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درباره شرکت
ؿشکت هَج صٌعت کشاًِ  MSKبا ّذف طشاحی ٍ
پیادُػاصی ػیؼتنّا ٍػاهاًِّای هخابشاتی (تجاسی ٍ
ًظاهی) ٍ ًیض اجشای پشٍطُّای تحقیقاتی ٍ عولی دس صٌعت
هخابشات با تَاى علوی ٍ عولیاتی ٍافش ،دس ػال 1389
تاػیغ گشدیذُ اػت .ایي ؿشکت با بکاسگیشی ًیشٍّای

دس حال حاضش ؿشکت  MSKبا تالؽ ٍ کَؿؾّای هؼتوش
خَد تَاًؼتِ با تَلیذ علن ٍکاسبشدی کشدى آى دس حَصُ
هخابشات گاهی بلٌذ بشای تَلیذ هحصَالت ٍ اػتفادُ اص تَاى
بَهی ،جْت خَد کفایی بشداسد ٍ با بِ ثوش سػاًذى کاسّا ٍ
پشٍطُّایی کِ تاکٌَى دس ػطح کـَس غیشهوکي ٍ یا هـکل

کاسآهذ ٍ ًخبِ داًـگاُّای هطشح کـَس دس عشصِ داًؾ ٍ
ػیؼتنّای هخابشات تَاًؼتِ افقّا ٍ اّذاف ٍاالیی سا ایجاد
ًوَدُ ٍ چـناًذاص سٍؿٌی اص تحقق تَاًوٌذی دس ایشاى سا
ًوایاى ػاصد.

بِ ًظش هیسػیذ ًقؾ اػاػی ایفا ًوایذ .دیذگاُ کالى ایي
ؿشکت دس صهیٌِ تَلیذ هحصَالت ،بش پایِ عولیاتی کشدى
تحقیق ٍ پظٍّؾ بَهی با تکیِ بش داًؾ اػالهی ٍایشاًیؼت.

شبیهساز سیگنالهای مخابراتی
ؿبیِػاص ػیگٌالْای هخابشاتی ؿوغ بِ هٌظَس ؿبیِػاصی ػیگٌالّای هختلف هخابشاتی اػتفادُ هیؿَد .ایي ػیگٌالّا طیف
ٍػیعی سا ؿاهل هیؿًَذ کِ اص آى جولِ هیتَاى بِ ػیگٌالّای هخابشاتی هذٍلِ ؿذُ دیجیتال ٍ طیف گؼتشدُ اؿاسُ ًوَد.
قابل رکش اػت کِ  Applicationهحصَل ػیگٌال طًشاتَس ػشاج  S-25کِ ػیگٌالْا سا بطَس ػختافضاسی تَلیذ هیًوایذ با
ؿبیِػاص ؿوغ داسای اؿتشاکات فشاٍاًی هی باؿذ ٍ کلیِ هؼیشّا دس دٍ هحصَل یکؼاى بَدُ ٍ فقط خشٍجی آًْا هتفاٍت هیباؿذ
بِ ایي هعٌی کِ خشٍجی ؿبیِػاص دس ػیؼتن کاهپیَتشی رخیشُ ؿذُ ٍ هَسد تحلیل قشاس هیگیشد ٍلیکي خشٍجی ػیگٌال طًشاتَس
ػشاج تَلیذ بالدسًگ ػیگٌال هیباؿذ .لزا بِ ایي ؿبیِػاص ؿوغ (ؿبیِػاص هخابشاتی ػشاج) هیگَیین.

معرفی محصول
ضوي ایٌکِ هیتَاى دس الیِ بیت اص فشیویٌگ ٍ کذیٌگّای
هختلف اػتفادُ کشد.

دس ساػتای اّذاف ؿشکت ٍ پَؿؾ خالّای هَجَد دس بخؾ
ؿبیِػاصی ػیگٌالّای هختلف هخابشاتی ٍ با تَجِ بِ ًیاص
کاسبشاى ،ؿشکت هبادسات بِ طشاحی ٍ ػاخت ؿبیِػاص
ػیگٌال ؿوغ (ً )Signal Simulatorوَدُ اػت .کاسبشاى بِ

توجه:
الصم بِ رکش اػت کِ کلیِ قابلیتْای هحصَل ػشاج ٍ S-25
ؿبیِػاص ؿوغ یکؼاى بَدُ ٍ تٌْا تفاٍت آًْا ایي اػت کِ
ػشاج  S-25داسای کاست ػختافضاسی ٍ قابلیت تَلیذ
بالدسًگ ػیگٌال بَدُ ٍلیکي دس ًشمافضاس ؿوغ ػیگٌال
تَلیذ ؿذُ بش سٍی ػیؼتن رخیشُ هیگشدد.

کوک ایي ًشمافضاس هیتَاًٌذ ػیگٌالّای ػادُ ٍ پیچیذُ
هخابشاتی سا دس Data Link Layer ٍ Physical Layer
ؿبیِػاصی ًوایٌذ.
دس ؿبیِػاص ػیگٌال هیتَاى ػیگٌال با هحتَای بیتی ٍ
هذٍالػیَىّای هختلف با پاساهتشّای دلخَاُ سا تَلیذ ًواییذ

لزا دس اداهِ کلیِ قابلیتْای تَلیذ ػیگٌال بصَست
ػخت افضاسی هشبَط بِ ػیگٌال طًشاتَسػشاج  S-25هیباؿذ.
2

شبیهساز سیگنال مخابراتی "شمس"

شرکت موج صنعت کرانه

شرایط نصب و نگهذاری نرمافسار
ششایط نصة و ساهانذاصي و نگهذاسي نشمافضاس ته ششح ریل هیتاشذ:
حذاقل ملسومات سخت افساری مورد نیاز
توضیحات

ردیف

عنوان

1

پردازنذه

2

حافظه اصلی

8 GB

4

حافظه جانبی

1 TB

Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3901Mhz, 4 Core(s),
8 Logical Processors

 -1نصة تش سوي سیستن کاهپیوتشي حذاقل تا هشخصات تاال صوست پزیشد .قاتلیتهاي نشمافضاس شذیذا ته هشخصات سیستن کاهپیوتشي
واتسته هیتاشذ.
 -2جلوگیشي اص آسیة ته قفل سختافضاسي ناشی اص نوسانات تشق ،آتش سوصي یا حشاست صیاد ،تواس یا نفور آب و هواد شیویایی
خوسنذه،گشد و غثاس شذیذ ،سعذ و تشق ،حوادث طثیعی ،ضشته و استفاده غلط و یا تی توجهی ته دستوسالعولهاي رکش شذه دس دفتشچه
ساهنوا.
 - 3جلوگیشي اص دستکاسي و یا ویشوسی شذى هذاوم سیستن کاهپیوتشي که نشمافضاس تش سوي آى نصة شذه است .تا نصة آنتی
ویشوس ته سوص.
 -4جلوگیشي اص نصة و یا سفع عیة نشمافضاس و یا قفل سختافضاسي توسط اشخاصی تجض نواینذگاى ششکت.
 -5لطفا دس صوست تشوص هشگونه هشکل ،تشاي تشسسی تیشتش تا کاسشناساى ششکت تواس تگیشیذ.
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