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5. نتيجه گيری
در ای��ن مقاله ابت��دا قابلیت بکارگیری نرخ بارگیری چندگانه توس��ط 
 MRR واحدهای نیروگاهی معرفی ش��ده اس��ت. با بکارگیری قابلیت
واحدهای تولیدی قادر ب��ه فراهم کردن نرخ بارگیری تا چندین برابر 
نرخ بارگی��ری عادی خود می ش��وند و بهره بردار ش��بکه برای تأمین 
ذخیره کنت��رل فرکانس اولیه مورد نیاز می توان��د هر یک از نرخ های 
بارگی��ری را به طور دلخواه بدون خاموش ک��ردن واحد انتخاب کند. 
از آنجایی که با اس��تفاده از قابلی��ت MRR واحدهای تولیدی قادر به 
دنبال کردن نوسانات توان باد خواهند شد، میزان توان باد قابل اتصال 
به ش��بکه افزایش خواهد یافت. در ادام��ه محدودیت ها و قابلیت های 
معرفی شده واحدهای تولیدی از جمله قابلیت MRR در فرمول بندی 
مسئله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه با در نظر گرفتن نفوذ 
باد در ش��بکه وارد شده است. فرمول بندی غیرخطی ارائه شده، خطی 
ش��ده و بر روی یک سیس��تم نمونه با 17 واح��د تولیدی و با در نظر 
گرفتن سه نرخ بارگیری برای هر واحد پیاده سازی شده است. مسئله 
برنامه ری��زی خطی مخلوط عدد صحیح حاصله با اس��تفاده از نرم  افزار 
GAMS و توس��ط حل کننده ی CPLEX این نرم افزار حل شده است. 
 MRR نتایج حاصله از ش��بیه س��ازی نش��ان می دهد که با بکارگیری
می ت��وان از در مدار قرار گرفتن واحدهای تولید گران برای تأمین نیاز 
ذخیره کنترل فرکانس ش��بکه جلوگیری کرد و هزینه بهره برداری از 

شبکه را کاهش داد.
***
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کیفیت سرویس در زیرسیستم 
(IMS)      چند رسانه ای

مسعود هوشمند کفاشیان/ شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

چكيده: 
ارائ�ه خدم�ات مختلف ص�وت، تصوي�ر، پيام ف�وری، داده و 
س�رويس های تركيب�ی در ميان ش�بكه های مختل�ف منجر 
ب�ه اب�داع و طراحی ي�ك معماری ش�بكه يكپارچ�ه مبتنی 
ب�ر پروت�كل اينترنت (IP) ش�ده اس�ت. در اي�ن معماری كه 
زيرسامانه ی چندرس�انه ای آی پی1 (IMS) ناميده مي شود، از 
يك هسته مش�ترک برای تمام فناوری های متفاوت ارتباطی 
موجود  استفاده می ش�ود. از سوی ديگر كيفيت سرويس در 
ش�بكه های ارتباطی ب�ه مفهومی كليدی ب�رای ارائه خدمات 
مطلوب و كارامد تبديل ش�ده است. اي�ن مقاله به مالحظات 

كيفيت سرويس در شبكه IMS می پردازد.

IP

1- مقدمه: 
بین  در  مهم  مساله ای  به  اخیرا  سرویس  کیفیت  اینکه  وجود  با 
و  فه�م  ش�یوه  در  ابهاماتي  هم  هنوز  شده،  تبدیل  شبکه  محققان 
تعریف آن وجود دارد. بطور کلي کیفیت سرویس به معني توانای��ی 
شبک��ه ارتباطی در تأمین نیازهای سرویس ترافیک های مختلف و در 

نتیجه ارائه سطحی از اطمینان برای آن هاست.
کیفیت سرویس را از دو دیدگاه می توان بررسی نمود: کاربران شبکه 
و تأمین کنندگ��ان سرویس شبکه. ه�ر ی�ک از ای�ن دو دارای اهداف 
کیفیت سرویس متفاوتي هستند. آنچه که یک کاربر شبکه نیاز دارد، 

دسترسي به حداکثر پهنای باند با کم تری��ن هزینه ممکن است. از 
طرف دیگر، هدف تأمین کننده شبکه به ح�داکثر رس�اندن ک�ارایي 
ش�بکه همزم�ان ب�ا برط�رف ک�ردن نیازهای کیفیت سرویس همه 

کاربران به صورت همزمان است. 

2- شاخص های تعريف کيفيت سرويس
پارامترهای متداول کیفیت سرویس که برای توصیف کارایي شبکه 

بکار مي روند عبارتند از: 
1- پهنای باند )گذردهي یا throughput(: تعداد بایت هایی که در یک 

دوره تناوب خاص از طریق شبکه انتقال مي یابند.  
2- تأخیر)delay(: زماني که طول مي کشد تا یک بسته داده از مبدا 
خود به سمت مقصد حرکت کن�د. ت�أخیر ش�امل س�ه مؤلف�ه است: 
تأخیر انتقال )زمان الزم برای قرار دادن همه بیت های بسته در کانال 
ک��ه به سای��ز بسته و آهنگ بیت لینک وابسته اس��ت(، تأخیر انتشار 
)زم��ان الزم برای طی کردن کانال فیزیک��ی وابسته به طول کانال و 
سرعت انتش��ار( و تأخیر صف بندی )میزان زمان انتظار یک بسته در 

صف، قبل از ارسال به درگاه خروجی مناسب(. 
3- نوس��ان تأخیر )jitter(: واریانس تأخیری که یک بسته داده با آن 
مواجه است برابر با تفاوت بین حداکثر و حداقل تأخیر ممکن ب��رای 

بسته، می باشد.
یک��ی دیگر از دالیل وق��وع تغییرات تاخیر این اس��ت که بسته های 
متعل��ق به ی��ک جریان ترافیکی ممک��ن است بعد ازانج��ام عملیات 
مسیریاب��ی از مسیرهای فیزیک��ی متفاوتی به سم��ت مقصد ارسال 
شوندکه ای��ن مسئله باعث ایجاد تغییرات تاخیردربسته های دریافتی 

درمقصد می شود.
برخ��ی از برنامه های کاربردی ب��ه تغییرات تاخیر حساسند. به عنوان 
مث��ال درکاربردهایی نظیر ارسال ص��وت و تصویر زنده برروی شبکه، 
پدیده تغییر تاخیر باعث کاهش کارآیی سرویس می شود. البته برخی 
دیگ��راز برنامه های کاربردی TCP/IP وجود دارند که پدیده تغییرات 

تاخیر برروی آن ها چندان اثری ندارد.
4- درص��د دور ریختن)Packet Loss(: شانس دور ریخته شدن بسته 

كليد واژه: زیرسامانه ی چندرسانه ای آی پی)IMS(، معماری مبتنی بر 
.SIPسیاست گزاری، کیفیت سرویس، پروتکل
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در شبکه مي باشد. حالت های��ی وجود دارند که منجر به دور ریخته 
نودهای سوئیچ  بافر در  )مانند سرریز شدن  شدن بستهها ميشوند 

شبکه(. سه عامل مهم باعث ایجاد اتالف بسته ها می شوند:
الف- قطع شدن کانال ارتباطی که باعث ازبین رفتن بسته ها می شود
ب- نویزکان��ال باعث خراب شدن برخ��ی از فیلدهای بسته می شود . 
نودهای شبکه ب��ا بررسی مجموع مقابله ای بسته متوجه خراب بودن 

آن می شوند و اقدام به حذف بسته می نمایند.
پ- تراکم درشبکه باعث لبریز شدن بافرنودها و از بین رفتن بسته ها 

می شود.
مشکل قط��ع شدن کانال ارتباط��ی به خاطر استف��اده از کانال های 
ارتباطی ذخیره در شبکه و همچنین بهره گیری از شبکه های بی سیم، 
از اهمیت چندان��ی برخوردار نمی باشد. همچنین باتوجه به گسترش 
کانال ه��ای ارتباط��ی مطمئن و بدون نویز نظی��ر فیبرنوری، احتمال 
خ��راب ش��دن بسته ها به خاطر وقوع نویز درکان��ال بسیار کم و قابل 
صرف نظ��ر می باش��د . بنابراین تنها عامل مهم خ��راب شدن بسته ها 
لبریزش��دن بافر نودی شبکه به خاطر وقوع تراکم درشبکه می باشد . 
از آنجائیکه اکثرترافیک های امروزی از نوع انفجاری می باشند، شدت 
ب��ار لینک های شبکه ثابت نیست و از قبل قابل پیش بینی نمی باشد. 
چنانچه درنودهای شبکه تراکم به وجود آید، با حذف کردن بسته های 

ورودی از شدت تراکم کاسته می شود.

3- مدل های کيفيت سرويس
مدل ها و مکانیزم های مختلف��ی برای تضمین کیفیت سرویس مورد 

تقاضای کاربران ارائه شده است. 
مدل های عمده تضمین کیفیت سرویس در اینترنت عبارتند از:

3-1- بهتري�ن ت�الش )Best Effort( در حقیق��ت QOS را برای شما 
فراهم نمی کن��د. در این مکانیزم، درخواس��ت مجدد بسته ها صورت 
نمی گی��رد. بهترین تالش، از استراتژی های صف آرایی اولین ورودی- 
آخرین خروج��ی)First-in-First-out( استف��اده می کند، که در آن، 
بسته ه��ا به همان ترتیب که وارد صف شده ان��د )در فضاهای ذخیره 
مسیر یاب قرار گرفته ان��د(، به همان ترتیب نیز از آن خارج می شوند. 
درح��ال حاضر شبک��ه جهانی اینترنت سروی��س بهترین تالش را به 

کاربران خود ارائه می دهد. 
یک��ی از معای��ب اصلی سرویس ف��وق، این است که ب��ا وجود اینکه 
مسیریاب ه��ای شبکه به خوبی قادر به دریاف��ت و پردازش بسته های 
ورودی می باشن��د، ول��ی هیچ گونه تضمینی در م��ورد سالم رسیدن 
بسته ه��ا به مقصد وج��ود ندارد. با توجه به رش��د روز افزون استفاده 
از اینترن��ت و به خصوص با توجه به اهمی��ت اینترنت به عنوان ابزاری 
ب��رای گسترش تجارت جهانی، تالش های زیادی جهت حفظ کیفیت 
سروی��س در اینترنت در حال انجام می باش��د. در این راستا در حال 
حاض��ر کالس های سرویس متنوعی مورد بح��ث و توسعه می باشند. 
یک��ی از کالس های سرویس فوق، به شرکت ها و مراکز ارائه سرویس 
وب ک��ه نیاز به ارائه سرویس سریع و مطمئن به کاربران خود دارند، 
اختص��اص دارد. ای��ن نوع ک��الس سرویس خود به زی��ر کالس های 
دیگری ک��ه به  ترتیب کیفیت ب��ا نام های سروی��س طالیی، نقره ای 
و برن��زی شناخت��ه می شوند، تقسیم بن��دی می شود. یک��ی دیگر از 
کالس های سرویس جدید در اینترنت، به سرویسی که نیاز به تأخیر 
و تغیی��رات تأخیر کمی دارند، اختص��اص دارد. سرویسی مانند تلفن 
اینترنت��ی و کنفرانس های ویدئویی اینترنتی نمونه هایی از این کالس 

سرویس می باشند.

3-2- سرويس های مجتمع )Integrated Service-IntServ( که اغلب از 
آن به عنوان HardQOS یاد می شود، به ذخیره سازی پهنای باند می 
پردازد. IntServ از عالمت دهی بین وسایل شبکه، جهت ذخیره سازی 
پهنای بان��د استفاده می کن��د. در مدل سرویس ه��ای مجتمع برای 
کاربرده��ای زمان حقیقی قب��ل از ارسال هرگون��ه داده، ابتدا باید با 
کمک پروتکل سیگنالینگ یک مسیر اولیه بین مبداء و مقصد برقرار 
شود و منابع الزم در صورت وجود در مسیر فوق رزرو گردد. پروتکل 
ذخیره س��ازی منابع )RVS(، نمونه ای از روش های IntServ در جهت 
QoS می باش��د. از آنجا ک��ه IntServ باید بر روی تمام مسیر یاب های 
 ،IntSetrv موجود در میسر بسته، پیکربندی شود، اولین پیامد منفی

عدم توسعه پذیری آن است.
  )Differentiated Services – DiffServ( 3-3- سرويس ه�ای متماي�ز 
همان ط��ور ک��ه از نامش پیداس��ت، بین جریان بسته ه��ای متفاوت، 
تمای��ز قائل می شود. به بیان دقیق ت��ر، بسته ها عالمت گذاری شده اند 
و مسیر یاب ه��ا و سوئیچ ها می توانند بر اس��اس عالمت روی بسته ها 
تصمیم گی��ری کنند. )مثال در اتخاذ تصمیمات ارسال یا دور انداختن 
بسته(. از آنجا که DiffServ یک ذخیره سازی قطعی و مشخص انجام 
نمی ده��د، ب��ه آن Soft QOS گفته می شود. در م��دل سرویس های  
متمایز شده، جهت ارائه سرویس ه��ای متمایز به کاربران، بسته های 
کارب��ران در لب��ه ورودی شبکه کالس بندی می ش��ود و بدین ترتیب 

کالس های سرویس متنوعی به کاربران ارائه می گردد.
شکل زیر جایگاه سه مدل فوق را در قیاس با یکدیگر نشان می دهد:

IMS 4 - کيفيت سرويس در
4-1 مقدمه 

معم��اری IMS توس��ط موسس��ات 3GPP و ETSI در استاندارده��ا 
تشریح ش��ده اس��ت. استان��دارد 3GPP TS23.228 مشخصات فني 
را   IMS امنیت��ی  معم��اری   3GPP TS33.203 استان��دارد  و   IMS
تشریح می نمای��د. معماری IMS یک معم��اری مبتنی بر IP است و 
سرویس ه��ای چند رسانه ای را بر اس��اس فناوری IP برقرار می نماید. 
 ،)Access( شامل الیه های 1- دسترسی  IMS معماری  کارکردي در
Appli-( 3- کنترل و 4- سرویس یا کاربرد ،)Transport( 2- انتق��ال
cation( می باشد که سیگنالینگ SIP در الیه کنترل آن قرار می گیرد 
و ارتب��اط همه کاربران از طریق IP با این سیگنالینگ با IMS برقرار 
می ش��ود. CSCF یا سرویس دهنده عملیاتی کنترل نشست ها )شامل 
سرور ه��ای S-CSCF ، I-CSCF ،P-CSCF( وHSS یا سرور اطالعات 
مشترکی��ن دو بخش مهم تشکیل دهن��ده این الیه هستند. شکل زیر 

این الیه بندی ها را در معماری IMS نشان می دهد.

 

IMS می تواند تجربه ارتباطات چندرسانه ای متنوعی را فراهم کند اما 
تضمین کیفیت سروی��س در رسانه های مختلف نیازمند توجه دقیق 
 IMS به زیرساخت است. در حال حاض��ر موسسات استاندارد کننده
از معم��اری مبتنی بر سیاست گ��زاری )policy-based( برای تضمین 
کیفیت استفاده می کنن��د. این سیاست ها توسط اپراتورهای شبکه و 
بر اساس نوع کسب و کار و نیازمندی های سرویس الیه کاربرد تعیین 
می شون��د و از آن ها ب��رای مدیریت منابع و بهب��ود کیفیت استفاده 
می شود. مکانیزم کنترِل سیاس��ِت وابسته به سرویس، امکان کنترل 
پوی��ا QoS را فراهم م��ی آورد و نقش مهم��ی در تضمین کیفیت بر 
اس��اس شاخص هایی همچون پهنای باند، تاخیر انتها به انتها، نوسان 
تاخی��ر، آهنگ داده و آهنگ خطای بی��ت و غیره بازی می کند. الیه 
 )bearer layer( مستقیما تخصیص منابع الیه حام��ل IMS نشس��ت
را کنت��رل نمی کن��د. بنابراین الزم است مکانیزم��ی تعاملی بین الیه 

نشست و الیه حامل برای مدیریت QoS داده ها تعریف کرد.
ب��ه منظور حصول کنترل QoS مبتنی ب��ر سیاست گزاری به واحدی 
ب��رای اخذ تصمیمات مربوط به سیاست گزاری و واحدی برای به اجرا 
درآوردن آن ه��ا نیاز است. IMS چند م��دل انتها-به-انتهای QoS را 
پشتیبانی می کند که در استاندارد 3GPP 23.207 تشریح شده است. 
link-lay-( دررمینال ها می توانند از پروتکل های رزرو منابع الیه پیون
PDP Context Activation، RSVP  (Resource ReS- همچون( )er

erVationProtocol( ی��ا کده��ای DiffServ مستقیما استفاده کنند. 
 RSVP( .استف��اده کنند RSVP یا DiffServ شبکه ه��ا می توانن��د از
توس��ط استاندارد RFC-2205 توصیف ش��ده است و پروتکلي جهت 
In-(  ززرو نم��ودن منابع اس��ت که براي سرویس ه��اي مجتمع شده

tServ( در شبکه طراحی شده است(.
:3GPP در استانداردهای IMS 4-2- ساختار كيفيت سرويس در

 )policy-based( 3 ی��ک معم��اری مبتنی ب��ر سیاست گ��زاریGPP
برای QoS و شارژینگ تعری��ف می کند. معماری کنترل شارژینگ و 
سیاست گ��زاری IMS Policy and Charging Control( IMS( که در 
استان��دارد  3GPP, TS 23.203  تعریف شده است شامل توابع سطح 
ب��اال هم برای شارژینگ و هم برای QoS است. این معماری در شکل 

زیر نشان داده شده است:

)Policy and Charging Rules Functions( بخش��ی است که  PCRF
مس��وول تصمیم گی��ری )تصمیمات سیاست کنت��رل( و کارکردهای 
شارژین��گ مبتنی بر جریان )flow-based( اس��ت. این بخش تعیین 
می کند که چگونه با جری��ان داده های سرویس مشخصی رفتار شود 
و مناب��ع QoS را مجوزدهی می کند. تصمیماتی که PCRF می گیرد 
 )Policy and Charging Enforcement Function( PCEF به بخ��ش
منتقل می شود که مسوول اعمال سیاست، مدیریت QoS، اندازه گیری 
 PCEF جریان داده سرویس و سایر کارکردهای شارژینگ است. بین
و PCRF نقطه مرجع )واسط( Gx قرار می گیرد و امکان سیگنالینگ 
)Policy and Charging Control( را فراهم می کند. PCC تصمیمات
Application Func-(AFکارک��رد  IMS، P-CSCF شبکه ه��ای  رر 
tion( را ب��ه انج��ام می رساند. ای��ن تابع اولین نقطه اتص��ال کاربر به 
شبک��ه IMS و سرویس های آن می باشد و ب��ا دریافت پروفایل کاربر 
از HSS توس��ط واسط Cx تشخیص می ده��د که آیا یک کاربر اجازه 
استفاده از سرویسی خ��اص را دارا می باشد یا نه. مجازشناسی منابع 
کارب��ران، ارتباطات اضطراری، کنترل کیفیت سرویس، مونیتورینگ، 
فشرده سازی هدرها و شناسایی I-CSCF جزو وظایف این بخش است 
 IMS و وظیف��ه دریافت و ارسال پیام های سیگنالینگ را از / به کاربر
ب��ر عهده دارد. این بخش کاربری های��ی را عرضه می کند که نیازمند 
سیاست پوی��ا و کنترل شارژینگ است. همچنی��ن این بخش برخی 
 PCRF اطالعات مرتبط با نشست که برای تصمیم گیری ها مورد نیاز
اس��ت را فراه��م می کند. شکل زی��ر ارتباط میان ای��ن بخش ها را به 

تصویر می کشد:

 )IP Connectivity Access Network(IP-CAN شک��ل  ای��ن  در 
نمایانگر شبکه دسترسی به هسته IMS است و تکنولوژی های مربوط 
)3GPP2( یا GSM(3GPP) ،CDMA1x ی��ا UMTS ب��ه آن شام��ل

EVDO، اینترن��ت کابلی، DSL ،Wi-Fi ،Wi-MAX و تکنولوژی های 
آینده می شود.

)Subscription Profile Repository( دیتابیس��ی، ح��اوی تمام  SPR
اطالعات مربوط ب��ه مشترك و اشتراك او است و این اطالعات مورد 
نی��از PCRF اس��ت. SPR از نقطه مرجع )واس��ط( Sp برای ارتباط با 
PCRF استفاده می کن��د. Sp امکان درخواست اطالعات الزم مربوط 

به مشترك را به PCRF می دهد.
roam-( 3 تعریف شده است، جابجاییGPP که توسط QoS  ععماری
 )Visited Network( از ]شبک��ه[ خانه به یک شبکه بازدید شده )ing

را پشتیبانی می کند )شکل زیر(. 
 Visited(VPLMN به درون )User-Equipments( هاUE هنگامي که
Public Land Mobile Network( جابج��ا می شوند، V-PCRF )یک 
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چالش هاي طراحي آي س�ي هاي دیجیتال در فرآیندهاي 
ساخت  نانومتري

مس��عود هوش��مند کفاش��یان/ ش��رکت مخاب��رات اس��تان خراس��ان رضوی/ 
m.houshmand@gmail.com

چكيده: 
مدارهاي مجتمع ديجيتال )يا آي سي هاي ديجيتال( امروزه 
در سيستم هاي كامپيوتري و مخابراتي بسيار مورد استفاده 
قرار مي گيرند. افزودن كاركردهاي هر چه بيشتر به سيستم، 
ني�از به افزاي�ش كارايي1  و در عين ح�ال كاهش قيمت در 
مداره�اي مجتمع، روند "كوچك-مقياس ش�دن2" فناوري 
را موجب ش�ده است. اما كوچك-مقياس ش�دن ش�تابان 
 45nm فن�اوري به ويژه در گره ه�اي فناوري3 كوچك ت�ر از
چالش ه�اي بزرگي را ايج�اد نموده اس�ت. در اين گره هاي 
فناوري از يك سو حفظ دقت نس�بي پارامترهاي افزاره ها4 
و خطوط واصل دش�وارتر است و از سوي ديگر حفظ سطح 
كاراي�ي مطلوب )براي مثال سرعت پردازش ريزپردازنده ها 
در سيستم هاي پردازشي( در طول عمر  بسياري از قطعات 
تجاري به يك مس�اله مهم تبديل شده است. در عين حال 
مصرف توان پويا و به ويژه توان نش�تي، به دغدغه ي مهمي 
در طراح�ي مدارهاي مجتمع ديجيتال تبديل ش�ده است، 
اي�ن در حالي است كه مصرف توان ب�ه ويژه در كاربردهاي 
پرتابل همچون گوش�ي تلفن همراه و يا تبلت ها و لپ تاپ ها 
بسيار پر اهميت است. در اين پژوهش مهمترين چالش هاي 
طراحي مداره�اي ديجيتال در مح�دوده ی نانومتری مورد 

بررسي قرار مي گيرند. 

1 – مقدمه
با افزایش مستمر تقاضا در خصوص قابلیت هاي سیستم هاي دیجیتال، 
مجتمع سازي هر چه بیشت��ر در مدارهاي دیجیتال CMOS ضرورت 
بیشت��ري مي یابد. اما با کوچکتر شدن ابع��اد ترانزیستور )به ویژه فراتر 
از فن��اوری 45nm( مصرف توان نشتي و حساسیت نسبت به تغییرات 
فرآین��د و قابلیت اطمینان )پیر شدگ��ي5( بسیار افزایش یافته است و 

آنها را به چالش های مهم طراحی دیجیتال تبدیل کرده است. 
جدول 1 مقادیر طول گیت ترانزیستور، ضخامت اکسید ترانزیستور و 
ولتاژ تغذیه در مدارهاي مجتمع دیجیتال را براي سال هاي اخیر و نیز 
چن��د سال آینده بر اساس داده هاي موسسه بین المللي نقشه راه براي 

نیمه رساناها )ITRS6( نشان مي دهد ]1[.
جدول 1-  مقادير طول گيت، ضخامت اکسيد و ولتاژ تغذيه براي 

]1[ITRS سالهاي مختلف بر اساس داده هاي

كليد واژه: مدارهای دیجیتال نانومتری، قابلیت اطمینان، تغییرپذیری، 
توان نشتی.

PCRF در VPLMN( و PCEF در شبک��ه دسترس��ی بازدی��د شده، 
 V-PCRF .را فراهم می کنند QoS سروی��س الزم برای قابلیت اتصال
برای بازیاب��ی اطالعات سرویس، قواعد سیاست گ��زاری تعریف شده 
توس��ط اپراتور و اطالعات اشتراك، با استفاده از نقطه مرجع )واسط( 
S9 ب��ه H-PCRF متص��ل می شود. بدین ترتیب UEه��ا می توانند از 

همان QoS مربوط به شبکه دسترسی خانگی خود بهره مند گردند.

IMS در سطح سرويس در QoS 4-3- پارامترهای
معماری PCC شامل مشخصه های چهار پارامتر QoS سطح سرویس 

است:
 QCI (QoS Class Identifier) ،ARP )Allocation and Retention Priority(،

 .GBR )Guaranteed Bit Rate(، MBR)Maximum Bit Rate

:QCI )الف
QCI ی��ک عدد اسکالر است و به یک الم��ان شبکه مرتبط است که 
ب��رای تشریح رفتار ارسال رو ب��ه جلوی بسته بر حسب مشخصه های 
کارای��ی به کار می رود. 3GPP چهار مشخصه را استاندارد کرده است: 
نوع منبع، اولویت، بودجه تاخیر بسته )PDB2( و آهنگ از دست دادن 

.)PELR3( خطای بسته
1. نوع منب��ع: تعیین می کند که آیا یک نشس��ت دارای پارامتر یک 
آهن��گ بیت تضمین ش��ده )GBR( در شبکه انتق��ال است و یا یک 

)non-GBR( آهنگ بیت تضمین نشده
2. اولوی��ت )Priority(: ای��ن مشخصه به ه��ر QCI مربوط است و به 
ازای باالتری��ن اولوی��ت مق��دار 1 مي گیرد و از آن ب��رای تمایز میان 
نشست های��ی که وارد شبکه مي شوند یا نشست هایی که از قبل فعال 

شده اند )چه از یک کاربر و چه از چند کاربر( به کار می رود.
PDP .3 )بودجه تاخیر بسته(: این مشخصه یک کران باال برای تاخیر 
ی��ک بست��ه بی��ن UE و PCEF را تعیین می کن��د. PDP را می توان 
ب��ه عنوان ماکزیمم تاخیر با سط��ح اطمینان 98درصد تعریف کرد و 

معموال بر حسب میلی ثانیه بیان می شود.
PELR .4  )آهن��گ تلف خطای بسته(: ای��ن مشخصه یک کران باال 

برای آهنگ تلفات بسته نامرتبط با تراکم تعریف می کند. 
ARP )ب

پارامت��ر ARP حاوی اطالعاتی در خصوص سطح اولویت، قابلیت های 
ح��ق تقدم )PEC4( و آسیب پذیری حق تقدم )PEV( می باشد. سطح 
اولوی��ت می توان��د مقداری بین 1 ت��ا 15 داشته باشد ک��ه در آن 1 
باالتری��ن مقدار است. مقادیر بین 1 تا 8 ب��رای سرویس هایی که در 
شبک��ه دارای اولویت بندی هستند به ک��ار می روند و مقادیر 9 تا 15 
ب��رای سرویس های رومینگ. PEC چنین تعِرف می شود: قابلیت یک 

نشست ب��رای اخذ منابعی که قبال به نشست دیگری با اولویت کمتر 
تخصی��ص یافته اند و PEV نیز به ص��ورت آسیب پذیری یک نشست 

برای آنکه اجازه دهد ....
پارامترهای PEC و PEV مقادیر "yes" و یا "no" را می توانند اختیار 

کنند.
پ( GBR/non-GBR: این پارامتر حاکی از آن است که آیا یک نشست 
 QCI منابع آهنگ بیت رزرو کرده است یا نه و به مشخصه نوع منبع

وابسته است.
 :MBR )ت

ای��ن پارامتر حاک��ی از ماکزیمم آهنگ بیت مج��از برای یک نشست 
است.

4-4- طبقه بندی كيفيت سرويس برای شبكه های انتقال
 DiffServ مدل ،IMS تعریف شده برای الیه انتقال رسانه QoS مدل
است بنابرای��ن باید ارتباطی بین پارامترهای DiffServ و پارامترهای 
سط��ح سرویس QoS تعری��ف شده در بخش قبل��ی معرفی شود. به 
منظ��ور تعریف ای��ن ارتب��اط، 3GPP در مفه��وم QoS و مشخصات 
معماری، کالس های QoS برای شبکه های UMTS گنجانده است که 

در استاندارد TS 23.10. 3GPP ارائه گردیده است.
 ،)conversational( وجود دارد: مکالمه ای UMTS QoS چهار کالس
back-( و پس زمینه ای )interactive( تعاملی ،)streaming(  رریان��ی

ground(. مهمتری��ن تفاوت میان این کالس ه��ا حساسیت به تاخیر 
است که کالس مکالمه ای بیشترین حساسیت و کالس پس زمینه ای 
کمترین حساسیت را داراست. بدی��ن ترتیب، حساسیت تاخیر برای 
طبقه بندی سرویس ها در کالس های QoS بنا به شرایط مشخصشان 

به کار می رود.

***
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