رشقاتال توصف نوع ووظيفة وبنية -5
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 مقدمة -1
توفًن خدمة االتصاؿ تاادؿ الكثًن من معلومات التحكم ورسائل التشوير بٌن عناصر الشاكة يتطلب 

يتم تاادؿ رتيع ىذه ادلعلومات عرب الوصلة الراديوية  ها فضاًل عن تاادؿ الكالـ.والوحدات ادلتحركة ضمن
هل معرفة ماىيتها. وىذا ما دفع إىل الالسلكية دما يستلـز تنسيق ىذه ادلعلومات ضمن بىن حمددة حبيث يس

والقنوات  Physical channels القنوات الفيزايئية إىل صنفٌن اثنٌن مهااجليل الثاين ف القنوات يف نظاـ يتصن
  .Logical channels يةعتاار اال

الزمين الالـز لنقل ادلعطيات ضمنو، حيث تقسم احلزمة الرتددية إىل حوامل -ىي ادلورد الرتدديالقناة الفيزايئية 
مدة كل منها  Time slotsإىل ذتانية حصص زمنية  منها، ويقسَّم كل حامل 200kHzترددية كل منها 

0.577ms لدينا ذتاف  يصاحف، واحدة قناة فيزايئيةمنها كل حصة زمنية   تشكل .1 - 3 الشكل يف كما ىو ماٌن
 ادلساريف ( قناة فيزايئية ARFCN, TNوابلتايل تعرؼ كل ثنائية ) .TDMAقنوات فيزايئية يف كل إطار 

   رقم احلصة الزمنية.إىل  TN يشًن اذلابط حيث ادلسارقناة فيزايئية مقابلة ذلا يف الصاعد و 

 
مػا إذا   الػيت حتملهػا القنػاة الفيزايئيػةادلعلومػات  طبيعةة فحوى القناة الفيزايئية فهي تدؿ على يةعتاار االالقناة  حتدد

مػا إذا   هةانوعو ، دلشػرتؾ حمػدد أو خمصصػة جملموعة حمػددة مػن ادلشػرتكٌن أو مشرتكة جلميع ادلشرتكٌن كانت عامة
 ابسػتخداـنقػل الصػوت  جيػري علػى سػايل ادلثػاؿ، .controlأوحتكمية  data أوبيانية voice يةصوتكانت 

  .FACCH ادلرافقة السريعة أما أوامر التسليم فيتم إرساذلا عرب القناة TCH ادلعلومات قناة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 KHz 
Physical 
channel  

Physical 
channel  

Physical 
channel  

Physical 
channel  

Physical 
channel  

Physical 
channel  

Physical 
channel  

Physical 
channel 

577𝜇𝑠 

TDMA Frame = 4.615ms 

TN=7 TN=6 

 إىل حصص زمنية TDMAتقسيم اإلطار  -1 - 3 الشكل
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 التقسيمات الزمنية في نظام الجيل الثاني -2
 .ضمن عنونة وجدولة القنوات الفيزايئيةدما ي 2 - 3 الشكلالتالية وادلوضحة يف زمنية الانية الديتلك اجليل الثاين 

577ومدهتا GSM: وىي أصغر وحدة زمنية يف النظاـ Time Slotاحلصة الزمنية  -1 s. 
ومدتو TDMA Frame: يشكل تتايل ذتاف حصص زمنية إطارًا TDMA Frameاإلطار  -2

8 0.577 4.615ms ms .  لكل إطار رقم تسلسلي دييزه ضمن اإلطار األعظميHyperframe 
 .2,715,648و 0ويرتاوح ما بٌن  Frame Number (FN) اإلطاريسمى رقم 

 مايسمى ابإلطار ادلتعددمن ادلعلومات الصوتية إطار  26يشكل تتايل  :Multi Frameاإلطار ادلتعدد  -3
إطار من معلومات التحكم مايسمى ابإلطار  51بينما يشكل تتايل  ميلي اثنية. 120ومدتو  الصويت

 ميلي اثنية. 235ادلتعدد التحكمي ومدتو 
إطار متعدد ما يسمى  51: يف حالة قنوات ادلعلومات، يشكل تتايل Super Frameاإلطار فائق الطوؿ  -4

إطار متعدد  26ابإلطار فائق الطوؿ. أما يف حالة قنوات التحكم، فيتألف اإلطار فائق الطوؿ من تتايل 
 اثنية. 6.12حتكمي. ويشغل اإلطار فائق الطوؿ يف كلتا احلالتٌن مدة 

إطار فائق الطوؿ ومدتو ثالث ساعات  2048: وىو عاارة عن تتايل Hyper Frameاإلطار األعظمي  -5
 GSM. GSM TDMA Frame 1ونصف تقريااً وىي أكرب وحدة زمنية يف النظاـ 

الزمنية يف نظاـ اجليل الثاين الانية – 2 - 3 الشكل
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 :يةعتبار اال واتالقنأنواع  -3
وقنػوات  Traffic Channelsادلعلومػات إىل نػوعٌن مهػا قنػوات  3 - 3 الشككليف كمػا  يػةعتاار االالقنػوات  تصػنف

 إىل ثالثة أنواع:ف قنوات التحكم يتصنكما ديكن . Control Channelsالتحكم 
ديكػن  تاػث بشػكل دائػم معلومػات علػى ادلسػار اذلػابط: وىػي قنػوات Broadcast Channelsقنوات الاػث  -1

 جلميع احملطات النقالة قراءهتا.
وىػي خمصصة جملموعة معينة مػن ادلشػرتكٌن  يةاعتاار : وىي قنوات Common Channelsالقنوات ادلشرتكة  -2

 علػى ادلسػار الصػاعدأو  Singlepoint-to-Multipointsنقطة واحػدة لعػدة نقػاط  على ادلسار اذلابطإما 
 . Multipoints-to-singlepointعدة نقاط لنقطة واحدة 

ثنائية  Point-to-point نقطة لنقطة يةاعتاار : وىي قنوات Dedicated Channelsالقنوات ادلخصصة   -3
 علػىحيث خيصػص لػو قنػاتٌن فيػزايئيتٌن واحػدة  خمصصة دلشرتؾ معٌن ولصاعد على ادلسارين اذلابطاالجتاه 
 .اذلابط ادلسار علىالصاعد واألخرى  ادلسار
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 القنوات االعتاارية يف نظاـ اجليل الثاين – 3 - 3 الشكل 
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 :Traffic Channels املعلوماتقنوات  -3.3
إلرساؿ واستقااؿ رموز الصوت للمشرتؾ  TCH ادلعلوماتيتم ختصيص أحد قنوات  ،أتسيس ادلكادلة عند

 واذلابط على ادلسارين الصاعدثنائية االجتاه خمصصة ىي قناة  ادلعلومات. قناة مدة ادلكادلة ادلشفرة ضمنها طيلة
 نوعاف: وذلا 

خمصصة تنقل الكالـ ادلرمز  يةاعتاار : وىي قناة Full Rate-TCH ادلعلومات مبعدؿ نقل كامل قناة - أ
 .اذلابطو الصاعد  ادلسارينيف  TDMAكل إطار   يف وتشغل قناة فيزايئية واحدة 13kbpsمبعدؿ 

خمصصة تنقل الكالـ ادلرمز  يةاعتاار : وىي قناة Half Rate-TCH ادلعلومات مبعدؿ نقل نصفي قناة - ب
ف حيث تتناوب كل قناات متتاليٌن TDMAين تشغل قناة فيزايئية واحدة من كل إطار  6.5kbpsمبعدؿ 

TCH/HR  مع اخنفاض جودة الصوت. دما يضاعف سعة اخللية، نفسهافيزايئية القناة العلى استخداـ  
منو،  TDMA-24 ادلعلوماتتشغل قنوات  Traffic Multiframeإطار متعدد  TDMAs-26يشكل كل 

ادلسؤولة عن  SACCHقناة التحكم ادلرافقة الاطيئة  من قالالثالث عشر  TDMAيستخدـ اإلطار  بينما
ؿ استخداـ اإلطار ادلتعدد لنقل حا األخًن فاليستخدـ إال يف TDMAدديومة وجودة االتصاؿ، أما اإلطار 

 . 4 - 3 الشكل كما يوضح TCH/HR ادلعلومات مبعدؿ نقل نصفي قنوات
قدرىا  Duplex Gapتردداًي بفجوة ازدواجية  عن اجلزء اذلابط ادلعلوماتيفصل اجلزء الصاعد من قناة 

45MHz  يف حاؿGSM900 75وMHz  يفGSM1800.  ابإلضافة إىل ذلك يفصل اجلزءاف الصاعد
أف  الوحدة ادلتحركةعلى  GSMاليشرتط النظاـ  حيثزمنيًا مبدة ثالث رشقات،  TCHواذلابط من القناة 

  ة اجلهاز النقاؿ وخيفض استهالؾ الطاقة.ينتستقال يف نفس اللحظة دما ياسط بترسل و 

 تسلسل قنوات ادلعلومات ضمن اإلطار ادلتعدد – 4 - 3 الشكل
ISSN: 2617-989X 52 



 

 

 :Broadcasting Channel (BCH)قنوات البث  -2.3
 الالزمة تحكميةالعلومات دلاب ادلتحركة الوحداتلتزويد  احملطة الثابتةتستخدمها  على ادلسار اذلابطىي قنوات 

 اث:معها. يوجد ثالث قنوات لل  خدمة وادلزامنةإلجياد الشاكة واختيار اخللية ادل
 : Broadcast control channel (BCCH)قناة البث التحكمية -1.2.3

 System Information معلومات النظاـ لاث احملطة الثابتةتستخدمها  على ادلسار اذلابط يةاعتاار ىي قناة 

 إليها وتتضمن: والنفاذالشاكة  علىمن التعرؼ  الوحدة ادلتحركةاليت دتكن 
 BCCHترددات قنوات الاث التحكمية حتوي : وىي قائمة BCCH Allocation 1 (BA1)القائمة  -

 تردد كحد أقصى(. 32خالاي اجملاورة للخلية )لل
  Cell Identity (CI)ىوية اخللية  -
 Location Area Identity (LAI)ىوية ادلنطقة احمللية  -
 . Cell Selectionمعامالت اختيار اخللية  -
 CCCHمعلومات عن قنوات التحكم ادلشرتكة  -
 HSNوالػ MA Listكالقائمة   معامالت القفز الرتددي -

اإلطار الثالث والرابع رشقات طايعية ترسل دوراًي يف ضمن أربع ىذه ادلعلومات  الاث التحكميةقناة حتمل 
 .51TDMA-Multiframe إطار متعدد حتكمي كلمن   واخلامس والسادس

 :Synchronization Channel (SCH)قناة التزامن  -2.2.3

تزود احملطات النقالة ابدلعلومات الالزمة للتعرؼ على اخللية إبرساؿ  ادلسار اذلابطعلى  يةاعتاار ىي قناة بث 
 BCCHلرتدد القناة  TS0األوىل احلصة الزمنية  ضمن 10TDMAكل   يف اإلطار الثاين من SBرشقة التزامن 

 :رشقة التزامن ىذه وتتضمن( يف الشكل أدانه Main BCHH الرتكياة بنية أتمل)

 BSICمعرؼ اخللية   -
  .2,715,647و  0ويرتاوح مابٌن  حالياً  احملطة الثابتةالذي ترسلو  (FN) رقم اإلطار -

 :Frequency Correction Channel (FCCH)  ضبط الرتددقناة  -3.2.3

 Local Oscilatorادلهتز احمللي  تردد لضاط الوحدة ادلتحركةتستخدمها  على ادلسار اذلابط يةاعتاار وىي قناة 

دما  عن الرتدد ادلركزي احلامل 67.7kHzموجة جياية مستمرة مزاحة مبقدار  ضاط الرتددحيث حتمل قناة 
الوحدة االستقااؿ لدى طرؼ و  احملطة الثابتةعلى حتديد مقدار االنزايح الرتددي بٌن طرؼ اإلرساؿ يف يساعد 
 سلسلة من األصفارتتضمن  اليت FB ضاط الرتددرشقة ابستخداـ  يتحقق ذلكومن مث تصحيحو،  ادلتحركة

ضمن احلصة الزمنية  10TDMA بت ترسل بشكل دوري يف اإلطار األوؿ من كل 142بطوؿ  والواحدات
إلضافة إىل ضاط الرتدد تستفيد الوحدة ادلتحركة من ىذه اب .BCCHالاث التحكمية  قناةلرتدد  TS0األوىل 

 .ال أـ BCCH حتكمية بثقناة  ىو تردد رتددىذا الما إذا كاف  معرفةيف  القناة
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 : CCCH قنوات التحكم املشرتكة -3.3

 : Paging Channel (PCH)قناة النداء  -1.3.3
ابستمرار يف وضع السكوف وتتأكد من  الوحدة ادلتحركةتراقاها  على ادلسار اذلابط مشرتكة يةاعتاار وىي قناة 

ىوية ادلشرتؾ أو  IMSI ىوية ادلشرتؾ الدوليةيف رسائل النداء، فإذا احتوت رسالة النداء على  اعدـ وجود عنواهن
تستخدـ قناة النداء تردد قناة الاث . ابنتظار الرد مكادلة واردة لدى ىذا ادلشرتؾفهذا يعين أف  TMSIادلؤقتة 

 الوحدة ادلتحركةحبيث تراقب  Paging Blocksنفسو، ويتم جتميعها ضمن كتل نداء  BCCHالتحكمية 
 IMSI دوليتٌن ديكن لكتلة النداء أف حتمل ىوييتالكتلة ادلخصصة ذلا فقط دما يوفر استهالؾ الاطارية. 

 خمتلفة. TMSIخمتلفتٌن أو أربعة ىوايت مؤقتة  دلشرتكٌن
 :Access Grant Channel (AGCH) النفاذقناة منح  -2.3.3

 النفاذالرفض على طلاات  للرد ابدلوافقة أو احملطة الثابتةتستخدمها  ادلسار اذلابطعلى مشرتكة  حتكم وىي قناة
من  الوحدة ادلتحركةن . كما أهنا حتمل معلومات دتك  RACHعلى القناة  ادلتحركة الوحداتاليت تتقدـ هبا 

 Mainيف بنية اإلطار ادلسندة إليها إلكماؿ االتصاؿ.  SDCCH ادلخصصة ادلستقلة التحكمقناة معرفة 
BCCH،  يتم زتل القناةAGCH  وتشغل القناتٌن الاث التحكمية  الفيزايئية اليت حتمل قناة قناةالعلى نفس

AGCH/PCH 36 51 ضمن اإلطار ادلتعدد إطار خمتلف 36تنتمي إىل  حصة زمنيةTDMA-

Multiframe 2كتل كل كتلة منها أربعة حصص زمنية. ديكن ختصيص عدد من ىذه الكتل )  9 ضمن وتنظم 
. من PCHوترتؾ بقية الكتل لتستخدمها قناة النداء  AGCH النفاذمثال( لتستخدـ فقط من قال قناة منح 

 .AGCH Block النفاذ جهة أخرى عندما تكوف أحد كتل النداء فارغة ديكن استخدمها ككتلة منح
 :Random Access Channel (RACH) النفاذطلب قناة  -3.3.3

تستخدمها احملطات النقالة لالنتقاؿ من وضع السكوف إىل  على ادلسار الصاعدمشرتكة  يةاعتاار وىي قناة 
ابستخداـ  طلب النفاذ عرب ىذه القناةالوضع النشط بطلب خدمة ما كطلب أتسيس مكادلة، ديكن للمشرتكٌن 

 Mainالانية عند اعتماد  على ادلسار اذلابط BCCHعلى الرتدد الصاعد ادلقابل لرتدد القناة  AB النفاذرشقة 

BCCH  نقل رتيع قنوات الاث وقنوات التحكم ادلشرتكة على نفس الانية  ىذه تتيح. 5 - 3 الشكلادلاينة يف
 .القناة الفيزايئية ضمن اإلطار ادلتعدد
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 :Dedicated Control Ch. (DCCH) قنوات التحكم المخصصة -4.3

 :(SDCCH) املستقلةالتحكم املخصصة قناة  -..3.4

قناة  ( ىيStandalone Decdicated Control Channel) SDCCH ادلستقلةالتحكم ادلخصصة قناة 
لتأسيس ادلكادلة، تستخدـ ىذه القناة  الصاعدو  اذلابط ينادلسار تستخدـ على  خمصصة ثنائية االجتاهحتكم 

 للتشوير يف مرحلة أتسيس ادلكادلة وتفيد يف:
   Authenticationالتحقق من ىوية طالب اخلدمة  -1
 االتفاؽ على طريقة التشفًن ادلراد استخدامها يف ادلكادلة -2
 Location Updatingحتديث ادلوقع  -3
 الالزمة إلجراء ادلكادلة. للمشرتؾ  TCH ادلعلوماتقناة  ختصيص -4
 يف وضع السكوف. SMSنقل الرسائل القصًنة  -5

 :Slow Associated Control Ch. (SACCH) املرافقة البطيئة قناةال -2.4.3
ادلكادلة كقناة مرافقة أثناء أتسيس  ابلوصلة الراديويةللتحكم  تستخدـ خمصصة ثنائية االجتاه يةاعتاار وىي قناة 

 ادلسار اذلابط، حيث تستخدـ على ادلعلومات لقناةكقناة مرافقة   أثناء ادلكادلةو  ادلستقلة التحكم ادلخصصة قناةل
سار ادللنقل الرسائل القصًنة أثناء ادلكادلة. أما على و  لنقل أوامر التحكم ابالستطاعة ومقدار التسايق الزمين

اليت حتتوي معلومات  Measurement Reportsإلرساؿ تقارير القياس  الوحدة ادلتحركةفتستخدمها  الصاعد
 عن قوة وجودة اإلشارة ادلستقالة من اخللية ادلخدمة ومعلومات عن قوة اإلشارات الواصلة من اخلالاي اجملاورة.

 :Fast Associated Control Ch. (FACCH) قناة املرافقة السريعةال -1.4.3
عند احلاجة  TCH ادلعلومات قناةـ أثناء ادلكادلة كقناة مرافقة لتستخدخمصصة ثنائية االجتاه  يةاعتاار وىي قناة 

ستعارة جزء من ادلوارد ، حيث ديكن ا ادلرافقة الاطيئة كفاية معدؿ النقل اخلاص ابلقناة  إليها وذلك يف حاؿ عدـ
لتاادؿ معلومات وتستخدـ ىذه القناة . ادلرافقة السريعة لنقل معلومات القناة ادلعلومات قناةادلخصصة ل

 .التسليم

 Main BCCHتسلسل قنوات الاث التحكمية وقنوات التحكم ادلشرتكة ضمن اإلطار ادلتعدد يف الانية  – 5 - 3 الشكل
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 أنواع الرشقات: -4
 منهاختتلف من حيث بنيتها ووظيفتها وعدد احلقوؿ اليت تتألف  GSMاؾ ستس أنواع للرشقات يف النظاـ ىن

 .6 - 3 الشكل يف ناينها

 : Normal Burst (NB)الرشقة الطبيعية  -1.4
جلميع القنوات ابستثناء القناة والتحكم  ادلعلوماتيستخدـ ىذا النوع من الرشقات لنقل ادلعطيات على قنوات 

RACH وFCCH وSCH .:وتتكوف من 
 .ادلشفرة بت حتمل رموز الصوت 57كل منهما حبجم  Data Blocks حقلي معلومات -
لتقدير القناة  Equalizerيستخدمها ادلسو ي  Training Sequence بت 26بطوؿ  اختاارسلسلة  -

Channel estimation  استخراج اإلشارة ادلرغوبة على ستقال مع ظروؼ االنتشار احلالية و موائمة ادلو
خمتلفة. تستخدـ سلسلة ( TSC) اختاار. يوجد ذتانية سالسل القناةالرغم من التشويو الذي تسااو 

اليت  ختااراالنفسها يف رتيع الرشقات الطايعية يف اخللية، حبيث تكوف خمتلفة عن سلسلة  ختااراال
على التمييز بٌن  الوحدة ادلتحركةتستخدمها اخللية اجملاورة اليت تستخدـ احلامل الرتددي نفسو، دما يساعد 

يف وسط الرشقة الطايعية لكوف التداخل يف الرمز  ختااراالسلسلة اي اليت تستخدـ نفس الرتدد. ترسل اخلال
ISI .يكوف أعظميا يف طريف الرشقة  

 أنواع الرشقات وبنيتها – 6 - 3 الشكل
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 على أف القناة للداللةألغراض التحكم بت  1كل منهما  Steal flag عالميت استعارة حقل ادلعلومات -
 بشكل مؤقت. ادلعلومات حقليأحد قامت حبجز  FACCH ادلرافقة السريعة

تفيد يف منح  000أتخذ القيمة  يف بداية الرشقة ثالث بتاتالاداية عاارة عن  بتات: الاداية والنهايةبتات  -
النهاية  وبتات. Ramp upىذه العملية االستطاعة وتسمى لصعود  الالـزمرسل اجلهاز النقاؿ الزمن 

 ذلاوطتفيد يف منح مرسل اجلهاز النقاؿ الزمن الالـز  000أتخذ القيمة  يف هناية الرشقة ثالث بتات
يف  Ramp Downو Ramp Upالػتفيذ عملييت  .Ramp downعملية ال ىذه االستطاعة وتسمى

 .ISIمن التغًنات السريعة يف االستطاعة كما تفيد يف ختفيض التداخل بٌن الرشقات  رسلهاز ادلزتاية اجل
كل رشقتٌن بٌن   مسافة أماف( تلعب دور 30.46µsبت ) 8.25وىي مدة : Guard Period عزؿفرتة  -

النسخ حيث تصل الناتج عنو  ISIالمتصاص أثر ادلسارات ادلتعددة وختفيض التداخل بٌن الرموز متتاليتٌن 
 الرشق السابقة نسخمن التداخل الناتج عن  . تكفي ىذه الفرتة حلماية الرشقةادلتأخرة ضمن ىذه الفرتة

 تقريااً. 9Kmسار أعظمي قدره ادلتأخرة بفرؽ م
 : Frequency Correction Burst (FB) ضبط الترددرشقة  -2.4

 وتتكوف من:لتمكن احملطات النقالة من تصحيح الرتدد  FCCH ضاط الرتددتستخدمها قناة و 
عاارة عن سلسلة متناوبة من الواحدات واألصفار  fixed bits Sequenceسلسلة ضاط الرتدد  -

 بت. 142حجمها ( 1010.…1010)
 دوماً.  000أتخذ القيمة  يف بداية وهناية الرشقة : ثالث بتاتالاداية والنهايةبتات  -
 بعد بتات النهاية. بت 8.25 مبدة Guard Periodعزؿ فرتة  -

 :Synchronization Burst (SB)رشقة التزامن  -3.4
 اإلطار وتتكوف من:إلرساؿ ادلعلومات الالزمة لتزامن  SCHتستخدمها قناة التزامن 

 TDMAعن اإلطار  بت تتضمن معلومات 39كتلتٌن كل منهما بطوؿ  -
 بت 64بتات تزامن بطوؿ  -
 .مشاهبة لتلك ادلستخدمة يف الرشقة الطايعية عزؿوفرتة  الاداية والنهايةبتات  -

 :Access Burst (AB) النفاذرشقة  -4.4
 لتسليم وتتكوف من:اب لنفاذطلب ال FACCHوالقناة  لنفاذطلب ال RACHتستخدمها القناة 

 .النفاذبت تتضمن معلومات  36و بت للتزامن 41 -
 العزؿ.بتات قال فرتة  3بتات يف بداية الرشقة و TB :8 ة والنهايةايالادبتات  -
 عزؿفرتة  النفاذتستخدـ رشقة  :(251.8µs) بت 68.25طويلة نسايًا مبدة  Guard Period عزؿفرتة  -

 الوحدة ادلتحركة دتتلك ال إذفيها أكرب،  collisionاحتماؿ التضارب  لكوفأطوؿ مقارنة باقية الرشقات 
تصغًن حجم  لذلك جيري. عربىا النفاذادلطلوب تطايقو مع اخللية ادلراد معلومات عن التسايق الزمين 

  يقلل احتماؿ التضارب.دما  %49بت أي حوايل  77جبعل انشغالية الرشقة  النفاذاإلرساؿ ضمن رشقة 
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 :Dummy Burst (DB)الرشقة الوهمية  -5.4
، يةاعتاار وىي رشقة ال حتوي أي معلومات تستخدـ عندما ال يتم استخداـ القناة الفيزايئية من قال أي قناة 

 وتتكوف من:
 بت  58كتلتٌن من الاتات كل منهما بطوؿ  -
 بت  26بطوؿ  اختاارسلسلة  -
 بتات الذيل: عاارة عن ثالثة بتات يف بداية الرشقة وثالثة يف هنايتها  -
 .بت 8.25بطوؿ  عزؿفرتة  -

 القنوات يف نظاـ اجليل الثاين –فيديو 
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 أسئلة:
 من مئة. 60لكل سؤاؿ، عالمة النجاح  أربع عالمات سؤاؿ، 25

 إلرساؿ رشقة واحدة: يكفي -1
 حصة زمنية واحدة - أ

 Multi frameإطار متعدد واحد  - ب
 واحد TDMAإطار  - ت
 Superframeإطار فائق الطوؿ  - ث

 إمأل الفراغ التايل: مدة اإلطار ادلتعدد ادلستخدـ للتحكم............ مدة اإلطار ادلتعدد ادلستخدـ لنقل -2
 رموز الصوت:

 أصغر - أ
 أكرب - ب
 تساوي - ت
 كل ماساق دمكن - ث
  دماساق ليس أايً  - ج

إمأل الفراغ التايل: مدة اإلطار فائق الطوؿ ادلستخدـ للتحكم............ مدة اإلطار فائق الطوؿ  -3
 ادلستخدـ لنقل رموز الصوت:

 أصغر - أ
 أكرب - ب
 تساوي - ت
 كل ماساق دمكن - ث
 ليس أايً دما ساق - ج

 كػ:  الفيزايئية ىيالقناة ديكن أف تستخدـ  -4
 قناة بث  - أ

 قناة مشرتكة  - ب
 قناة خمصصة - ت
 كل ماساق - ث
 ليس أاي دما ساق - ج
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 على: TDMAحيتوي اإلطار  -5
 Super frameأكثر من إطار فائق الطوؿ  - أ

 Multi frameأكثر من إطار متعدد  - ب
 Hyper frameأكثر من إطار أعظمي  - ت
 كل ماساق - ث
 ليس أايً دما ساق - ج

 ابستخداـ القناة:يتم نقل رموز الصوت ادلشفرة  -6
 AGCH - أ

 BCCH - ب
 PCH - ت
 RACH - ث
 TCH - ج

 أحد ىذه القنوات ىو قناة خمصصة: -7
 AGCH - أ

 BCCH - ب
 PCH - ت
 RACH - ث
 TCH - ج

 :الصاعد فقط ادلسارجتاه تستخدـ يف وحيدة اال قناة ىو القنوات ىذه أحد  -8
 AGCH - أ

 BCCH - ب
 PCH - ت
 RACH - ث
 TCH - ج

 :عرب القناة ادلسار اذلابطيتم إرساؿ تقارير قياس  -9
 SDCCH - أ

 RACH - ب
 SACCH - ت
 FACCH - ث

 عرب القناة: BSICيرسل معرؼ اخللية  -10
 BCCH - أ

 PCH - ب
 FCCH - ت
 SCH - ث
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 :يتم تاادؿ معلومات التحقق عرب القناة -11
 SDCCH - أ

 RACH - ب
 SACCH - ت
 FACCH - ث

 :لتسليم عرب القناةاب النفاذيتم  -12
 SDCCH - أ

 RACH - ب
 SACCH - ت
 FACCH - ث

 :يف وضع السكوف عرب القناة SMSيتم إرساؿ الرسائل القصًنة  -13
 SDCCH - أ

 RACH - ب
 SACCH - ت
 FACCH - ث

 :أثناء ادلكادلة عرب القناة SMSيتم إرساؿ الرسائل القصًنة  -14
 SDCCH - أ

 RACH - ب
 SACCH - ت
 FACCH - ث

 :عرب القناة أتسيس ادلكادلةيتم إرساؿ طلب  -15
 SDCCH - أ

 RACH - ب
 SACCH - ت
 FACCH - ث

 :أحد ىذه القنوات ال تستخدـ الرشقة الطايعية -16
 AGCH - أ

 BCCH - ب
 FCCH - ت
 PCH - ث

 :BCCHأحد ىذه ادلعلومات ال يتم إرساذلا عرب القناة  -17
 cell Identityىوية اخللية  - أ

 LAIىوية ادلنطقة احمللية  - ب
 Frame numberرقم اإلطار  - ت
 اخللية اختيارمعامالت  - ث
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 تشغل: Half Rate TCHقناة نقل ادلعلومات مبعدؿ نقل نصفي  -18
  TDMAقناة فيزايئية من كل إطار  - أ

 متتاليٌن  TDMAقناة فيزايئية من كل إطارين  - ب
 TDMAنصف قناة فيزايئية من كل إطار  - ت
 متتاليٌن TDMAنصف قناة فيزايئية من كل إطارين  - ث

 عرب القناة: BA2يتم إرساؿ القائمة  -19
 BCCH - أ

 SDCCH - ب
 SACCH - ت
 FACCH - ث

  :لنفاذطلب الأي من القنوات التالية يستخدـ  -20
 BCCH - أ

 CCCH - ب
 SDCCH - ت
 TCH - ث

 أحد ىذه القنوات ليست قناة مشرتكة:  -21
 AGCH - أ

 RACH - ب
 PCH - ت
 FCCH - ث

 :هاديكن لكتلة النداء أف حتملاألعظمي الذي  TMSIعدد اذلوايت ادلؤقتة  -22
 1 - أ

 2 - ب
 4 - ت
 8 - ث

 : main BCCHأي من التشكيالت التالية ىي التشكيلة  -23
 FCCH + SCH + BCCH+ CCCH+ SDCCH + SACCH - أ

 FCCH + SCH + BCCH+ CCCH - ب
 SDCCH + SACCH - ت
 FCCH + SCH + BCCH+ SDCCH + SACCH  - ث

 يف: ختاارترسل سلسلة اال -24
 بداية الرشقة الطايعية - أ

 وسط الرشقة الطايعية - ب
 هناية الرشقة الطايعية - ت
 جزء يف بداية الرشقة الطايعية وجزء يف هنايتها - ث
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 .......من فرتة العزؿ يف الرشقة الطايعية: Access Burstفرتة العزؿ يف رشقة النفاذ ل الفراغ: مأك -25
 أقصر - أ

 أطوؿ - ب
 تساوي - ت
 متغًنة - ث

 
 

 األجوبة:
 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 أ ب ت ث ج ج ج ث ت ث أ ث أ ت ب ت ت ب ت ب ث ت ب ب ب
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 الرابع الفصل

 معاجلة الكالم

 ملخص:
الصوت البشري أثناء ادلكادلة بدءًا من فم ادلتكلم  اإلرساؿ واإلستقباؿ اليت دير هبا مراحلىذا الفصل  يشرح

 وضغط وتشفري وتفريق وغري ذلك.وانتهاًء أبذف ادلستمع دبا يف ذلك من تقطيع ورقمنة 
 

 كلمات مفتاحية:
 ادلرمز التلفيفي، عمق ادلفرؽ، التنوع الزمين، ترميز القناة، ترميز الكالـ،تردد التقطيع، مستوايت التكمية، 

 .التعديل تشكيل الرشقة، التشفري،
 

 :تعليمية أهداف
 : الفصل يتوقع منك أف تكوف قادراً على أف ابعد دراستك ذلذ

 النظاـ اخللوي مراحل اإلرساؿ واإلستقباؿ يفتعدد  -1
 دور ترميز الكالـ يف ضغط الصوت توضح -2
 يف تصحيح األخطاء التفريقشرح أمهية ترميز القناة و ت -3
 وسبب اختيارهنظاـ اجليل الثاين منط التعديل ادلستخدـ يف تتعرؼ على  -4
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 مقدمة: -1
الديكن مساعها إال ضمن بضعة مئات خيرج الكالـ من فم ادلتصل على شكل إشارات صوتية سباثلية يف اذلواء 

كهرابئية سباثلية مث رقمنتها لتسهل   اتويلها إ ى إشار البد للوحدة ادلتحركة ادلرسلة من ربلذلك  من األمتار.
بينما تقـو الوحدة ادلتحركة  معاجلتها وضغطها وتشفريىا مث ربويلها إ ى إشارة كهرطيسية وإرساذلا رلدداً يف اذلواء.

ادلستقبلة إبجراء العمليات ادلعاكسة للحصوؿ على اإلشارات الصوتية فمثال التشفري يف طرؼ اإلرساؿ يقابلو 
رساؿ واالستقباؿ أثناء مراحل معاجلة الكالـ يف اإل 1 - 4 الشكليلخص طرؼ االستقباؿ.  فك التشفري يف

 .يف ىذا الفصل ادلكادلة واليت سنتناوذلا ابلتفصيل

 :A/D Conversionالتحويل التماثلي الرقمي  -2
وذلك ابستخداـ زلوؿ سباثلي  الوحدة ادلتحركةتعترب رقمنة الكالـ التماثلي أحد الوظائف األساسية اليت تقـو هبا 

على شكل إشارة كهرابئية سباثلية . حيث يكوف دخل احملوؿ ىو الصوت ادلنطوؽ A/D Converterرقمي 
  .2 - 4 الشكليف كما ىو موضح   )واحدات وأصفار(وخرجو رلموعة من البتات 

 

 مراحل معاجلة الكالـ أثناء ادلكادلة يف طرؼ اإلرساؿ وطرؼ اإلستقباؿ  -1 - 4 الشكل

 رقمنة الكالـ -2 - 4 الشكل
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 وتشمل ثالث مراحل فرعية ىي: PCMابستخداـ عملية تعديل الرتميز النبضي  ىذه يتم إصلاز عملية التحويل 
 : Samplingأخذ العينات  -1

ادلبّين يف  Tsمن مضاعفات دور التقطيع  يتم أخذ عينات من اإلشارة التماثلية يف حلظات زمنية معينة
. تعتمد دقة توصيف اإلشارة التماثلية ابلشكل الرقمي على معدؿ أخذ العينات يف 3 - 4 الشكل

. تنص نظرية التقطيع على أنو الستعادة sampling frequencyالثانية الذي يسمى تردد التقطيع 
برتدد تقطيع أكرب أو  هاتقطيع جيب على ادلرسلرؼ االستقباؿ اإلشارة التماثلية دوف تشويو يف ط

)شرط شانوف(. ال تزيد ادلركبات الرتددية للصوت البشري الطبيعي عن  ضعفي أكرب تردد فيها يساوي
3.4kHz 6.8، وابلتايل وفقاً لنظرية التقطيع إف تردد التقطيع جيب أف اليقل عنkHz.   كما ىو احلاؿ

عينة دبعدؿ ) 8kHzتردد التقطيع  GSMاجليل الثاين يستخدـ نظاـ  اذلاتفي،يف معظم نظم االتصاؿ 
 حيقق شرط شانوف. ( وىذا125µsكل 

 

 :Quantizationالتكمية  -2
يف ىذه ادلرحلة يتم إعطاء كل عينة قيمة معينة. حيث يتم تقريب العينة ادلقاسة ابختيار أقرب قيمة 
إليها من رلموعة منتهية من القيم معرفة مسبقاً. ربتوي ىذه اجملموعة على عدة قيم تسمى مستوايت 

مفهـو التكمية ويتضح منو أنو ديكن أف ينتج عن عملية التكمية خطأ  4 - 4الشكل التكمية. يبّي 
اجليل مستوى يف  8192طفيف. تعتمد دقة التكمية على عدد مستوايت التكمية ادلستخدمة وىي 

 .   GSMالثاين 

 أخذ العينات  -3 - 4 الشكل

 التكمية -4 - 4الشكل 
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 :Codingالرتميز  -3
13bits (132شلثلة على  binaryيتم يف ىذه ادلرحلة ربويل القيمة ادلكماة إ ى قيمة ثنائية  8192.) 

 .0111010011101سبثنل ابلشكل  3741على سبيل ادلثاؿ القيمة ادلكماة 
ةً  13عينة يف الثانية مرمزة على  8000عن عملية التحويل التماثلي الرقمي ينتج  وابلتايل يكوف معدؿ البت  خان

. وإذا أخذان بعّي االعتبار تشارؾ شبانية مشرتكّي على نفس احلامل الرتددي يصبح 104kbpsعلى خرج احملوؿ 
 8 معدؿ البت الواجب نقلو 104kbps 832 kbps  . وىو معدؿ بت ال يناسب احلامل الرتددي ادلتاح يف

GSM  270حيث التتجاوز سرعة النقل فيوkbps لذلك جيب زبفيض معدؿ البت بطريقة ما، يتم ربقيق .
 ذلك بفضل ترميز الكالـ وىي ادلرحلة اليت تلي مرحلة الرقمنة مباشرة.

 :Speech Codingترميز الكالم  -3
لرئيسي لتخفيض معدؿ البت ىو إرساؿ معلومات عن الصوت بداًل من إرساؿ الصوت نفسو،  ا إف ادلفتاح 
يشابو ذلك إرساؿ النوطة ادلوسيقية بداًل من إرساؿ ادلوسيقا نفسها. حيث حيلل ترميز الكالـ عينات الكالـ 

. تبدأ ادلعامالتوت ابالعتماد على ىذه ادلستقبلة بتوليد الص الوحدة ادلتحركةيتم إرساذلا لتقـو  معامالتليعطي 
بينما يلعب اللساف واألسناف  toneمعاجلة الصوت البشري من احلباؿ الصوتية اليت تولد نغمة الصوت 

 GSMيغري طبيعة نغمة الصوت. يهدؼ ترميز الكالـ يف مرتفع  سبرير والشفتاف والتجويف الفكي دور مرشح
 إ ى احلصوؿ على معلومات عن نغمة الصوت وعن ادلرشح من أجل ضغط الصوت. 

حيث يتم تقسيم العينات إ ى كتل كل كتلة منها بطوؿ  Segmentationيسبق ترميز الكالـ عملية التقسيم 
20ms الصوت اخلاصة هبا فينخفض حجم  معامالت. يقـو مرمز الكالـ دبعاجلة الكتلة للحصوؿ على

. وابلتايل 5 - 4 الشكلكما يبّي   (1/8)أي نسبة الضغط  260bitإ ى  2080bitادلعطيات الالـز إرسالو من 
لينخفض معدؿ البت على احلامل الرتددي ابعتبار تشارؾ  13kbpsيصبح معدؿ البت على خرج مرمز الكالـ 

وىذا يالئم معدؿ النقل ادلتاح على احلامل  104kbpsإ ى  832kbpsشبانية مشرتكّي على استخدامو من 
ال أيخذ مرمز الكالـ مشكالت القناة  الرتددي مع فائض يتم استغاللو للتغلب على استجابة القناة حيث

اة التفريقالراديوية بعّي االعتبار. تلعب مرحليت ترميز القناة و   دورًا ىامًا يف تصحيح اخلطأ وذباوز عيوب القن
 .الالسلكية

 ضغط ادلعطيات ومعدؿ اإلرساؿ على دخل وخرج مرمز الكالـ -5 - 4 الشكل
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 :Channel Codingترميز القناة  -4

 اً بت 456ويعطي على خرجو كدخل دلرمز القناة بت   262وعددىا تستخدـ البتات الناذبة عن ترميز الكالـ 
حسب األمهية إ ى  260الػبتات الدخل . حيث يتم تصنيف 2.57ىو  ىنا coding rateوابلتايل معدؿ الرتميز 

 ىي:و  6 - 4 الشكلمبينة يف  ثالث كتل
 مهمة حداً  ان بت 50الكتلة األو ى:  -1
 مهمة ان بت 132الكتلة الثانية:  -2
 األقل أمهية اً بت 78الكتلة الثالثة:  -3

 CRC تدقيق الذي يضيف إليها ثالث بتات Block coderيتم إرساؿ الكتلة ادلهمة جدا إ ى ادلرمز الكتلي 
اخلطأ. يتم  لكشفالبتات الثالث ادلضافة ادلستقبل ستخدـ حيث ي اً بت 53ليعطي ادلرمز الكتلي على خرجو 

دلهمة جدًا و اً بت 53إرساؿ  ا لكتلة  ا من الكتلة ادلهمة ابإلضافة إ ى أربع بتات ذيل )اجملموع  اً بت 132من 
189bit إ ى مرمز تلفيفي )convolutional coding  وابلتايل يعطي على خرجو  1/2دبعدؿ ترميز يساوي
اخلطأ. أما البتات األقل أمهية فاليتم تطبيق ترميز القناة عليها  لتصحيحتستخدـ البتات اإلضافية ىنا  اً بت 378

  .اً بت 456وترسل كما ىي ليصبح رلموع البتات على خرج العملية ككل 
 

، يرفع ترميز القناة معدؿ اإلرساؿ إ ى 13Kbpوخبالؼ ترميز الكالـ الذي خيفض معدؿ اإلرساؿ إ ى 
22.8Kbps   7 - 4الشكل كما ىو موضح يف. 

 مرمز القناة يف نظاـ اجليل الثاين – 6 - 4 الشكل

 معدؿ اإلرساؿ على خرج كل من احملوؿ التماثلي الرقمي ومرمز الكالـ ومرمز القناة – 7 - 4الشكل 
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 :Interleaving التفريق -5
إذا مت تعديل إشارة الصوت وإرساذلا بعد ترميز القناة مباشرة ستخضع سلسلة متتالية من البتات لظروؼ القناة 

ز القناة على تصحيح اخلطأ وفقداف ىذه السلسلة يف الظروؼ ها شلا قد يؤدي إ ى عدـ قدرة مرمنفسالالسلكية 
بداًل من إرساذلا دفعة  متباعدة زمنياً  السيئة للقناة. حلل ىذه ادلشكلة ديكن إرساؿ ىذه السلسلة على عدة أجزاء
 اؿ فقداف السلسلة.واحدة حبيث خيضع كل جزء لظروؼ قناة سلتلفة عن اآلخر شلا خيفض احتم

للحد من مشكلة استجابة القناة الالسلكية ادلتغرية مع  Time diversityيف ربقيق التنوع الزمين  التفريقيفيد 
األخطاء اليت تسببها الظروؼ السيئة الستجابة القناة خالؿ مدة زمنية معينة توزيع  التفريقالزمن. حيث يضمن 

أربعة حالة إرساؿ واستقباؿ  8 - 4الشكل شلا خيفض معدؿ اخلطأ. يبّي على عدة رموز بداًل من رمز واحد 
ربعة ربعة أجزاء. نالحظ ىنا أنو بغياب التفريق ديكن أف يؤدي فقداف أا مؤلف من أكل منه  A,B,C,Dموز ر 

يف الرمز  %25إ ى معدؿ خطأ  4بعمق  التفريقأجزاء متتالية إ ى فقداف رمز أبكملو. بينما يؤدي ذلك بوجود 
 يصحح بفك ترميز القناة.    

 مثاؿ يوضح أمهية استخداـ التفريق مع ترميز القناة  – 8 - 4الشكل 
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ستوى البت وتوزع فيها بتات على مرحلتّي، تتم ادلرحلة األو ى على ماجليل الثاين يف  اإلطار الكالمي تفريقيتم 
 لتفريقاب ، تسمى ىذه ادلرحلة أيضاً اً بت 57منها  كل B0,….,B7على شباف كتل معطيات اإلطار الكالمي 

أما ادلرحلة الثانية فتتم على مستوى كتلة ادلعطيات، وترسل فيها الكتل الثمانية الناذبة عن ادلرحلة  الداخلي.
حصة ّي، لذلك ربمل كل الواحدة تستطيع محل كتلت احلصةأف  اً متتالية. علم حصص زمنيةاألو ى ضمن شباف 

. يؤدي تلف coded bitsبرتميز القناة  مرمزين سلتلفّي تنتمياف إ ى إطارين كالميّي كتلتّي من ادلعطيات  زمنية
 بفك ترميز القناة. اتصحيحه ديكن اإلطار الكالمييف  أخطاء متفرقةإ ى  التفريقحصة زمنية واحدة بوجود 

 عند تلف حصة زمنية واحدة وكذلك أثر غياب أحد أو كلتا مرحلتيو: التفريقأثر  1 - 4اجلدوؿ يبّي 

عند  على اإلطار الكالمي التفريقأثر  ادلرحلة الثانيةيف  تفريقمع  ادلرحلة الثانيةيف  تفريق بدوف
 تلف حصة زمنية واحدة

موزعة على امتداد  اً بت 114تلف  
 اً بت  456

موزعة على امتداد  اً بت 57تلف 
 اً بت 456

 ادلرحلة األو ىيف  تفريقمع 

 ادلرحلة األو ىيف  تفريق بدوف متتالية. اً بت 57تلف  متتالية اً بت 114تلف 
 أمهية مرحليت التفريق األو ى والثانية  – 1 - 4اجلدوؿ 

  فبدال من وصوؿ اإلطار الكالمي خالؿ أربع حصص زمنية إ ى أتخري اإلرساؿ واإلستقباؿ  التفريقيؤدي
(، يستغرؽ وصوذلا شبانية حصص زمنية أي 18.46msمتالحقة أي خالؿ ) TDMAضمن أربعة إطارات 

(36.92ms وبشكل عاـ ابزدايد عمق .) يزداد التأخري وينخفض معدؿ اخلطأ.ؽ ادلفرن 

   لتفريق 22بعمق  ؽمفرن  يستخدـ بينما 4 بعمقؽ مفرن  التحكم نظاـ اجليل الثاين لتفريق معطياتيستخدـ 
   .كالرسائل القصرية وبياانت اإلنرتنت  البياانت

 آلية تفريق اإلطار الكالمي يف اجليل الثاين – 9 - 4الشكل 
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 :Cipheringالتشفري  -6
ادلقصودة. تسمى  الوحدة ادلتحركةيهدؼ التشفري إ ى ترميز الرشقة حبيث ال ديكن فك ترميزىا إال من قبل 

وىي خوارزمية تشفري زلافظة أي ال ينتج عنها زايدة يف  A5خلوارزمية اب GSMاجليل الثاين خوارمية التشفري يف 
يتم توليد  حجم ادلعطيات ادلشفرة، وابلتايل فإف ادلعطيات على دخل وخرج عملية التشفري ذلا نفس احلجم.

سلتلف عن فتاح تشفري دبكل مكادلة يتم تشفري   لتحسّي السريةو  ،A8مفتاح التشفري ابستخداـ اخلوارزمية 
 ادلكادلات اليت أجراىا ادلشرتؾ. سابقاهتا من

 : Burst Formating تشكيل الرشقة -7
سلسلة والوحدة ادلتحركة جيب أف تضم معلومات إضافية ك احملطة الثابتةكما ذكران سابقاً، أي عملية إرساؿ بّي 

هدؼ تشكيل بداية وثالث بتات هناية. يبتات  ثالثو  steal flag ستعارة ابيتو ، اً بت 26ادلكونة من  اإلختبار
اليت ربمل معلومات الصوت ادلشفرة. يؤدي ذلك إ ى زايدة كتلة ادلعطيات الرشقة إ ى إضافة ىذه البتات إ ى  

اإلضافية مهمة للتسوية  البتاتزايدة معدؿ البت، ىذه مايؤدي إ ى  148bitإ ى  114bitحجم الرشقة من 
 بت تستخدـ كفرتة محاية بّي الرشقات، وهبذا 8.25يضاؼ إ ى ذلك  يف طرؼ االستقباؿ.وتقدير القناة 

 ترددير تشارؾ شبانية مشرتكّي على حامل عتباوابألخذ بعّي اإل. 156.25bitرشقة للالنهائي جم احليصبح 
156.25bitضلصل على معدؿ النقل على احلامل الرتددي واحد 8TS / 4.615ms 270.9Kbps . 
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 :Modulationالتعديل  -8
بعد تشكيل الرشقة ينبغي ربويل )تعديل( البتات إ ى أشكاؿ موجية مث إرساذلا ابستخداـ حامل ترددي لنقلها 

. يعتمد قيمة رقمية معينة ديثل يف الوسط الالسلكي. يعرب التعديل عن ربويل البتات إ ى شكل موجي معّي
الذي حيمل بت واحد  GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)منط التعديل نظاـ الػجيل الثاين 
  مضاؼ إليو مرشح سبرير منخفض غاوصي دلقاومة الضجيج والتداخل. MSKتعديل  وىو يف الشكل ادلوجي

حيث يفصل ادلعلومات الرقمية ، الطورشلا يعطي استمرارية يف  الطوريف  ةادلفاجئ اتري التغ MSKتعديل ال يقلل
ترددين: تردد منخفض  ويستخدـضاعف ادلدة الزمنية لكل بت ي و (O) وبتات فردية (E) إ ى بتات زوجية

1f  2وتردد مرتفع 2 1f f  ويتم اختيار أحد الرتددين كالتايل:  1 - 4 الشكلكما يف 
  إذا كاف -      0E O   الطوريستخدـ الرتدد العايل مع عكس. 

  إذا كاف -  1E   و   0O   الطوريستخدـ الرتدد ادلنخفض مع عكس. 

 إذا كاف  -  0E   و   1O   الطوريستخدـ الرتدد ادلنخفض دوف عكس. 

 إذا كاف  -      1E O   الطوريستخدـ الرتدد العايل دوف عكس. 

 أمهها: أسبابعدة ومت اختياره ل GSMيف  1.3bit/s/Hzقدرىا طيفية فعالية  GMSK عديلالت يتيح

، حيث يتم فيو زبميد احلـز اجلانبية للطيف شلا خيفض التداخل بّي والتداخل الضجيج مناعتو العالية ضد -
 .Inter Carrier Interferenceاحلوامل الرتددية ادلتجاورة 

شلا يسمح ابستخداـ مضخمات استطاعة ذات فعالية  ASKابدلقارنة مع  ال حيتاج إ ى استطاعة متغرية -
 افظ على عمرىا.  عالية يف اجلهاز النقاؿ، وخيفض استهالؾ البطارية وحي

 MSKمثاؿ يوضح طريقة التعديل  – 10 - 4الشكل 

ISSN: 2617-989X 72 



 

 

 أسئلة:
 من مئة. 60سؤاؿ، مخس عالمات لكل سؤاؿ، عالمة النجاح  20

 يلعب التجويف الفكي دور: -1
 مرشح سبرير منخفض  - أ

 مرشح سبرير مرتفع  - ب
 مرشح سبرير حزمة  - ت
 مرشح قطع حزمة - ث

 تردد التقطيع ادلستخدـ ألخذ العينات الصوتية يف اجليل الثاين: -2
 3.4KHz - أ

 6.8KHz - ب
 4KHz - ت
 8KHz - ث

 تزيد ادلركبات الرتددية للصوت البشري عن:ال  -3
 3.4KHz - أ

 6.8KHz - ب
 4KHz - ت
 8KHz - ث

 أصغر تردد تقطيع حيقق شرط شانوف ألخذ العينات الصوتية البشرية ىو: -4
 3.4KHz - أ

 6.8KHz - ب
 4KHz - ت
 8KHz - ث

 ال تتضمن مرحلة التحويل التماثلي الرقمي: -5
 Quantizationالتكمية  - أ

 Speech codingترميز الكالـ   - ب
 Samplingأخذ العينات  - ت
 Codingالرتميز  - ث

 إ ى: GSMيف  يؤدي ترميز الكالـ -6
 زايدة معدؿ البت - أ

 زبفيض معدؿ البت - ب
 احلفاظ على معدؿ البت نفسو - ت
 كل ماسبق شلكن - ث
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 إ ى: GSMيؤدي ترميز القناة يف  -7
 زايدة معدؿ البت - أ

 زبفيض معدؿ البت - ب
 احلفاظ على معدؿ البت نفسو - ت
 كل ماسبق شلكن - ث

 :Block Coderيضيف ادلرمز الكتلي  -8
 Tail bits بتات بداية وهناية - أ

 Training Sequenceختبار سلسلة ا - ب
 CRCتدقيق  بتات - ت
 Steal flageستعارة بيت ا - ث

 إ ى: GSMيؤدي التشفري يف  -9
 زايدة معدؿ البت - أ

 زبفيض معدؿ البت - ب
 احلفاظ على معدؿ البت نفسو - ت
 كل ماسبق شلكن - ث

 يرسل: GSMيف  -12
 عينات الصوت ومعامالتو. - أ

 معامالتو. إما عينات الصوت أو - ب
 عينات الصوت فقط. - ت
 معامالت الصوت فقط. - ث
 يتيح احلامل الرتددي يف اجليل الثاين معدؿ نقل قدره: -11

 13Kbps - أ
 104Kbps - ب
 270Kbps - ت
 456Kbps - ث

 :Interleaverؽ ر فادل بزايدة عمق -12

 يزداد معدؿ اخلطأ  - أ

 يزداد التأخري - ب

 يزداد معدؿ الرتميز  - ت

 يزداد معدؿ البت - ث
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 معطيات التحكم .......عمق مفرؽ معطيات الصوتأكمل الفراغ: عمق مفرؽ  -13

 أكرب  - أ

 أصغر  - ب

 يساوي - ت

 كل ما سبق شلكن - ث

 أكمل الفراغ: عمق ادلفرؽ ادلستخدـ لنقل البياانت.......عمق مفرؽ معطيات الصوت -14

 أكرب  - ج

 أصغر  - ح

 يساوي - خ

 كل ما سبق شلكن - د

 :GSMيف  Interlevingيتم التفريق  -15

 دبرحلة واحدة - أ

 على مرحلتّي - ب

 على ثالث مراحل - ت

 على أربع مراحل - ث

 ابخلوارزمية: GSMتسمى خوارزمية التشفري يف  -16

 A3 - أ
 A5 - ب
 A7 - ت
 A8 - ث
 ابستخداـ اخلوارزمية: GSMيتم توليد مفتاح التشفري يف  -17

 A3 - أ
 A5 - ب
 A7 - ت
 A8 - ث

 ىو: GSMمنط التعديل ادلستخدـ يف  -18

 ASK - أ
 BPSK - ب
 GMSK - ت
 FSK - ث
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 :GMSKحيمل الشكل ادلوجي يف منط التعديل  -19

 بت واحد - أ

 بتّي - ب

 ثالثة بتات - ت

 بتاتأربع  - ث

 :GSMليست من ميزات منط التعديل ادلستخدـ يف  -20

 عالية الطيفية ال توفعالي - أ

 شلانعتو للضجيج والتداخل - ب

 ال حيتاج إ ى استطاعة متغرية - ت

 يوفر استهالؾ بطارية احملطة ادلتحركة - ث
 

 األجوبة:
 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ب ث أ ب ب ب أ ت ت ث ت ب ب ج ب ب ث ث أ أ
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 اخلامس الفصل

 مشكالت وتقنيات االتصال الالسلكي

 
 

 ملخص:
تصاؿ الالسلكية وادلشكالت اليت تتعرض ذلا عن ادلفاىيم األساسية يف نظم اال حملة عامة يتناوؿ ىذا الفصل

ستقباؿ واحللوؿ اليت يقدمها اجليل الثاين للتعامل مع ىذه للوصوؿ إىل طرؼ االكية يف رحلتها اإلشارة الالسل
ذبدر اإلشارة إىل أف الصفحات الثمانية األوىل من ىذا الفصل ىي جملرد التذكَت دبشكالت ادلشكالت. 

حبلوؿ ىذه  ررىذا ادلقبينما يعٌت  والنقالة، تصاالت الالسلكيةتها يف مقرر االاالتصاؿ الالسلكي اليت سبت دراس
دبشكالت  اً ملمعلى اعتباره ابتداًء من الصفحة التاسعة  لذلك شنكن للطالب دراسة ىذا الفصل ،مشكالت

 االتصاؿ الالسلكي.
 
 

 كلمات مفتاحية:
ستخداـ الًتدد، وز، التداخل بُت اخلالاي، إعادة افقد ادلسار، خفوت الظل، تعدد ادلسارات، التداخل بُت الرم

 الًتددي، التسوية ادلتكيفة، التسبيق الزمٍت. التفريق، القفز
 
 

 :التعليمية األهداف
 :الفصل يتوقع منك أف تكوف قادراً على أف ابعد دراستك ذلذ

 .القناة الالسلكية التقنيات ادلستخدمة يف اجليل الثاين حلل مشكالت تفهم وتشرح -1
 تتعرؼ على مبادئ التخطيط الًتددي. -2
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 مقدمة -1
ة، وذلك لويالراديوية احليز األكرب من االىتماـ والتطوير مقارنة ببقية الوصالت يف الشبكة اخلتشغل الوصلة 

يؤثر بشكل مباشر وملموس  فيهاوأي ربسن  لوياالتصاؿ اخليف نظاـ  وعنق الزجاجة لكوهنا الوصلة األبطأ
 على رضا ادلستخدـ النهائي. 

بدي رلموعة من التحدايت ي Unguidedموجو غَت  ىو وسط السلكي GSMالراديوي يف  ط االنتشارإف وس
أنواع سلتلفة شارة الالسلكية أثناء انتشارىا إىل زبضع اإلحيث والقيود اخلاصة هبذا النوع من أوساط االنتشار. 

 scattering والتبعثر diffraction نعراجواإل reflection، كاالنعكاس 1 - 5الشكل مبينة يف  تمن التأثَتا
 .apsorptionواالمتصاص  refractionواالنكسار 

 2األمواج الراديوية  –فيديو ،  1األمواج الراديوية  –فيديو  
كسطح األرض   من طوؿ ادلوجة بكثَت زنصل االنعكاس عنما تصطدـ ادلوجة الكهرطيسية جبسم ذو أبعاد أكرب

 التبعثرحواؼ حادة. أما  على جسم ذوبينما زنصل انعراج للموجة الكهرطيسية عندما ورودىا  .أو اجلدراف
وزندث  أصغر من طوؿ ادلوجة كأوراؽ األشجار.فيحدث عند اصطداـ ادلوجة الكهرطيسية جبسم ذو أبعاد 

ط يؤدي إىل تغيَت مسارىا كطبقة األيونوسفَت الذي يسبب االنكسار عندما تعرب ادلوجة الكهرطيسية ضمن وس
احنناء مسار األمواج الكهرطيسية اليت سبر بو حنو األسفل. وزندث االمتصاص عند مرور ادلوجة الكهرطيسية عرب 

  ظل ادلوجة. ادلوجة وشنرر جزء منها يسمىطاقة شنتص جزء من جدار كعائق ما  
تسبب  ،ادلساراتوخفوت الظل وخفوت تعدد  ثالث ظواىر وىي خفوت فقد ادلسارىذه التأثَتات  ينتج عن

 Small scale وتغَتات متوسطة وتغَتات صغَتة Large scale كبَتةتغَتات  الثالثة )ابلًتتيب( ىذه الظواىر 
ااًل ألثر القناة الالسلكية يف تشويو مطاؿ وطور اإلشارة. 2 - 5الشكل يبُت استطاعة اإلشارة ادلستقبلة.  يف  مث
 

 

 

5الشكل 

 

-

 

1

 

–

 

التأثَتات ادلختلفة اليت تتعرض ذلا اإلشارة الالسلكية

 

 مثاؿ يوضح أثر القناة الالسلكية يف تشويو مطاؿ وطور اإلشارة ادلرسلة – 2 - 5الشكل 
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 مشكالت االتصال الالسلكي -2
 :Path Lossفقد املسار خفوت  -1.2

اليت تقطعها يف الوسط دلسافة ا عن الناتجاإلشارة ادلرسلة  استطاعةيف  التخامدىو فقد ادلسار خفوت 
حىت وإف مل يكن ىناؾ أي  مبتعدة عن ادلرسل ىاأكثر فأكثر عند انتشار اإلشارة  حيث تتخامد، الالسلكي

وبشكل   قبلبُت ادلرسل وادلست وتكوف ادلسافة اليت تقطعها اإلشارة أكرب أو تساوي البعد. عائق يعًتض طريقها
 عاـ:

Path Loss 
4 d






 
  
 

 

 الذي تسلكو اإلشارة. d ادلسار بزايدة طوؿ ادلسار يزداد فقد -

c/حيث  f يزداد فقد ادلسار مع ارتفاع تردد اإلشارة - f . 

 يؤثر. من منطقة إىل أخرى االنتشاروىو سنتلف ابختالؼ وسط  يتعلق فقد ادلسار دبعامل فقد ادلسار  -
يف اذلواء يف اخلالء، بينما تًتاوح قيمتو  2تغَت فقد ادلسار مع ادلسافة والًتدد وىو يساوي  على ادلعامل 
 :1 - 5اجلدوؿ كما ىو مبُت يف   6و 2.5ما بُت 

 نتشاربيئة اال معامل فقد ادلسار )قيم تقريبية(
 (Free Spaceالفضاء احلر ) 2

 (Ruralادلناطق الريفية ) 2.5

 (Suburbanالضواحي ) 3
 (Urbanادلدف ) 4

1.6 to 1.8 داخل األبنية ادلغطاة خبالاي بيكو 

4 to 6  خبالاي ماكرو أو ميكروداخل األبنية ادلغطاة 

 نتشار الالسلكية ادلختلفةقيم فقد ادلسار يف بيئات اال -1 - 5اجلدوؿ 

لتخامد يف  ا اإلشارة لعدة مستقبالت ذلا نفس البعد  استطاعةيعرؼ خفوت فقد ادلسار عملياً أبنو متوسط 
شنكن و ، 150dBحوايل  ويةالنظم اخللادلقبوؿ يف  األعظمي فقد ادلسارالقيمة العظمى لبلغ تعن ادلرسل. 
القيمة ستقباؿ. تًتاوح ستطاعة اإلرساؿ وزبفيض حساسية االبرفع ا ىذه مشكلة فقد ادلسار التغلب على
القيمة العظمى  تبلغبينما  46dBmو 43dBmما بُت  احملطة الثابتةستطاعة اإلرساؿ يف العظمى ال

من أجل  30dBmو GSM900من أجل  33dBm الوحدة ادلتحركةالستطاعة اإلرساؿ يف 
GSM1800.  135-حوايل  احملطة الثابتةقبل يف تسحساسية ادل تبلغوdBm  بينما تبلغ حساسية ادلستقبل

  .110dBm حوايل الوحدة ادلتحركةيف 
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 :Shadowingخفوت الظل  -2.2
الشكل كما يف وادلرتفعات اجلبلية   األبنيةكبَتة احلجم )مصدات( ك بعوائق رةاعبور اإلشينتج خفوت الظل عن 

أتثَت يزداد . اإلشارة استطاعةاخنفاض يف شلا يسبب  اإلشارة ادلصدات جزء من طاقةسبتص ىذه  حيث 3 - 5
الوحدة وذلذا شنكن جلسم قريب من  الوحدة ادلتحركةأو  احملطة الثابتةخفوت الظل كلما كاف ادلصد أقرب إىل 

كبَت يف اإلشارة  زبميدسبب تأف  احملطة الثابتةأو شجرة قريبة جدًا من ىوائي كجسم اإلنساف مثاًل   حركةادلت
يسمى خفوت الظل  حيث تكاد تنعدـ ادلسارات اليت شنكن أف تسلكها اإلشارة دوف العبور يف ادلصد القريب.

ت بطيئة نسبيًا يف استطاعة اإلشارة ابدلقارنة مع التغَتات  Slow fading ابخلفوت البطيء لكونو يسبب تغَتا
 .4 - 5الشكل كما ىو مبُت يف  السريعة اليت يسببها خفوت تعدد ادلسارات

 اطوذلمسافة  قياسات مأخوذة على لعدة  زبامد اإلشارة الفرؽ بُت حبساب متوسطحنصل على خفوت الظل 
يسمى خفوت فقد ادلسار بدوف خفوت كما  .وفقد ادلسار لكل قياس منها بضعة عشرات من طوؿ ادلوجة

 Localبينما يسمى خفوت فقد ادلسار مع خفوت الظل ابدلتوسط احمللي  Area Meanالظل دبتوسط ادلنطقة 

Mean.  

 خفوت الظل – 3 - 5الشكل 

 التغَتات يف استطاعة اإلشارة اليت تسببها ظواىر اخلفوت ادلخالفة – 4 - 5الشكل 
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 :Multipath fadingخفوت تعدد املسارات  -3.2 
الراديوية من عدة اذباىات سلتلفة عندما تصل ادلوجة زندث خفوت تعدد ادلسارات يف القناة الالسلكية 

تغَتات  اينتج عنهفيف ىوائي االستقباؿ زلصلتها  ملتًتاك 5 - 5الشكل الطور كما يف يف  عشوائية اتنزايحاب
 األصلية نسخ من اإلشارةفإف اإلشارة ادلستقبلة ىي رلموع عدة وابلتايل  .سريعة يف غالؼ اإلشارة ادلستقبلة

شنكن خلفوت تعدد ادلسارات أف يسبب تغَتات يف غالؼ اإلشارة تًتاوح ما  وادلطاؿ. ابلطورزبتلف عن بعضها 
 ضمن مسافة تساوي طوؿ ادلوجة نتيجة للًتاكمات اذلدامة والًتاكمات البناءة.  40dBإىل  30dBبُت 

، وىي ادلسارات اليت Resolvableإىل مسارات فصولة  6 - 5الشكل كما يف   تعددةتصنف ادلسارات ادل
مسار فصوؿ من عدد  حيث يتكوف كل Irresolvableيستطيع ادلستقبل التمييز بينها، ومسارات غَت فصولة 

األمد أو خفوت التغَتات  فوت قصَتيدعى خفوت تعدد ادلسارات ابخلفصولة. الغَت من ادلسارات 
بينما يدعى خفوت الظل ابخلفوت طويل األمد أو خفوت التغَتات الكبَتة  Small Scale fadingالصغَتة

Large Scale fading.  تشتت الزمٍتالينتج عن تعدد ادلسارات أيضًا مشكلة Time Dispersion ألف ،
 سلتلفة لتصل إىل ىوائي االستقباؿ بتأخَتات زمنية سلتلفة.   مسارات ضمنعدة نسخ متماثلة من اإلشارة تنتشر 

 تعدد ادلسارات يف الوسط الالسلكي – 5 - 5الشكل 

 ادلسارات الفصولة وادلسارات غَت الفصولة – 6 - 5الشكل 
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 :Inter Symbol Interference التداخل بني الرموز -4.2
زنصل عندئذ  الوحدة ادلتحركةو  احملطة الثابتةبُت  األقصرسلكت اإلشارة مسار أطوؿ بكثَت من ادلسار إذا 

( ما يؤدي إىل تراكب أجزاء سلتلفة من Time Dispersion أتخَت زمٍت كبَت نسبياً )تتشتت اإلشارة زمنياً 
نسخ اإلشارة مع بعضها. فكما يوضح ادلثاؿ أدان شنكن لنهاية اإلشارة الواصلة من ادلسار ادلباشر أف تتداخل مع 

سلتلفُت يف نفس الوقت  بقيمتُتىل ادلستقبل أحد البتات إصلة من ادلسار ادلتأخر. حبيث يصل ابداية اإلشارة الو 
  سبب مشكالت يف فك الًتميز.ما ي

تقريبًا يف  1Kmوىي مدة كافية لتقطع ادلوجة الراديوية احلاملة للبت مسافة  3.7µsإرساؿ بت واحد كل رنري 
عندئذ سيتداخل   2Kmباشر يساوي ادلغَت وطوؿ ادلسار  1Kmاذلواء. وابلتايل إذا كاف طوؿ ادلسار ادلباشر 
باشر يساوي ادل . أما إذا كاف طوؿ ادلسار غَت7 - 5الشكل  كل بت مرسل مع البت الذي يليو كما يف

3Km تسمى ىذه ادلشكلة دبشكلة التداخل بُت الرموز  لث وىكذا.عندئذ سيتداخل البت األوؿ مع البت الثا
ISI  ويتم حلها يفGSM  ابستخداـ التسويةEqualization. 
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 :Propagation Delay نتشارأتخري اال -5.2
إجراء شبانية مكادلات معاً على نفس احلامل الًتددي شلا  GSMيف  TDMAادلتعدد ابلتقسيم الزمٍت  النفاذ يتيح

يف  ادلتحركة الوحداتيف كل إطار. تتوزع  وحدات متحركةاستقباؿ الرشقات من شبانية  احملطة الثابتةيتطلب من 
 على حواؼ اخللية.  اآلخروبعضها  احملطة الثابتةأماكن سلتلفة ضمن اخللية بعضها قريب من 

لفراغ وىي  ا 83تنتشر األمواج الكهرطيسية يف اذلواء بسرعة تساوي تقريبًا سرعة الضوء يف  10  /c m s ، 
أتخَت االنتشار  dنتشار ادلوجة الكهرطيسية يف القناة الالسلكية مسافة ال الالزمة تسمى ادلدة الزمنية 

Propagation delay وربسب من العالقة /  d c  الوحدة . وابلتايل يزداد أتخَت االنتشار كلما كانت
 احملطة الثابتةتبعداف عن  وحداتف متحركتافلتكن لدينا  ،فعلى سبيل ادلثاؿ .احملطة الثابتةأبعد عن  ادلتحركة

 ادلخدمة مسافة
1

 300d m 2و
900d m  والوحدتُت ادلتحركتُت احملطة الثابتةوبفرض وجود خط نظر بُت ،

1 عندئذ يكوف أتخَت االنتشار للمسارات ادلباشرة
1µs  2و 3  µs   .على الًتتيب 

ذبري كل و  احملطة الثابتةشديديت القرب من  MS2و MS1 متحركتُت وحدتُتلية ربوي اخل أف اآلفلنفًتض 
الوحدة بينما ربجز  TS3حصة زمنية لإلرساؿ ضمنها ولتكن  MS1 الوحدة ادلتحركة. ربجز منهما مكادلة

 :8 - 5الشكل  كما ىو موضح  TS4حصة زمنية أخرى ولتكن  MS2 تحركةادل

عندئذ تصل الرشقات اليت ترسلها  احملطة الثابتةبدأت ابلتحرؾ مبتعدة عن  MS1 الوحدة ادلتحركةلنفًتض أف 
صوؿ ىذه الرشقات فيها. شلا يؤدي إىل و  احملطة الثابتةاليت تنتظر  TS3متأخرة أكثر فأكثر عن احلصة الزمنية 
ضمن احلصة الزمنية  MS1 الوحدة ادلتحركةوصوؿ جزء من الرشقة اليت ترسلها 

T

S4

للوحدة ادلخصصة  
الوحدتُت ادلتحركتُتين من اإلشارتُت ادلرسلتُت من . فينتج عنو تراكب جزأMS2 ادلتحركة

 MS1 وMS2  دلدة
الشكل  علومات اليت تصل يف ىذه ادلدة كما يوضحضعفي أتخَت االنتشار ما يسبب فقداف ادل

5 - 9  . 

5الشكل 

 

-

 

8

 

–

 

اإلرساؿ واالستقباؿ يف حالة وحدتُت متحركتُت قريبتُت من احملطة الثابتة

 

 اإلرساؿ واالستقباؿ يف حالة وحدة متحركة قريبة من احملطة الثابتة وأخرى بعيدة بدوف تسبيق زمٍت – 9 - 5الشكل 
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 :لتداخل بني اخلالايا -6.2
ة يابتعاد ادلستخدـ عن مركز اخلل. فعند لوييعترب التداخل بُت اخلالاي أحد أىم العوامل اليت ربد سعة النظاـ اخل

 د ادلسارقد فيوة اإلشارة بتزاقأوذلما زبامد  ُتاثن ُتلسبب  SINRسبة اإلشارة إىل الضٌجج والتداخلص نقتتنا
 ُتصاف ادلسافة بقرتفاع التداخل بناهما ي. واثناحملطة الثابتةو  الوحدة ادلتحركة ُتد ادلسافة بايزداد ابزدي الذي

 .اجملاورة الثابتةوأحد احملطات  الوحدة ادلتحركة
ىناؾ نوعاف ، و 11 - 5الشكل بط كما يبُت شنكن أف زندث التداخل بُت اخلالاي يف ادلسارين الصاعد واذلا

 رئيسياف للتداخل بُت اخلالاي:
: وتظهر عندما يستخدـ نفس احلامل الًتددي Co Channel Interferenceالتداخل يف احلامل الًتددي  - أ

 التداخل على نفس احلامل. يف اخلالاي ادلتجاورة، شلا يسب تراكب اإلشارة ادلفيدة مع إشارة
وتظهر عندما تستخدـ حوامل  Adjacent Channel Interferenceالتداخل بُت احلوامل ادلتجاورة   - ب

 ترددية متجاورة يف اخلالاي ادلتجاورة.

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

التداخل بُت اخلالاي يف ادلسارين الصاعد واذلابط511الشكل 
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 تصال الالسلكي:حلول مشكالت اال -3
 

 على الوصلة الراديوية ووظيفة كل منها: GSM نظاـ اجليل الثاين التقنيات ادلطبقة يف 2 - 5اجلدوؿ يبُت 

 

 وظيفتها التقنية

 الناتج يف بتات متفرقة اخلطأ تصحيح ترميز القناة

 زايدة نسبة اخلطأ الذي شنكن تصحيحو معدؿ النقل ادلتكيف

 )التنوع الزمٍت( بعثرة اخلطأ يف الزمن التفريق

 )التنوع ادلكاين( حل مشكلة خفوت تعدد ادلسارات ستقباؿتعدد اال

 حل مشكلة التداخل بُت الرموز التسوية ادلتكيفة

 نتشارمشكلة أتخَت االحل  التسبيق الزمٍت

 زبفيض التداخل وتوفَت استهالؾ البطارية ستطاعةالتحكم ابال

 زبفيض التداخل وتوفَت استهالؾ البطارية اإلرساؿ ادلتقطع

 زبفيض التداخل )التنوع الًتددي( القفز الًتددي

 زبفيض التداخل زبطيط الًتدد

 حلوؿ مشكالت االتصاؿ الالسلكي يف نظاـ اجليل الثاين – 2 - 5اجلدوؿ 
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 :Channel Coding ترميز القناة -1.3
إىل عدد من خالؿ نسبة عدد البتات اليت مل يتم استقباذلا بشكل صحيح يعرب عن جودة اإلشارة ادلستقبلة 

 . BERوىذا ما يدعى معدؿ اخلطأ  ، 11 - 5الشكل كما يف   البتات ادلرسلة

 لكوف القناة الالسلكية متغَتةانعدامو  ضماف إال أنو ال شنكن ب زبفيض معدؿ اخلطأ قدر اإلمكاف،رن
 رنب ترؾ ىامش لنسبة زلددة للخطأ حبيث شنكن استعادة اإلشارة رغم وجود اخلطأ فيها. لذلك. ابستمرار

ت ادلستقبلة. يستخدـ لتحقيق ذلك ترميز القناة ادلصحح للخطأ الذي يكشف ويصحح األخطاء يف البتا
ات الًتميز على اكتشاؼ البتدة مفكك على حشو ادلعطيات ببتات إضافية من شأهنا مساعيعتمد ترميز القناة 
تطبيق ترميز القناة ابستخداـ الًتميز التلفيفي والًتميز الكتلي ابلطريقة اليت  GSMيتم يف  اخلطأ وتصحيحها.

 ذكرانىا سابقاً يف الفصل السابق. 
 :Adaptive Multi Rate (AMR)معدل النقل املتكيف  -2.3

 ولكن ،سواء كانت حالة القناة الالسلكية جيدة أو سيئة طأمن اخل اثبتةنسبة التقليدي ترميز القناة  يصحح
شنكن رفع ىذه النسبة من خالؿ ضغط الصوت أكثر وزايدة نسبة احلشو  سيئةعندما تصبح حالة القناة 

، والضجيج تصاؿ أكثر مناعة ضد التداخلرميز القناة شلا يؤدي إىل جعل االابستخداـ الفائض من البتات يف ت
اجلدوؿ كما ىو موضح يف . يوجد شبانية أدناط دلعدؿ النقل ادلتكيف  AMRوىذا مايسمى دبعدؿ لنقل ادلتكيف 

 أدناط منها كحد أقصى.  ة، شنكن أثناء ادلكادلة التغيَت بُت أربع3 - 5
Redundancy rate Speech rate AMR Voice Coding Mode 

46.4% 12.2 Kbps 1 
55.3% 10.2 Kbps 2 
65.1% 7.95 Kbps 3 
67.5% 7.40 Kbps 4 
70.6% 6.70 Kbps 5 
74.1% 5.90 Kbps 6 
77.4% 5.15 Kbps 7 
79.2% 4.75 Kbps 8 

 معدالت النقل واحلشو ادلختلفة يف تقنية معدؿ النقل ادلتكيف – 3 - 5اجلدوؿ 

 :Interleaving التفريق -3.3
يلعب التفريق دوراً مهمًا يف ربقيق التنوع الزمٍت يف االتصاؿ الالسلكي شلا زنسن االستفادة من ترميز القناة كما 

 أسلفنا يف الفصل السابق.

 مثاؿ يوضح طريقة حساب معدؿ اخلطأ -11 - 5الشكل 
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 :Multiple Antennas تعدد اهلوائيات -4.3

يهدؼ تعدد اذلوائيات إىل زبفيض خفوت تعدد ادلسارات وزايدة نسبة اإلشارة إىل الضجيج والتداخل لإلشارة 
. Space Diversityستقباؿ شلا زنقق التنوع ادلكاينعدة ىوائيات يف طريف اإلرساؿ واالادلستقبلة ابستخداـ 

 ستقباؿ. منو وىو تنوع االدنط واحد يدعم  GSMالنظاـ  لتعدد اذلوائيات لكنعدة أدناط  ىناؾ
 :Receive Diversityتنوع االستقبال 

 ىذه اإلشارة مرتُت احملطة الثابتةىوائي إرساؿ وحيد، وتستقبل  اتذ وحدة متحركةيتم إرساؿ اإلشارة من 
. تعاين كل منهما من خفوت سلتلف عن األخرى على نسختُت من اإلشارة ابستخداـ ىوائيي استقباؿ فتحصل

، تتم 12 - 5الشكل كما ىو مبُت يف   سلتلف لكل منهما طورتصل النسختُت إىل ىوائيي االستقباؿ ابنزايح 
أحد تقنيات  ُت ابستخداـتركيب ىاتُت النسخت ، ومن مثختالؼ بتقدير القناة لكل ىوائيىذا اال إزالة 

 .الًتكيب بدوف سلاطر التداخل اذلداـ فيما بينهما
 إذا خضعت النسختاف خلفوت شديد يف نفس اللحظة الزمنية، فإف اإلشارة ادلركبة ستحمل استطاعة منخفضة 

 يف ىذه اللحظة. ولكن إذا كاف مسافة التباعد بُت ىوائيي االستقباؿ كافية، حبيث يؤدي ذلك إىل اختالؼ 

 مث استقالؿ اخلفوت الذي تعاين منو كل نسخة عن األخرى، سيزيد  ادلسارات اليت تسلكها كل نسخة ومن

 .ذلك من فعالية تركيب النسختُت حيث يقلل من أثر اخلفوت يف اإلشارة ادلركبة وابلتايل سنفض معدؿ اخلطأ

وذلك لكوف مسافة  اذلابط ادلسارعلى وىو أقل فائدة  ادلسارين الصاعد واذلابطستقباؿ على يستخدـ تنوع اال
ستقباؿ إىل ربح يف اإلشارة ادلستقبلة، . يؤدي تنوع االزلدودة احملطة ادلتحركة التباعد بُت ىوائيات استقباؿ

تعطى القيمة العظمى ذلذا الربح ابلعالقة و  10log    Number of receiveantennas  ينتج عنوابلتايل 
  . 3dBستقباؿ ربح أعظمي قدره ابستخداـ ىوائيي استقباؿ تنوع اال

 

 

 BTS 
receiver 

Fading signal at antenna 1 

Fading signal at antenna 2 

Combined signal with less fading 

 تنوع االستقباؿ على ادلسار الصاعد – 12 - 5الشكل 
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 :Adaptive Equalization التسوية املتكيفة -5.3
ربمل حيث  .Time Dispersion تشتت الزمٍتالتلعب التسوية ادلتكيفة دورًا مهمًا يف التغلب على مشكلة 

من أحد وىي عبارة عن دنوذج  S ختباراتدعى سلسلة  يف كل حصة زمنية سلسلة من البتاتالرشقة الطبيعية 
كما ىو اليت تصل مع اإلشارة   ختباراالسلسلة ادلستقبل يستخدمو للمقارنة مع  مسبقًا لدى ةمعروفشبانية دناذج 
ومن مث تقدير عدد ادلسارات الفصولة واستطاعة وأتخَت كل منها، وابالعتماد  13 - 5الشكل موضح يف 

ستطيع ادلسوي كما ىو موضح يف الشكل أدانه. ي  ISIشنكن تعويض أثر التداخل بُت الرموز  على ىذا التقدير
كحد أقصى )أي بفرؽ مسافة بُت طوؿ ادلسار   16µsالنسخ ادلتأخرة عن بعضها بػمعاجلة  GSMادلتكيف يف الػ

 (.5Kmاألطوؿ وطوؿ ادلسار األقصر اليزيد عن 
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 :Timing Advance (TA)تسبيق الزمين لا -6.3
اللحظة اليت تبدأ فيها ضبط ب تسمحة إجرائية لويالشبكة اخل أف تتوفر يفب رنلتجنب مشكلة أتخَت االنتشار 

 .يف احلصة الزمنية ادلخصصة ذلا الوحدة ادلتحركةابإلرساؿ حبيث تصل كامل الرشقة اليت ترسلها  الوحدة ادلتحركة
يبدأ وصوؿ ا حبيث ببدء اإلرساؿ قبل الوقت ادلخصص ذل الوحدة ادلتحركة احملطة الثابتةلتحقيق ذلك أتمر 

احلصص الزمنية  زنصل تضارب معدوف أف زمنية ادلخصصة ذلا ويتوقف ابنتهائها ادلعطيات مع بدء احلصة ال
 .14 - 5الشكل  اجملاورة. تسمى ىذه اإلجرائية ابلتسبيق الزمٍت وىي موضحة يف

 الوحدة ادلتحركةفإذا ربركت أثناء ادلكادلة.  الوحدة ادلتحركةإىل  TAمقدار التسبيق الزمٍت  احملطة الثابتةترسل 
اإلرساؿ يف الرشقة التالية دلنع التضارب مع احلصص الزمنية  بتسبيقإخبارىا  يتم احملطة الثابتةمبتعدة عن 

 احملطة الثابتةمن مقًتبة  الوحدة ادلتحركة. وبشكل شلاثل، إذا ربركت ادلخصصة حملطات متحركة أخرى الالحقة
  الرشقة التالية دلنع التضارب مع احلصص الزمنية السابقة.  يتم إخبارىا بتأخَت اإلرساؿ يف

 553.5 من مضاعفات قيمة منها مسافةتقابل كل  63و 0رلاؿ من القيم تًتاوح بُت  TAأيخذ التسبيق الزمٍت 
µs 3.69 من مضاعفات نصف مدة البت وىو اً زمني اً تطلب تسبيقت مًت 2 1.845 μs  فعلى سبيل ادلثاؿ .

0TA  تعٍت    تسبيقوىذا ال يتطلب  احملطة الثابتةمًت عن  553.5على بعد أقل من  الوحدة ادلتحركةأف 
1TA   ، بينمااإلرساؿ   يتطلب ىذا و  احملطة الثابتةمًت عن  1117على بعد أقل من  الوحدة ادلتحركةتعٍت أف
2TAوكذلك  .μs 1.845 دبقدار اإلرساؿ تسبيق   مًت  1660.5على بعد أقل من  الوحدة ادلتحركةتعٍت أف
 63نالحظ أف أكرب قيمة للتسبيق الزمٍت ىي  .μs 3.69 اإلرساؿ دبقدار تسبيقوىذا يتطلب  احملطة الثابتةعن 

64زلدودة بدائرة نصف قطرىا يساوي GSMوىذا رنعل تغطية اخللية يف  553.5 35.4 Kmm . 
  ألف: يعطي التسبيق الزمٍت فكرة أولية عن احليز اجلغرايف الذي يقع ادلشًتؾ فيو ولكنو ال يعطي موقعو

الوحدة وىو أكرب أو يساوي البعد بُت  بطوؿ ادلسار الذي تسلكو اإلشارةفقط تتعلق قيمة التسبيق الزمٍت  -
  .احملطة الثابتةو  ادلتحركة

 مًت( 553.5خطوة التسبيق الزمٍت كبَتة ) -

 .الثابتةابلنسبة للمحطة  الوحدة ادلتحركةال يعطي التسبيق الزمٍت فكرة عن جهة  -

Send 
Earlier 

 التسبيق الزمٍت -14 - 5الشكل 
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 :Frequency Hopping القفز الرتددي -7.3
يسمح ابإلفالت من شلا وفقًا لًتاتبية معينة  قافزاً من تردد إىل آخر يغَت ادلرسل احلامل الًتددييف القفز الًتددي 

 ومن مث سنفض احتماؿ اخلطأ.  السيئة على أحد احلوامل الًتددية القناةأتثَت ظروؼ 
 ىناؾ نوعاف من القفز الًتددي ذنا: 

رساؿ الرشقة حبيث يتم إ معدؿ الرشقاتالقفز أكرب من  معدؿكوف : وفيو يFFHالقفز الًتددي السريع  -
 . ألغراض التشفَت ويستخدـ بنية ادلستقبليعقد ىذا النوع  .ترددية على عدة حوامل

 ال يعقد بنية ادلستقبلوىو  بقفزة واحدة،رساؿ رشقة أو أكثر يتم إ: وفيو SFHالقفز الًتددي البطيء  -
يضمن القفز الًتددي البطيء التنوع الًتددي، شلا زند من أثر الطبيعة  ويستخدـ لتخفيض احتماؿ اخلطأ.

للخفوت يف القناة الالسلكية كما زند من أثر التداخل. من  Frequency selectivityاالنتقائية الًتددية 
جهة أخرى زنقق القفز الًتددي العدؿ النسيب بُت ادلستخدمُت من خالؿ توسيط التداخل واخلفوت فيما 

 هم وابلتايل إاتحة ظروؼ اإلرساؿ نفسها جلميع ادلشًتكُت.بين

من  TDMA (4.615ms)إطار  القفز كلالقفز الًتددي البطيء حبيث يتم  GSMاجليل الثاين يستخدـ 
، ترسل على حامل ترددي واحد TDMA، وابلتايل صبيع الرشقات الثمانية يف اإلطار حامل ترددي إىل آخر

 الذي يليو على حامل ترددي آخر. TDMAبينما ترسل رشقات اإلطار 

 ادلعامالت ا لتالية: اجليل الثاينيتضمن القفز الًتددي يف 
اليت  ARFCNرلموعة األرقاـ ادلطلقة للحوامل الًتددية  : وىيMobile Allocation (MA)الػ  -1

 كحد أقصى.  اً تردد 63ربوي و عليها شنكن القفز 

وزندد تراتبية  63بُت الصفر و(: وىو رقم يًتاوح Hopping Sequence Number) HSNالػ -2
 يكوف القفز دوري HSN=0معُت. فمن أجل  HSNالقفزات ضمن اخللية حيث سنصص لكل خلية 

بينما يكوف  شلا زنقق أكرب ربح للتعددية الًتددية وىي مناسبة للبيئات احملدودة ابلضجيج كاألرايؼ.
 من أجلوفق سالسل شبو عشوائية القفز  1,2, ,63HSN ، ناسب البيئات احملدودة وىذا ي

0HSNابلتداخل كادلدف حيث شنكن أف يؤدي استخداـ   .يف ادلدف إىل تداخل دوري 

بُت الصفر وىي رلموعة من األرقاـ تًتاوح  MAIO (Mobile Allocation Index Offset:)الػ -3
اليت من شأهنا  اإلبتدائية القيم MAIO. ربدد الػMAىو عدد احلوامل الًتددية يف الػ Nحيث  N-1و

  عند بدء اإلرساؿ. واستخدامينبغي  الذيحلامل الًتددي ربديد ا

 :لعدة أسباب منها BCCHمالحظة: ال يطبق القفز الًتددي على القناة الفيزايئية ادلستخدمة حلمل القناة  -

مصدر معلومات النظاـ بشكل متكرر شلا رنعلها حيث أهنا تبث  BCCH ناةقلاالنشغالية العالية ل - أ
 تداخل دائم للقنوات األخرى. 

استطاعة اإلرساؿ ادلسػتخدمة للبػث عاليػة، وذلػك لعػدـ إمكانيػة تطبيػق الػتحكم ابالسػتطاعة فيهػا. شلػا  - ب
 قنوات اليت تدعم التحكم ابالستطاعة.علها تسبب تداخل أكرب مقارنة ابلرن
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 :Power Control التحكم ابالستطاعة -8.3
لتخفيض التداخل بُت اخلالاي واستخداـ احلزمة الًتددية بفعالية أكرب وإلطالة أمد البطارية شنكن أثناء نقل 

احملطة و  الوحدة ادلتحركةاإلشارات الراديوية يف االذباىُت الصاعد واذلابط ضبط استطاعة اإلرساؿ لكل من 
 . "التحكم ابالستطاعة"، وىذا مايسمى 15 - 5الشكل كما ىو مبُت يف   الثابتة

فعندما تكوف استطاعة . 2dBيتم إجراؤىا خبطوة  GSMختيارية يف ستطاعة ىي وظيفة اإف التحكم ابال
اإلشارة ادلستقبلة عالية ومعدؿ اخلطأ منخفض شنكن عندئذ زبفيض استطاعة اإلرساؿ إىل حد معُت حبيث ال 

ابالستطاعة شنكن تطبيق التحكم يزداد معدؿ اخلطأ، وهبذه الطريقة شنكن زبفيض التداخل يف اخلالاي اجملاورة. 
يتم إرساؿ أمر التحكم  فقط وال شنكن تطبيقو على قنوات البث والقنوات ادلشًتكة. ى القنوات ادلخصصةعل

 .SACCHستطاعة عرب القناة ابال

 
 
 
 

 التحكم ابستطاعة اإلرساؿ يف ادلسار الصاعد  -15 - 5الشكل 

ISSN: 2617-989X 91 



 

 

 :DTXاإلرسال املتقطع  -9.3
 إف إرساؿ الرشقاتيتكلم ادلشًتؾ أثناء ادلكادلة بشكل دائم، فهو يتلكم اترة ويستمع بصمت اترة أخرى.  ال

الوسط أثناء صمت ادلشًتؾ ليس ىدرًا يف ادلوارد فحسب بل ىو مصدر تداخل يف  الوحدة ادلتحركةمن 
، حيث ال يسمح GSMيل الثاين . حلل ىذه ادلشكلة تستخدـ تقنية اإلرساؿ ادلتقطع يف نظاـ اجلالالسلكي

ستهالؾ بطارية اجلهاز ا يضابإلرساؿ إال إذا كانت اإلشارة ادلرسلة صوتية، شلا يؤدي إىل زبف للوحدة ادلتحركة
 شلا زنسن أداء النظاـ ككل. وزبفيض التداخل يف الوسط الالسلكي النقاؿ

يف حلظات الصمت يرسل إىل الطرؼ اآلخر من االتصاؿ ضجيج اصطناعي لكي اليشعر ابنقطاع االتصاؿ 
 260. يؤدي استخداـ اإلرساؿ ادلتقطع إىل إرساؿ Comfort Noiseيسمى ىذا الضجيج بضجيج الراحة 

عندما اليستخدـ اإلرساؿ  20msكل بت   260بدال من إرساؿ من الصمت  480ms مدة بت خالؿ
 ادلتقطع.

 الوحدة ادلتحركةيف وضع السكوف حبيث تراقب ادلسار اذلابط على  DRXستقباؿ ادلتقطع يستخدـ أيضًا اال
 ة شلا يوفر استهالؾ الطاقة يف وضع السكوف.قناة النداء فقط يف أوقات زلدد
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 :Frequency Reuseإعادة استخدام الرتدد  -11.3
يتصف اجملاؿ  الراديوي. اجملاؿاسم  300GHzو  300Hzادلمتد مابُت  كهرطيسييطلق على اجملاؿ الًتددي ال

 اً جزءلذلك فإف االتصاؿ الالسلكية.  نظمخدامو كافة ت، فهو ادلورد الذي تتشارؾ على اسابزدحاموالراديوي 
  لطيف الًتددي الراديويتوزيع ا .ويةالنظم اخللالستعماالت  سلصص من ىذا ادلورد اً صغَت 

 . حلسنمنهميكفي إال لبضعة آالؼ  بعرض حزمة التقدمي اخلدمة دلاليُت ادلشًتكُت  لوييطلب من النظاـ اخل
عادة استخداـ القنوات الًتددية يف يسمح إبف على امتداد جغرايف واسع شلا احلظ أف ىؤالء ادلشًتكُت متواجدو 

 يف اخلالاي ادلتجاورة.  ةية سلتلفتردد تستخدـ قنواتحيث  أماكن متباعدة دبا يكفي إلذناؿ التداخل فيما بينها.
ويسمى عدد  Clusterترددية سلتلفة فيما بينها ابلعنقود  حواملدلتجاورة اليت تستخدـ تسمى رلموعة اخلالاي ا

دبسافة  احلامل الًتدديبُت مركزي خليتُت تستخدماف نفس  Dيسمى البعد  .Nخالاي العنقود حبجم العنقود 
Dابلعالقةويعطى  Freq. Reuse distanceإعادة استخداـ الًتدد  3  RN   21 - 5الشكل كما يف. 

 .اخللية سعةزايدة  يؤدي إىلإنقاصها تقلل التداخل يف اخللية و  Dادلسافة  زايدةيُت أف سنرى يف ادلثالُت التال
3N التخطيط الًتددي بعنقود مؤلف من ثالث خالاي 16 - 5الشكل يوضح   ادلثاؿ األوؿ: :  

يتم تقسيم احلزمة الًتددية  N=3من أجل  21MHzأداء السعة: لنفًتض أف عرض احلزمة ادلتاحة يف النظاـ ىو 
استخداـ كل منها يف خلية سلتلفة، وابلتايل ربصل كل خلية على ثلث الطيف ادلتاح  يعادلإىل ثالث حـز جزئية 

 .17 - 5 الشكلكما ىو مبُت يف   7MHzأي 

 عندئذ يعاد استخداـ الًتدد نفسو كل R=500mأداء التغطية: لنفًتض أف قطر اخللية ىو 
3 1500R m

 . 

 

Cell 1 Cell 2 Cell 3 

21MHz 

7MHz 7MHz 7MHz 

 تقسيم احلزمة الًتددية بُت خالاي العنقود ادلؤلف من ثالث خالاي -17 - 5 الشكل

 التخطيط الًتددي بعنقود مؤلف من ثالث خالاي -16 - 5الشكل 
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7N التخطيط الًتددي بعنقود مؤلف من سبع خالاي 18 - 5الشكل يوضح  :ادلثاؿ الثاين : 

ونريد اآلف إعادة استخداـ الطيف بعنقود  21MHzعرض احلزمة ادلتاحة يف النظاـ ىو  أفأداء السعة: نفًتض 
استخداـ كل منها يف خلية  يعادلحـز جزئية  تقسيم احلزمة الًتددية إىل سبعم عندئذ يت 7ذو حجم يساوي 

/1سلتلفة، وابلتايل ربصل كل خلية على  سعة . 19 - 5الشكل كما يف   3MHzمن الطيف ادلتاح أي  7
3N أقل ابدلقارنة مع حالةاخللية  . 

D عندئذ يعاد استخداـ الًتدد نفسو كل R=500mقطر اخللية  بفرضأداء التغطية:  4.58R 2291m .  
3N أعلى ابدلقارنة مع حالة SINRوابلتايل حنصل على خالاي ذات  . 

  

 

 

 

3N) صغَتإف إعادة استخداـ الًتدد بعنقود ذو حجم   التداخل فيها  يزيد مثاًل( يزيد سعة اخللية ولكنو
 نسبياً    َتكبجم  إعادة استخداـ الًتدد بعنقود ذو حفبمسافة إعادة استخداـ الًتدد. والعكس ابلعكس  لصغر

(7N  )ة وينخفض التداخل بُت اخلالاي.خفض سعة اخلليتن 

من خالاي  عدد القنوات ادلزدوجة ادلتاحة يف النظاـ، فإذا استخدمت كل خلية Sحجم العنقود وليكن  Nليكن 
S يكوف منها سلتلفة قناة K العنقود K N تكرار العنقود  . وإذا متM  مرة على امتداد ادلنطقة اجلغرافية
Mة ىو: لويضمن الشبكة اخل عدد القنوات ادلزدوجة يكوف عندئذٍ  S M K NT     . 

 التخطيط الًتددي بعنقود مؤلف من سبع خالاي - 18 - 5الشكل 

21MHz 

Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6 Cell 7 

3MHz 3MHz 3MHz 3MHz 3MHz 3MHz 3MHz 

 تقسيم احلزمة الًتددية بُت خالاي العنقود ادلؤلف من سبع خالاي - 19 - 5الشكل 
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يؤدي إىل زبفيض التداخل وابلتايل ربسُت التغطية، أما زايدة على امتداد مساحة جغرافية معينة  Mإف زبفيض 
K لنفًتض ثبات . فتؤدي إىل زايدة سعة اخلليةT  عندئذ ةلويالشبكة اخلأتمينها يف ابعتبارىا السعة ادلطلوب ،

 يكوف لدينا االعتبارات التالية:
 Mعدد مرات تكرار العنقود  يزدادعندئذ )سعة اخللية اثبتة( اثبتا  Kابعتبار عدد قنوات اخللية  -1

1) والعكس صحيح حجم العنقود N بنقصاف
M

N
.) 

عدد قنوات اخللية  K بنقصافعدد مرات تكرار العنقود  M يزدادحجم العنقود اثبتا عندئذ Nابعتبار  -2
1) والعكس صحيح الواحدة

M
K

.) 

العنقود إىل زبفيض سعة اخللية بفرض ثبات عدد مرات تكرار العنقود، عندئذ تؤدي زايدة حجم  -3
1والعكس صحيح )

K
N

.) 
2 حبيث زنقق العالقة: Nحجم العنقود رنب اختيار  2N ,      0, 0i ij j i j      

 على سبيل ادلثاؿ. 12أو 9أو 7أو 4أو 3أف أتخذ القيم  Nأعداد طبيعية موجبة، وابلتايل شنكن لػ jو iحيث 
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 مسافة إعادة استخداـ الًتدد – 21 - 5الشكل 
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 أسئلة:
 من مئة 60سؤاؿ، أربع عالمات لكل سؤاؿ، عالمة النجاح  25
 جبسم ذو أبعاد أكرب من طوؿ ادلوجة: ادلوجة الكهرطيسيةيسبب اصطداـ  .1

 Reflectionكاس نعاال - أ
 Diffractionنعراج اال - ب
 Scatteringالتبعثر  - ت
 Refractionنكسار اال - ث

 يسبب اصطداـ ادلوجة الكهرطيسية جبسم ذو أبعاد أصغر من طوؿ ادلوجة: .2
 Reflectionنعكاس اال - أ

 Diffractionنعراج اال - ب
 Scatteringالتبعثر  - ت
 Refractionنكسار اال - ث

 :حواؼ حادةيسبب اصطداـ ادلوجة الكهرطيسية جبسم ذو  .3
 Reflectionنعكاس اال - أ

 Diffractionنعراج اال - ب
 Scatteringالتبعثر  - ت
 Refractionنكسار اال - ث

 يف استطاعة اإلشارة ادلستقبلة: Small scaleأي شلا يلي يسبب تغَتات سريعة  .4
 Shadowingخفوت الظل  - أ

 Path Lossخفوت فقد ادلسار  - ب
 Multipath Fadingخفوت تعدد ادلسارات  - ت

 ليس أايً شلا سبق - ث
 :local meanأي شلا يلي يسمى ابدلتوسط احمللي  .5

 Shadowingخفوت الظل  - أ
 Path Lossخفوت فقد ادلسار  - ب
 Multipath Fadingخفوت تعدد ادلسارات  - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث
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 :Area meanأي شلا يلي يسمى دبتوسط ادلنطقة  .6
 Shadowingخفوت الظل  - أ

 Path Lossخفوت فقد ادلسار  - ب
 Multipath Fadingخفوت تعدد ادلسارات  - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث

 عن: Time Dispersionينتج التشتت الزمٍت  .7
 Shadowing الظل خفوت - أ

 Path Loss ادلسار فقد خفوت - ب
 Multipath Fading ادلسارات تعدد خفوت - ت
 سبق شلا أايً  ليس - ث

 يسبب التشتت الزمٍت مشكلة: .8
 نتشارأتخَت اال - أ

 اخلفوت  - ب
 التداخل بُت الرموز - ت
 التداخل بُت اخلالاي - ث

 ال يؤدي ابتعاد الوحدة ادلتحركة عن احملطة الثابتة إىل: .9
 نتشارأتخَت االزايدة  - أ

 نزايدة بعثرة اخلطأ يف الزم - ب
 زبامد اإلشارةزايدة  - ت
 التداخل زايدة  - ث

 فقد ادلسار:       .11
 يزداد كلما كاف تردد اإلشارة أقل - أ

 كلما كاف تردد اإلشارة أعلىيزداد   - ب
 ال عالقة لو بًتدد اإلشارة - ت

 أي من التقنيات التالية ربقق التنوع الزمٍت: .11
 Frequency Hoppingالقفز الًتددي  - أ

 Interleavingالتفريق  - ب
 Multiple Antennasتعدد اذلوائيات  - ت
 Channel Codingترميز القناة  - ث
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 ىو:  GSMيف الػ  Time advanceرلاؿ القيم للتسبيق الزمٍت  .12
 31 -1 - أ

  127- 1 - ب
 63 -1 - ت
 7-1 - ث

 ىو: GSMقطر اخللية األعظمي ادلسموح بو يف  .13
 كم  5 - أ

 كم  35  - ب
 كم  75 - ت
 كم  121 - ث

 طوؿ ادلسار الذي تسلكو اإلشارة الالسلكية: .14
 أكرب سباماً من البعد بُت ادلرسل وادلستقبل - أ

 أصغر سباماً من البعد بُت ادلرسل وادلستقبل - ب
 ادلرسل وادلستقبلأكرب أو يساوي البعد بُت  - ت
 أصغر أو يساوي البعد بُت ادلرسل وادلستقبل - ث

 :GSMيستخدـ النظاـ  ISIحلل مشكلة التداخل بُت الرموز  .15
 Training Sequenceختبار سالسل اال - أ

 Channel Estimationتقدير القناة  - ب
 Adaptive Equalizationالتسوية ادلتكيفة  - ت
 كل ماسبق - ث

 :GSMنتشار يستخدـ حلل مشكلة أتخَت اال .16
 تعدد اذلوائيات - أ

 التسبيق الزمٍت - ب
 القفز الًتددي - ت
 التحكم ابالستطاعة - ث

 :GSMلتخفيف التداخل بُت اخلالاي يستخدـ يف  .17
 التخطيط الًتددي - أ

 القفز الًتددي - ب
 ستطاعةالتحكم ابال - ت
 كل ماسبق - ث
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 دبعدؿ: GSMيتم القفز الًتددي يف  .18
 قفزة كل بت - أ

 قفزة كل رشقة - ب
 TDMAقفزة كل إطار  - ت
 Multi frameقفزة كل إطار متعدد  - ث

 :عن طريق الػ زندد احلوامل الًتددية اليت شنكن القفز عليها .19
 HSN - أ

 MA - ب
 MAIO - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث

 زندد تراتبية القفز ضمن اخللية عن طريق الػ: .21
 HSN - أ

 MA - ب
 MAIO - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث

 :BCCHيطبق على قناة البث التحكمية  .21
 التسبيق الزمٍت - أ

 التسوية ادلتكيفة - ب
 القفز الًتددي - ت
 ستطاعةالتحكم ابال - ث

 ستطاعة على القناة:شنكن تطبيق التحكم ابال .22
 PCH - أ

 AGCH - ب
 SDCCH - ت
 FCCH - ث

  ال شنكن زبطيط الًتدد ابستخداـ عنقود ذو حجم: .23
 4 - أ

 5 - ب
 12 - ت
 13 - ث
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 بزايدة مسافة إعادة استخداـ الًتدد: .24
 أقل تداخاًل وأكرب سعةً  - أ

 أقل تداخاًل وأصغر سعةً  - ب
 أكثر تداخاًل وأكرب سعةً  - ت
 أكثر تداخاًل وأصغر سعةً  - ث

يستخدـ حزمة ترددية عرضها  GSMخللية يف نظاـ  TCH/FRما ىو عدد قنوات ادلعلومات  .25
10MHz  لكل من االذباىُت الصاعد واذلابط، علمًا أف قنوات التحكم تشغل قناتُت فيزايئيتُت يف كل

 خالاي.  7خلية، و حجم العنقود ىو 
 5 - أ

 36 - ب
 55 - ت
 386 - ث

 
 األجوبة:

 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 أ ت ب ت ث ب ت ت ب ب ب ت ب ت ث ب ث ت ب أ ب ت ب ب ت
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 السادس الفصل

 ةولي الشبكة اخلإجرائيات 

 مولخص:
يتناول ىذا الفصل اآللية اليت ينفذ هبا نظام اجليل الثاين اإلجرائيات ادلختلفة كتأسيس ادلكادلة وحتديث 

 ادلوقع والتسليم بني اخلالاي. 

 مفتاحية:كولمات 
التوقيع الرقمي، مفتاح ختيار اخللية، النداء، طلب القناة، التسليم، وضع السكون، الوضع النشط، ا

 حترير القناة.التشفري، هتيئة ادلكادلة، 

 

 أهداف تعوليمية:

 : الفصل يتوقع منك أن تكون قادراً على أن ابعد دراستك ذلذ

 ادلراحل اليت دتر هبا ادلكادلة أُثناء أتسيسها. تكتشف -1
 تتعرف على رسائل التشوير اليت يتم إرساذلا أثناء أتسيس ادلكادلة. -2
 حتدد أنواع حتديث ادلوقع وأعلية كل نوع منها.  -3
 تستوعب عمليات التشوير اليت تتم أثناء التسليم بني اخلالاي -4
 لتسليم األسباب واألنواع ادلختلفة لتعدد  -5
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 مقدمة: -1
يتطلب أي نظام اتصال تسلسل معني دلراحل أي عملية تتم بني مكوانتو ادلختلفة. يطلق اسم إجرائية على 
أحد رلموعة اخلطوات اليت تنفذىا الشبكة اخللوية والوحدات ادلتحركة ضمنها وفق تسلسل يؤدي لتحقيق 

، 1 - 6الشكل كما يبني   وضع معنيتتطلب كل إجرائية أن تكون الوحدة ادلتحركة يف وظائف الشبكة. 
 يف أحد األوضاع التالية: التواجد وبشكل عام ديكن للوحدة ادلتحركة

 النقال مطفأ أو اجلهاز فيها : وىي احلالة اليت يكونDetached Mode كاك عن الشبكةاالنفوضع  - أ
 ة.لوييكون ادلشرتك منفصل عن الشبكة اخل وعندىابداخلو،  SIMشرحية اإلشرتاك ال حيوي على 

 حيث الوحدة ادلتحركةتشغيل  الذي ينتقل إليو ادلشرتك عندوىو الوضع  :Idle Modeوضع السكون  - ب
 BCCHوتقرأ معلومات النظام على القناة  ةلويالشبكة اخل مع أي اتصال ولكنها متزامنة ال جتري فيو

 . ادلكادلاتاستقبال لطلب و وجاىزة  للخلية ادلخدمة بشكل دوري
ص  ذلا أحد عندما خي الوحدة ادلتحركةوىو الوضع الذي تكون فيو  :Active Modeالوضع النشط  - ت

 .ادلكادلات اليت ختص  إلجراء TCHالقنوات اإلعتبارية كالقناة 
 :علا إبجرائيتنيديكن للوحدة ادلتحركة يف وضع السكون القيام 

عند انتقاذلا من وضع  الوحدة ادلتحركة هبا تقوماليت  العملية: وىي Cell Selection اخلليةختيار ا -1
  .كخلية سلدمة وقراءة ادلعلومات اخلاصة هبا األنسبعرب اختيار اخللية إىل وضع السكون  اإلنفكاك

عند تنقلها بني  الوحدة ادلتحركة هبا: وىي اإلجرائية اليت دتر Cell Reselectionإعادة اختيار اخللية  -2
 .كخلية سلدمة األنسبيتم فيها إعادة اختيار اخللية و  ة يف وضع السكونلويالشبكة اخل خالاي

 االنتقال من وضع السكون إىل الوضع النشط:لوحدة ادلتحركة ل ديكنو 
: وىي اإلجرائية اليت تقوم فيها الوحدة ادلتحركة يف وضع Location Updatingحتديث ادلوقع  -1

  جديدة. location areaالسكون إبعالم الشبكة اخللوية عن دخوذلا إىل منطقة زللية 
 وتشملمن وضع السكون إىل الوضع النشط  الوحدة ادلتحركةمكادلة: تنقل ىذه اإلجرائية  أتسيس -2

 سنتناوذلا ابلتفصيل الحقاً.  مراحلعدة 
الوحدة وىي اإلجرئية اليت دتر هبا  Handoverلتسليم يسمى تغيري اخللية ادلخدمة يف الوضع النشط اب

 .أثناء ادلكادلة ل ادلشرتكبسبب جتو  عند حتويل ادلكادلة من قناة فيزايئية إىل أخرى يف الوضع النشط  ادلتحركة

 أوضاع الوحدة ادلتحركة واإلجرائيات ادلتاحة يف نظام اجليل الثاين -1 - 6الشكل 
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 :Cell Selectionختيار الخلية إجرائية ا -2
كما وتتم   .حوذلا احلاملة لقنوات البث ابلرتدداتاليت ليس لديها علم مسبق  الوحدة ادلتحركةتقوم هبذه اإلجرائية 

 والذي يلخ  ابخلطوات التالية: 2 - 6الشكل ىو موضح ابدلخطط ادلبني يف 
 اإلشارة. استطاعةوترتبها حسب  GSM ترددات عنفور تشغيلها  الوحدة ادلتحركةتبحث  -1
بث قناة  وتفح  ما إذا كان حيمل األعلى من حيث مستوى استطاعة االستقبال الرتددختتار  -2

BCCH  رشقات التوليف  قراءةمن خاللFCCH تصحيح الرتدد. عربىا يتم كما 
فتحصل من خالذلا  FCCHعلى نفس تردد القناة  SCHعن رشقة التزامن  الوحدة ادلتحركةتبحث  -3

 .BCCHوتصبح جاىزة لقراءة رشقات القناة  TDMA FNعلى رقم اإلطار 
 .عدة حص  زمنية ضمن BCCHبقراءة معلومات النظام ادلرسلة على القناة  ادلتحركةالوحدة تقوم  -4
يتم اختيار اخللية كخلية سلدمة يف حال دتت قراءة معلومات النظام بنجاح وكانت اخللية تنتمي إىل  -5

احلد األدىن ادلطلوب استطاعة اإلشارة ادلستقبلة و )الفرق بني  C1>0ة ادلخدمة وكان لوياخلالشبكة 
اإلشارة  استطاعةابلتوليف على الرتدد التايل من حيث  الوحدة ادلتحركةاإلشارة(، وإال فتقوم  الستطاعة

  .4و 3و 2وتعيد اخلطوات 

 ادلخطط التدفقي خلوارزمية اختيار اخللية – 2 - 6الشكل 
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 :Cell Reselectionختيار الخلية إجرائية إعادة ا -3
ختيار اخللية، عن زلاولة إعادة اختيار خلية أخرى. حيث تستمر بعد إدتام عملية ا الوحدة ادلتحركةال تتوقف 
 . يتم ذلك عرب اخلطوات التالية: اخللية ادلخدمةريتغياحمليطة هبا، ويف ظروف معينة تقوم ب مبراقبة اخلالاي

 BCCHبقراءة رسائل معلومات النظام عرب القناة )على األقل( كل نصف دقيقة   الوحدة ادلتحركةتقوم  -1
 .اخللية ادلخدمة واخلالاي اجملاورة ذلا توصيفتضم  سلتلفة رسائل أربع وىي ،للخلية ادلخدمة

وىي ، ضمن رسالة معلومات النظام الثانية اليت تبثها اخللية ادلخدمة BA1القائمة  الوحدة ادلتحركةتقرأ   -2
للوحدة موعة زلددة من اخلالاي اجملاورة اليت ديكن جمل BCCHترددات القناة  تضممعرفة مسبقًا قائمة 
لية من خارج القائمة خلإعادة االختيار  الوحدة ادلتحركةال تستطيع  .مراقبتها يف وضع السكون ادلتحركة
BA1.  

الستة رتددات ال وتسجل BA1رتددات ادلوجودة يف القائمة الإشارة استطاعة بقياس  الوحدة ادلتحركةتقوم  -3
 ابستمرار.   ىذه القائمة وتقوم بتحديثقائمة ضمن  ذات االستطاعة األعلى

اليت تصلها من حوامل القناة  النظامبقراءة معلومات  كل مخس دقائق )على األقل(  الوحدة ادلتحركةتقوم  -4
BCCH  ة األعلى استطاعةً الستالرتددات  قائمة خالايمن لكل خلية.  

معامل إعادة من  أكربألحد اخلالاي اجملاورة ختيار معامل إعادة اال يظلعندما  دلخدمةا اخللية تغيرييتم  -5
  .ن مخس ثوان  ع تزيددلدة  للخلية ادلخدمة ختياراال
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 :Call Setup المكالمة تأسيسإجرائية  -4
 : إىل جزأينادلكادلة  تقسم
 للمكادلة.  ادلنشئة الوحدة ادلتحركةو  الشبكة ادلكادلة الذي يتم بني: وىو اجلزء من MOCادلكادلة الصادرة  - أ
 للمكادلة.  ادلتلقية الوحدة ادلتحركةالشبكة و : وىو اجلزء من ادلكادلة الذي يتم بني MTCادلكادلة الواردة  - ب
 :عرب عدة خطوات ىي ادلكادلة أتسيس يتم

 (RR Connection Establishmentطلب القناة ) .1
 (Service Requestطلب اخلدمة ) .2
 (Authenticationالتحقق ) .3
 (Ciphering Mode Setting) التشفري إعداد .4
 (TMSI Reallocation) ادلؤقتة ادلشرتك ىويةتغيري  .5
 (IMEI Check)فح  ىوية اجلهاز النقال  .6
 (Call Intiationادلكادلة ) هتيئة .7
 (Assignement of Traffic Channel) ادلعلوماتقناة  إسناد .8
 (User Alerting and Call Accepted) وقبول ادلكادلة التنبيو .9
 (Call Release. إهناء ادلكادلة )10

علمًا أن ادلكادلة  MTCوادلكادلة الواردة  MOC ادلكادلة الصادرة كل منيف  يتم تنفيذ مجيع ىذه اخلطوات 
  .   Interrogation Phase مرحلة االستجواب الواردة تسبقها عملية التوجيو اليت تسمى
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 :Interrogation & Paging والنداء االستجواب مرحلة -1.4
ومن مث توجيو النداء  ادلتلقية للوحدة ادلتحركةتحديد ادلكان احلايل بالنظام أواًل  يقوم ،أتسيس ادلكادلة الواردةقبل 
 :3 - 6 الشكلادلبينة يف  اخلطوات التالية وتتضمن والنداء الستجواباب، تسمى ىذه العملية إليها
 MSRNادلؤقت ادلشرتك ىاتف رقم  HLRسجل مقر اإلشرتاك من  للمكادلة ادلنشئ مركز التبديل يطلب .1

اخلاصة  معلومات التوجيو MSRNادلؤقت  رقم ىاتف ادلشرتكحيتوي  .ادلخص  للمشرتك ادلتلقي للمكادلة
 .ابدلشرتك

 .للمكادلة ادلتلقي مركز التبديلللمكادلة طلب االتصال إىل  ادلنشئ مركز التبديل يوجو .2
ابحملطات تحكم اليت ت BSCالتحكم  وحدةإىل  النداء رسالةبتوجيو ادلتلقي للمكادلة  مركز التبديليقوم  .3

 النداء رسالة ظلطحتتوي رسالة النداء على  .ادلتلقية الوحدة ادلتحركةهبا  ادلنطقة احمللية اليت تتواجدالثابتة يف 
  .TMSIأو ادلؤقتة  IMSIالدولية ادلتصل بو  وىوية ادلشرتك

ضمن ادلنطقة احمللية  الثابتةالنداء إىل كافة احملطات  أمرإبرسال  ابحملطات الثابتة التحكم تقوم وحدة .4
تتكون رلموعة النداء  ورلموعة النداء. أو ادلؤقتة ىوية ادلشرتك الدوليةحيتوي أمر النداء على  .ادلتلقية

Paging Group  نداء  ىوية ادلشرتك الدوليةديكن ابستخدام  حتمل رسالة نداء واحدة.من أربع رشقات
مشرتكني اثنني كحد أقصى برسالة نداء واحدة، بينما ديكن نداء أربعة مشرتكني كحد أقصى ابستخدام 

 . ىوية ادلشرتك ادلؤقتة
 .PCHإبرسال رسالة النداء يف اذلواء عرب قناة النداء  الثابتةتقوم احملطات  .5
 طلب القناة.ب، لتبدأ بعدىا وجود رسالة نداء موجهة إليها الوحدة ادلتحركةتكتشف  .6
 

 مرحلة االستجواب – 3 - 6 الشكل
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 RR Connection Establishementطلب القناة  -2.4

كما  حتكم مستقلةقناة احلصول على  تطلب من خالذلارسالة  RACHعرب القناة  ادلتحركةالوحدة ترسل  .1
رقم عشوائي والثاين  مكونة من جزأين األول يتضمن 8bitsرسالة من ال ىذه تتكون، 4 - 6الشكل  يف

حتديث و إنشاء مكادلة و  الرد على النداء أعلها القناة لطلبيوجد عدة أسباب  .القناة طلبيتضمن سبب 
لرتتيب الطلبات حسب األولوية، فمثالً  القناة طلبيستخدم سبب . وغريىا مكادلة الطوارئو  ادلوقع

 للرد على النداء أولوية أعلى من إنشاء ادلكادلة.دلكادلات الطوارئ أولوية أعلى من الرد على النداء، بينما 
 لطلب منح Channel Requiredالتحكم رسالة  وحدة، ترسل إىل النفاذرشقة  احملطة الثابتةعندما تتلقى  .2

ابإلضافة  النفاذعلى التأخري الزمين لرشقة  . حتتوي ىذه الرسالةادلتحركة للوحدة SDCCH ادلستقلة قناةال
 .  8bitsإىل رسالة طلب القناة نفسها ادلكونة من 

ادلراد منحها  ادلستقلة تتضمن توصيف القناةو  إىل احملطة الثابتة التحكم رسالة تفعيل القناة وحدةرسل ت .3
 .والوحدة ادلتحركة احملطة الثابتةالتسبيق الزمين واستطاعة اإلرسال لكل من  إىل ابإلضافة ادلتحركة للوحدة

 التحكم. وحدةتفعيل القناة إىل  أتكيدبتفعيل القناة وأتكيد ذلك إبرسال  احملطة الثابتةتقوم  .4
، احملطة الثابتةإىل  Immediate Assignment Commandالتحكم أمر اإلسناد الفوري  وحدةرسل ت .5

 FNورقم اإلطار  ة النفاذالذي يتضمن توصيف القناة والرقم العشوائي لرسالة طلب القناة ادلتضمنة يف رشق
 . ادلتحركة للوحدةالتسبيق الزمين  ابإلضافة إىل النفاذالذي أرسلت خاللو رشقة 

تراقب . AGCH النفاذ منحقناة عرب  الوحدة ادلتحركةإىل  اإلسناد الفوري إبرسال احملطة الثابتةتقوم  .6
يف  والرقم العشوائي ادلوجود FNرقم اإلطار بني وتقارن  AGCH Block النفاذكتل منح   ادلتحركةالوحدة 

ويف حال التطابق  هبااليت تقدمت  رشقة النفاذرقم اإلطار والرقم العشوائي اخلاص ب وبنياإلسناد الفوري 
 مرحلة طلب اخلدمة. تبدأ

مرحلة طلب القناة – 4 - 6الشكل 
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  :Service Requestطلب الخدمة  -3.4

ادلسندة إليها ترسل رسالة تتضمن طلب  ادلستقلة ابلتوليف على القناة الوحدة ادلتحركةبعد أن تقوم  .1
ىوية ادلشرتك طالب الرسالة ىذه  تتضمن. كما SABMوتدعى الرسالة  احملطة الثابتةإىل  ةاخلدم

 .IMEIىوية اجلهاز النقال وكذلك  TMSI أو ادلؤقتة IMSI اخلدمة الدائمة
إىل  Establish indication رسالةالتقوم إبرسال  احملطة الثابتةإىل  SABMعندما تصل الرسالة  .2

اليت حتوي  UAالرسالة  احملطة الثابتة ترسلكما . 5 - 6الشكل كما ىو موضح يف   التحكم وحدة
واحدة وحدة متحركة  تستخدم من قبل ادلستقلةقناة ال أن لضماننفسها وذلك  SABMالرسالة 
 UAاليت أرسلتها مع زلتوى الرسالة  SABMالرسالة زلتوى  الوحدة ادلتحركةحيث تقارن  فقط.

وتعاود طلب  ادلستقلة ويف حال عدم التطابق تتجنب استخدام القناة احملطة الثابتةالواصلة إليها من 
 رلدداً. Channel Requestالقناة 

ابإلضافة إىل هتيئة ادلستقلة  قناةلمراقبة جودة االتصال الراديوي ل التحكم وظيفة وحدةفعل ت .3
مركز إىل  Connection Requestاالتصال طلب رسالة  ويرسل خوارزمية التحكم ابالستطاعة.

 . CGIاذلوية العادلية للخلية ادلخدمة و  ، يتضمن طلب االتصال طلب اخلدمةالتبديل
 Connection Confirmقبول طلب االتصال عرب إرسال رسالة أتكيد االتصال  مركز التبديليؤكد  .4

 .Aوصلة التشوير على مستوى الواجهة  صلاح أتسيستعين  يتوال التحكم وحدةإىل 
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  :Authentication /التوثقالتحقق -4.4

  الوحدة ادلتحركةومنها إىل  احملطة الثابتةوجهو إىل التحكم اليت ت وحدةطلب التحقق إىل  مركز التبديليرسل  .1
 .128bitsمكون من  RANDحتتوي رسالة طلب التحقق رقم عشوائي  .6 - 6الشكل كما يف 

ادلخزن يف  Kiمع ادلفتاح  RANDالرقم العشوائي  ستخدمتطلب التحقق،  الوحدة ادلتحركةعندما تستلم  .2
 ،A3ابستخدام اخلوارزمية SRES (Signed Response )ساب التوقيع حل SIMشرحية اإلشرتاك 

جواب التحقق الذي  الوحدة ادلتحركة. ترسل A8ابستخدام اخلوارزمية  Kcوحساب مفتاح التشفري 
 الوحدة ادلتحركةالتوقيع الوارد إليو من  مركز التبديليطابق  .مركز التبديلإىل  SRES الرقمي التوقيع يتضمن

ويف حال التطابق تكون عملية  6 - 6الشكل كما ىو موضح يف  AUCمع التوقيع الوارد إليو مركز التحقق 
 التحقق -فيديو التشفري.  دادإعرحلة مالتحقق قد دتت بنجاح وتبدأ 

 مرحلة التحقق وآليتو – 6 - 6الشكل 
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  :Ciphering Mode Settingالتشفير  إعداد -5.4

كما ىو   التحكم وحدةأمر االنتقال لوضع التشفري إىل  مركز التبديلإبرسال التشفري  إعدادتبدأ مرحلة  .1
لتشفري  احملطة الثابتةالذي حتتاجو  Kc. حيتوي ىذا األمر على مفتاح التشفري 7 - 6الشكل مبني يف 
 اذلابط. ادلسار يفادلعطيات 

 .احملطة الثابتةإىل  Kcالتحكم أمر التشفري ادلتضمن مفتاح التشفري  وحدةول حت .2
 .الوحدة ادلتحركةوترسل أمر االنتقال لوضع التشفري إىل  Kcمفتاح التشفري  احملطة الثابتةختزن  .3
وىي رسالة مشفرة خترب  .احملطة الثابتةرسالة إدتام االنتقال لوضع التشفري إىل  الوحدة ادلتحركةترسل  .4

 هبا أن التشفري قد بدأ. احملطة الثابتة ة ادلتحركةالوحد
 وحدةإدتام االنتقال لوضع التشفري إىل رسالة بفك تشفري ىذا الرسالة وترسل  احملطة الثابتةتقوم   .5

 نتقال إىل وضع التشفري. اإل عن صلاح هبذه الرسالة الثابتة احملطةخترب  ،مركز التبديلإىل  االتحكم ومنه

  يتومرحلة إعداد التشفري وآل – 7 - 6الشكل 
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 (:TMSI Reallocation)المؤقتة المشترك هوية تغيير  -6.4
الوحدة يف كل مكادلة ويقوم إبرساذلا إىل  IMSI ىوية دولية سلتلفة لكل TMSIىوية مؤقتة  مركز التبديليسند 
وترسل رسالة إدتام تغيري اذلوية  SIMشرحية اإلشرتاك اذلوية ادلؤقتة اجلديدة يف  الوحدة ادلتحركة. ختزن ادلتحركة

 :8 - 6الشكل  ادلؤقتة كما ىو مبني يف

 (:IMEI Checkفحص هوية الجهاز النقال ) -7.4
ة. يف ىذه ادلرحلة  لويىا يف الشبكة اخلغاؤ فح  ىوية اجلهاز النقال ىي مرحلة اختيارية، ديكن تفعيلها أو إل

إىل  ىوية اجلهاز النقال . وعند وصولIMIE جلهاز النقالاىوية إرسال  الوحدة ادلتحركةمن  التبديلمركز يطلب 
ما إذا كان اجلهاز النقال ينتمي إىل الالئحة  خيرب الذي EIR ادلشرتكني ةز أجهيتم فحصو يف سجل  مركز التبديل

أتسيس ادلكادلة أو إىل الالئحة السوداء وعندئذ دينع من أتسيس  مبتابعة 0647البيضاء وعندئذ يسمح ل
  ادلكادلة. أما الالئحة الرمادية فيرتك للمشغل إمكانية تقرير السماح ذلا أو منعها من استخدام الشبكة. 

 مرحلة تغيري ىوية ادلشرتك ادلؤقتة – 8 - 6الشكل 

 (IMEI Checkمرحلة فح  ىوية اجلهاز النقال ) – 9 - 6الشكل 
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 (Call Initiationالمكالمة ) تهيئة -8.4
الشكل كما يف  الوحدة ادلتحركةإىل  Setup messageرسالة التأسيس  مركز التبديلتبدأ هتيئة ادلكادلة إبرسال 

 كانتلتلقي اخلدمة. فإذا   الوحدة ادلتحركةتتضمن ىذه الرسالة اإلمكانيات اليت يلزم توفرىا لدى  11 - 6
رسالة أتكيد ادلكادلة وإال فإهنا ترسل رسالة  مركز التبديلإىل متطلبات ىذه اخلدمة ترسل  حتقق الوحدة ادلتحركة
 إهناء ادلكادلة.

 (Assignement of Traffic Channel) المعلوماتإسناد قناة  -9.4
 .11 - 6الشكل  كمايفالتحكم   وحدةطلب اإلسناد إىل  مركز التبديليرسل  .1
رسالة تفعيل القناة  احملطة الثابتةرسل إىل الشاغرة وت TCH التحكم أحد قنوات ادلعلومات وحدةتار خت .2

ابإلضافة إىل مقدار التسبيق الزمين للوحدة ادلتحركة ادلراد منحها  الفيزايئيةاليت تتضمن توصيف القناة 
 .والوحدة ادلتحركة احملطة الثابتةواستطاعة اإلرسال لكل من 

 إبرسال رسالة أتكيد تفعيل القناة. ادلعلوماتصلاح ختصي  قناة  احملطة الثابتةتؤكد  .3
ىل القناة ابالنتقال إ الوحدة ادلتحركةالذي خيرب  الوحدة ادلتحركةالتحكم أمر اإلسناد إىل  وحدةرسل ت .4

 ادلعلوماتوحيتوي توصيف كامل لقناة  SDCCH ادلستقلةاجلديدة، يرسل ىذا األمر عرب القناة 
 ادلسندة.

عرب  SABMالرسالة  احملطة الثابتةعلى القناة الفيزايئية اجلديدة وترسل إىل  الوحدة ادلتحركةتولف  .5
 بشكل صحيح. ادلعلوماتقناة  حيازة تلإلشارة إىل أنو دت FCCHالقناة 

ما تقوم ك .نفسها SABMاليت حتوي الرسالة  UAالرسالة  الوحدة ادلتحركةإىل  احملطة الثابتةترسل  .6
بدأ مبراقبة جودة االتصال الراديوي لقناة وحدة التحكم، لتإىل  Establish Indicationرسالة الإبرسال 
 .TCH ادلعلومات

 مرحلة هتيئة ادلكادلة – 11 - 6الشكل 
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مفعلة  ادلعلوماترسالة إدتام اإلسناد لتدل على أن قناة  مركز التبديلإىل  الوحدة ادلتحركةترسل  .7
 وزلجوزة.

إبرسال رسالة حترير  SDCCH القناة ادلستقلةابنتهاء احلاجة إىل  احملطة الثابتةالتحكم  خترب وحدة .8
التحكم إبهناء  وحدةوإخبار  SDCCH ادلستقلة بتحرير القناة احملطة الثابتةالقناة الراديوية. تقوم 

  العملية من خالل إرسال رسالة أتكيد.
 

 
 

مرحلة إسناد قناة ادلعلومات -11 - 6الشكل 
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 (User Alerting and Call Acceptedالتنبيه وقبول المكالمة ) -11.4
كما ىو موضح يف   مركز التبديلعندما يبدأ اجلهاز النقال ادلتلقي للمكادلة ابلرنني يرسل رسالة تنبيو إىل  .1

 .الوحدة ادلتحركةمت توليدىا يف  اليت . تشري ىذه الرسالة إىل نغمة الرنني12 - 6الشكل 
ة للمكادلة ادلنشئ الوحدة ادلتحركةإىل  Adress Completeيرسل رسالة و رسالة التنبيو  مركز التبديليستقبل  .2

ادلكادلة ومبوجب جاىزيتو للرد على دتام و ادلشرتك ادلطلوب االتصال بو إىل  الوصول بنجاحتفيد ىذه الرسالة 
  .مركز التبديلنغمة الرنني ادلولدة يف نشئ للمكادلة ادل ادلشرتك يسمع ىذه الرسالة

 .Connect تصالاالرسالة  مركز التبديلإىل  ادلتحركة وحدتورسل يرد ادلشرتك ادلتلقي للمكادلة، ت عندما .3
 الوحدة ادلتحركة، كما يرسل إىل ادلتلقية رسال أتكيد االتصال الوحدة ادلتحركةإىل  مركز التبديليرسل  .4

 الرد.أتكيد ادلنشئة للمكادلة رسالة حتوي رسالة 

 :(Call Releaseإنهاء المكالمة ) -11.4
 )بقية اخلطوات(. وحترير القناة (3و 2و 1)اخلطوات  إهناء ادلكادلة إىل جزأين علا حترير االتصالقسم ي
رسالة قطع  مركز التبديلإىل  الوحدة ادلتحركةيبدأ إهناء ادلكادلة عندما يغلق ادلشرتك ادلكادلة، حيث ترسل  .1

 .13 - 6الشكل كما ىو مبني يف   االتصال
 الوحدة ادلتحركةادلتلقية للمكادلة و  الوحدة ادلتحركةإىل كل من  االتصال رسالة حترير مركز التبديليرسل  .2

 ادلنشئة ذلا.
 .رسالة إدتام حترير االتصال مركز التبديلإىل  الوحدة ادلتحركةترسل  .3

 مرحلة التنبيو وقبول ادلكادلة -12 - 6الشكل 
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 القنواتلتحرير  ادلسحأمر  التحكم وحدةإىل  مركز التبديل، يرسل وجود اتصاالت أخرىيف حال عدم  .4
 حيتوي ىذا األمر على سبب ادلسح أيضا. احملجوزة 

احملطة إىل رسل تكما . الوحدة ادلتحركةإىل إبرسال أمر حترير القناة  تنفيذ أمر ادلسحالتحكم  وحدةبدأ ت .5
إىل  SACCHسلربًا إايىا إبيقاف إرسال رسائل التحكم على القناة  SACCHأمر تعطيل القناة  الثابتة

 . الوحدة ادلتحركة
 .احملطة الثابتةإىل  وترسل رسالة قطع االتصال ادلعلوماتقناة ب بقطع االتصال الوحدة ادلتحركةتقوم  .6
 .الوحدة ادلتحركةإىل  UAقطع االتصال إبرسال الرسالة  احملطة الثابتةتؤكد  .7
 وحدةإىل ترسل األخرية مؤشر التحرير  احملطة الثابتةو  الوحدة ادلتحركةة الراديوية بني بعد قطع الوصل .8

 التحكم.
. تؤكد TCH ادلعلومات قناةحترير القناة الراديوية لتعطيل رسالة  احملطة الثابتةالتحكم إىل  وحدةرسل ت .9

 تنفيذ العملية فور توقفها عن اإلرسال على القناة الراديوية. احملطة الثابتة
  رسالة إدتام ادلسح. مركز التبديلإىل التحكم  وحدة رسلت .11

مرحلة إهناء ادلكادلة -13 - 6الشكل 
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 :Location Updateتحديث الموقع إجرائية  -5
 ىي:و  متشاهبة من حيث اإلجرائية وسلتلفة من حيث السبب لتحديث ادلوقع أظلاطىناك ثالث 

 إىل منطقة زللية جديدة. الوحدة ادلتحركةيستخدم عندما تنتقل  :Normal الطبيعي النمط - أ
 الشبكة.ضمن  مازالت الوحدة ادلتحركةيستخدم للداللة على أن  : Periodicالدوري النمط - ب
 إىل وضع السكون. االنفصالمن وضع  ادلتحركةويتم عند انتقال الوحدة  :Attatch ظلط التسجيل - ت

 وىي تضم اخلطوات التالية:إجرائية حتديث ادلوقع تشبو إجرائية أتسيس ادلكادلة 
 :RR Connection Establishment القناة طلب

إليها يف إجرائية أتسيس ادلكادلة وكذلك األمر ابلنسبة وىي خطوة شلاثلة دتامًا خلطوة طلب القناة اليت تطرقنا 
  التشفري. وإعدادخلطويت التحقق 
 :Service Requestطلب الخدمة 

 SABMالرسالة أن وىي خطوة شلاثلة خلطوة طلب اخلدمة اليت تطرقنا إليها يف إجرائية أتسيس ادلكادلة. ابستثناء 

ادلوقع )طبيعي، تتضمن رسالة طلب حتديث ادلوقع واليت تتضمن ظلط حتديث  الوحدة ادلتحركةاليت ترسلها 
 ؤقتةأوادل IMSIـوىوية ادلشرتك الدولية  (شرحية اإلشرتاك)ادلخزنة يف  ىوية ادلنطقة احمللية القدديةو ( تسجيلدوري، 
TMSI وىوية اجلهاز النقال IMEI. ة بدال من القددية.  ىوية ادلنطقة احمللية اجلديد الوحدة ادلتحركة ختز ن 
 Authentication /التوثقالتحقق
 Ciphering Mode Settingالتشفير  إعداد
 Location Update Accepted تحديث الموقع قبول 

 ويةهب VLR سجل ادلقر احلايلادلخزنة يف  ابدلشرتكاخلاصة ىوية ادلنطقة احمللية القددية  مركز التبديل يستبدل
 .14 - 6الشكل كما يف   رسالة قبول طلب حتديث ادلوقع الوحدة ادلتحركةيرسل إىل اجلديدة و  ادلنطقة احمللية

 .TMSI Reallocation اذلوية ادلؤقتة يتم تغيريللمشرتك ل TMSI ىوية مؤقتة جديدةتتضمن ىذه الرسالة و 

 : RR Connection Releaseتحرير القناة 

 اليت تطرقنا إليها يف إجرائية أتسيس ادلكادلة. ( من مرحلة إهناء ادلكادلة10إىل  4وىي مرحلة شلاثلة للخطوات )
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 إجرائية التسليم -6
 على دديومة ادلكادلة بتحويل قناة الصوت حيافظحيث  لوييعترب التسليم من أىم ادلهام اليت يقوم هبا النظام اخل

ينبغي  ادلخصصة للمشرتك من خلية إىل أخرى شلا يسمح بتحرك ادلشرتك أثناء ادلكادلة دون انقطاعها. والتحكم
 ودون أن يدركها ادلستخدم.بسرعة تنفيذ عملية التسليم 

 أنياع التسوليم حسب مكان حدوثه -1.6
 يصنف التسليم حسب مكان حدوثو إىل ثالث أصناف:

إىل نفس منطقة  : ويتم بني خليتني تنتميانIntra BSC HandOverالتحكم  وحدةالتسليم ضمن  - أ
 التحكم. وحدةيتم التحكم هبما بنفس و  مركز التبديلخدمة 

تنتميان إىل نفس منطقة  : ويتم بني خليتنيInter BSC HandOverالتحكم  وحداتالتسليم بني  - ب
 .ىخر ة عن األحتكم سلتلف بوحدةيتم التحكم بكل منهما و  مركز التبديلخدمة 

كل منهما إىل منطقة تنتمي  : ويتم بني خليتني Inter MSC HandOver مراكز التبديلالتسليم بني  - ت
  ة نفسها.لويضمن منطقة خدمة الشبكة اخل سلتلفة عن األخرى مركز تبديلخدمة 

 ادلكادلة.خلية تنتمي إىل منطقة زللية سلتلفة يتم حتديث ادلوقع فور انتهاء إىل  التسليممالحظة: يف حال 
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 Reason Classification الدافعتصنيف التسليم حسب  -2.6
 NO DL MR HO: اذلابط ادلسار اتعدم وصول تقرير قياس بدافع تسليمال -1

)مرتني يف الثانية تقريباً( عرب اجلزء الصاعد من  480msكل   اذلابط ادلسارتقرير قياسات  الوحدة ادلتحركةترسل 
ادلتتالية الواصلة إليها من  القياس تقاريريف قراءة عدد معني من  احملطة الثابتة. عندما تفشل SACCHالقناة 

 إىل اخللية اجلديدة.جراء التسليم إل الوحدة ادلتحركةالتسليم إىل  إرسال أمر يتم، الوحدة ادلتحركة
 Time Advance HO:التسبيق الزمين  بدافع تسليمال  -2

حيث أن . الشبكة حتددىا قيمة معينةللوحدة ادلتحركة  قيمة التسبيق الزمين ما تتجاوزيتم إجراء ىذا التسليم عند
  .553.5m زايدة مبسافة االنتشار قدرىا تقابلمبقدار واحد تسبيق الزمين زايدة ال
 :Intereference HO التداخل بدافع تسليمال -3

 الراديوية عن حد معني.حيدث ىذا النواع من التسليم عندما يزداد التداخل يف الوصلة 
 :Rx Level Drop HOستطاعة اإلشارة ادلستقبلة ال السريع تدىورالالتسليم بدافع  -4

 عائق. بسبب ادلرور خلفاستطاعة اإلشارة ادلستقبلة وذلك السريع يف  االطلفاضالتسليم عند ا حيدث ىذ
 :Bad Quality HOالتسليم بدافع اجلودة السيئة  -5

. عندما طأاخل تعدالدل فكل قيمة للجودة تقابل رلال معني ،يف استقبال الرشقات اخلطأتعرب اجلودة عن معدل 
 يزداد معدل اخلطأ عن حد معني يتم البدء إبجرائية تسليم من ىذا النوع.

لية شغالية اخلعندما تزداد نسبة انحيدث ىذا النوع من التسليم : LOAD HOالتسليم بدافع زايدة احلمل  -6
 معينة وىو يضمن موازنة احلمل بني اخلالاي.ادلخدمة عن عتبة 

 : Edge HOالتسليم بدافع الوصول إىل حافة اخللية  -7
 عندما تنخفض استطاعة اإلشارة ادلستقبلة حتت حد معني يتم إجراء التسليم لإلنتقال إىل خلية أفضل.  

 :  MS Fast Moving HO  للوحدة ادلتحركةالتسليم بدافع احلركة السريعة  -8
إذا كانت ادلدة الفاصلة بني عملييت تسليم متتاليتني أهنا تتحرك بسرعة إذا كانت  الوحدة ادلتحركةعن  نقول

يسمى  .Umbrella Cellأقل من فرتة معينة. وعند ذلك يتم تسليمها إىل خلية مظلة للوحدة ادلتحركة 
 .Quick HOىذا النوع من التسليم أيضاً ابلتسليم السريع 

 :Layer HOالطبقات  وتدافع تفابالتسليم  -9
لية اخل إىل الوحدة ادلتحركةتستخدم الطبقات بني اخلالاي إلعطاء أفضلية التسليم فيما بينها. يتم تسليم 

 دىن من استطاعة اإلشارة ادلستقبلة. األد احلحتقق  إذا كانت علىاألطبقة الذات 
عندما يتجاوز الفرق بني فقد  :Power Budget HOميزانية االستطاعة  يف تفاوتال بدافعالتسليم  -11

 ادلسار للخلية ادلخدمة وفقد ادلسار ألحد اخلالاي اجملاورة حد معني يتم التسليم إىل اخللية األقل فقداً.
 وىي تضمن استمرارية ادلكادلة Emergency HO تصنف األنواع اخلمسة األوىل حتت مسمى التسليم الطارئ

وىي  Normal HOحتت مسمى التسليم الطبيعي  اليت تصنف األخرية األنواع األربعةوذلا أولوية أعلى من 
 . التسليم الطارئ وحتول دون الوصول إىل مرحلة تستدعي زايدة جودة ادلكادلة تضمن
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 :Intra BSC HandOverالتحكم  وحدةالتسليم ضمن  -3.6
 ادلعلوماتإشارة اجلزء اذلابط من قناة  بقياس قوة وجودة وبشكل مستمر كادلةأثناء ادل الوحدة ادلتحركةتقوم  .1

TCH التحكمية ادلخصصة ذلا، ابإلضافة إىل قوة اإلشارة على قنوات البث BCCH  ،للخالاي اجملاورة
 الذي حيوي نتيجة القياس مبعدل تقريرين يف الثانية تقريباً.  MRقياسات التقرير  احملطة الثابتةإىل وترسل 

وعند  .ادلعلوماتإبجراء القياسات الالزمة على اجلزء الصاعد من قناة  الثابتةاحملطة  من جهة أخرى تقوم .2
 UL MR الصاعد ادلسارإليها تضيف إليو تقرير قياسات  DL MR اذلابط ادلساروصول تقرير قياسات 

التحكم ما إذا كانت ىناك  وحدةحتدد خوارزميات التسليم ادلوجودة يف التحكم.  وحدةوترسلهما إىل 
 حاجة إىل تسليم ادلكادلة إىل خلية أخرى.

 .خلية اجلديدةاحملطة الثابتة لل منتفعيل قناة معلومات التحكم  وحدةطلب يف حال احلاجة إىل التسليم ت .3
ة إىل رسال األخريةسل رت التحكم، ف وحدةة أتكيد التفعيل إىل ادلوجودة يف اخللية اجلديد احملطة الثابتةترسل  .4

اإلرسال  القددية تتضمن معلومات عن الرتدد واحلصة الزمنية واستطاعة احملطة الثابتةعرب  الوحدة ادلتحركة
 اجلديدة. ادلعلوماتلقناة 

 AB نفاذرشقة التسليم وىي رشقة  عليها على القناة الفيزايئية اجلديدة وترسل الوحدة ادلتحركةتولف  .5
أي معلومة عن التسبيق  الوحدة ادلتحركةابلتسليم. ال دتتلك  النفاذلطلب  FACCHتستخدمها القناة 

 .8bitحتتوي رسالة مكونة من رشقة قصرية  للتسليم الزمين الالزم تطبيقو مع اخللية اجلديدة وذلذا تستخدم
 قيمة التسبيق الزمين الوحدة ادلتحركةابلتسليم ترسل إىل  رشقة النفاذاجلديدة  احملطة الثابتةعندما تستقبل   .6

 ابلتسليم عرب إرسال رشقة النفاذالتحكم ابستالمها ل وحدةاجلديدة  احملطة الثابتة ختربالالزم تطبيقو. كما 
 .HO Detection Messageرسالة اكتشاف التسليم 

 اجلديدة. احملطة الثابتةالتحكم عرب  وحدةإىل  رسالة إدتام التسليم الوحدة ادلتحركةترسل  .7
 ادلرافقة البطيئة التحكموقناة  TCH ادلعلوماتالقددية حترير قناة  احملطة الثابتةالتحكم من  وحدةطلب ت .8

SACCH. 
دون أي تدخل من  Inter BSC HOالتحكم  وحدةإجرائية التسليم ضمن قود تالتحكم  وحدةنالحظ أن 
 حبدوث التسليم.  مركز التبديلعلم تحكم الت وحدةمع العلم أن  مركز التبديل
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 :Inter BSC HandOverالتحكم  وحدات بينالتسليم  -4.6
ضلو خلية  مركز التبديلضمن منطقة خدمة  الوحدة ادلتحركةتحرك ت ماعندالتحكم  وحداتحيدث التسليم بني 

التحكم  وحدةدد حت. تسليمالوكانت ىناك حاجة إىل  ةادلخد مالتحكم  وحدةعن  ةحتكم سلتلف لوحدةتتبع 
 .ىخر لوحدة حتكم أما إذا كانت ىناك حاجة إىل التسليم إىل خلية اتبعة  ةادلخدم
 معها ىوية اخللية اجلديدة. رفقوت التسليم احلاجة إىلرسالة  مركز التبديلإىل  ةادلخدمالتحكم  وحدةرسل ت -1
 اجلديدة. ادلوجودة يف اخللية حملطة الثابتةتحكم ابوحدة التحكم اليت ت طلب التسليم إىل مركز التبديليرسل  -2
 .معلوماتللخلية اجلديدة تفعيل قناة  احملطة الثابتةمن  ةالتحكم اجلديد وحدةطلب ت -3
إىل  األخريةسل رت ، فةالتحكم اجلديد وحدةادلوجودة يف اخللية اجلديدة أتكيد التفعيل إىل  احملطة الثابتةترسل  -4

 ادلعلوماتحلصة الزمنية واستطاعة اإلرسال لقناة تتضمن معلومات عن الرتدد وارسالة  مركز التبديل
اليت القددية  احملطة الثابتةإىل  ومن مث ةالتحكم القددي وحدةىذه الرسالة إىل  مركز التبديلديرر اجلديدة. 
  . الوحدة ادلتحركةإىل  ترفق ىذه الرسالة مع رسالة أمر التسليمبدورىا 

 اجلديدة. FACCH عرب القناة على القناة الفيزايئية اجلديدة وترسل رشقة التسليم الوحدة ادلتحركةتولف  -5
قيمة التسبيق الزمين الالزم  الوحدة ادلتحركةرتسل إىل فابلتسليم  رشقة النفاذاجلديدة  احملطة الثابتةتستقبل  -6

التحكم  وحدةعرب  التبديلمركز إىل  رسالة اكتشاف التسليم اجلديدة احملطة الثابتة ترسلكما تطبيقو.  
 للمكادلة. بتأسيس ادلسار اجلديد مركز التبديليقوم ل ابلتسليم. رشقة النفاذ لتخربه ابستالم ةاجلديد

 وحدةرر دتاجلديدة.  احملطة الثابتةعرب  ةالتحكم اجلديد وحدةرسالة إدتام التسليم إىل  الوحدة ادلتحركةترسل  -7
 .ةالتحكم القددي وحدةرسالة إدتام التسليم إىل  ةالتحكم اجلديد

التحكم ادلرافقة وقناة  TCH ادلعلوماتالقددية حترير قناة  احملطة الثابتةمن  ةالتحكم القددي وحدةطلب ت -8
 .SACCHالبطيئة 
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 :Inter MSC HandOver مراكز التبديل بينالتسليم  -5.6
مركز التحكم تنفيذ التسليم إىل خلية اتبعة دلنطقة خدمة  وحدة تإذا قرر  تصبح إجرائية التسليم أكثر تعقيداً 

 ة، نوضح فيما يلي خطوات ىذه اإلجرائية:لويآخر ضمن نفس الشبكة اخل تبديل
 .ادلخدم رسالة احلاجة إىل التسليم مركز التبديلإىل  ةالتحكم ادلخدم وحدةرسل ت -1
 اجلديد. مركز التبديلادلخدم ادلساعدة من  مركز التبديليطلب  -2
 .ةالتحكم اجلديد وحدةاجلديد طلب التسليم إىل  مركز التبديليرسل  -3
 .معلوماتاجلديدة تفعيل قناة  احملطة الثابتةمن  ةالتحكم اجلديد وحدةطلب ت -4
اجلديد  مركز التبديلرسل إىل ت، اليت ةالتحكم اجلديد وحدةاجلديدة أتكيد التفعيل إىل  احملطة الثابتةترسل  -5

 القدًن. مركز التبديلاجلديد ىذه الرسالة إىل  مركز التبديلديرر اجلديدة.  ادلعلوماتقناة رسالة توصيف 
 اجلديد لتمرير ادلكادلة عربىا.  مركز التبديلالقدًن و  مركز التبديليتم هتيئة الوصلة بني  -6
الوحدة م إىل أمر التسلي القددية الوحدة ادلتحركةو  ةالقدديالتحكم  وحدةعرب  القدًن مركز التبديليرسل  -7

 ويرفق معو توصيف القناة اجلديدة. ادلتحركة
 .اجلديدة الوحدة ادلتحركةعلى القناة اجلديدة وترسل رشقة التسليم إىل  الوحدة ادلتحركةتولف  -8
قيمة التسبيق الزمين الالزم تطبيقو. كما ترسل رسالة  الوحدة ادلتحركةاجلديدة إىل  احملطة الثابتةترسل  -9

 .اجلديد مركز التبديلو  ةالتحكم اجلديد وحدةالقدًن عرب  مركز التبديلاكتشاف التسليم إىل 
 ةالتحكم اجلديد وحدةاجلديدة ومن مث إىل  احملطة الثابتةرسالة إدتام التسليم إىل  الوحدة ادلتحركةترسل  -11

 .ةالتحكم القددي وحدةالقدًن ومنو إىل  مركز التبديلاجلديد ف مركز التبديلومن مث 
 .ادلرافقة ذلا التحكموقناة  ادلعلومات القددية حترير قناة احملطة الثابتةمن  ةالتحكم القددي وحدةطلب ت -11
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 أسئولة:
 من مئة. 60سؤال، عالمتان ونصف لكل سؤال، عالمة النجاح  41

 :Dettached modeتستطيع احملطة ادلتحركة يف وضع اإلنفكاك  -1
 اختيار اخللية - أ
 حتديث ادلوقع - ب
 طلب واستقبال مكادلة - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث

 :حتديث ادلوقع يف طلبديكن  -2
 Dettached modeوضع اإلنفكاك  - أ
 Idle Modeوضع السكون  - ب
 Active modeالوضع النشط  - ت
 كل ما سبق - ث

 يف: Handoverديكن إجراء التسليم  -3
 Dettached modeوضع اإلنفكاك  - أ
 Idle Modeوضع السكون  - ب
 Active modeالوضع النشط  - ت
 كل ما سبق - ث

 يف: Cell Reselectionختيار اخللية اديكن إعادة  -4
 Dettached modeوضع اإلنفكاك  - أ
 Idle Modeوضع السكون  - ب
 Active modeالوضع النشط  - ت
 كل ما سبق - ث

 بفضل: دون انقطاعها اخلليوية أثناء ادلكادلةديكن للوحدة ادلتحركة التنقل ضمن الشبكة  -5
 إجرائية حتديث ادلوقع - أ
 إجرائية التسليم   - ب
 ختيار اخلليةإجرائية ا - ت
 ختيار اخلليةإجرائية إعادة ا - ث

 
 

ISSN: 2617-989X 122 



 

 

 

 :ادلخدمة اخللية ختياريكفي ال -6
 أن تستطيع الوحدة ادلتحركة قراءة معلومات النظام - أ
 أن تنتمي اخللية إىل الشبكة ادلخدمة - ب
 أن تكون قوة اإلشارة ادلستقبلة أكرب من احلد األدىن ادلطلوب لقوة اإلشارة  - ت
 كل ماسبق - ث

 ال تستطيع الوحدة ادلتحركة التسليم إىل خلية: -7
 BA1من خارج القائمة  - أ
 BA2من خارج القائمة  - ب
 من خارج ادلنطقة احمللية - ت
 من خارج منطقة خدمة مركز التبديل - ث

 ختيار خلية: تستطيع الوحدة ادلتحركة إعادة اال -8
 BA1من خارج القائمة  - أ
 BA2من خارج القائمة  - ب
 من خارج ادلنطقة احمللية - ت
 من خارج منطقة خدمة مركز التبديل - ث

 عرب القناة: BA1ترسل القائمة  -9
 BCCH - أ
 SDCCH - ب
 SACCH - ت
 AGCH - ث
 قياسها يف نفس الوقت.للوحدة ادلتحركة عدد اخلالاي اليت ديكن  -11
 5 - أ
 6 - ب
 7 - ت
 8 - ث
 رسائل معلومات النظام للخلية ادلخدمة على األقل كل:تقوم الوحدة ادلتحركة بقراءة  -11

 مخس ثواين - أ
 نصف دقيقة  - ب
 دقيقة - ت
 مخس دقائق - ث
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 تقوم الوحدة ادلتحركة بقراءة رسائل معلومات النظام للخالاي اجملاورة على األقل كل: -12

 مخس ثواين - أ
 نصف دقيقة  - ب
 دقيقة - ت
 مخس دقائق - ث

 للخلية ادلخدمة على األقل كل:تقوم الوحدة ادلتحركة بقراءة رسائل معلومات النظام  -13

 مخس ثواين - أ
 نصف دقيقة  - ب
 دقيقة - ت
 مخس دقائق - ث

 ترسل الوحدة ادلتحركة رسالة طلب القناة عرب القناة: -14
 RACH - أ
 TCH - ب
 SDCCH - ت
 AGCH - ث
 تنتهي مرحلة طلب القناة مبنح الوحدة ادلتحركة القناة:  -15
 RACH - أ
 TCH - ب
 SDCCH - ت
 AGCH - ث
 عرب القناة: Immediate Assignmentيتم إرسال اإلسناد الفوري  -16
 RACH - أ
 TCH - ب
 SDCCH - ت
 AGCH - ث
 ال يتضمن اإلسناد الفوري: -17
 الذي مت طلب القناة خاللو FNرقم اإلطار  - أ
 الرقم العشوائي لرسالة طلب القناة - ب
 سبب طلب القناة - ت
 التسبيق الزمين - ث
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 ها:أي دور في MSCأي العمليات التالية ليس دلركز التبديل  -18
 اإلستجواب والنداء  - أ
 طلب القناة  - ب
 اخلدمةطلب  - ت
 إهناء ادلكادلة - ث
 يرسل أمر تفعيل القناة: -19
 طة الثابتةحملإىل  من الوحدة ادلتحركة - أ
 من احملطة الثابتة إىل الوحدة ادلتحركة - ب
 من وحدة التحكم إىل احملطة الثابتة - ت
 من مركز التبديل إىل وحدة التحكم - ث
 يف: Aيتم أتسيس وصلة التشوير على مستوى الواجهة  -21
 هتيئة ادلكادلةمرحلة  - أ
 حلة طلب القناةمر  - ب
 مرحلة طلب اخلدمة - ت
 مرحلة التحقق - ث
 الرسالة اليت ال ديكن أن تتضمن ىوية ادلشرتك الدولية أو ادلؤقتة: -21
 Paging messageرسالة النداء  - أ
 رسالة طلب القناة - ب
 SABMرسالة طلب اخلدمة  - ت
 UAالرسالة  - ث
 مركز التبديل إىل الوحدة ادلتحركة:يتضمن طلب التحقق الذي يرسلو   -22
 Kiادلفتاح  - أ
  Kc مفتاح التشفري  - ب
 RANDرقم عشوائي  - ت
 SRESالتوقيع  - ث
 إىل مركز التبديل:الذي ترسلو الوحدة ادلتحركة  يتضمن جواب التحقق -23
 Kiادلفتاح  - أ
  Kc مفتاح التشفري  - ب
 RANDرقم عشوائي  - ت
 SRESالتوقيع  - ث
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 :يف اجليل الثاين ىيخوارزمية التحقق  -24
 A3 - أ
 A5 - ب
 A6 - ت
 A8 - ث
 ال يبدأ مركز التبديل هبا:أتسيس ادلكادلة من مراحل  مرحلة -25
 التشفري إعداد - أ
 هتيئة ادلكادلة - ب
 إسناد قناة ادلعلومات - ت
 إهناء ادلكادلة - ث
 مرحلة من مراحل أتسيس ادلكادلة ال تبدأ الوحدة ادلتحركة هبا: -26
 طلب القناة - أ
 التنبيو والقبول - ب
 تغيري ىوية ادلشرتك ادلؤقتة - ت
 طلب اخلدمة - ث
 :ادلكادلة تتم بشكل مشفرمرحلة من مراحل أتسيس  -27
 هتيئة ادلكادلة - أ
 التحقق - ب
 طلب اخلدمة - ت
 طلب القناة - ث
 :Kcفتاح التشفري مب ماذا يفعل مركز التبديل  -28
 فقط رسلو إىل الوحدة ادلتحركةي - أ
 فقطإىل احملطة الثابتة يرسلو  - ب
 يرسلو إىل كل من الوحدة ادلتحركة واحملطة الثابتة - ت
 إبرسالو أبداً ال يقوم  - ث
 :Kcماذا يفعل مركز التبديل مبفتاح التشفري  -29
 يرسلو إىل الوحدة ادلتحركة فقط - أ
 يرسلو إىل احملطة الثابتة فقط - ب
 يرسلو إىل كل من الوحدة ادلتحركة واحملطة الثابتة - ت
 ال يقوم إبرسالو أبداً  - ث
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 يتم تغيري اذلوية ادلؤقتة للمشرتك: -31
 كادلةكل ادل واحدة أثناءمرة  - أ
 ادلكادلةكل عدة مرات أثناء   - ب
 ليس ابلضرورة يف كل مكادلة - ت
 يف ادلكادلات الصادرة فقط - ث
 :لتلقي اخلدمة يف الوحدة ادلتحركة ل التالية تضمن توفر اإلمكانيات الالزمةأي من ادلراح -31
 طلب اخلدمة - أ
 هتيئة ادلكادلة - ب
 التحقق - ت
 فح  ىوية اجلهاز النقال - ث
 ىي من مسؤولية: TCHختيار قناة ادلعلومات ا -32

 MSCمركز التبديل  - أ
  BSCوحدة التحكم  - ب
 احملطة الثابتة - ت
 الوحدة ادلتحركة - ث

 إىل الوحدة ادلتحركة عرب: TCHيصل أمر إسناد قناة ادلعلومات  -33
 RACH - أ
 FACCH - ب
 SDCCH - ت
 AGCH - ث

 :إىل منطقة زللية جديدة بو عند انتقاذلا الوحدة ادلتحركةظلط حتديث ادلوقع الذي تقوم  -34
 الطبيعي - أ
 الدوري - ب
 ظلط التسجيل - ت
 سبقليس أايً شلا  - ث
 يهدف التسليم الطبيعي إىل: -35
 زايدة جودة ادلكادلة - أ
 احلفاظ على استمرارية ادلكادلة - ب
 توزيع احلمل بني اخلالاي - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث
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 أي األصناف التالية يعد تسليماً طارائً:  -36
 Edge HOالتسليم بدافع الوصول إىل حافة اخللية   - أ
 Power Budjet HOالتسليم بدافع التفاوت يف ميزانية الوصلة  - ب
 Bad Quality HOالتسليم بدافع اجلودة السيئة  - ت
 MS Fast Moving HO  التسليم بدافع احلركة السريعة للوحدة ادلتحركة - ث
 مبعدل: اذلابط ادلسارترسل الوحدة ادلتحركة تقارير قياسات  -37
 مرة كل اثنيتني - أ
 مرة كل الثانية - ب
 مرتني كل الثانية - ت
 ثالث مرات كل الثانية - ث
 احلاجة إىل التسليم ىو: الطرف الذي حيدد -38
 وحدة التحكم ادلخدمة - أ
 مركز التبديل ادلخدم - ب
 وحدة التحكم اجلديدة - ت
 مركز التبديل اجلديد - ث
 :الذي حيتاجو التسليم بني وحدات التحكم على مستوى الوصلة الراديويةالتشوير  -39
 أقل مقارنة ابلتسليم ضمن وحدة التحكم - أ
 أكثر مقارنة ابلتسليم بني مراكز التبديل - ب
 مقارنة ابلتسليم ضمن وحدة التحكم نفسو - ت
 ليس أايً شلا سبق  - ث
 حوايل: Inter MSC HOيتطلب التسليم بني مراكز التبديل  -41
 ضعف عدد رسائل التشوير اليت يتطلبها التسليم بني وحدات التحكم - أ
 العدد نفسو من رسائل التشوير اليت يتطلبها التسليم بني وحدات التحكم - ب
 يتطلبها التسليم ضمن وحدة التحكمعدد رسائل التشوير اليت ضعف  - ت
 العدد نفسو من رسائل التشوير اليت يتطلبها التسليم ضمن وحدة التحكم - ث

 
 األجوبة:
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 السابع الفصل

 االتصاالت النقالة املتقدمة نظم
 

 ملخص:
 وتطبيقاتو اجليل الثاين نظام بدءًا منادلتعاقبة وية النظم اخلليقدم ىذا الفصل حملة سريعة عن مراحل تطور 

 يف ذلك مزااي وبنية كل نظام منها. اجليل الرابع دبانظام ووصواًل إىل 

 

 كلمات مفتاحية:
، وحدة عالية السرعة الدارات تبديلتقانة نظام إرسال البياانت بتبديل الدارات، تبديل الرزم، نقل البياانت، 
 ادلتحكم الراديوي. ،اللني، التسليم بتمييز الرمازالنفاذ ادلتعدد التحكم ابلرزم، ادلوّجو ادلخّدم، ادلوّجو ادلبّوب، 

 

 أهداف تعليمية:
 بعد دراستك ذلذا الفصل يتوقع منك أن تكون قادراً على أن: 

 ت اخللويةتصاالت التبديل ادلستخدمة يف االاانتتعرف على تق -1

 لتقدمي خدمات نقل البياانت. ادلتعاقبة اخللوية النظم مراحل تطور توضح -2

 .الرزمي من تعديالت على نظام اجليل الثاينربدد ما يتطلبو نظام خدمة اإلرسال الراديوي  -3

 تشرح طريقة النفاذ ادلتعدد يف نظام اجليل الثالث -4

 اجليلني الثالث والرابع لنظاميتتعرف على اخلصائص ادلفتاحية  -5
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  ات التبدٌلناتق -1
 "Circuit Switching"الدارات مها تبديل  ”Switching“ للتبديل انتني سلتلفتنياذلاتفية تق النظمتستخدم 

(CS)  الرزمتبديل و "Packet Switching" (PS) .يتجّلى اختالف التقانتني CS وPS ويف عدة أمور أمهها أن 
يتم حجز موارد  PS. بينما يف النطاق تصاليتم حجز موارد االتصال بشكل اثبت طيلة فًتة اال CSيف النطاق 

عند احلاجة وربريرىا ومعاودة حجزىا كلما أراد طرف اإلرسال إرسال حزمة من البياانت وىذا ما  تصالاال
 يسمى ابحلجز الديناميكي.

 فقط  ةواحد زلطة نقالةحيث أهنا تظل زلجوزة من قبل  تصالإىل ىدر يف موارد اال CS تبديل الداراتيؤدي 
. من زلطات نقالةمن قبل عدة نفسها  تصالاستخدام موارد االديكن التناوب على  PS التبديل ابلرزمبينما يف 

غري  تصالألن موارد االديكن حدوث تكدس البياانت على اخلرج  التبديل ابلرزمجهة أخرى عند استخدام 
 ادلرسلة.  الرزمبعض  بضياعيتسبب قد شلا  متاحة لنفس ادلستخدم بشكل دائم

زمن حجز ب تتعلق الفوترة CSففي النطاق  الفوترة معياريف  عادةً  تبديل الدارات والتبديل ابلرزمخيتلف كما 
يلخص ادلنقولة. عدد الرزم ب PSيف النطاق  تتعلق الفوترةبينما  بغض النظر عن كمية البياانت ادلرسلة ادلوارد

 يت تبديل الدارات وتبديل الرزم.انالفروقات بني تق 1 - 7 الجدول
 

 PS تبديل الرزم CSالدارات تبديل  
 ديناميكي 1اثبت حجز ادلوارد 

 ال نعم تتبع نفس ادلسار الرزمكل 
 ال نعم تصالىدر يف موارد اال
 خّزن مث أرسل فوراً أرسل  مبدأ النقل

 عند كل حزمة تصالعند أتسيس اال االزدحام إمكانية حدوث
 حجم البياانت تصالمدة اال معيار الفوترة

 حساسة للخطأ )كالربيد اإللكًتوين( حساسة للتأخري )كادلكادلات( اخلدمات نوعية 
 ة تبديل الرزمانالدارات وتقة تبديل انمقارنة بني تق – 1 - 7 اجلدول
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Circuit Switching 

 االتصال بتبديل الدارات  -1  -7 الشكل

Packet Switching 

 االتصال بتبديل الرزم – 2  -7 الشكل
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 الجٌل الثالثنظام الجٌل الثانً إلى نظام مراحل تطور  -2
الواسع لشبكة اإلنًتنت، ما جعل من توظيف  نتشارمع اال GSMالنظام  ترافق النجاح الكبري الذي حققو

ىذين النجاحني إباتحة الوصول ألي مكان يف تتوج جّذابة الشبكة اخللوية للوصول إىل شبكة اإلنًتنت فكرة 
اخللوي أمهها زايدة معدل  تصالاال نظمالعامل من أي مكان يف العامل. خلقت ىذه الفكرة ربدايت جديدة يف 

 .النقل وزبفيض التأخري
 بتقدميسمح يشلا  CSالدارات ابستخدام تبديل  9.6kbpsدبعدل نقل  نقل البياانتخدمة  GSMنظام اليقدم 

تقدمي اخلدمات اليت تتطلب معدالت نقل أعلى   عن يعجز GSM نظامال. إال أن SMSخدمة الرسائل القصرية 
معدالت  علىواكب النهم ادلتزايد ت تطوير نظم خلويةإىل  دفعشلا  وتبادل ادللفات تصفح ودردشات اإلنًتنتالك

 النظام بدءاً منىذا التطور ونسبة الزايدة يف معدل نقل البياانت  3  -7 الشكليوضح  .بشكل متسارع النقل
GSM وتطبيقاتو HSCSD, GPRS, ECSD, EDGE وانتهاًء بنظام اجليل الثالث WCDMA  . 

 HSCSD السرعةعالٌة الدارات تبدٌل بتقانة إرسال البٌانات  تطبٌق -1.2
 "High Speed Circuit Switched Dataعالية السرعة "الدارات تبديل تقانة إرسال البياانت ب تطبيقيعترب 

 GSMنظام الللوصول إىل معدالت نقل أعلى شلا ىي عليو يف  اخللوياخلطوة األوىل يف ربديث وتطوير النظام 

دلستخدم واحد  TCH معلوماتة على زبصيص عدة قنوات ان. تعتمد ىذه التقCSالدارات ابستخدام تبديل 
 للمستخدم الواحد.  57.6kbpsت نقل تصل إىل تصل إىل أربع قنوات شلا يسمح دبعدال

 مراحل تطور نظام اجليل الثاين إىل نظام اجليل الثالث – 3  -7 الشكل
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 :HSCSD التطبيق مزااي
 وإمنا تتطلب فقط تطوير بررليات خاصة بنقل البياانت. يف الشبكة ال حاجة إلضافة أو تغيري معدات -
 .GSMنظام لابمعدالت نقل أكرب مقارنة  -

 :HSCSD التطبيق مساوئ
بربطها بوحدة  احملمولةب يقتصر استخدامها على احلواسة لذلك اانتقالوحدات ادلتحركة التدعم ىذه ال -

 .Data Unit بياانت
ما تبقى ىذه القنوات مشغولة بدون استخدام وغالباً  تصالفًتة اال ةلطي ادلعلوماتاحلاجة إىل حجز قنوات  -

 اإلنًتنت شلا يسبب ىدر يف ادلوارد.أثناء تصفح 
ديكن ألي مشًتك آخر أن يستخدم  القنوات وكذلك ال حيث تتناسب التكلفة مع فًتة حجز تكلفة عالية -

  نقل البياانت.   بمل تكن مشغولة  ىذه القنوات أثناء حجزىا حىت ولو
 GPRSاإلرسال الرادٌوي الرزمً تطبٌق  -2.2

تطبيق أول ىو  GPRSواختصارًا " General Packet Radio Service" الرزمياإلرسال الراديوي تطبيق 
 شبكة ابالعتماد على PS الرزمتبديل تقانة ب Data-Communication نقل البياانتل خلوينظام  يتيحو

ابستخدام حصة زمنية واحدة وحامل  21.4Kbpsمعدل نقل قدره  GPRS التطبيق. يقدم GSMالنظام 
أما معدل النقل األعظمي الذي يقدمو احلامل فهو شبانية أضعاف ىذا ادلقدار  200KHz بعرض حزمةترددي 

ة حيث يتيح لوياخل اجليل الثاين من النظم شبكةتوسعة خلدمات  GPRS التطبيقيعد . 171.2kbpsأي 
وحدات ابستخدام اخلارجية  ادلعطيات تبادل إمكانية الوصول إىل اإلنًتنت وغريىا من شبكاتلمشًتكني ل

ادلوجودة بشكل أفضل وبتكلفة  GSMشبكة اجليل الثاين  استثمار ذلك حيقق .PS الرزمتبديل تعتمد  متحركة
  . GSMابة ابلنسبة للعديد من مشغلي الشبكة علها جذّ جيمنخفضة وربح سريع ما 

 :GPRSالـ ميزات
 GSM اجليل الثاين نظامتشارك ادلوارد مع  -1
 PS الرزمتبديل بفضل وىذا  HSCSDأفضل مقارنة ابلـ استغالل ادلوارد بشكل  -2
 GSM النظاميف  معدالت النقل ضعف أبكثر من معدالت نقل أعلى -3
 HSCSDتكلفة أقل مقارنة ابلـ -4

 :GPRSالـمساوئ 
 السلكية النظممعدالت النقل يف أبطأ بكثري من معدل النقل  -1
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 : GPRS للتطبٌقالبنٌة الفٌزٌائٌة 
 عناصر ةثالثفهو حيتاج فقط إىل إضافة  GSMتغيريًا كبريًا يف شبكة اجليل الثاين  GPRS التطبيقال يسبب 

 ىي:و  4  -7 الشكلكما ىو مبني يف إىل الشبكة اخللوية   على التوازي

 :Packet Control Unit (PCU) ابلرزموحدة التحكم  -1
 GPRSللتطبيق ادلخصصة  الراديويةمسؤولة عن إدارة ادلوارد الراديوية  النفاذضمن شبكة  وحدة ربكم وىي

كما تتصل مع الشبكة النواة عرب الواجهة   G-Abis Interfaceعرب الواجهة البينية  احملطة الثابتةوتتصل مع 
 . PSة يالبين
 :Serving GPRS Support Node(SGSN) املخّدم املوّجه -2

 :دلهام التاليةاب يقوم Packet Router رزم موجوعبارة عن  وىو
 .GGSNادلوجو ادلبّوب إىل ذبميع الرزم الواردة من ادلشًتكني عرب شبكة النفاذ الراديوي وتوجيهها  -
 .الصحيح وتوجيهها حنو ادلشًتك ادلوّجو ادلبّوباستقبال ادلعطيات الواردة من  -
والتنسيق بني االتصاالت الرزمية ادلختلفة للمشًتك، فقد يرغب  Session Managementإدارة اجللسة  -

 دلشًتك ابستخدام عدة تطبيقات يف نفس الوقت.ا
 وصبع معلومات الفوترة كحجم ادلعطيات اليت مت تبادذلا مع ادلشًتك.  التحقق والتشفري -
 .)ربديث ادلوقع( إدارة التنقل -

 بنية نظام اجليل الثاين الذي يدعم خدمة اإلرسال الراديوي الرزمي – 4  -7 الشكل
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 :Gateway GPRS Support Node (GGSN) املبّوب املوجه -3
 اانت اخلارجية يقوم بـ:البي رزموشبكات  SGSNادلخدمة  ادلوجهاتمن وإىل  رزم موجوعبارة عن  وىو

ادلوّجو ادلخدم وتوجيهها إىل ادلوّجو ادلخدم ادلناسب أو شبكة تبادل ادلعطيات البياانت من  رزم استقبال -
 اخلارجية ادلناسبة.

 استقبال رزم البياانت من شبكة تبادل ادلعطيات وتوجيهها حنو ادلوّجو ادلخّدم ادلناسب. -
 والشبكات اخلارجية. GPRSالتطبيق بني  تصالاال واجهة أتمني  -
 مؤقت( IPخيصص لكل مشًتك عنوان  IP)بسبب زلدودية العناوين  للمشًتكني IPزبصيص العناوين  -
 صبع معلومات الفوترة -

 ECSD نقل البٌانات بتبدٌل الدارات المحسنتطبٌق  -3.2
ىو  ECSDواختصاراً " Enhanced Circuit Switched Data" نقل البياانت بتبديل الدارات احملسنتطبيق 
 التطبيق. وفيو مت تطوير CSالدارات نقل البياانت ابستخدام تبديل ل تطبيق يعتمد على شبكة اجليل الثايناثلث 

HSCSD  8ليدعم منط تعديل ذو رتبة أعلى وىوPSK  وترميز القناة ادلصحح اخلطأ متكيف حسب جودة
 يف احلصة الزمنية الواحدة.  38.8kbpsوىذا يسمح بزايدة معدل النقل إىل الوصلة الراديوية 

 EDGEالجٌل الثانً  لنظامنقل المحسنة ال معدالت تطبٌق -4.2
يعتمد على  تطبيقىو اثين  EDGEواختصارًا  Enhanced Data rates for GSM Evolutionالنظام 

 .EGPRS "احملسن GPRS التطبيق" ويسمى أيضا PS الرزمتبديل بنقل البياانت ل شبكة اجليل الثاين
ىو إمكانية زايدة معدل النقل ابستخدام منط تعديل ذور رتبة أعلى  EDGE التطبيقإن الفكرة الرئيسية يف 
استخدام منط يتيح . 5  -7 الشكلادلوضح يف  8PSKمنط التعديل وىو  GMSKمقارنة بنمط التعديل 

بتات يف شكل موجي واحد بينما ال حيمل الشكل ادلوجي يف منط التعديل  ةرسال ثالثإ 8PSKالتعديل 
GMSK  ادلستخدم يفGPRS  يف  زايدة معدل النقلسوى بت واحد. يتيح ذلكEDGE  59.2إىلkbps  ما

 .GPRSيعادل ثالثة أضعاف معدل النقل يف 

  8PSKو GMSKمنطي التعديل  – 5  -7 الشكل
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 :EDGEمزااي الـ
  GPRSالتطبيق و  GSM النظامتشارك ادلوارد مع  -1
 الراديوي النفاذال حيتاج إىل أي تغيري يف الشبكة النواة والتغيري فقط على مستوى شبكة  -2
يتم  للقناة اجليدة الظروفحالة القناة ففي  يناسب Coding Rateدبعدل ترميز  متكيف ترميز القناة -3

ونتيجة لذلك يًتاوح  زبفيض معدل الًتميز. ناة يتمللقالسيئة  الظروفزايدة معدل الًتميز بينما يف 
يف  59.2kbpsالالسلكي و نتشاريف أسوأ  ظروف اال 8.8kbpsمعدل النقل يف احلصة الزمنية ما بني 

إىل منط  17.6kbpsعلى من األمعدالت النقل ربتاج . 6  -7 الشكلكما ىو مبني يف  أفضلها
 .GMSKبينما ديكن أتمني معدالت النقل األخفض بنمط التعديل  8PSKالتعديل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 EGPRSوالـ GPRSمعدالت النقل من أجل أمناط التعديل والًتميز ادلختلفة ادلستخدمة يف الـ  – 6  -7 الشكل
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 3G الجٌل الثالثنظام  -5.2

 الثالثالخصائص المفتاحٌة لنظام الجٌل  -1.5.2
صمم يف األساس لتقدمي اخلدمات اذلاتفية  الذي GSMتعتمد صبيع امتدادات اجليل الثاين على شبكة النظام 

لى معدالت على مواكبة الطلب ادلتزايد ع وتطبيقاتواجليل الثاين  نظام وليس لنقل البياانت. ونظرًا لعدم قدرة
ياانت دبعدالت خلوي سلتلف يصمم هبدف نقل الب كان البد من التفكري بنظام،  ويةالنقل يف الشبكات اخلل

ذا النظام ربت مسمى نظام ذل العامة واصفاتادلم 1985عام  ITUت تصاالالالدويل ل رباداال حدد .نقل عالية
 IMT-2000 (International Mobile Telecommunicationsاختصارًا و  2000ت ادلتنقل تصاالاال

 : إىل الثالثف اجليل ، وبشكل عام يهد(2000
 استخدام حزمة ترددية موحدة  -1
 ربقيق فعالية طيفية عالية -2
 جبودة عالية وأمان اتم ووثوقية كبرية دمةاخل تقدمي -3
 االنتقال السلس من اجليل الثاين إىل اجليل الثالث والتوافق بني النظامني -4
ادلتحركة بسرعة ادلركبات للمحطة النقالة  144Kbpsتقدمي خدمات الوسائط ادلتعددة دبعدالت نقل:  -5

 للمحطة النقالة الثابتة.  2Mbpsللمحطات النقالة ادلتحركة بسرعة ادلشاة و 384Kbpsو
 UMTSالنظام  ىو بنظام موحد IMT-2000على عاتقها ربقيق مواصفات النظام  3GPPأخذت منظمة 

(Universal Mobile Telecommunications System ) أوWCDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access ):وأىم شليزاتو 
 .CDMA (Code Division Multiple Access)الرماز بتمييز  يعتمد النفاذ ادلتعدد -
 .للمسار اذلابط 2170MHz-2110و  للمسار الصاعد 1980MHz-1920احلزمة الًتددية ادلشغلة  -
كل خلية حيث نسبة الطيف ادلعاد   ويتم إعادة استخدامها ابلكامل يف 5MHzعرض حزمة القناة  -

 من كامل احلزمة. %100ستخدامو يف اخللية ىو ا
 .(TDDزدواجية الزمنية دعم اال)كما قامت الصني بتطويره لي FDDزدواجية الًتددية يعتمد اال -
شبكات  متوافقة مع نظام اجليل الثاين فهو يقدم خدمات اجليل الثاين ببنية جديدة للشبكةمتوافق مع  -

 تؤثر على أدائها. الثاين ادلوجودة مسبقاً وال اجليل
 شلا مسح بتقدمي خدمات تعمل ابلزمن احلقيقي كادلكادلات الفيديوية.  10msتقلل التأخري إىل حوايل  -
 .ادلسارين الصاعد واذلابط على QPSK منط التعديل  -
ابإلضافة إىل التسليم التقليدي الذي يسمى  Soft HO اللنّي يدعم نوع جديد من التسليم وىو التسليم  -

 الوحدة ادلتحركةعلى  اللنييشًتط التسليم  . على عكس التسليم القاسي، الHard HOالتسليم القاسي 
نضمام إىل الوصلة اجلديدة. حيث ديكن يف قبل االاليت تستخدمها  ةالتخلي عن صبيع الوصالت الراديوي
تحركة بعدة خالاي يف نفس الوقت ديكن أن يصل عددىا إىل ثالث نظام اجليل الثالث زبدمي الوحدة ادل

 خالاي. 
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 CDMA زالرما بتمٌٌزالمتعدد  النفاذ -2.5.2
 DSSS (Direct Sequence Spreadنثر الطيف ابلسلسلة ادلباشرة  CDMA النفاذتقنية  تستعمل

Spectrum) النثر الصحيح ويتم رفض صبيع  رماز. والستخراج ادلعطيات من إشارة الطيف ادلنثور يلزم معرفة
متعامدة أخرى. حيث يتم ضرب ادلعطيات اخلاصة بكل مشًتك  رمازاتادلعطيات من ادلصادر اليت تستخدم 

. ويتطلب 7  -7الشكل كما يف   خاص بو دييزه عن بقية ادلستخدمني ضمن اخللية code برمازقبل إرساذلا 
 يف طرف االستقبال. الًتميزذلك معرفة 

، على الرغم من الضجيج خاص صبيعهم يتحدثون بلغات سلتلفةغرفة مليئة أبش CDMAالنفاذ  تقنيةشبو ت
تك. فبوجود عدة إشارات مرسلة من عدة ادلرتفع يف الغرفة فإنو من ادلمكن فهم الشخص الذي يتكلم بلغ

ك معني بشكل انجح ستقبال اإلشارة الواردة من مشًت الثابتة ا، ديكن للمحطة ادلسار الصاعدمشًتكني على 
سلتلفة  رمازات احملطة الثابتة. حيث زبصص 8  -7 الشكلاآللية ادلبينة يف وفق  CDMAة النفاذ ينبفضل تق

خاص بو دييزه عن  زبرماويتم يف طرف اإلرسال ضرب ادلعطيات اخلاصة بكل مشًتك قبل إرساذلا  للمشًتكني
 زالرماراج اإلشارة اخلاصة ابدلشًتك ابستخدام استخفيتم ستقبال خدمني ضمن اخللية. أما يف طرف االبقية ادلست
 الشكلو  9  -7 الشكلتتم ىذه العملية يف كل من ادلسارين الصاعد واذلابط كما ىو موضح يف  اخلاص بو

عريضة الالقناة  استعمال يف)شاىد الفيديو ادلرفق(. وهبذه الطريقة ديكن لعدة مستخدمني التشارك  11  -7
 :CDMAالنفاذ تقنية ىم خصائص يف نفس الوقت. ومن أاحلزمة 
 النفاذ  تقنية خبالفFDMA  النفاذ تقنية وTDMA النفاذ  تقنية يعترب عدد ادلستخدمني يفCDMA 

 .ينخفض مع زايدة عدد ادلشًتكنيفيها من حيث التغطية والسعة  أداء اخللية غري زلدود نظرايً. إال أن

 التداخل بني الرموز  مدة الرمز فيها قصرية شلا يؤدي إىل ارتفاع نسبةISI. 

 CDMAتقنية النفاذ  –فيديو 
 
 
 
 
 
 
 

 تقنيات النفاذ ادلتعدد ادلختلفة – 7  -7الشكل 
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يف ادلسار اذلابط على مستوى اخللية CDMAالنفاذ تقنية اإلرسال ب – 11  -7 الشكل

 

 على مستوى اخللية الصاعديف ادلسار  CDMAالنفاذ تقنية اإلرسال ب – 11  -7 الشكل

  اإلشارةالنثر وفك النثر وأتثريه على طيف  - 11  -7 الشكل
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 بنٌة نظام الجٌل الثالث -3.5.2
 أو جهاز الوحدة ادلتحركةمن ، وتتألف WCDMAالبنية الفيزايئية لنظام اجليل الثالث  11  -7 الشكليبني 

 .CNالشبكة النواة ، و RNCادلتحكم الراديوي  ،NodeB احملطة الثابتة ،UEادلستخدم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنية نظام اجليل الثالث -11  -7 الشكل
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 الجٌل الثالث إلى نظام الجٌل الرابعمراحل تطور نظام  -3

 HSPA (Highاتو تطبيقو  WCDMAنظام اجليل الثالث بدءًا من النظام مراحل تطور  11  -7 الشكليبني 
Speed Packet Access )و+HSPA (Access Packet Speed High Evolved ) اجليل ومن مث إىل نظام

  .LTE (Long Term Evolution)التطور طويل األمد الرابع ادلسمى بنظام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابع اجليل نظام إىل الثالث اجليل نظام تطور مراحل -12  -7 الشكل
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 HSPA النفاذ الرزمً عالً السرعة تطبٌق -1.3
، AMCمنط تعديل وترميز متكيف  دعم مع على ادلسار اذلابط QPSK ،16QAMالتعديل  أمناطيدعم  -

 .فقط Dual-BPSKدعم منط التعديل يف لصاعداادلسار  يفأما 
لنقل  تشكل مايسمى القناة السريعة Codes الرمازاترلموعة من  على ادلسار اذلابط دينح ادلشًتك -

 15وىذا يكافئ  15Codesإىل  الرمازاتىذه  ديكن أن يصل عددحيث  ،اذلابط ادلسار على ادلعطيات
 . WCDMAقناة من قنوات نقل ادلعطيات يف النظام 

 .EDCHتشكل قناة نقل ادلعطيات احملسنة  اتز ارم 4فيخصص للمشًتك  ادلسار الصاعد  علىأما  -
قناة نقل خوارزمية اجلدولة السريعة إلسناد وذلك بفضل  2msإىل  10msإمكانية زبفيض التأخري من  -

 ظروف القناة الراديوية. ألفضل مستخدم من حيث  2msادلعطيات كل 
يت تسمح للمستقبل ابحلصول على كتلة ادلعطيات وال HARQدعم طلب إعادة اإلرسال اذلجينة ي -

 عتماد على معاجلة كتليت معطيات غري صحيحتني أو أكثر.الصحيحة ابال
 .ادلسار الصاعد على 5.7Mbpsو ادلسار اذلابط على 14.4Mbpsىو  معدل النقل األعظمي -

 +HSPA النفاذ الرزمً عالً السرعة المطور تطبٌق -2.3
 :أمهها HSPA التطبيقبتطويرات على  +HSPA التطبيقيتميز 

، شلا يزيد QPSKو 16QAMابإلضافة إىل النمطني ادلسار اذلابط  على 64QAMدعم منط التعديل ي -
 .21Mbpsإىل  ادلسار اذلابط علىمعدل النقل األعظمي 

شلا يزيد معدل النقل  QPSKابإلضافة إىل النمط ادلسار الصاعد  على 16QAMتدعم منط التعديل  -
 .11.5Mbpsإىل ادلسار الصاعد  علىاألعظمي 

ذبميع حاملني تردديني  أي Dual Carrierكاحلامل ادلزدوج  Multiple Carrierدعم احلوامل ادلتعددة  -
تضاعف احلوامل ادلتعدد  لتشكيل خلية مركبة من خليتني جزئيتني. 5MHzسلتلفني كل منهما بعرض 

 على 64QAMومنط التعديل  DCمعدل النقل بعدد احلوامل ادلستخدمة، فمثاًل ابستخدام احلامل ادلزدوج 
 DC+16QAM، أما ابستخدام 42Mbpsإىل  يف اخللية ادلزدوجة يتضاعف معدل النقل ادلسار اذلابط

 . 23Mbpsفيصل معدل النقل األعظمي إىل  ادلسار الصاعد على
، واليت ادلسار اذلابط على يف تعدد اذلوائيات 2x2 Spatial Multiplexingة التضميم ادلكاين انتقدعم  -

منط التعديل  وذلك ابستخدام 28Mbpsإىل  ادلسار اذلابط علىتؤدي إىل زايدة معدل النقل األعظمي 
16QAM  أما ابستخدامMIMO+64QAM  42فيصل معدل النقل األعظمي إىلMbps. 
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 LTE الجٌل الرابعنظام  -3.3
 .ة احلاليةاخللوي النظملى معدالت النقل يف يف مواكبة النهم ادلتزايد ع ىاماً  دوراً  LTEاجليل الرابع  نظام لعبي

 نًتنت والتطور ادلتسارع ألجهزة اذلاتف النقال كما ونوعا، جعل الشبكات اخللويةالواسع لإل نتشارأن االحيث 
وظيفتها الرئيسية يف نقل الصوت. تبني ب من القيام أكثر بكثريتقوم بوظيفة نقل البياانت  يف يومنا ىذا

 حىت أصبحت تشكل على الشبكات اخللوية يف العامل اإلحصائيات التزايد ادلستمر لكمية البياانت ادلتبادلة

 ادلعلومات كميةوصلت   بينما  2013من كمية ادلعلومات ادلتبادلة على الشبكات اخللوية يف هناية العام 91%
  9%مل تعد تشكل سوىو  الشبكات اخللويةادلتبادلة الناذبة عن ادلكادلات الصوتية اخللوية حد اإلشباع يف معظم 

 .2114تقرير إيريكسون الصادر يف فرباير وذلك وفقاً دلا جاء يف  الكلية من كمية ادلعلومات ادلتبادلة
 LTE الجٌل الرابع نظامالخصائص المفتاحٌة فً  1.3.3-

 .13  -7الشكل ادلسار اذلابط كما يف  يف OFDMAد النفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الًتددي ادلتعاميستخدم  -1

 .ادلسار الصاعد يف SC-FDMA النفاذ ادلتعدد ابلتقسيم الًتددي وحيد احلامل ةينتق يستخدم -2
 .PS ابلنطاق واستبدالو CS النطاق عن سباماً  التخلي -3
 .75Mbpsفيصل إىل  ادلسار الصاعد علىأما  300Mbps ادلسار اذلابط علىمعدل النقل األعظمي  -4
 احلقيقي. ابلزمن تعمل خدمات جديدة إمكانية إضافة حشلا يتي 1msإىل  التأخري تقليل -5

حيث ديكن  الشبكة. مشغل وإمكانيات حاجة دبا يناسب الًتددية احلزمة اختيار عرض إاتحة مرونة يف -6
 شبكة اجليل الرابع.لتشغيل  {20MHz ,15 ,10 ,5 ,3 ,1.4}للمشغل استثمار عرض حزمة 

 .Inter Cell Interference Coordination دعم التنسيق بني اخلالاي لتخفيض التداخلي -7
 من عرض احلزمة الًتددية ادلستثمر يف كل خلية.% 111إمكانية إعادة استخدام  -8
 .ودعم منط التعديل والًتميز ادلتكيف QPSK, 16QAM, 64QAMأمناط التعديل  -9

 ادلتعامد الًتددي ابلتقسيم ادلتعدد النفاذ -13  -7الشكل 
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 FDDحزمة ترددية  19بوجود  .والثالث الثاين اجليلني شبكات يف ادلستخدمة الًتددية يدعم احلزم -11
 .TDDحزمة  12و

اخلفوت لتخفيض  Antenna Diversity وائيات كالتنوع ادلكايناذلتعدد يف  جديدة تاانتطبيق تق -11
 Beamformingلزايدة معدل النقل وتشكيل حزمة اإلشعاع  Spatial Multiplexing والتضميم ادلكاين

 ستقبال.لتوجيو اإلشارة حنو طرف اال
إذ أن مدة التداخل تكون أقل بكثري  ISI بني الرموز زايدة طول الرمز ادلرسل شلا يقلل من أثر التداخل -12

المتصاص أثر ادلسارات ادلتعددة ومنع  ضباية بني الرموزفًتة  تستخدمابإلضافة إىل ذلك من مدة الرمز. 
وىي نسخة مكررة  Cyclic Prefixة ير . يتم ذلك ابستخدام البادئة الدو التداخل بني الرموز الناتج عنها

ة ير . ربمي البادئة الدو 14  -7الشكل كما ىو مبني يف   ضافتها قبل الرمزاألخري للرمز يتم إمن اجلزء 
 . تفيد يف ربسني التزامن النسخ ادلتأخرة ضمنها كماادلعطيات من التداخل مع الرموز األخرى حيث تصل 

، كتلة Resource Blocksمرونة يف زبصيص ادلوارد الراديوية من خالل تقسيمها إىل كتل موارد  -13
ادلوارد ىي أصغر جزء من ادلورد الًتددي الزمين ديكن إعطاؤه دلستخدم واحد دفعة واحدة. تتألف كتلة 

أما يف اجملال الزمين فتشغل كتلة  180KHzأي تشغل امتداد ترددي عرضو ـ اً فرعي حامالً  12ادلوارد من 
. تقسم احلصة الزمنية إىل سبعة رموز 15  -7 الشكلكما يف   TSمدة حصة زمنية واحدة  0.5msادلوارد 

اجلزء من ادلوارد الًتددية  REة الطبيعية. نسمى عنصر ادلوارد ير يف حالة البادئة الدو  66.7µsمدة كل منها 
. 66.7µsواحد أي  OFDMالزمنية الذي يشغل يف اجملال الًتددي عرض حامل فرعي واحد ومدة رمز 

 84ىناك  وابلتايل. 64QAMأو  16QAMأو  QPSKل بـ حيوي كل عنصر موارد على رمز واحد معدّ 
 .ة الطبيعيةير لة ادلوارد يف حالة البادئة الدو عنصر موارد ضمن كت

 

 

 ة يف نظام اجليل الرابعير البادئة الدو  – 14  -7الشكل 
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 LTEالجٌل الرابع  نظامبنٌة  -2.3.3
 .الراديوي النفاذ شبكةيف  أو النواة الشبكة يف سواء IP الربوتوكول على كلي بشكل اجليل الرابع بنية تعتمد

زم أبهنا نظام ر  LTEشبكة الـ  3GPPقد وصفت منظمة . و LTEشكاًل مبسطاً لبينة  16  -7 الشكل يبني
 زمر  وشبكة UE الوحدة ادلتحركة بني IP اتصال يؤمنEPS (Evolved Packet System )بياانت مطور 

 وشبكةEPC (Evolved Packet Core ) زم البياانت ادلطورةنواة ر  من EPSالنظام  تألفيو  خارجية. بياانت
واليت بدورىا EUTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access ) الراديوي ادلطورة الوصول

 LTE. يظهر من الشكل التايل أن النظام UE والوحدات ادلتحركة eNodeBادلطورة  الثابتةتتألف من احملطات 
كما ىو  RNCأو  BSCحيث ال وجود للمتحكم الراديوي  Flat Architechture مسطحةذو بنية راديوية 

خاص هبا اثبتة يف اجليل الرابع على متحكم راديوي ، وإمنا ربتوي كل زلطة احلال يف نظم اجليلني الثاين والثالث
جينب النظام من كما فض التكلفة ويقلل تعقيد ادلتحكم  وىذا يقلل التأخري ويزيد الفعالية وخي .RRMيسمى 

  بفشل ادلتحكم ادلركزي.الكلي مشكلة الفشل 

 كتلة ادلوارد يف نظام اجليل الرابع  -15  -7 الشكل

LTE 

WCDMA 

 بنية نظام اجليل الرابع ابدلقارنة مع بنية نظام اجليل الثالث -16  -7 الشكل
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 أسئلة:
 من مئة. 60سؤال، أربع عالمات لكل سؤال، عالمة النجاح  25

 :الرزمنقل البياانت بتبديل  -1
 تصالطيلة فًتة اال تصاليتطلب حجز موارد اال - أ

  تصاليسبب ىدر يف موارد اال - ب
 للخدمات احلساسة للخطأ يستخدم - ت
 كمعيار للفوترة  تصالستخدم مدة االي - ث

 عند نقل البياانت بتبديل الدارات: -2
 تسلك صبيع الرزم نفس ادلسار ومبدأ النقل "أرسل فوراً" - أ

 ال تسلك صبيع الرزم نفس ادلسار ومبدأ النقل "أرسل فوراً" - ب
 تسلك صبيع الرزم نفس ادلسار ومبدأ النقل "خّزن مث أرسل" - ت
 لك صبيع الرزم نفس ادلسار ومبدأ النقل "خّزن مث أرسل"ال تس - ث

 يتم نقل البياانت ابلتبديل ابلدارات يف: -3
 GSM - أ

 HSCSD - ب
 EDGE - ت
 ECSD - ث

 معدالت نقل أعلى حبوايل: EDGEيتيح النظام  GPRSابدلقارنة مع النظام  -4
 مرتني - أ

 ثالث مرات - ب
 أربع مرات - ت
 ست مرات - ث

 إىل: HSCSDيصل عدد القنوات اليت ديكن زبصيصها للمشًتك يف النظام  -5
 قناتني - أ

 ثالث قنوات - ب
 أربع قنوات  - ت
 ست قنوات - ث
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 وي يؤمن نقل البياانت بتبديل الرزم ىو:أول نظام خل -6
 GPRS - أ

 GSM - ب
 EDGE - ت
 WCDMA - ث

 :GSMيعتمد النظام  -7
 تبديل الرزم فقط - أ

 تبديل الدارات فقط - ب
 كل ما سبق  - ت
 ليس أايً شلاسبق - ث

 :WCDMAيعتمد النظام  -8
 تبديل الرزم فقط - أ

 تبديل الدارات فقط - ب
 كل ما سبق  - ت
 ليس أايً شلاسبق - ث

 :LTEيعتمد النظام  -9
 تبديل الرزم فقط - أ

 تبديل الدارات فقط - ب
 كل ما سبق  - ت
 ليس أايً شلاسبق - ث

 :GPRSليست من مزااي نظام خدمة اإلرسال الراديوي الرزمي  -11
 GSMتشارك ادلوارد مع النظام  - أ

 HSCSDد بشكل أفضل مقارنة ابلنظام استغالل ادلوار  - ب
 ECSDمعدالت نقل أعلى من معدالت النقل يف النظام  - ت
 HSCSDتكلفة أقل مقارنة ابلنظام  - ث

 تتم يف: GPRSيف النظام  Session Managementإدارة اجللسة  -11
 PCUوحدة التحكم ابلرزم  - أ

 BSCوحدة التحكم ابحملطات الثابتة  - ب
 SGSN ادلوجو ادلخّدم - ت
 GGSNادلوّجو ادلبوب  - ث
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 :من وظائف GPRSيف النظام  Session Managementإدارة اجللسة  -12
 PCUوحدة التحكم ابلرزم  - أ

 BSCوحدة التحكم ابحملطات الثابتة  - ب
 SGSN ادلوجو ادلخّدم - ت
 GGSNادلوّجو ادلبوب  - ث

 :من وظائف GPRSإدارة ادلوارد الراديوية يف النظام  -13
 PCUوحدة التحكم ابلرزم  - أ

 BSCكم ابحملطات الثابتة وحدة التح - ب
 SGSN ادلوجو ادلخّدم - ت
 GGSNادلوّجو ادلبوب  - ث

 من وظائف: GPRSيف النظام  IPزبصيص العناوين  -14
 PCUوحدة التحكم ابلرزم  - أ

 MSC مركز التبديل - ب
 SGSN ادلوجو ادلخّدم - ت
 GGSNادلوّجو ادلبوب  - ث

 من وظائف: GPRSيف النظام  Mobility Managementإدارة التنقل  -15
 PCUوحدة التحكم ابلرزم  - أ

 MSC مركز التبديل - ب
 SGSN ادلوجو ادلخّدم - ت
 GGSNادلوّجو ادلبوب  - ث

 :GPRSـ يف شبكة خلوية تدعم الـEDGEدعم الـ -16
 فقط RANإجراء تعديالت يف شبكة النفاذ الراديوي يتطلب  - أ

 إجراء تعديالت يف الشبكة النواة فقطيتطلب  - ب
 والشبكة النواة. إجرء تعديالت يف شبكة النفاذ الراديوييتطلب  - ت
 ال يتطلب أي تعديالت يف الشبكة - ث

 :WCDMAمنط التعديل ادلستخدم يف  -17
 QPSK - أ

 8PSK - ب
 16QAM - ت
 64QAM - ث
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 :GPRS عن النظام EDGEيتميز النظام  -18
 Multi Carrierدعم اخلالاي ادلركبة من حوامل ادلتعددة  - أ

 Multiple Accessات النفاذ ادلتعدد ينتقتطوير  - ب
 منط التعديل  تطوير - ت
 ت تعدد اذلوائياتاانتطوير تق - ث
 :متماثالن يف +HSPAو  HSPA نيالنظام -19
 Multi Carrierدعم اخلالاي ادلركبة من حوامل ادلتعددة  - أ

 Multiple Accessات النفاذ ادلتعدد نيتق - ب
 التعديل  أمناط - ت
 ت تعدد اذلوائياتاانتق - ث
 اجليل الثالث ىي: نظامعرض حزمة القناة يف  -21

 200KHz - أ
 5MHz - ب
 10MHz - ت
 20MHz - ث

 يف نظام اجليل الثالث: احلد األقصى لعدد اخلالاي اليت ديكنها زبدمي الوحدة ادلتحركة يف نفس الوقت -21
 1 - أ

 2 - ب
 3 - ت
 4 - ث

نقل  قناة لأن تكافئ ......  +HSPAيف النظام  يف ادلسار اذلابطلقناة السريعة لنقل ادلعطيات لديكن  -22
 : WCDMAادلعطيات يف النظام 

 5 - أ
 11 - ب
 15 - ت
 21 - ث

 إىل: +HSPAديكن تقليل التأخري يف النظام  -23
 100ms - أ

 10ms - ب
 2ms - ت
 1ms - ث
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 :LTEيف نظام التطور طويل األمد  ادلسار الصاعد علىة النفاذ ادلتعدد ينتق -24
 TDMA - أ

 SC-FDMA - ب
 CDMA - ت
 OFDMA - ث

 :LTE من مكوانت شبكة نظام التطور طويل األمد -25

 PCUوحدة التحكم ابلرزم  - أ
 BSCوحدة التحكم ابحملطات الثابتة  - ب
 RNCادلتحكم الراديوي  - ت
 ليس أايً شلا سبق - ث
 

 األجوبة:
 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ت أ ت ب ت أ ب ت أ ت ت ت أ ث ت أ أ ت ب ب ت ت ت ب ث
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