نقطة بحثية مطروحة من قبل مكتب البحث والتطوير
دراسة ومحاكاة آليلةة خصيةص قناة اخيال يللمحطة ايلمخنقلة في شبكة GSM
Study and simulation of channel assignment for mobile station procedure in GSM network
ايلخعرةف بايلمشروع:
يوجد العديد من المعايير في شبكات اتصاالت  GSMوالتي تنظم االتصال بين المحطة المتنقلة ( )Mobile stationوالشبكة
والتي أنشأت من قبل المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت  ،ETSIتلخص هذه المعاير مجموعة من األليات ()Procedures
التي تتم في الشبكة بجميع أجزاءها والتي تمكن المحطة المتنقلة من اإلتصال بالشبكة وتقديم الخدمات المطلوبة من قبل
المستخدمين.
يوجد العديد من األليات التي تتم داخل شبكة  GSMمنها :إجراء مكالمة صوتية ،استقبال مكالمة صوتية ،االنتقال من خلية إلى
أخرى ( ،)Handover or selection and reselectionتحديث لموقع المحطة المتنقلة بالشبكة ( Location Area
 )updateوغيرها ،فهم هذه األليات يساعد على اكتشاف العيوب واألخطاء بالشبكة مما يؤدي إلى تقليلها وتفاديها وإيجاد أفضل
الحلول الستغالل الموارد المتوفرة بالشبكة.
معظم الخدمات التي تقدمها شبكة  GSMتحتاج إلى تخصيص قناة اتصال  TCHللمستخدم الطالب للخدمة ،في هذه األلية يوجد
العديد من الطرق المستخدمة والتي يحددها المشغل للشبكة منها :تخصيص قناة اتصال  TCHللمستخدم الطالب للخدمة مباشرة،
تخصيص قناة اتصال  TCHبعد تخصيص قناة  SDCCHيتم فيها إجراء جميع إشارات التحكم المستلزمة قبل البدء في الخدمة
المطلوبة ،تخصيص قناة اتصال  TCHللمستخدم على أن يتم إجراء إشارات التحكم في كل من  TCHو  ،SDCCHولكل من
هذه الطرق ميزات وعيوب تؤثر على أداء الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
ايلهدف من ايلمشروع:
يوجد العديد من األهداف التي نسعى لتحقيقها من خالل تمويل هذا المشروع ،نذكر منها التالي:
 .1بناء نموذج للشبكة يتم فيه محاكاة الطرق المختلفة لتخصيص قناة  TCHلمستخدمي هذه الشبكة.
 .2دراسة أداء الشبكة (سعة ايلنظام – زمن االنخظار يلبدء ايلمكايلمة  )...... -عند استخدام هذه الطرق وتقديم أفضل
الخيارات للمشغل الستغالل مصادر الشبكة والتي يتم من خاللها الحصول على أفضل جودة خدمة.
 .3استخدام طرق تخصيص القناة المختلفة مع تراكيب مختلفة لقنوات ( )channel combinationاإلطار الزمني في
شبكات .GSM
مالحظة :من الممكن استخدام  MATLABأو  C++أو لغة البرمجة المناسبة لمحاكاة الشبكة.
لمزيد من المعلومات يمكن البحث باستعمال المفاتيح التالية:
TCH assignment, SDCCH, GSM procedures, Erlang B, Erlang C
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