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از سامانه کنکاش به منظور استخراج اطالعات سیگنالینگ از شبکه مخابرات سیار به منظور تحلیل، عیب یابی و کیفیت بخشی استفاده 
می گردد. این سامانه به دو روش مبتنی بر Probe وProbeless، تراکنش های مشــترکین )CDR( را از اینترفیس های مخابراتی 
جمع آوری کرده و پس از دیکد آنها مبتنی بر استاندارهای 3GPP  و GSMA و با محاسبه شاخص های کیفی )Counter/KPI( از 
آنها به منظور تحلیل و پایش کیفیت شبکه استفاده می کند. سامانه بومی کنکاش، عالوه بر تامین نیازمندی های اپراتورهای تلفن همراه، 
به دلیل اینکه توسط متخصصین داخلی توسعه داده شده است؛ بر اساس درخواست های کاربران آن، قابل تغییر و توسعه بوده و پشتیبانی 

آن در داخل کشور انجام می شود.
 پشتیبانی از نسل های مختلف شبکه مخابرات سیار )2G/3G/4G(، برای کیفیت بخشی به شبکه مستقل از شرکت سازنده سوییچ های 

مخابراتی
 استفاده از راهکارهای  BI / Big Data برای ذخیره سازی و تحلیل اطالعات )بیش از بیست میلیارد تراکنش در روز( 
 )Activity Analysis Service( ها به منظور تحلیل و عیب یابیxDR در Fail Cause  دسترسی به جزییات 

 )Call Flow Service(بر اساس ترتیب زمانی xDR نمایش جزئیات پروتکلی هر 
  )Alarming( آگاهی از مشکالت کیفی، قبل از شکایت مشتریان بر اساس شاخص های تعریف شده 
 تحلیل کیفیت سروی  های ارایه شونده به Roamerها و مشترکین خاص )VIP( و مکان های خاص،

)Handset Profiling(تحلیل کیفیت سروی  های ارایه شونده بر اساس مدل گوش  های استفاده شده 

کنکاش )سامانه نظارت و تحلیل شبکه های مخابراتی(
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