


Perkembangan Teknolgi Wireless:

• Teknologi AMPS

• Teknologi GSM

• Teknologi CDMA

• Teknologi GPRS

• Teknologi EDGE

• Teknologi 3G, 3.5G

• Teknologi HSDPA, HSUPA



TEKNOLOGI AMPS

Analog mobile phone system(AMPS) dimulai
tahun 1980-an masuk ke generasi pertama
(1G), merupakan sistem analog dengan
kecepatan rendah dan suara sebagai objek
utama dengan kecepatan maksimal
(kapasitas bandwith) 14.4 kbps(kilo bit per
second) atau 1.8 kBps(kilo byte per second).



TEKNOLOGI GSM
(Global system for mobile comunication)

• Generasi kedua(2G)

• Tahun 1990

• Teknologi seluler digital

• SMS

• Kecepatan maksimum masih rendah sekitar 9.6 kbps
untuk data dan 13 kbps untuk voice.

• Sistem TDMA (Time Division Multiple Access) yang
mampu mengirimkan panggilan sampai 8 saluran di pita
900 dan 1800 MHz.

• GSM Memiliki fitur CSD, transfer data lebih cepat tapi
biaya dari sisi pengguna lebih mahal karena harus dialup
yang dihitung permenit jika ingin terhubung internet.



Teknologi GPRS
( General Packet Radio Service)

• Teknologi 2.5G

• GPRS Teknologi yang digunakan untuk
pengiriman dan penerimaan paket data,
teknologi ini lahir Tahun 1997.

• 56 – 115 kbps, GPRS untuk e-mail, mms,
browsing, dan internet.



Teknologi GPRS
( General Packet Radio Service)

Sistem komunikasi data peket yang terintegrasi
dengan sistem GSM.

Arsitektur sistem GPRS terdiri dari:

1. Mobile Terminal (MT) yang berupa handset
yang digunakan untuk mengakses Radio
Interface seperti modem radio dan sebuah
Equipment (TE) yang berupa laptop atau PDA.



2. GGSN=berfungsi sebagai gateway antara
jaringan GPRS dengan jaringan paket data
standar (PDN).

3. SGSN=berfungsi untuk mobility management,
chippering, kompres data, paging,
penghitungan trafic, charging, security dan
mengatur pengaksesan data.

4. PCU=bertanggung jawab atas semua protocol
termasuk radio GPRS dan komunikasi dengan
SGSN.



Teknologi EDGE
(Enhanced Data rates for GSM Evolution)

• Generasi 2.75G

• Tahun 2001-2003

• GSM – GPRS – EDGE - UMTS

• Kecepatan akses: 384 kbps



Teknologi 3G

Teknologi 3G berbasis pada 2 teknologi
yaitu cdma2000 dan WCDMA(UMTS).

1. Sistem cdma2000 EVDO Rev 0

adalah platform selular yang termasuk
dalam IMT-2000 yang dikeluarkan
International Telecommunication
Union (ITU) pada tahun 1999 dan
merupakan pengembangan dari
standart platform wireless CDMA IS-95.



2. WCDMA(UMTS)

kanal pada WCDMA terdiri atas kanal
transport, fisik dan kanal logika.

a. Kanal Transport WCDMA= secara umum
terdapat dua jenis kanal transport yaitu
common transport channels dan
dedicated transport channels.

Teknologi 3G



b. Kanal fisik WCDMA = kanal fisik digunakan
pada saat uplink dengan frekuensi tertentu,
scrambling code channelization code dan
duration.

c. Kanal Logik WCDMA = kanal logic memiliki
dua jenis yaitu control channel dan traffic
channel.

Teknologi 3G



Teknologi 3G

• Teknologi 3G dikenal juga dengan mobile
broadband.

• UMTS(Universal Mobile Telecommunication
Service) atau WCDMA(Wideband Code
Division Multiple Access) .

• Fasilitas:mail, mms, browsing, streaming, video
conference, dan video calling

• Kecepatan akses: 480kbps



Teknologi HSDPA+HSUPA
• Generasi 3.5G

• Pengembangan dari 3G Tahun 2006 yaitu HSDPA (High
Speed Downlink Packet Access) + HSUPA(High Speed
Uplink Packet Access) yang lebih cepat dari 3G.

• HSDPA untuk unduh dengan kecepatan mencapai 14,4
Mbit/s. Sedangkan proses uplink dalam teknologi HSDPA
mencapai 384 kbit/s yang disempurnakan oleh HSUPA
Tahun 2007.

• HSUPA untuk unggah mencapai 5,76 Mbps lebih cepat
mengunggah tulisan, gambar, maupun video, video
streaming dengan kualitas DVD, konferensi video, game
real-time, e-mail, dan MMS.

• Untuk CDMA: CDMA2000 EVDO Rev 0 berkembang ke
CDMA2000 EVDO Rev A



SMS(Short Message Service)

Suatu fasilitas hanya dari teknologi GSM
awalnya yang memungkinkan mobile station

mengirim dan menerima pesan singkat
berupa text dengan kapasitas maksimal 160

karakter.



SMS(Short Message Service)
Alur pengiriman SMS pada standar teknologi GSM:

Keterangan :
• BTS – Base Transceiver Station
• BSC – Base Station Controller
• MSC – Mobile Switching center
• SMSC – Short Message Service Center



Proses pengiriman sms:
• SMS dikirim ke MSC melalui tower BTS lalu ke

BSC.
• Di MSC pesan di forward ke SMSC untuk di

simpan.
• SMSC lewat HLR(Home Location Register)

mengecek apakah handphone tujuan sedang
aktif dan dimana lokasinya. Kalau hp tidak
aktif, pesan disimpan di SMSC menunggu ada
pemberitahuan dari MSC.

• Kalau hp aktif pesan dikirim ke MSC diteruskan
melalui BSC dan BTS lalu ke penerima



MMS

Merupakan jasa nilai tambah dari GSM. MMS
bukan aplikasi yang spesifik harus berjalan di

atas GPRS.



Element jaringan penyusun yang mutlak ada
pada layanan MMS adalah sebagai berikut

a. Multimedia Message Service Environtment.

b. MMS Proxy – Relay

c. MMS user data base dan HLR (Home Location
Register)

d. MMS User Agent

e. MMS VAS Application

f. External Server

g. MMS Server



Mobile TV

Transmisi program TV atau video untuk
peralatan multimedia dari telepon yang

mendukung Mobile TV sampai ke PDA dan
peralatan multimedia tanpa kabel.



Mobile TV didesain untuk diaplikasikan
pada telepon selular dimana processor yang
digunakan khusus untuk operating system
telepon selular itu saja dan mendukung
beberapa aplikasi animasi dan graphics
software seperti java atau microsoft flash,
sehingga contents yang dibuat untuk ponsel
terbatas.





SOAL LATIHAN

1. Teknologi digital yang dapat mentransmisikan voice dan
data dengan kecepatan rendah, yaitu :
a. GSM d. WIMAX
b. AMPS e. WIFI
c. HSDPA

2. Merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM
yang menawarkan laju data yang lebih tinggi dari GSM,
yaitu:
a. EDGE d. WIMAX
b. 3G e. GSM
c. GPRS



2. Merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM
yang menawarkan laju data yang lebih tinggi dari GSM,
yaitu:
a. EDGE d. WIMAX
b. 3G e. GSM
c. GPRS

3. Yang termasuk teknologi generasi ke 3 … :
a. HSDPA d. WIMAX
b. EDGE e. GSM
c. GPRS



3. Yang termasuk teknologi generasi ke 3 … :
a. HSDPA d. WIMAX
b. EDGE e. GSM
c. GPRS

4. Pengembangan dari jaringan GPRS yang kecepatan
akses datanya lebih cepat dari GPRS, yaitu:
a. GSM
b. EDGE
c. AMPS
d. HSUPA
e. SMS



4. Pengembangan dari jaringan GPRS yang kecepatan
akses datanya lebih cepat dari GPRS, yaitu:
a. GSM
b. EDGE
c. AMPS
d. HSUPA
e. SMS

5. Suatu fasilitas dari teknologi GSM yang memungkinkan
mobile station mengirim dan menerima pesan singkat
berupa text, yaitu:
a. GSM d. W-CDMA
b. CDMA e. HSDPA
c. SMS



5. Suatu fasilitas dari teknologi GSM yang memungkinkan
mobile station mengirim dan menerima pesan singkat
berupa text, yaitu:
a. GSM d. W-CDMA
b. CDMA e. HSDPA
c. SMS

1. Teknologi digital yang dapat mentransmisikan voice dan
data dengan kecepatan rendah, yaitu :
a. GSM d. WIMAX
b. AMPS e. WIFI
c. HSDPA


