
 (1احسان علیخانی) های نسل سوم موبایلشبکه

3G  یاGeneration Mobile Telecommunication rd3 های موبایل و بعنوان استاندارد نسل سوم گوشی

های سیم مثل تلفن صوتی، دسترسی به اینترنت، تماسشود که در ارتباطات بیارتباطات سیار شناخته می

برای  کند.را برآورده می IMT-22000( کاربرد دارد و استاندارد TV Mobileویدئویی و تلویزیون همراه )

های باشد در حالی که نسخه 200kbit/sتحقق این استاندارد سیستمی الزم است که نرخ انتقال دیتای آن حداقل 

های های موبایل و مودمدسترسی با سرعت چند مگابیت بر ثانیه را در گوش 3.75Gو  3.5Gمثل  3Gاخیر 

های نسل سوم را ، شبکههای قبلیها نسبت به نسلسرعت ارسال باالتر داده کنند.ها فراهم میتاپسیم در لپبی

 ارائه کنند. Dataرا عالوه بر خدمات  Multimediaهای سازد تا بتوانند سرویسقادر می

 :3G متداول در استانداردهای

 با نام های سیستمUMTS ( های آن از نوع و موبایلشد در اروپا و ژاپن و چین متداول ابتداUMTS  و
3GSM است) :( با پهنای باند که آخرین نسخه آنHSPA+)  6دریافت انتقال دیتا با نرخMbit/s5 

 کند.را فراهم می 22Mbit/sنرخ ارسال  دهند( ورا ارائه می 28Mbit/sهای موجود تا سرویس)

 های سیستمCDMA2000  های آن از متداول است و موبایلبیشتر )در آمریکای شمالی و کره جنوبی

نرخ انتقال   (EV-DOبا پهنای باند که آخرین نسخه آن ): است( IS-95و  CDMA2000نوع 

14.7Mbit/s کند.را فراهم می 

اند. با اینکه استانداردهایی مثل بنا شده Spread Spectrum رادیویی انتقالهای باال بر اساس تکنولوژی سیستم

2.9G 4سیم های بیو تلفنDECT  وWiMAX 2000، معیارهای-IMT کنند اما بر اساس را پشتیبانی می

 اند.های متفاوت دیگری بنا شدهتکنولوژی

 3Gاستانداردهای 

                                                 
 مانعی ندارد. منبعاستفاده از مطالب این مقاله با ذکر  1
2 Mobile Telecommunications 2000l Internationa این استاندارد توسط مؤسسه :ITU (International Telecommunication 

Union ).تعریف شد 
3 Global System for Mobile Communication :های ارسال و دریافت امواج رادیوییای از تکنولوژیشامل مجموعه 

4 Telecommunicationigital Enhanced (European) Cordless D :کنترل از راه دور  جهتکه  سیم در اروپاهای بیاستانداردی برای تلفن

 جاگزین شده است. WiFiشود که با و انتقال دیتا هم استفاده میدر صنعت 

http://ehsana.ir/
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سال  1۱شد، تقریباً هر  معرفی 1۸۹1که در سال  1Gهای از زمان سیستم نسخه جدید استاندارد ارتباطات سلولی

با  ونرخ انتقال باالتری دارد  ،شودهر نسخه با باند فرکانسی جدید مشخص می شود.بار ارائه می یک

 قبلی سازگار نیست.( Transmission Technology) انتقالهای تکنولوژی

 :کنندمی محققرا  IMT2000/3Gزیر  هایآوریفن

 5EDGE2ی راهکارهای انتقال بر اساس شده: که اصالحG GSM 63 درکه  استGPP  فراهم شد و از

ها با همان Switching Nodeهای تقویت ارتباطات سلولی( و ها )ایستگاهBase Stationهمان 

اما رو به  شودای استفاده می. و هنوز بطور گسترده۹کندبود استفاده می 7GPRSهایی که در فرکانس

Discontinue شدن است: 

o EGPRS که ترکیبی از :GPRS 2.5G  وEDGE  200است. و نرخ انتقال تاkbit/s  ممکن را

 3Gکند اما به ندرت به عنوان سیستم را رعایت می IMT-2000و اگرچه معیارهای  سازدمی

ی های باالتر به واسطهدستیابی به نرخ EDGEدر  است. 2.9Gو یک سیستم  شودحساب می

 شود.نماید و این یک پایان تلقی می( دشوار می200kHz) GSMپهنای باند محدود 

o Evolved EDGE 1: آخرین نسخه آن به نرخ انتقالMbit/s  400دریافت وkbit/s  ارسال

 دست پیدا کرده اما از نظر تجاری متداول نیست.

 ۸UMTS 3 در: کهGPP  در متدهای  خانوادهاین  بازبینی شد.ایجاد وEncoding مدل افزارها، و سخت

قابلیت آپدیت شدن را دارند تا در  GSMهای است. اگرچه بعضی از ایستگاه GSM یبازبینی شده

 کار کنند: UMTSفرمت 

o W-CDMA 2100: که متداولترین است و در باند MHz کند )تعداد اندکی هم در کار می

 .کنند(کار می 1850MHzو  900MHzباندهای 

                                                 
5 nhanced Data Rates for GSM EvolutionE :های یکی از تکنولوژیGSM .که نرخ انتقال دیتا را بهبود داد 

 GSMی بر پایه و کاربردی نمودن آن 3Gهای تلفن همراه باشد و از جمله اهداف آنها توسعه شبکههای ارتباطات میگروهی که حاصل همکاری انجمن 6

 بود.
7 General Packet Radio Service :های یکی از تکنولوژیGSM 2های سلولی که در شبکهG  3وG و  شود.یهای دیتا استفاده مبرای انتقال بسته

پیامک در دقیقه را دارد(، دسترسی به  1۱تا  6که سرعت ارسال  GSMپیامک در دقیقه، برخالف  3۱)با سرعت ارسال  SMSکاربردهایی در ارسال 

 شوند.شناخته می 2.5Gرا داشته باشند بنام  GPRSکه قابلیت  2Gهای شبکه باشد.و غیره می MMS ،Push to Talk ،WAPاینترنت دائم روشن، 
  معروف است. Enhanced GPRSبرای همین به  ۹

۸ Universal Mobile Telecommunications System  



o HSPAی شدهاصالح ی: که نسخهW-CDMA  مورد استفاده  واستAT&T Wireless ،

Telstar  وTelecom NZ  850است. روی باندMHz ( منتشرBroadcastingمی ).شود 

 HSPA+ی : بازبینی شده و بروز شدهHSPA 56تواند نرخ است که میMbit/s 

 دریافت را فراهم کند. 28Mbit/sو  ارسال

 CDMA2000 2000: یا-IS  1۱3که درGPP2  95استاندارد شد. و از بروز شدن سیستم CDMA-IS 

 فراهم شد.

o EV-DO 

  نسخهA 3.1: که نرخ ارسال اطالعاتMbit/s  1.8و نرخ دریافتMbit/s  است. در

ال را ارائه های صوتی و تصویری با کیفیت باتوانند سرویساین استاندارد اپراتورها می

 دهند.

  نسخهB:  به خاطر امکان استفاده همزمان از چند کانال، آخرین آپدیت آن است که

 کند.را فراهم می 14.7Mbit/sنرخ انتقال تا 

 و توسعه آن در ایران 3G تاریخچه

 ،گیرد(جا می UMTSی )در دسته شناخته شد FOMAدر  ژاپن به عنوان برند  3Gهای غیرتجاری اولین شبکه

در همان انتشار یافت و  W-CDMAتست تکنولوژی  آزمایشی، برای یبعنوان نسخه 2۱۱1که اولین بار در سال 

 سال به منظور کاربردهای تجاری توسعه پیدا کرد.

سازی شد و پیاده Manx Telecomتوسط شرکت  UMTSدر اروپا اولین شبکه غیرتجاری تحت یک شبکه 

 بود. W-CDMAارائه شد که بر مبنای  Telenorتوسط شرکت  2۱۱1اولین استفاده تجاری در سال 

و  بود که توسط دو اپراتور مختلف ارائه شد 2۱۱2در کره جنوبی در سال  ،های تجاریاما توسعه واقعی شبکه

 بنا شد. EV-DO پهنای باندتکنولوژی با هر دو شبکه بر پایه 

بر مبنای تکنولوژی  3Gهای اقدام به ارائه شبکه Monet Mobile Networksدر آمریکا اولین بار شرکت 

CDMA2000 ( نمود. دومین اپراتورVerizon Wireless در سال )بر مبنای همان تکنولوژی  2۱۱2

                                                 
کنند که بعنوان کار می CDMAیا همان  IS-95ی بر پایه 3Gهای اشتباه گرفت. این تیم بر روی شبکه 3GPPرا نباید با  3GPP2تیم  1۱ 

CDMA2000 شود.شناخته می 



 UMTSرا بر مبنای  3Gواقعی  نیز شبکه AT&Tدهی خود را آغاز کرد و شرکت ارتباطات سیار سرویس

 .رساند USUPAتوسعه داد و آن را کامال به استاندارد 

درصد از مشترکین تلفن  7/6میلیون مشترک را در بر گرفت که  2۱۱نزدیک به  3Gهای شبکه 2۱۱7در سال 

 7۱سهم  3G ،این تکنولوژی )ژاپن و کره جنوبی( رهای میزبانِوهمراه در کل دنیا بود. در حالی که در اولین کش

انگلیس، اتریش، استرالیا و سنگاپور در  است. 3Gدر اروپا کشور ایتالیا سردمدار مشترکین  درصدی داشت.

 جایگاه بعدی هستند.

استفاده  2Gاز همان فرکانس رادیویی  3Gهای لیل توسعه کُند این شبکه در ایران به این خاطر است که شبکهد

های جدید را اخذ سازی کنند و مجوز فرکانسکنند پس اپراتورها مجبورند یک شبکه کامال جدید را پیادهنمی

 به سرعت )نرخ( باالی انتقال دیتا دست پیدا کنند.بخواهند کنند، مخصوصاً اگر 

آن نیازمند که گسترش  UMTSالخصوص برای افزاری است علیی گران ارتقای سختهزینه ،دلیل دیگر

در ایران فعال است و اخیراً  EDGEی ، فقط شبکه3Gهای از بین فناوری های رادیویی است.تعویض اکثر دکل

 نموده است.به صورت محدود، هایی اپراتور سوم اقدام به ارائه سرویس

 شدارائه  2۱۱4 در سال 3Gبا استفاده از تکنولوژی  های ویدئوییامکان تماساین در حالی است که در آفریقا 

 در کنیا Safaricomدر مراکش،  Wanaهایی مثل دهندهو اکنون سرویسدر سومالی(  Vodacomی )مثالً شبکه

 دهند.های متنوع اعتباری و دائمی را ارائه میو غیره سرویس

، BSNL ،WorldCall، PTCL ،Maxis ،Vodafone ،Airtelهای زیادی مثل و حتی در آسیا کمپانی

DoCoMo ،Aircel 3های شبکه ،و غیرهG  هند، بنگالدش، چین، کره شمالی، فیلیپین، را در کشورهایی مثل

 اند.گسترش داده …پاکستان و 

 3Gشبکه  هایو مزیت هامشخصه

و  iPhoneها مثل 11Smartphoneشد، فراگیر شدن همزمان  3Gیکی از نکات قابل توجه که سبب استقبال از 

Android 3ت را مطرح ساخت. بود که نیاز روزافزون برای اتصال موبایل به اینترنG  به خاطر سرعت باال

به عنوان مثال  متداول شد. 3Gهای با قابلیت اتصال به شبکه USBهای کرد و حتی مودمتر میوبگردی را راحت
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که نیاز به دید  Ethernetبا خروجی  ،PCMCIAیا درگاه  USBبا قابلیت اتصال به  TD-SCDMAهای مودم

 ها هستند.تاپی مناسبی برای لپو گزینه (Non Line of Sightمستقیم ندارند )

دهندگان انتظار داشته باشند، حداقل سرعت )نرخ( انتقال دیتایی که کاربران باید از سرویس 3Gهای در شبکه

2Mbit/s ( در حال قدم زدنبرای مشترکین ساکن)  و برای کاربران در حال حرکت با وسائل نقلیه در حدود

384kbit/s .است 

برای اتصال به شبکه تعبیه شده  Authenticateامکان  3Gبهتر است. برای تجهیزات  2Gاز  3Gهای امنیت شبکه

اند نه یک شبکه تقلبی ی مورد نظر وصل شدهاست، به این ترتیب کاربران مطمئن هستند که به شبکه

(Impersonator Network). 

های ای هوشمند عمل می کنند. آنتنها به گونهآنتن TD-SCDMAمبتنی بر فناوری نسل سوم های در شبکه

-TDهای رسد، اما ایستگاهکنند و بخشی از آن به مشترک مورد نظر میمعمولی امواج را در تمام فضا منتشر می

SCDMA ینشترکهای الزم و تعیین مکان مپس از پردازش( با تغییر الگوی ،Pattern،تشعشعی آنتن )  اطالعات

با کاربرد نظامی حائز اهمیت است، به عالوه  هایاین نکته در شبکه فرستد.می مورد نظررا فقط به سمت کاربر 

تری انجام خواهد شد و برخالف تصور اولیه، پوشش بهتری بدست ا توان پایین، ارسال بانتشاربه دلیل تمرکز 

 خواهد آمد.

گذاری استفاده برای رمز A5/1 Stream Cipherبه جای  KASUMI Block Cryptoاز مدل  3Gهمچنین 

 کند.می

Applicationها 

( Applicationsهای کاربردی )وجود دارد رشد برنامه 3Gیابی که در تجهیزات پهنای باند باال و اطالعات مکان

 :هایی پیرامونعنوان مثال مجموعه برنامهبه  .میسر نبودداشت که پیش از این برای کاربران موبایل  در پی را

 Mobile TV تماشای :Online سازد.های تلویزیونی را ممکن میفیلم و برنامه 

 Video on demand 

 Video Conferencingشاهده : کلیه افرادی که در یک کنفرانس ویدئویی شرکت می کنند، امکان م

 ی یکدیگر را خواهند داشت.تصویر زنده

 Telemedicine 



 Location-based servicesخوانی، اعالم نزدیکترین بیمارستان، کنترل ترافیک، : خدماتی مثل نقشه

 خدمات گردشگری قابل ارائه است.

 3Gهای آینده شبکه

3GPP  3وGPP2  3هر دو در حال کار رویG  4هستند تا آن را بهG  برسانند. استاندارد جدیدی که همه چیز

برای کاربران ساکن و  1Gbit/sبه پهنای باند باالیی ) 4Gهای . شبکه12کندشناخته شده و کار می IPدر شبکه با 

100Mbit/s .3 برای کاربران سیار( نیاز داردGPP 13تری از بر مبنای مدل پیشرفتهLTE ریزی نموده تا به برنامه

در استوکهلم،  4Gهای اولین سرویس LTEهای با تکیه بر شبکه 2۱۱۸سد. چنانکه در سال بر 4Gهای مشخصه

 سوئد و نروژ ارائه شد.

امکان دسترسی در حال حرکت که  WiMaxیعنی همان  IEEEی مؤسسه 802.16ضمن اینکه اخیراً استاندارد 

ه است. ادعایی که سبب تردیدهایی در های نسل سوم معرفی کرد، خود را به عنوان رقیب شبکهکندرا فراهم می

اگر بخواهیم  است.های نسل سوم شدهگذاری در شبکههای مخابراتی مبنی بر سرمایهتصمیم برخی از شرکت

 :از جمله گیرندمقایسه کنیم پارامترهای متعددی مد نظر قرار می 3Gرا با  WiMaxهای شبکه

 ی اخذ مجوز که در این زمینه برتری با هزینهWiMax  3است زیرا حق لیسانسG  صدها برابرWiMax 

 است.

  5نرخ انتقال داده به عنوان نمونه در یک کانالMHz  برایWiMax  16.8برابرMbps  3و برایG 

 عنوان شده است. 10Mbpsمقدار 

 گذاری های سرمایههزینهWiMax های باالتر و بیشتر بودن اتالف در با توجه به عمل کردن در فرکانس

 BS. زیرا برای دستیابی به نرخ دیتای معین به تعداد بیشتری 14ها بیشتر ارزیابی شده استن فرکانسای

 نیاز داریم.

                                                 
 12 IP Network Infrastructure-All به دلیل :Base-IP هایی که دارای زبان بودن هسته مرکزی شبکه، امکان تعامل و همکاری میان تمام شبکه

شود و تمامی تعریف می IPسیم یک های رومیزی بیبه عنوان مثال برای تلفن میکند.ها را میسر سازی شبکههستند، وجود دارد و یکپارچه IPمشترک 

 کند.و غیره را پشتیبانی می Caller ID ،Call-Forwarding ،Call-Waitingامکانات 

 IPبر اساس  ساختار شبکه استفاده شد که در آن تمام 4Gو ارتقای آن به  3Gهای همراه است که برای رشد تکنولوژی در زمینه تلفن LTEاستاندارد  13

 LTE Advancedهای بعدی تحت عنوان این تکنولوژی در نسخهباشد. ارسال می 50Mbit/sدریافت و  100Mbit/sنرخ انتقال برابر  LTEدر است. 

 را تحقق بخشد. 4Gی توانست معیارهای یک شبکه

 Pyramidی بنا به تحلیلی از مؤسسه 14 



 های عملیاتی در هزینهWiMax  ًسیار به دلیل برخورداری از ساختار تماماIP 3های کمتر از شبکهG 

 است.

  3تجهیزاتG  ،که قیمت تجهیزات قیمت تر است، در حالیارزانبه دلیل تولید انبوهWiMax  علیرغم

 آید(، هنوز به حد قابل قبولی نرسیده است.داشتن استاندارد واحد )که یک مزیت به شمار می

 ی تحریم با توجه به اینکه فناوری مسألهWiMax 3های تلفن همراه و بیشتر از فناوریG  به کشورهایی

 چون آمریکا وابسته است، محسوس بوده و قطعاً در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

های بخشی از شبکه WiMaxهای پیشرفته مخابراتی دور از انتظار نیست که اما در کل بدلیل بکارگیری تکنیک

 سلولی نسل بعد شود.
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TD-SCDMA 
HSDPA

TDMA

FDMA/TDMA TDMA-SC

  های نسل سوم:آوریفننمایی از 

  



Parameter 2G 3G

Service
Primarily Voice, 
Low/Medium 

Rate Data

Multimedia, 
Higher Rate 

Data

Channel Spacing ≤ 200kHz 5MHz

Cell
Freq. Reuse 
Factor ≥ 2

Freq. Reuse 
Factor = 1

Switching Circuit Switch
Circuit & Packet 

Switch

Security
Air Interface 
Encryption 
Algorithm

Air & Network 
Encryption 
Algorithm

Number of 
Users/Carrier Freq.

≤ 8 Users ≤ 512 Users

Multiplexing FDMA/TDMA
Spread 

Spectrum 
(CDMA)

 ی نسل دوم و نسل سوم:های سیستممقایسه
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