
QSim

راهکار سنجش پـارامترهای کیفی شـبکه تلفن همراه

بـا گسـترش روزافـزون شـبکه های تلفـن همـراه، دسترسـی بـه روش هایـی کارامـد جهـت ارزیابی سـرویس های ارائه شـده توسـط 

اپراتورهـای تلفـن همـراه از دیـدگاه تجربـه مشـتری در حوزه هـای مختلـف این شـبکه از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. اسـتفاده 

از ایـن روش هـا بـه منظـور بهینه سـازی و رفـع عیب شـبکه های موبایـل توسـط اپراتورهـا و سـرویس دهندگان این شـبکه ها امری 

ضـروری اسـت. محصـول QSim بـا هـدف رفـع ایـن نیـاز و ارزیابی شـبکه از دیدگاه مشـترکین طراحی و عرضه شـده اسـت. 

ویژگی های محصول

شـرکت علوم سـبز
Sciences Green Inc.

 ایجاد سناریوهای مختلف در شبکه تلفن همراه
CS حوزه -

o مکالمه )برقراری تماس، بررسی میزان تاخیر و کیفیت صوت( 
)SMS, USSD( تبادل پیام o

PS حوزه -
)FTPS و DNS، HTTP، HTTPS، FTP دیتا )پروتکل های o

)SMTP, POP3, IMAP( ایمیل o
)Ping, Traceroute( اتصال o

)Speedtest, Iperf( پهنای باند دانلود و آپلود o
 WhatsApp,( پرکاربرد  نرم افزارهای  از  استفاده  در  کاربری  تجربه   o

)… ,Instagram
Voice و Data، Video در سناریوهای QoE و QoS اندازه گیری پارامترهای 

شاخص های  و  شبکه  رادیویی  پارامترهای  از  لحظه ای  گزارش  ارائه   
کیفیت سیگنال

 مجهز به GPS برای اطالع از موقعیت دستگاه و ایجاد سناریوهای مکان محور
منظور  به  موبایل  شبکه  سوم  الیه  بسته های  از  رمزگشایی  قابلیت   

عیب یابی و گزارش پارامترها و رخدادها
 پشتیبانی از استانداردهای متنوع:

 GSM, GPRS, EDGE -
WCDMA+, HSDPA, HSUPA, HSPA -

TDD-LTE, FDD-LTE, LTE-A -
 قابلیت اتصال به تلفن همراه از طریق ارتباط WiFi و انجام تنظیمات از 

طریق نرم افزار اندرویدی

Dimension 180*180*32 mm

Power Supply 9 ~ 12V DC - 3A

Power Consumption 2 ~ 6 Watt )depending on configuration(

Weight 585 g

Management Ports USB Serial Console, Gigabit Ethernet, USB

Sim Card Slots 6x 2G/3G/4G MicroSim )3xActive, 3xStandby(

Management 
Software

Web Application, Android Mobile App

Battery Li-Ion 3.7V - 7200 mAh

Operating 
Temperature

0 to 60 °C

Storage Temperature -20 to 70 °C

Test Call Generator و  )TCG(  قابلیت دریافت تنظیمات و سناریوهای 
)Broadband( ارائه گزارش ها به صورت ریموت

پارامترهای  اندازه گیری  DriveTest جهت  پروژه های  در  استفاده  قابل   
RAN مربوط به

 مجهز به پورت های USB ،Gigabit LAN و Console قابل استفاده در 
کاربردهای مختلف


