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مقدمه

ADSL يكي از انواع كاربر هاي تكنيXDSLدر طول مدت ده سالي كه در آزمايشگاه به . است

. دي براي مراحل آغازين استفاده سوق يافتاسرميبرد اين تكنولوژي خاص به سوي سايت هاي زي

ده سازي بازار مصرف عمومي صورت اقدامات عظيم براي آمبرخيهمزمان با پيداش اين كتاب 

.پذيرفت

تنها به صورت يك روش انتقال ديجيتال در خطوط انتقال بود كه عموما  ASLخطا اشتراك ديجيتال 

 XDSLنظراتي  كه بر اين اساس در مورد . بين مشترك خانگي و يك سويچينگ  محلي وجود دارد

به وجود آمده بر اساس تعريف تمام مدم هاي رايجي كه طي بيست سال كذشته مورد استفاده واقع 

شده را همانند تكنولوژي هاي جديد شامل ميشوند كه همگي از يك خطا اشتراك استفاده مي كنند كه 

.و هم خانواده هاي آن نيستADSLالبته كامال مشابه به خطوط اشتراك 

ريف تنها شامل تكنيك هايي مي شوند كه در آن از خطوط رايجي كه طي قرن به هر حال اغلب تعا

.به وجود آمده اند استفاده شده است) Post(پيش براي بر فراري سرويس  هاي قديمي تلفن 

اين تعريف شمار پروتكل هايي را كه ميتوان در نظر گرفت را محدود مي سازد و به همين نحو تثبيت 

اگر خطوط جديد كه . كه هاي تلفن باعث ايجاد تكنيك هاي جديد تر ميگردداين محدوديت ها در شب

سيم ( ساختار فيزيكي. شامل فيبر هاي نوري هست براي سرويس هاي جديد مورد استفاده واقع شود

. را مي توان براي استفاده بهينه و حد اكثر از سرويس طراحي نمود... ) اتصاالت و –كشي 
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ي كه هم اكنون در كل دنيا گسترده شده بخشي از زير ساختي هست كه به سيم هاي دو رشته اي مس

100از زمان گسترش آرام اين سيستم در . تدريج براي برقراري ارتباطات كاملي به وجود آمده است

سال گذشته جاي تعجب نيست كه نياز به گفتگو به عنوان مشخصه اصلي در صراحي شبكه ها بوده 

فيت سرويس هاي گفتگو در شبكه كمك كرده است و ايجاد ارتباطات  شخصي با اين به بهبود كي. باشد

.معيار هاي جهاني را مقدور ميسازد
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تكنيك هاي ارتباط 

تكنيك هاي ارتباط همواره در حال تغيير براي ايجاد ارتباط سريع تر در فواصل دور تر ميباشند امروز 

سال زماني طوالنيبه نظر برسد ولي به هر حال 100ي ممكن است استفاده مشابه از يك سيستم ط

امروزه ما با يك . سيستم هاي پيشين برخي صد ها و حتي هزارن سال مورد استفاده واقع مي شدند 

.كاهش پايدار سيكل زماني از نيازها مواجه هستيم كه نياز به يك شبكه را نيازي متفاوت مي سازد

ارتباطي قديمي به سادگي محو خواهد شد مردم همچنان حرف اين بدان معني نيست كه تكنيك هاي 

تشابه در .بهر مي گيرند"رايج"ميزنند مي نويسند تلگراف مي زنند و از سرويس هاي گفتگوي تلفني 

اصال اقتصادي و يا حتي سياسي و . مورد حمايت از زير ساخت هاي آن گونه سرويس ها صادق است

ي قديمي با سيم كشي هاي جديد كه روش هاي بهتري هستند اجتماعي نيست كه تمام سيم كشي ها

.جايگزين شوند و تمامي تجهيزات تعويض گردند

بنابراين تكنولوژي جديد بايد با مدل هاي قديمي همزيستي داشته باشد و تنها بايد زير  ساختهاي مو 

را XDSLو ADSLبه همين علت است كه ما . جود را براي حمايت  از تكنولوژي جديد توانا سازيم

.برسي مي كنيم

مهندسي شبكه هاي سويچ موجود به گونه اي بوده كه تنها براي استفاده مدار ارتباطات كالمي مناسب 

به عنوان وسيله اي براي ارسال داده هاي تصويري  Faxگشترش اين شبكه با ماشين هاي . بوده است

مودم هاي تغيراتي را با توجه به تغيير در استفاده از. تغيير عمده اي در خوصيات آن ايجاد نكرد
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براي در صد كمي از مردم و امكان BBSو ايجاد سيستم هاي . ميانگين مدت مكالمات ايجاد نمود

.ارسال پيام تغيرات اساسي در اين سيستم به وجود نيامد

نمايش پتانسيل ها خطر بزرگي بود كه شبكه هاي سويچ موجود را به شدت تضعيف مي كرد سرعت و 

مودم هاي با سرعت . قابليت هاي چند گانه مكانيزم هايي نظير اينترنت را دچار محدوديت مي نمود

قل بيت بر ثانيه زمان زيادي را براي انتقال اطالعات نياز داشند و باعث ميشوند حمل و ن1600

با رسيدن . فيزيكي از طريق شركت هايي بابري راه منطقيتري به نظر ميرسد و همچنان ادامه مي يابد

به نظر عملي و اختصادي ) برخي فايل هاي كوچك ( بيت بر ثانيه توزيع الكتريكي 38600به سرعت 

. ه شبكه ها بودمي امد و اين به معني كنار نهاده شدن مشخصات ترافيكي خاص براي توزيع در اين گون

باعث ايجاد تغيير و ضعيت ISDNو شبكه هاي ديجيتاليبا سرويس هاي گسترده k 56مودم هاي 

اما نتيجه حاصل شبكه هاي مخابراتي ضعيف شده و رايج شدن اشغالي . هاي بيش از پيش شده اند

.خطوط بود

الت بزرگ يا جاگزيني سخت و بدون ايجاد مشكترديهايي در مورد چگونگي استفاده از اين زير ساختها

راه حل استفاده قسمتهايي بود كه براي تعويض با مشكل جدي مواجه بودند .هزينه بر آنها به وجود آمد

كوشيد كه با كاربردي كردن سيم كشي هاي موجود ميان ADSL.و قسمت هاي ديگر تعويض شوند

.ت اين امور تحقيق بخشدخانه ها يادفاتر و شبكه هاي سويچ و اجتناب از برقراري مكالما
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مهندسي اين خطوط شامل سيم ها و . بنابراين اولين گزينه از سيم هاي دورشته اي موجود ميباشد

همه تجهيزات  مرتبط به آن ميشود به گونه اي بوده است كه از ارسال مكالمات با كيفيت باال حمايت 

اين . يگر داده توسط آنها تاثير گذارندبرخي از اين مشخصات مستقيما بر روي حمل انواع د. مي كردنند

تداخل مشخصات و مشكالت ديگر در رابطه با استفاده از اين خطوط براي سرويسهاي جديد در فصل 

.اول بررسي خواهد شد 

در فصل دوم روش هاي مختلف براي افزايش كيفيت و سرعت استفاده از سيم كشي هاي موجود 

.بررسي خواهد شد

.خواهد نمودISDNو نرخ هاي ارسال  56Kز به مودم هاي پيش ار آن توجهي ني

با عمق بيشتري همانند سازمانهاي استاندارد موجود و روش هاي ارسال خطوط ISDNمعماري 

.مورد بحث قرار مي گيرندXDSLمشتركين ديجيتال 

به ADSLاز زماني كه . براي ارسال خواهد بودADSLفصل سوم در مورد نياز هاي فيزيكي خاص 

مي بايست براي دوره هاي مورد آزمايش ADSLآزمايشگاه هاي راه يافت رفتار گونه هاي متفاوت  

اين آزمايشات ايجاد . قرار مي گرفت تا به يك حيلت واقعي براي زير ساخت هاي آن است مي يافتند

غيره ناپديد شدن تجهيزات بعد از گسترش آن . تجهيزات را براي كابران شبكه ممكن مي ساخت 

منتظره است و اين امر باعث جانبي ماندن تجهيزات چرخه هاي موفقيت موافق با گسترش استاندارد 
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آنها ه حيات خود ادامه خواهند داد حداقل براي مدت زماني كه وجود . هاي جهاني براي ما خواهد شد

.شونددارند و به عنوان تجهيزات جديد از حالت تجربيات آزمايشگاهي هر روزه تبديل مي 

ايجاد پروتكل هاي فيزيكي جديد براي سيم كشي هاي موجود تنها يك گام در راه عملي ساختن 

اين . تجهيزاتي بايد فراهم شوند كه پروتكل را در دو انتهاي سيم حمايت كنند.سرويس جديد ميباشد

. ر كنندبدان معنا ست كه نرم افزار و سخت افزار مي بايست به گونه اي ايجاد شوند كه باهم كا

از شبكه موجود اجتناب شده است يعني توانايي بر قراري ارتباط با ADSLهمچنين با استفاده از 

و نهايتا كاربر بايد توانايي استفاده و دسترسي به داده ها را به صورت . شخص ديگر همچنان پا برجاست

.اين موضوعات در فصل چهارم مورد برسي واقع خواهد شد. عملي داشته باشد

در تئوري هر نوع پروتكل فيزيكي يا منطقي توسط . دستيابي به سخت افزار موضوع فصل پنجم است

اما در عمل ايجاداليه . ميكروپروسسورهاي كلي براي كنترل مشخصات فيزيكي سيگنال امكان پذير است

دي هي فيزيكي براي ارسال به اين طريق نه عملي است و نه اقتصادي بجز آنكه چيپ هاي نيمه ها

مخصوص كه طراحي شده اند تا دستيابي بهداده ها در طول خطوط بدن استفاده از ميكروپروسسورها 

اجازه كنترول تجهيزات را به پروتكل پرتكل هاي سطح باال LLDراه اندازهاي سطح پايين . مسير شود

.مي دهند

.اشنا خواهيم شدبا آن 6يا كنترل چگونگي ايجاد ارتباط با شبكه موضوعي است كه در فصل 
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باند گسترده استو سويچهاي تقويت ISDNكه يكي از گونه هاي  (ATM)حالت ارسال آسنكرون

سلولها واحد هاي كوچكي داده اند كه مي تواند  به . سلولي در فصل هفتم مورد بحث قرار مي گيرد

كه به عنوان رشته اي به اين سلولها اجازه مي دهند ATM. تغيير وضعيت دهند) يكتا(حالتهاي گيانه 

به عنوان بخشي از آن يك رشته از سيگنال هاي كنترل تعريف شده اند كه كار . از داده به كار روند

هدايت سلولها تقويتي شبكه را براي ايجاد ارتباطات لحظه اي  يا نيمه طوالني به عهده گيرند و در پايان 

صورت مي ADSLدر  ATMجه به با توSNAGپيشنهاداتي در زمينه چگونگي به كار گيري 

.گيرد

هستند در حالت كلي بزرگتر از سلول ها ATMانتظار داريم ساختار هاي تقويتي كه مشابه به 

اين ساخت ها به گونه اند كه از نگاه باال تر كم اهميت به نظر مي رسند ولي باعث افزايش در .باشند

و پروتكل (TCP)پروتكل هاي كنترل ارسال . شونداندازه و تعداد بافر هاي مورد نياز در مسيريابي مي

و پروتكل هاي زير بنايي براي كنترل شبكه اند كه به وسيله اينترنت مورد استفاده (IP)هاي اينترنت 

به همان نحويي كه اينترنت يكي از فاكتورهاي اجرايي قوي براي ارتقاي ميزان سرعت . واقع مي شوند

. عنوان بخشي اساسي از هر نوع معماري ممكن احساس خواهد شدنيز بهTCP/IP. ارتباطات است

پايان بخش فصل هشتم ADSLبحث در مورد روش هاي ابزاري براي اتصال نقاط انتهايي سرويس 

تجهيزات . راه اندازي شده استADSLبا تمام پيش زمينه هاي فوق هم اكنون يك سيستم. است

.بيت بر ثانيه به كار مي گيرند000/000/8بالخ بر ) شايد(داده ها را با سرعتي 
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و تجهيزات چگونه باشد  كه استفاده مناسبي ار آن صورت ) پردازشگرها(ولي  اين ارسال به پروسسورها 

مكن براي ارسال داده شامل پورت هاي م. پذيرد؟ اين موضوع در فصل نهم موردبحث قرار مي گيرد

-ATMيا روش هاي پروتكل ويژه مثل USBروشهاي قديمي چون اترنت و روش هاي جديدترچون 

و پتانسيل هاي چون طراحي مجدد مادربوردها براي كامپيوتر هايي با اهداف عمومي كه امكان 25

دهم است به تمام جنبه در فصل پاياني كه فصل. را فراهم ميĤورد مي باشندADSLاتصال مستقيم به 

به همان نحوي كه در ساختار نرم افزارهاي منتشره وجود دارد توجه خواهيم ADSLهاي كاربرد 

.نمود
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:فصل اول

ارتباطات آنالوگ و ديجيتال

در دنياي بدون كامپيوتر فرآيندي براي شكل دادن به . ارتباط فرآيند دريافت و ارسال اطالعات است

اين فرآيند ممكن است از طريق صدا . به نحوي كه براي ديگران قابل درك باشداطالعات است 

نوشتن و زبان و موسيقي و زبان بدن .....) طبل زدن و موزيك و هشدار هاي صوتي و (سيگنالهاي صوتي 

حتي اگر اين عالئم تنها . و چراغ هاي چشمك زن عالئمي توسط دود يا چيزهاي ديگر صورت پذيرد

صدا و يا سيگنالهاي صوتي براي كساني كه . ر  قابل درك باشد نوعي ارتباط خواهيم داشتبراي يك نف

توانايي درك معاني از آن ندارند يا مشكالت فيزيكي در زمينه دريافت اين نوع سيگنالها را دارند غير 

.قابل استفاده است

ار تباط به زير فعاليتهاي نظير فرآيند بر قراري . در دنياي كامپيوتر موقعيت هاي مشابهي وجود دارد

همانند دنياي عادي از كامپيوتر هر دو سوي ارتباط بايد امكانات فيزيكي . ارسال و دريافت خرد مي شود

اين امكانات فيزيكي توانايي به كار گيري اين اطالعات به . مشابه اي براي استفاده بر خوردار باشند

.باشدنحوي است كه براي هر دو طرف قابل استفاده
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در اينجا با موقعيتي روبرو هستيم كه دو طرف براي برقراري ارتباط بايد بتوانند از لحاظ فيزيكي و 

قسمت فيزيكي به تجهيزات و كد هاي ارتباطي به نحوه به كار . كدگذاري با يكديگر هماهنگ شوند

پروتكل هايي است قسمت سوم . گيري اين تجهيزات براي ايجاد سيگنالهاي قابل فهم مربوط مي شود

.كه نحوه فهم سيگنال هاي استفاده شده را مسخص مي كند

امواج صوتي مباني . يك ارتباط  آنالوگ در دنياي بدون كامپيوتر با يك گفتگو مي تواند به وجود آيد

كدها بر اساس نحوه تغيير اين امواج ساخته مي شوند و ممكن است . امكانات فيزيكي هستند) زيربنايي(

. پروتكل ممكن است يك زبان مثال انگليسي باشد. بلندي صدا و توان صدا و چيز هاي ديگر باشددرجه

گرامر . در دنياي بدون كامپيوتر پروتكل شامل دو جنبه است كه شامل گرامر و زبان محاوره اي مي شود

دن به گرامر شامل شكل دا. شامل شكل دادن به كلمات و حروف به نحوه صحيح و محاوره مي شود

كلمات و حروف به نحوه صحيح و محاوره استفاده از اين كلمات به شكل درست است در دنياي 

كه مشابه  زبانهاي انساني در آموزشهاي ( كامپيوتر اين جنبه ها از پروتكل با سينتكس  و سمنتيك 

نخستين بخش اين بخش فصل در مورد اليه هاي فيزيكي ممكن و .مشخص مي شود) رسمي است 

سپس در مورد المان هايي كه رسانه را كاربردي . انيزم هاي موجود براي كد كردن بحث خواهد نمودمك

.تر مي سازند يا  مشكالت ايجاد مي كنند به بحث خواهيم نمود
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انواع ارتباط101

يك سيگنال ارتباطي فرم هاي متفاوتي مي تواند به خود بگيرد كه با توجه به رسانه واسط به كار گرفته

.  امواج راديويي يا مادون فرمز مي توانند براي فواصل كوتاه مورد استفاده واقع شوند.  شده متفاوت است

به هر حال اغلب مسنتد سازي ها به نوعي از رسانه ارسال الكتريكي بهرمند جويند به نحوي كه اين 

ان گفت رشته هاي و حتي ميتو. مدل به ايع ترين فرم در كار هاي تجاري و خانگي مبدل شده است

.كاربردگيريغير از مصارف الكتريكي ندارند(FTTC)مسي 

بنابراين منطقي به نظر مي رسد كه بحث خود محدود به بررسي مدل هاي الكتريكي كنيم و اين 

اغلب رسانه هاي ارسال دوشاخه اصلي براي  سيگناليگ  دارند كه . موضوع اصلي اين كتاب خواهد بود

همان گونه كه مشاهده خواهيم نمود در دنياي ارسال الكتريكي هر دو . نالوگ و ديجيتالآ: عبارت اند از 

.تفاوت در روش هاي اعمال مفاهيم  سيگنال به رسانه خواهد بود. نوع  سيگنال هاي پيوسته هستنند
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آنالوگ10101

امواج . ممكن ميباشدسيگنال هاي آنالوگ فرم به هم پيوسته اي شامل تعدادي نامحدود از مقادير 

و درجه اي ) دامنه(صوتي گونه اي از اين سيگنال ها مي باشند  كه در تئوري مي توانند هر شدت

مشاهده نماييد هر چند سيگنال مي 1.1اين موضوع را ميتوانيد در شكل . را اختيار كنند) فركانسي(

ر به توليد و دريافت يا فهم تمامي تواند تعداد نا محدودي از مقادير را اختيار كند اما تجهيزات قاد

گوش انسان قادر به شنيدن و تشخيص صدا هايي كه از ميزان خاصي بلندتر يا . مقادير ممكن نيستند

به نحوه ) هر چند اين گستره شنوايي از فردي به فرد ديگر متفاوت است( كوتاه تر باشند نيست 

اين تفاوت بين گونه هاي ( متفاوت  است مشابهي توانايي توليد و دريافت فركانس ها بين اشخاص

.)مختلف بيشتر است

با مدت  زمان هاي "off"و "on"زوج هاي : اولين مدل ارتباط الكتريكي بسيار ساده به وقوع پيوست 

شكل (براي استفاده بيشتر از مزاياي اين روش ساده  سيگنالينگ كد  مورس گسترش يافت . مشخص 

يك روشن با مدت dash)(يك خط تيره . شن با مدت زمان كوتاه بوديك روdot)(يك نقطه ) 1.2

سيگنال لزوما پيوسته نبود و امروزه .  خاموش مدت زماني بود كه جريان قطع است. زمان طوالني تر بود

قطعا اين موضوع به عنوان يك بحث ديجيتال همانگونه كه در بخش بعد خواهيم ديد مورد توجه قرار 

ال فرم ديگر سيگنالينگ  كه به صورت وسيعي استفاده شد نوع پيوسته براي ارسال به هر ح. مي گيرد

براي استفاده از تجهيزات مكانيكي به نحوي كه از لحاظ فرم و عملكرد . صدا بوسيله الكتريسيته بود
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همانند گوش انسان باشد سيگنالها از فرم قابل شنيدن به فرم الكتريكي ترجمه شدند و دوباره سيگنال 

نشان داده شد به جز آنكه از طريق دستكاري  ولتاژ 1.6حاصل بسيار شبيه آن چيزي شد كه در شكل 

.و جريان تغيراتي در سيگنال واقع شد

پتانسيل حمل يك تعداد نا محدود از سيگنالهاي مزيت بزرگي محسوب مي شود اما ارسال رسانه اي 

تخريب به اين . تي نظير تضعيف تخريب مي باشندآنها داراي مشكال. داراي تعدادي مشكالت رايج است

اين موضوع معموال هنگامي رخ مي دهد كه . معناست كه سيگنال فرم اصلي خود را از دست مي دهد

براي مثال يك صدا در ميان ازدحام جمعيت . سيگنال با سيگنالهايي به طبيعت مشابه دارند تداخل كند

اين . و در يك فاصله خاص  ديگر قابل درك نخواهد بودبه سرعت با صداي ديگران مخلوط  مي شوند

موضوع همچنين مي تواند براثر نقص تجهيزات  واسط كه شامل نقص در سيم كشي ها يا پوششش 

.هاست اتفاق افتد

. يك سيگنال آنالوگ در يك نقطه معين از زمان و فضا ايجاد شده است. تضعيف مربوط به توان ميشود

مجددا يادآوري مي شود كه حركت در طول زمان و (مبدا شروع به حركت مي كند هنگامي كه از نقاط 

.هر قدر كه سيگنال از نقطه ايجاد دورترمي شود توان آن بيشتر كاهش خواهد يافت) فضاست

همان گونه كه در بخش محدوديت هاي زير بنايي خواهيم ديد تضعيف و تخريب سيگنال قابل باز 

هر حال بازسازي صحيح فرم هاي آنالوگ با توجه به پتانسيل تعداد نا به. سازي مجدد خواهد بود
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محدودي از سيگنالها مشكل خواهد بود و اين بازسازي تنها با سطح مشخصي از تلورانس انجام  خواهد 

هر قدر تعداد دفعات باز سازي سيگنال افزايش يابد به همان ميزان شانس ايجاد خطاهاي مهم . شد

.افزايش خواهد يافت) ي كه هنگام باز سازي سيگنالهاي  حاوي خطا به وجود مي آيندخطاهاي( پيچيده 

بنا براين فرم هاي مخابره آنالوگ با اينكه داراي پتانسيل محل تعداد نا محدودي از سيگنالها هستند 

ه ولي به دليل مشكالت تضعيف و تخريب اين  توانايي به محدوديتي براي ارسال  داده هاي پيچيده ك

اين موضوع ما را به سوي بحث بيشتر در مورد شاخه . نياز مند نرخ خطاي پايين هستند بدل شده است

.دوم انواع سيگنال كه ديجيتال ميباشد هدايت مي نمايد

كد گذاري مخابراتي ديجيتال10102

ديجيتال به . همان گونه كه در مطالب قبلي اشره شد اولين فرم ارسالي الكتريكي به نوعي ديجيتال بود

ارقامدودويي ساده روش براي ) كه اغلب با ارقام دهدهي انجام مي شود(معناي قابل شمارش بردن است 

. و تعريف مي شوند"low"و"high"يا "Off"و "On"كد گذاري ديجيتال هستند كه بر اساس 

داشتن مقادير نا به جاي سري هاي پيوسته كه پتانسيل . تفاوت اصلي در گستسه بودن سيگنالها ست

به طوري كلي اصالعات ديجيتال . محدودي را دارند مقادير خاصي از يك سري ثابت عبور داره مي شود

در تئوري مقادير ديجيتال . شامل مقادير محدودي از يك سري هستند كه با نرخ ثابتي تغيير مي كنند

مشاهده 1.2هاي مورس در شكل از يك ديگر جدا هستند به عنوان مثال اين مطلب را مي توان در كد 

به هر حال هنگامي كه از رسانه هاي الكتريكي براي مخابره استغاده مي شود براي كاهش توان . كرد
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نقشه كد گذاري :  اين موضوع  به معني دو چيز است. مصرفي استقاده از ولتاژ متناوب مناسب تر است

.اشد و اختالف واقعا پيوسته خواهد بودايده آل بايد داراي يك متوسط الكتريكي در سطح خنثي ب

توجه كنيد كه اين . حالت واقعي تري از يك سيگنال ديجيتال الكتريكي را نشان مي دهد1.3شكل 

همچنين طراحي آن به صورتي است كه مي تواند تعداد نا محدودي . فرم از سيگنال هاي پيوسته است

. رسال الكتريكي تفاوت آشكاري ببين فرم هاي آنالوگ در دنياي ا. از مقادير سيگنالها را منتقل نمايد

.تفاوت در نحوه استفاده  از سيگنال ها نهفته است. ديجيتال وجود ندارد

. يك سيگنال الكتريكي پيوسته با استفاده از روند نمونه گيري به صورت ديجيتال استفاده مي شود 

اين مقدار كه بر اساس  شرايط . مي شودسيگنال ها در بازه هاي زماني دقيق نمونه گيري يا تست

براي بسياري از كد هاي ارسال ساده اين . كد ارسال ناميده مي شود . خاصي نوصيف مي شود

و 1ولت به عنوان مقدار 5/41تا 5/40براي مثال مقادير بين . مقاديرداراي تعدادي طيف هستند

تفاوت اصلي در آن  است كه مقاذير . شوندولت به عنوان مقدار تعريف مي 5/40تا /. 5مقادير بين 

به ) آنالوگ(بدين ترتيب مقادير پيوسته . ناديده گرفته مي شوند) ولت/. 4تا /. 3مثال ببين (مياني 

.ديجيتال تبديل مي شوند
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اين عمل به دليل . از هر دو سطح ولتاژ مثبت و منفي در طرح كد گذلري فوق استفاده شده است

و جلوگيري از افزايش اغتشاشات پايداري كه با تغيير تجهيزات ( توان در خط الكتريكي براي ذخيره

اين . اگر متوسط ولتاژ نزديك صفر باشد كار ايده آبي است.) واسط بوسيله ولتاژ پيوسته ايجاد مي شود

بازده هاي . عمل با باالنس كردن كدهاي نمونه در طيف مثبت و منفي مقادير پتانسيل صورت مي گيرد

نرخ ساعت مقدار داده اي كه مي تواند . نيز ناميده مي شوند(Clock rate)نه برداري نرخ ساعت نمو

.در يك پريود زماني ارسال شود را مشخص مي سازد

به هر حال . هر چه نرخ ساعت سريعتر باشد ميزان بيشتري داده در يك پريود زماني ارسال خواهد شد

ه حالت انالوگ نزديكتر مي شويم و پتانسيل نرخ ايجاد خطا هر قدر اين بازده زماني كاهش يابد ب

تئوري نمونه برداري  اين گونه بيان مي دارد كه نرخ ارسال اطالعات  تنها مي تواند . افزايش مي يابد

به بيان ديگر اگر شما مي خواهيد ده مقدار داده را در ثانيه ارسال . سرعت نرخ نمونه برداري باشد1/2

دو رشته از نمونه ها با مقدار تعريف شده مشابه . بار در ثانيه نمونه برداري شود20ه بايد منبع داد.كنيد

اگر نمونه برداري در هر رديف شامل مقادير يكسان دوتايي نباشد . براي استفاده در نظر گرفته مي شود

داده قابل اين بدان معني است كه ارسال فيزيكي در حال نوسان در يك حالت غير مجاز است و هيچ 

.استفاده اي بدست نخواهد آمد
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يقينا .  ارائه مي نمايد.  مثال فوق تعبيري از سيگنال هنگامي كه يكي ار دو مفدار ممكن را داراست 

بدليالستاندارد هاي . نيز امكان پذير است) پنج تايي يا نوزده تايي( وجود مقادير پتانسيل چهار تايي 

اده هاي دودويي مي باشد اغلب طرح هاي كد گذاري شامل مقادير كامپيوتري ديجيتال كه بر اساس د

مي توان 1.4برخي مثالها از طرح هاي كد گذاري را در شكل . خواهد بود) 16و8و6و4و2(توان هاي 

همچنان كه . همچنيين ممكن است با سيگنال هاي الكتريكي در حالت ابعاد سه گانه رفتار نمود. يافت

عد زمان و ولتاژ است اين امكان وجود دارد كه داراي سه بعد زمان و ولتاژ و فاز سناريوي فوق داراي دو ب

اين موضوع امكان استفاده نرخ هاي ارسال اطالعات بزرگتر با پهناي تفكيك وسيعتر را خواهيم . باشد

.مورد استفاده وافع شدADSLاين يكي از روش هايي است كه در طرح هاي كد گذاري . مي آورد

انه ارسال رس1.2

تمركز . همان گونه كه پيش تر توضيح داده شد سيم كشي هاي مسي براي ارسال الكتريكي استفاده شد

به هر حال در يك شبكه با فواصل طوالني رسانه هاي . اصلي در بحث اليه هاي فيزيكي خواهد بود

در مورد انواع در ادامه بحث مختصري . متفاوت زيادي ممكن است در ارسال مورد بحث واقع شوند

.رسانه هاي  ارسال ارائه مي شود
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سيم كشي مسي10201

. برخي از سيم كشي هاي ابتدايي براي مخابرات الكتريكي فلزاتي غير از مس مثل آهن يا استيل بودند

مس . به زودي مشخص شد كه استفاده از مس داراي مزايايي نظير قابليت بيشتر و قيمت پايين تر است

وبي است و قابليت بسيار مناسبي براي شكل دهي در سايز هاي متفاوت و كشش و هاوي بسيار خ

و حتي (طال قابليت هاي مناسب تري را داراست . بريدن و شكل پذيري به گونه هاي مورد نياز را دارد

در گسترده وسيعي از اتصاالت الكتريكي در محيط هاي مجزاي مانند آنچه در قسمت هاي الكتريكي 

اولين سيم ها . اما براي استفاده گسترده  مرقون به صرفه نمي باشد) است استفاده مي شود مورد نياز

به هر حال هنگامي كه بادگير سيم ها پيچيده شدند سيگنال . به صورت رشته هاي ساده و مجزا بودند

ن يك جفت ها با يكديگر شروع به تداخل كردند كه هم شنوايي ناميده ميشد استفاده از دو سيم به عنوا

و سپس تابيدن آنها به يك ديگر باعث افزايش مقاومت آنها در مقابل  هم شنوايي و بهتر شدن خواص 

براي . پوشش دادن سيم ها قبل از تابيدن آن ها باعث افزايش هزينه اجرا شد. ضعيف آنها مي شوند

ت از ديگران با يك جلوگيري از تداخل هر جفت بادگيران در يك پيچه و بسيار مناسب تر است هر جف

. پوشش مجزا شود ولي اين كار در سيم كشي استاندارد به دليل افزايش بها انجام نمي شود

اين مقادير . در آمريكاي شمالي تعيين مي شود) AWG(ضخامت رشته ها معموال توسط استاندارد 

) 28/1حدود (98530/0بنابراين ضخامت . اساسا داراي رابطه معكوس با قطر دايره سيم ها هستند
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ناميده 22درجه ) mm63/0(اينچ ) 39/1در حدود (19953520/0درجه ) mm9/0(اينچ 

ه جهاني متر يك از اندازه هاي مستقيم براي جامع. مقدار بيشتر نشانگر فني است كمتر است. مي شود

.سايز سيم ها استفاده مي كند

توجه كنيد كه استفاده از ضخامت هاي متفاوت سيم باعث تغيير خواص الكتريكي سيم ها شده و 

به طور كلي . استفاده از سيم هايي با ضخامت متفاوت در يك خط باعث بروز مشكالت خواهد شد

ولي اين امر باعث (حمل سيگنالهاي تميز تر در فواصل طوالني تر خواهد بود خطوط ضخيم تر قادر به 

.)افزايش هزينه در هر متر خواهد شد

بنابراين اين رشتته هاي دوتايي بدون پوشش كه به يك ديگر تابيده شده اند كامل كننده بخشي از 

راي ديگر پيشرفت هاي از اين همان گونه كه ب. اصلي از زير ساخت بين الملي ارتباط الكتريكي هستند 

دست صادق است تكنولوژي رضايت بخش قيمت هاي پايين به گونه اي كه قابل عرضه در بازار نتيجه 

نكته مهم آن است كه اين تكنولوژي با مشخصات خاصي ايجاد گرديده و در طول . بخش خواهد بود

ديمي در قالب هاي نو مشكالتي را استفاده از زير ساختهاي ق. سالها اين مشخصات تغيير يافته است 

.براي سازندگان و گسترش دهندگان آن مطرح مي سازد

رسانه هاي ديگر ارسال 1.2.2

كه ممكن است اقتصادي يا . رسانه هاي ارسال بر اساس نياز هاي متغيير محيط ايجاد شده است

تئوري بوده و تنها بنابراين تحقيقات واقعي ممكن است در سطح وسيعي به صورت. تكنولوژي باشد
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اغلب اوقات رسانه فيزيكي ابداع مي شوند تست مي . براي ارضاي كنجكاوي يا چالش انجام گرفته باشند

. كردند گسترش مي يابند و سپس به صورت صنعتي براي برآورده كردن نياز هاي بازار تولد مي شوند

 Bell coneلف آزمايشگاهي كه به عنوان يك پروژه در تحقيقات مختADSLاين موضوع در مورد 

ايجاد شد نيز صادق 

.است

اگر زير . فيبر هاي نوري اغلب به عنوان بهترين رسانه براي تكنولوژي فعلي در نظر گرفته مي شوند

ساخت هاي كنوني وجود نداشتند احتماال اين رسانه به عنوان مبناي سيستم هاي ارسال زميني انتخاب 

قطه الزم است كه تعدادي از مشكالت حل شده و توانايي استفاده از براي دستيابي به اين ن.مي شد

ليزر براي ايجاد نور قابل كنترل مناسب جهت ايجاد . تكنولوژي هاي حمايتي همراه آن به وجود ايد

در مراحل نخستين استفاده از فيبر هاي نوري روش هاي اتصال . روش هاي سيگنالينگ مورد نياز است

اين مشكل بر طرف شده و اكنون راه اندازي و .ديگر بسيار سخت و بنابراين گران بوداين فيبر ها به ديك

نگهداري فيبرهاي نوري ارزان تر است و رسانه اي را ايجاد مي كند كه سر عتي بسش از مس را در 

سبا فيبر هاي ) خطوط بونه(اختيار ما مي گذارد ولي به هر حال كندن خطوط جديد در فواصل طوالني 

.شكل داده شده استنوري

صرفه نظر اينكه فيبر هاي نوري به عنوان رسانه فيزيكي چه ميزان خوب هستند آنها هنوز نياز به يك 

شايد قرار دادن يك خط بين پاريس و برلين يا حتي نيويورك و .خط پيوسته بين دو سر انتهايي دارند
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شتن يك خط بين ما و نور عملي لندن با قرار دادن خط در كف اقيانوس اطلس عملي باشد ولي دا

اين امر استفاده از ماهواره ها و برج هاي ماكروويو را براي رله . نسبت و اصال مرقون به صرفه نمي باشد 

.كردن سيگنالها در محيط هاي سختي چون كوهها مفيد تر مي سازد

در يافت را برآورده مي رسانه هاي هوايي ارسال مانند ماكرويو نياز ارتباط پيوسته بين نقاط ارسال و 

ولي . سازد  فركانس هاي  فشرده تر از لحاظ هدايت و كنترول ساده ترند و در مقابل تضعيف مفاوم ترند

به هر حال تا زماني كه همه سيگنالها در هم آميخته مي شوند محدوديتي در زمينه تعداد خطوطيكه 

.مي تواند در يك محيط واحد قرار گيرند وجود دارد

به بيان ديگر تميز . ليل تنظيم امواج راديوي و ماكرويو بر اساس فركانس و توان خروجي استواين د

يك فرستنده راديويي . دارن بين منابع سيگنال وقتي با يكديگر هم پوشاني دارند كاري غير ممكن است

بر حسب توان آن باشد با (80km)مايل 50با برد موثر  MHz 530ممكن است داراي فركانس 

با فركانس و نرخ توان (km 240)مايلي 150اين محدوديت ها داشتن ايستگاه ديگري در فاصله 

بودند در يك (160km)مايل 100ولي اگر هر دو داراي برد . مشابه بدون هم پوشاني جايز است

محدوده فرستنده ها هر دو سيگنال را در يك فركانس دريافت مي كردند كه باعث تداخل و نا مفهوم

.شدن سيگنالها مي شود

با . داراي مزيت بيشتري از نظر محدوديت برد هستند (pcs)از سويي سيستم هاي ارتباط  شخصي 

بدون ) طيف(داشتن محيط هاي بسيار براي جبران سازي محدويت برد استفاده از برد فركانسي وسيع 
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فرستنده از برد فركانسي يك هنگامي كه .تداخل قابل مالحظه اي با ديگر تجهيزات امكان پذير است

اين مدل هيبريد براي . منطقه خارج مي شود سيگنالها توسط فرستنده ديگري دريافت مي شود

هنگامي است كه ارتباط پيوسته نيست اما همچنان به سرويس هاي ارسال غير مفسر حمايت كننده 

ه بودن دوره ارسال از يم دريافت ولي به دليل كوتا(نياز داريم در واقع تخريب نيز اغلب اتفاق مي افتد 

.)كننده تا ديگري اين مقدار ناديده گرفته مي شود

سوئيچينگ و مسير يابي1.3

ضروري است كه از اتصال نقاط . در واقع استفاده از رسانه هاي اسال براي تمام ارسالها غير عملي است

. ط انتهايي تشكيل يك مدار مي دهندنقا. اين اتصاالت يك مدار نانيده مي شود. انتهايي مطمئن شويم

.گفته مي شودRouterبه مسيري كه وجود يك ارتباط فيزيكي را نشان مي دهد 

تايي از نقاط 5براي يك سري .  در تئوري شايد بتوان تمام نفاط انتهايي را به ديكديگر متصل ساخت

تا همه سرها به . استنشان داده شده نياز1.5خط مجزا همانگونه كه در شكل 10انتهايي به 

براي اتصال . به همين نحوه با افزايش سر هاي انتهايي اين روند افزايش مي يابد. ديكديگر متصل گردند

واضح است كه هنگامي كه تعداد سرها به صدها . خط نياز منديم44سر به ديكديگر به 10مستقيم 

.هزار يا ميلييون ها  مي رسد اين كار غير عملي خواهد بود
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مسلما شما همواره مي توانيد در مورد ضمانت آنكه دستگاه  در هند نيز عمل كند سوال كنيد ولي تا 

زماني كه فرو شنده گان متخصص نشينند و در پاره اي موارد حتي صادق نيز نيستند هيچ تضميني 

ع داريد سواالت بنابراين هر ميزان شما بيشتر از استاندارد هاي تلوزيون در كشور خود اطال. وجود ندارد

.درست بيشتري خواهيد پرسيد و احتمال كمتري وجود دارد كه سيستم نا مناسبي خريداري كنيد

:يك نمونه از مثالهاي مشكالتي كه مهاجرت كنندگان با آن روبرو مي شوند عبارت است از 

كار مي كند را خريداري كنيد قادر به PALاگر يك ضبط ويدويي كه در هنك كنگ با سيستم 

استفاده مي شوند در  Pal-Iدليل آن است كه وقتي در هنگ كنگ از . دريافت صدا در هند نمي باشد

حتي اگر شما . استفاده مي شوند و بنابراين فضاي حامل تصوير تا صدا متفاوت استPal-Bigهند از 

نيد با توجه به مسافت طوالني هيچ سودي براي شما دستگاه خود را براي تعويض به هنگ كنگ باز گردا

!نخواهد داشت

بنابراين چگونه پي مي بريد كه تلوزيون يا دستگاه مناسب است يا خير؟ اگر شما يك  تلوزيون يا 

VCR مي خريد بايد به گونه تنظيم باشد كهPal BIGاين موضوع تا . را در هند دريافت كند

جنوبي شرقي و اروپاي غربي بسيار رايج است مشكل خاصي نيست در آسياي Pal BIGهنگامي كه 

از آنچه در انگلستان و هنگ كنگ و بلژيك و چين استفاده مي شود متفاوت است براي Palسيستم 

كساني كه ضبط هاي قابل حمل مثل دوربين هاي وديويي يا كاست ها را خريداري مي كنند مسئله 

عمل PALهر دوربين با سيستم . ت يستم ويدو ساز گار باشدانتخاب ساده تر است و فقط كافي اس
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اين موضوع براي ضبط هاي قابل حمل نيازي به دريافت تصاوير خارج از هوا را ندارد مشابه . خواهد نمود

تايمر ها و تيونرها وارد گروه بندي تلوزيون ها شده اند تا بتوان استفاده كامال مناسبي از استاندارد .است

.داشتPal BIGت هاي درياف

آن . ليست بعضي كشور هايي كه داراي سيستم سازگار با يكديگر هستند را ارائه مي كند11.4جدول 

براي مثال ژاپن و آمريكا با . كشور هايي كه داراي سيستم سازگار هستند با يك ستاره مشخص شده اند

.يكديگر سازگارند ولي با هند سازگار نيستند

آن است كه اگر شما به كشور سازگاري براي خريد برويد مي توانيد وسايلي كه سومدمندي اين نمودار

به هر حال اگر به گشور ناسازگاري برويد بايد . با سيستم هاي محلي آنها كار مي كند را خريداري كنيد

.اطالعاتي در مورد آنكه انتخاب شما در خانه نيز كار كند بگيريد

:سواالت

سازگار و نا سازگار چيست؟تفاوت ميان سيستم هاي -1

مباني سازگاري چيست؟-2

.بدهيدSECAMو سيستم PALو NTSCتوضيح مختصري درمورد تفاوت بين -3

.اظالعات زير را توضيح دهيد-4

Movement interpolation (iii      Line interpolation (ii     Transposing (i
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چگونه توصيف كاملي از استاندارد  بدست مي آوريد؟-5

چه چيزي يك استاندارد را از ديگران متفاوت مي سازد؟-6

نمودار هاي تست 

Philips pm 5544 test pattern 12.1

صفحه خود به خود از پشت زمينه خاكستري . نمودار تست فيليپس به صورت الكتريكي تغذيه مي شود 

ها شوري اطراف اين فضا و برخي طيف هاي رنگي . با ها شورهاي طولي روي آن تشكيل شده است

اين شامل يك موج . اغلب سيگنال هاي تست را شامل مي شود) توجه كنيد12.1به شكل (دايره 

 greyپنج پنجره فركانسي يك درجه خاكستري % 75كيلو هرتز يك سيگنال رنگ  250مربعي 

scaleو يك مستطيل مشكلي معموال براي شناسايي ايستگاه استفاده مي شود.

درجه مقياس خاكستري براي اين نوع  (Brightness)روشنايي (Contrast)كنتر است  

كنتر است و روشنايي بايد به ميزاني . بررسيمقياسخاكستري در قسمت پاييني دايره استفاده مي شود

تنظيم باشند كه درجه يكنواختي از سفيد تا مشكي كه آخرين مرحله آن يك مشكلي واقعي است 

ه تنظيم روشنايي قسمت مشكي پشت صليب است زاست قسمت مياني براي كمك ب. داشته باشيم 

.تاريكتر از مشكي احاطه كننده آن است30%دايره 
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اگر تفاوت آن با قسمت مشكي احاطه كننده را ميتوانيد تشخيص دهيد بدان معني است كه روشنايي 

ابه به نظر مي رسد اين اگر سطوح اول و دوم از باالي درجه خاكستري مش. بسيار باال تنظيم شده است

.يعني روشنايي بسيار باال تنظيم شده است. فسمت برش سفيد خوانده مي شود

اگر چيز . تمامي سطوح در مقياس خاكستري بايد حقيقتا خاكستري و نه روشن و ماليم به نظر ميرسد

و بايد رنگي اي وجود داشته باشد بدان معناست كه ردجه مقياس خاكسترياز تنظيم خارج شده است

.سيستم توسط يك تعمير كار محلي براي حصول ب بهترين نتيجه تنظيم شود

اين قسمت از نمودار تست همچنين مي تواند براي آشكار سازي هاي غير خطي در سيستم سيگنال 

 Blackيا فرد كننده مشكي  white clippingاينها با برش سفيد . استفاده شودVCRويدويي 

crushing شوند كه با كنترل كنتر است و روشنايي قابل تصيح نمي باشدظاهري مي.

سايز تصوير و نرخ تصوير و تمركز و خطي سازي

تنظيم هايي طولي و عرضي تلويزيون بايد به گونه اي باشد كه طرح در باال و پايين و كناره هاي نمودار 

overcoolingاگر نميتوانيد آنها را ببينيد تلويزيون شما دچار . تست به وضوح قابل مشاهده باشد

واهيد بود كه شده است اگر كناره هاي مشكي مشاهده مي كنيد دچار  هستيد و بنابراين قادر نخ

نرخ تصوير زماني دقيق است كه دايره كامال گرد باشد و . حداكثر استفاده از صفحه نمايش خود ببريد

اگر تلويزيون شما به صورت خطي اسكن مي كند مربع هاي داخل . تمامي فالبها قابل مشاهده باشند

تلويزيون هاي رنگي مربع در بعضي از . پشت زمينه خاكستري همگي مربع كامل و به يك اندازه اند 
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اين . هاي نزديك به گوشه هاي تصوير شايد به گونه باشد كه به نظر ايد كه به گوشه ها كشيده شدهاند

رزلوشن . ناميده مي شود و معموال امكان تنظيم صحيح آن وجود داردموضوع تخريب سوزني 

resolutionاين . ا پنج پنجره فركانسي قرار داردو پهناي باند دقيقا باالي مركز دايره سيگنال تست  ب

. و مگاهرتز تطبيق داده شده اند8/4و 8/3و 8/2و 8/0و 8/1ها با فركانس هاي ويدويي 

. يك تلويزيون خوب ني بايست هر يك ارز اين پنج تا را در خطوط افقي به صورت متناوب تقسيم نمايد

اسخ دهد و دوتاي دگير همانند لكه هاي مناسب بايد حداقل به اولين مورد در آنجا پVCRيك 

مي تواندد براي ارزيابي  (Multi burst)يك مولتي برست . خاكستري ايجاد شده به نظر مي رسد

يك گيرنده خوب . در گيرنده  به كار گرفته شودChrominanceپهناي باند يك سيستم سيگنال 

اين يك پهناي باند . ايش دهدمگاهرتز نم8/38/4آبي را در –بايد رنگهاي مختلط قرمز 

Chrominance مگا هرتزي 43/4فركانس كرير رنگ (كيلو هرتز فراهم مي آورد 370و 630از

).مي باشد
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(focus & Purity)تمركز و شفافيت 

خطوط طولي بايد در تمامي نقاط ما بيين مركز و لبه هاي . تمركز بايد طول صفحه يكنواخت باشد

اگر پشت زمينه خاكستري در تمامي نقاط صفحه به يك ميزان . تيز با شندصفحه به يك ميزان

نتيجه مي گيريم  ) مخصوصا در لبه ها(خاكستري به نظر نرسد و به جاي آن هاشورهاي رنگي ديده شود 

اين موضوع از تغييرات ميدان مغناطيسي در اطراف تلويزيون . كه شفافيت به درستي تنظيم نيست

تلويزيون به قسمت ديگري از اتاق منتقل شده چيزهاي فلزي : يل اصلي عبارت اند از دال. ناشي مي شود

بزرگ يا بلندگو در نزديكي تلويزيون در اثر قرار گرفتن جريان هاي بزرگي در اطراف آن تبديل به آهن 

.رو با شده اند

.پاسخ فركانس پايين و پاسخ گذار و عكس العمل ها

. تفاده از مستطيل مشكي بزرگ نزديك باال و پايين دايره تست مي شود پاسخ فركانس پايين با اس

به هر حال شايد هنوز هم . متاسفانه اين ها عموما توسط اطالعات شناسايي ايستگاه تصحيح مي گردد 

تغيير از سفيد تا سياه و سياه به سفيد در كناره هاي اين مستطيل هاي . تاثيرات آن قابل رويت باشد 
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هر تمايلي به تغيير روشنايي از يك سطح به سطح ديگر كه با تاثير آني . گسسته و تيز باشدمشكي بايد

. روي راستا ايجاد مي شود مشكالت فركانس پايين را نشان مي دهد 

در زير مستطيل مشكي بااليي يك مستطيل سفيد با يك خط در سمت چپ آن هست كه براي يررسي 

. ير استفاده مي شود شبح ها وتاثيرات در يافت چند مس

اگر شما بيش از يك خط مشاهده كرديد يعني يك شبح داريد كه ممكن است با آنتن جديد يا تنظيم 

اگر يك تصوير بزرگتر از اين خط مشاهده مي كنيد ممكن است يا آنتن . دقيق تر آنتنموجود محو شود 

. افتاده باشد يا شما در منطقه دريافتي  زندگي مي كنيد 

گذار به توانايي تلويزيون براي تغيير سريع از مشكي به سفيد يا بالعكس بدون اورشوت بر مي پاسخ 

است را بررسي مي ) Re Flections test( اگر سيگنال بعدي كه پايين تر از تست باز تاب . گردد 

. كنيد ممكن است هيچ خط تيره يا روشني بين آنها وجود نداشته باشد 

تست پاسخ فركانس پايين و گذار مي تواند روي يك ضبط ويدو به همان نحو . د انتقال بايد تيز باش

. عمل نمايد TVمورد استفاده واقع شود و نبايد انتظار داشت كه همانند 
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(interlace)همزماني و تداخل 

اگر جدا كننده همزمان دچار مشكل باشد در قيمت راست قالب نمودار بلوك هاي تصويراز حالت 

اين موضوع به آساني قابل تشخيص است بدين صورت كه . مي كه واقع شدهاند خارج مي شوندعمو

يكي ديگر از . قسمت افقي مستقيم به نظر نميرسد يا اينكه دايره به حالت چرخنده ديده مي شود

يا از باال (يك تصوير تلويزيوني از دو ميدان ساخته مي شود. مشخصات در كارت تست تست تداخل است

و خطوط به گونه اي به هم شنيده مي شنود كه يك تصوير مركب ) پايين صفحه اسكن مي شودتا

اگر يك تلويزيون عمل تداخل را به درستي انجام دهد خطوط ميدان دوم دقيقا بين . ساخته شود

خطوط ميدان اول در صفحه اسكن خواهد شد سيگنال تست تداخل خط مركزي دورن نمودار دايره 

ز يكي از خطوط ميدانها ساخته شده و به نحوي است كه ساير خطوط درون نمودار هستند اين ا. است 

بنابراين اگر پهن تر يا باريكتر از . اما در مورد خط مركزي باالترين خط متعلق به ميدان مخالف است

.ساير خطوط به نظر برسد نتيجه مي گيريم كه يك اشكال در تداخل بروز كرده است
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(convergence)همگرايي 

همگرايي ديناميك . همگرايي ايستايي بيم هاي بنر و قرمز و آبي مي تواند با صليب مركزي بررسي شود

تمام خطوط بايد سفيد و بدون قسمت هاي . با استفاده  از خطوط هاشور پشت زمينه بررسي گردد

شود اما اين چيزي اغلب رايج است كه ريشه هاي رنگي در گوشه ها ديده مي. رنگي مشاهده شوند

.است كه نبايد رخ دهد

Burst Gating

وجود دارد ولي اگر همچنيين خطايي Burst Gatingيك سيگنال تست براي آشكار سازي خطاي 

اين سيگنال در لبه سمت چپي نمودار تست باالي . نداشته باشيم شما قادر به مشاهده آن نيستيد

باعث مي شود كه قالب رنگي شود و Burst Gating. مستطيل مشكي و بلوك تست بازتاب قرار دارد

سيگنالي كه استفاده مي شود بي رنگ . يمهمچنيين در اين ناحيه از نمودار تست دچار افت اشباع شو

(Colorless) خوانده مي شود كه حاوي اطالعات رنگ است و معموال در گيرنده هايPal-D  غير

.قابل مشاهده است
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(Saturation And Matrix checks)اشباع و بررسي ماتريس 

است زيرا هيچ نوع براي تنظيم درست اشباع استفاده از اين سيگنال تست از نظر منطقي مشكل 

. پنجره رنگ بايد روشن باشد ولي نه خيلي روشن. استرسي به قسمت هاي داخلي گيرنده وجود ندارد

سيگنال پنجره رنگ . در تصوير نرمال قرار گيردFlask Tonesخيلي بهتر است كه اشباع روي 

ه كرده اند مي تواند كيلوهرتز  و مستطيل هاي رنگي كه دايره مركزي را احاط250همراه موج مربعي 

براي تنظيم دقيق اشباع و همچنيين بررسي آشكار ساز ماتريس مورد استفاده قرار گيرند كه  وظيفه 

اگر  شما فكر مي كنيد كه رنگ هايي . كلي تلويزيون را بر عهده دارند(Color emery)رنگ سنجي 

.بخواهد تا آن زمان را بررسي كندكه مشاهده مي كنيد اندكي غريب به نظر مي رسد از تعمير كار خود 

Chrominance to Luminance Delay

در نمودار فليپس قسمت زرد و قرمز از Chrominance / Luminance(C/L)سيگنال تست 

اگر تلويزيون به درستي تنظيم باشد هاشور هاي قرمز مستقيما روي مربع –زير دايره مي باشد 

تغير از زرد به قرمز بايد  مستقيما . ين پشت زمينه را شكا مي دهدخاكستري قرار دارند كه قسمت زير

اگر قرمز در خارج از اين . روي تغير از سفيد به خاكستري در قسمت سمت راستي رخ دهد و بالعكس
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.  ناحيه قرار گيرد بدين معناست كه تصوير رنگي به درستي روي تصوير سياه و سفيد دريافت نمي شود

.ها بسيار رايج است و اين تست خوبي براي آن استVCRدر C/Lتاخير 

اين بررسي ها تنها با يك كارت تست Chrominanceو برسي كننده دموالتور Palخط تاخير 

روشنايي ماليم عجيبي كه دايره را احاطه مي كند رنگهايي هستند كه .  الكترونيكي امكان پذيرند

به هر حال اگر اشكالي . بيه رنگ هاي روشن هستندآنها معموال ش. مخصوص نمايش عيوب خط تاخيرند

.در اين قسمت وجود داشته باشد پنجره هاي متحرك يا خطوط متناوب در هاشور ها ديده خواهد شد

. است ظاهر مي شوند) سيگنال تست رنگ("بي رنگي "انها همچنيين در دو كنارهاي تصوير كه شامل 

انند ساير بخش هاي پشت زمينه خاكستري به نظر مي دريك دريافت كننده معيوب اين نواحي هم

.اما در حضور عيوب خط ناخير آنها ممكن است پنجره هاي متحركي در خود داشته باشند. رسد

مباني سوئيچينگ1.3.1

سوئيچينگ روشي براي اتصال سرهاي انتهايي بدون اختصاص سيم است و موفقيت آن با اتصال نهايي 

نخستين سوئيچ برد هاي سوئيچي برد كه توسط . ه نياز است حاصل مي شودسيم ها تنها هنگامي ك

براي ساپورت . انسان عمل مي نمود همه مشتركين داراي يك سيم از محل خود تا مركزسوئيچ بودند
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در مركز سوئيچ به اپراتور منطقه اي كه بايد متصل شود داده مي شود و . سيم الزم بود10منطقه 10

برقرار مي تمايد و بدين ترتيب اتصال مستقيم ميان دو سر انتهايي برقرار مي شود برد وي اين اتصال را

همچنين در مركز سوئيچ ها در طي ساليان تغيير . هاي سوئيچ نظير اين براي صد ها خط عملي بودند

در مناطق روستايي هنوز از . باز نشسته شد 1970آخرين برد سوئيچ در ايالت متحده در . يافت

) و همه سوئيچ ها در فواصل طوالني (اما امروزه اغلب سويچ ها . يچهايي مكانيكي استفاده مي شود سوئ

از انواع مدل هاي الكترونيكي كه بر مبنايي كامپيوترهاي مخصوص كا مي كنند براي اتصال نقاط به يك 

.ديگر استفاده مي شود

با وجود آنكه خطوط . فاده  واقع مي شوند براي سرويس هاي راه دور بدنه هاي فواصل طوالني مورد است

اجازه بديد براي . بدنه براي ظرفيت باالي اتصاالت در نظر گرفته مي شدند اما اين يك نياز مطلق نيست

اگر مشتركي بخواهد كه با كسي كه در مركز . نقطه در نظر بگيريم1000مثال مركز كنترول را براي 

ي به دو اتصال نياز دارد البته اگر خطوط مستقيمي بين ديگري سرويس دهي مي شود صحبت كند حت

باشد ممكن است از مركز اول CO 1بايد داراي خطي تا مركز اول Aمشترك . اين مراكز موجود باشد

CO 1 خطي به مركزCO 2 پيچ شده باشد  درCO 2 اين خط بايد خط مشتركB متصل شود .

خط موجود باشد تا همه  مشترك بين مركز اول 1000بايد  CO 2تا  CO 1توجه كنيد كه بين 

CO 1 بتواند با همه مشتركينCO 2صحبت كنند.
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اين ارتباطات مضاف براي داشتن ارتباط مستقيم در هر لحظه با توجه به گسترش شبكه غير عملي به 

 ممكن است اين مثال. قطره مي رسد بنابراين كاري كه صورت مي گيرد انتخاب يك ترافيك ايستا است

مشترك از مركز اول نمي خواهد با مشتركين مر كز دوم 40گونه در نظر بگيريم كه هيچگاه بيش از 

.نياز استco2تا co1خط ببين 40بنابراين تنها به . ارتباط برقرار كنند

ي شود ناميده م"مهندسي ترافيك"فرايند تصميم گيري در زمينه تعداد خطوط مورد نياز بين مناطق 

400ساعت ممكن است 24تعداد و مدت زمان ارتباط در طول : كه داراي رو عنصر اصلي است

نفر در هر لحظه 40بهر حال اگر تنها . مشترك از مركز ديگري گفتگو كنند400مشترك بخواهد با 

اي خطوط خط نياز است توجه مدت زمان ارتباط افزايش يابد نياز بر40بخواهد ارتباط داشته باشد به 

400ساعت گفتگو كننده 24مشترك بخواهد براي 400اگر هر يك از . بيشتر نيز افزايش مي يابد 

.خط مورد نياز است

زير ساخت  ها بر مبنايي تعداد خاصي از . اين مشكلي است كه هم اكنون شبكه ها با آن موجه اند 

تعداد مشتركين افزايش مي يابد زيرا اغلب  افراد به . مشتركين با زمان مكالمه خاص طراحي شده است

ان خط تلفن دسترسي دارند همچنين در صد وجود تلفن براي هر شخص با توجه خطوط فاكس به عنو

دوم افزايش يافته تلفن براي مصارف ديگري نيز اخصاص مي يابد اما از همه مهمتر مدت زمان پيوسته 
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هم اكنون تكنولوژي هاي ارتباطي كه از زير ساخت موجود استفاده  مي كنند . در حال افزايش است

.مشكالتي را براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات فراهم مي آورند

قعتي مواجه خستيم كه زير ساخت هاي فعلي براي خدمات دهي به سرويس هاي روب هم اكنون با مو

راه حل طوالني مدت براي اين شكل مهندسي شبكه . گسترش در سطوح جديد ترافيكي نا كافي هستند

هاي جديد با قابليت افزايش بر حسب سطح ترافيك مي باشد راه حل كوتاه مدت آن است كه ترافيك 

.يگر راپورت شودجديد روي شبكه د

1.3.2

سوئيچ هاي مداري و سوئيچ هاي بسته اي

به هر حال تنها زماني كه اتصال كه در . مدار را به اتصالي مي گوييم كه ميان دو سر انتهايي وجود دارد

در زمانهاي ديگر شايد ترجيح داده شود . حال استفاده از آن هستيم الزم است كه ار تباط برفرار باشد

اين عمل تنها زماني قابل اجرا است كه ترافيك در حد . ل براي اهداف ديگري استفاده شودكه اتصا

.ارسال داده هاي ديگري غير از صدا در اين شاخه وار مي گيرند.متوسطي باشد
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يك . گفته مي شود) بسته(داده ها معموال به صورت دسته هايي جمع آوري مي شوند كه به آنها پكت 

يك نامه اصالعات مخصوص را در خود جاي داده كه آن را از تكه هاي  ديگر نامه پكت مانند بخشي از

از نامه داراي ادرس مشابهي و ) يا بيشتر(مشابه بخشي از نامه ممكن است كه دو بخش .مجزا مي سازد

مبدا (هنگامي كه پكت ها داراي ادرس مقصد مشابه هستند . در عين حال از فروشندگان متفاوتي باشند

.سو ئيچ باشند–انها ممكن است پكت ) يتي ندارداهم

.دو نفر كه مي خواهند داده اي را به يك مقصد بفرستند در نظر بگيريد

اماتا زماني كه آنها مي خواهند به آدرس .هر يك تز آنها بايد خط مجزايي تا مركز سوئيچ داشته باشد

اين ممكن نيست مگر انكه داده . بهره بردمشابهيبروند اين امكان وجود دارد كه از خط واحدي تا مقصد

ها به صورت پيوسته نباشد ولي بسته اي بودن به خط اجازه مي دهد كه در ارتباطات دو طرفه نتفاوت 

.تا زماني كه جمع كل داده ها از گنجايش خط تجاوز نكرده استفاده شود

از كمپاني مي Aل كاربر براي مثا.اين موضوع همچنين به تجهيزات فرعي ارتباط نيز بستگي دارد

مي خواهد داده اي براي  Dاز كمپاني Cبفرستد كاربر Zاز كمپاني Yخواهد داده اي را براي كاربر 

اين امكان پذير است كه براي هر دو بسته خط يكساني بين دفتر مر . بفرستدZاز كمپاني Xكاربر 

البته با (ند به اشتراك گذارده شود را سرويس دهي مي كZو كمپاني B,Dكزي كه كمپاني هاي 

به رهر حال در هر  دو انتها  بسته ها بايد هر ) دز نظر گرفتن اينكه كل داده ها از ظرفيت تجاوز نكند 

ارتباط 5نشان مي دهد كه 106كدوم خط خود را براي رسيدن به مقصد نهايي داشته باشد تصوير 
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اما يك خط به اشتراك تهاده شده )zبه كمپاني B/Dو از كمپانيCو A , Bاز به ( نياز است 

و .(اين  باعث كاهش فاصله مورد نياز براي خطوط مجزا و كاهش سايز زير ساخت ها مي شود. است

)احتماال كاهش هزينه كاربران 

نكته مهم قابل توجه در اين ارتباط مشترك آن است كه تنها هنگامي عمل خواهد كرد كه متوسط داده 

در . متوسط بودن آيتمي است نياز به برخي مالحظات فني دارد.نياز كتر يا مساوي ظرفيت باشدمورد

به ) يا هر دو(مواردي كه هر دو كاربر در يك زمان داده اي را براي ارسال دارند يا اينكه يكي از كاربران 

مي كند عملي براي طور موقت از ميزان بيشتري از داده ها كه امكان ارسال آن وجود دارد استفاده 

.نگهداري داده فعلي به ميزان  ظرفيت بارگذاري خط بايد صورت پذيرد

.تنها يك بسته در يك زمان مي تواند ارسال شود. اين عمل ابتدا بافر ها صورت مي گيرد

تا هنگامي كه . اگر دو بسته در يك زمان برسند يكي بايد تا زماني كه ديگرياريال شود ذخيره گردد

تعداد با فر هاي مورد . كلي داده كه از سري هاي مختلف مي رسد از گنجايش ارتباط تجاوز نمايدمقدار

اگر اين مقدار هيچ گاه كاهش نيافت روشن مي شود كه به شبكه فاقد . استفاده نيز افزايش مي يابد

ر اين به هر حال اگ. معيار هاي مهندسي است و اين باعث تجاوز نرخ متوسط داده از ظرفيت است

موضوع به خوبي مهندسي شده باشد ظرفيت بافر ها با توجه به ميزان داده هايي كه از ظرفيت بيشتر 

. اكنون مي توانيد يك مدار سوئيچ براي ارتباط بين سر ها را مشاهده نمائيد. است كاهش خواهد يافت
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خواهند داده اي را ارسال يك ار تباط سوئيچي بسته اي مي تواند داراي نقشي در ارتباط كاربراني كه مي

كنند و بايد از يك مسير يكسان استفاده كنند باشد در قسمت بعد در مورد درجه ايزوله كردن ببين سر 

.ها توسط روتورها بحث خواهيم نمود

روتورها1.3.3

يك روت توسط مسيري كه بين سر ها بر مي گزيند تعريف . يك مدار توسط سري آن تعريف مي گردد

يك روتور داده را از . سوئيچينگ فرآيند ايجاد مسيري ممكن براي استفاده توسط مدار است. مي شود

.يك روت به ديگري شيفت مي دهد

. مشترك يك خط وجود داشته باشد1000در مثال كلي ما در مورد ارتباطات ممكن است براي اتصال 

كه در آن به . حظه قرار گيردمورد مالParty lineاستفاده از چنيين خطي مي تواند به عنوان يك 

به هر حال اگر داده به صورت . شما از يك مشترك قادر به استفاده از يك  خط  در همان لحظه است

البته نه -پاكتي در آيد اين امكان به وجود خواهد آمد كه هر مشتركي داده اي را روي خط قرار دهد

.دقيقا در يك لحظه
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1.3.3.1LAN ها وWANها

همان طور كه احتمال يافت چنين . شناخته شده استLANرايطي به عنوان يك شبكه محلي چنين ش

شبكه هايي در محيط شركتي بيشتر است ممكن است در محل مسكوني هنگامي كه چند وسيله ي 

براي مثال دو كامپيوتري كه مي خواهند . خواهد از منابع مشتركي استفاده كنند نيز با آنها مواجه شويم

اگر هر دو كامپيوتر و پيرينتر در شبكه يكساني فعاليت كننده مي توان .تري را به اشتراك گذارند پيرين

يا كامپيوترها مي توانند فايل هاي خود را در حافظه محلي قرار دارد به . از پرينتر برايهر دو بهره برد

.اشتراك گذارند

از روتور ها مفيد خواهد بود روتور ها هنگامي كه شبكه هاي متعدد در حال فعاليت هستند استفاده  

كه داراي فعاليت دائمي است و نياز به يك روت دائمي LANممكن است دائمي يا موقت باشند يك 

روتي كه تنها در مواقع نياز راه اندازي مي شوند و بعد از آن خاموش مي شود يك روت موقت مي . دارد

.مي باشدWANروت موقت در يك شبكه گسترده يك ارتباط سوئيچي و بستهاي يا مداري يك. باشد

يك . در فاصله است ولي تفاوت ديگري نيز از لحاظ توپولوژي دارندWANو LANيك تفاوت اساسي 

WANداراي روت هاي مختلفي با توجه به كيفيت و نياز هاي شبكه است.

در يك لحظه ارتباط ممكن . اردنياز به ارتباط با  را دDenverبراي مثال كاربري را در نظر بگيريد كه 

در لحظه بعد ممكن . و سپس به  باشدMexico Cityو از آن به Dallasبه Denverاست از 

.و از آن جا با ماهوارهمستقيما به  باشدYorknewبه Denverاست ارتباط از 
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ها روت WANمعموال هميشگي است و داراي روت ثابتي مي ياشد در حالي كه LANبنابراين يك 

.هاي مختلفي را بسته به شرايط و نياز هاي موجود داراي مي باشد

عملكرد هاي روتور2.3.3.1

يك روتور بايد داراي اطالعات آدرسي باشد كه توسط هر بسته مشخص مي شود يكي از دو موقعيت 

كليبايد روخ دهد يكي انكه هر بسته داراي اطالعات كاملي از مبدا و مقصد باشد يا مشخصات ويژه اي  

گ روتور داراي جدول آدرس يا رويتين.براي مبدا و مقصد خاص بر مبناي موقت قرار داده شود

بخواهد با كاربر Aاگر كاربر . كه آن براي تعيين مسير مورد نياز قادر مي سازد. دايركتوري خواهد بود

B كه هر دو يكLAN هستند ارتباط برقرار كند روتور كاري انجام نميدهد به جر بررسي بسته ها اگر

د در اين حالت روتور در هاي متفاوتي هستند ارتباط برقرار كنLANكه در Fبخواهدبا كاربر Aكاربر 

وظيفه كپي گرفتن LANها برقرار كند كه گره ناميده مي شود سپس LANارتباط مستقيمي ميان 

اول LANتوجه كنيد كه داده همچنان در . دوم را بر عهده دارد LANاز بسته و قرار دادن آن در 

. را ندارند نا ديده گرفته شودموجود مي باشد ولي بايد توسط همه گره هايي كه آدرس مقصد مورد نظر

مي Aفرض كنيد كاربر . به كار گرفته مي شوند به طور خاصي مفيدندWANروتور ها هنگامي كه در 

ممكن است در Qشماره يك قرار دارد و كاربر LANدر Aكاربر . ارتباط برقرار كندQخواهد با كاربر 
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Qبا كاربر WANوند ارتباطي را به وسيله شماره يك مي تLANروتور واقع در . نباشد LANهيچ 

روت هاي مختلف 107تصوير .برقرار كند و يا با لعكس كه دسترسي موقتي را امكان پذير مي سازد 

روتور اجازه دسترسي به روت هاي : به اختصار مي توان گفت. مورد دسترسي ممكن را نشان مي دهد

ل را با شناخت چگونگي دريافت ادرس هاي مقاصد روتور ها اين عم.ثابت يا موقت مختلفي را مي هد

مختلفي و كپي كردن داده از يك روت به روت ديگري انجام مي هند اين موضوع براي تجهيزات 

اينترنتي همچنيين هنگامي كه داده هايي با مقادير مختلف بايد از منابع محدوديتي استفاده كنند بسيار 

.مفيد و سودمند است

ردنمالتي پلكس ك4.1

مالتي پلكس كردن فرآيندي است كه طي ان بيش از يك رشته از اطالعات روي يك مدار فيزيكي در 

دو روش اصلي اين نوع ارسال مالتي پلكس كردن با تقسيم فركانس . يك لحظه قرار داده مي شود

FDM و ديگري مالتي پلكس كردن با تقسيم زمانيTDM را مشاهد كنيد 1.8مي باشد تصوير

در يك طيف خاص يك پخش كننده همگاني . است FDMه هاي راديوي اوليه مثال خوبي از نمون

پخش كننده همگاني ديگر در فركانس KHZ 43. ارسال  نمايد500KHZممكن است در فركانس 

KHZ510هر دو سيگنال مي تواند در فضاي يكساني واقع شوند زيرا تداخلي وجود ندارد.
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مي باشند در اين موقعيت بسته اي كه براي TDMي فوق نمونه خوبي از شبكه هاي سوئيچ بسته ا

يك گيرنده در نظر گرفته شده است وقتي به دنبال بسته ديگر بيايد براي مشخص ديگري در نظر 

در فصل آينده خواهيم ديد اين XDSLهمان گونه كه در بحث در مورد انواع مختلف . گرفته مي شود

.موضوع ميتواند به گونه دقيق تري  نيز مطرح گردد

Fem.وTDM مالتي پلكس كردن قركانس نياز به .ميتواند به صورت جدا گانه يا قوام استفاده شوند

داراي الگوريتم تعريف TDM.باند خط دارد تا بتواند به صورت غير دقيق عمل ارسال را انجام دهد

در سطح ميكرو هربينت كه با نمونه داده  . ق تري است كه در سطح ميكرو يا ماكرو تعريف مي شود دقي

. شده در نرخ ساعت تعريف شده مشخص شده  به مقصد منتطقي يا فيزيكي خاصي فرستاده مي شود

مالتي پكس. در سطح ماكرو محتويات بسته برسي شده و با توجه به اطالعات آن مسير يابي مي شود

براي جدا سازي FDMكردن براي گسترش بيشتر خصوط راه دور خطوط بدنه نيز استفاده مي شود 

به جهت دادن بسته ها در طول TDMمدارات در فضاي فيزيكي يكسان بسيار خوب عمل مي كند و 

ميزان مالتي پلكسي كه مورد استفاده قرار ميگيرد ظرفيت و گروه خطوط بدنه . خطوط كمك مينمايد 

.دور را مشخص مي سازدراه
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محدويت هاي زير بنايي1.5

اعم از اينكه يك سيستم بزرگراهي يا سيستم تلفن سيستم قدرت يا چيز ديگر باشد هر زير ساختي 

اين مشخصات مي گويند كه چه چيز مورد نياز است شايد .داراي يك سري مشخصات طراحي مي باشد 

شخصات نعييين شده نيز تجاوز نمايد ولي هنوز محدويت وجود سيستم به گونه اي طراحي شود كه از م

.خواهد داشت

اين مشخصات به گونه اي انديشيده مي شوند كه نياز از PSTNدر مورد شبكه عمومي سوئيچ تلفن 

نخستين مشخصه آن است كه پهناي باند الزم را .سيم كشي مسي براي ارسال گفتگو را برآورده سازند

به هر حال . رادارا مي باشد20000تا 20HZن و گوش آدمي توانيي استفاده از سخن گفت.دارا باشد

به جز افرادنادري اغلب انسانها . نيازي نيست كه تمامي اين طيف براي گفتگو مورد استفاده قرار گيرد

توجه كنيد كه اين مشخصات اگر براي .هرتز نيستند3700قادر به توليد صدا با سيگنالهاي بيش از 

بين انچه امكان پذير است و آنچه نياز است تفاوت وجود . قي طراحي مي شوند اندكي متفاوتند موسي

.دارد

بنابر اين سيم كشي هاي انجام شده بين مراكز و كاربران مسكوني و تجاري به گونه طراحي مي شوند 

براي مصارف .را فراهم سازند) كيلو هرتز3طيف (كيلو هرتز 3/3هرتز تا 300كه باند عبور بين 
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اين باعث مي شود كه باند محافظ . هرتز كيلوهرتز تعريف گردد3/7تا 0عمومي اين طيف مي تواند از 

.كيلو هرتز نيز مسير گردد4و نگه داشتن هر كانال در طيف FDMبراي استفاده از 

. بكه استكيلو هرتز مشخصه  مهمي براي طراحي هاي بعدي و استفاده هاي ديجيتال از ش4اين رقم 

همان طور كه در باال مشاهده كرديم تئوري نمونه برداري ناپكوئيست مي گويند كه نرخ نمونه برداري 

نمونه بر ثانيه 8000اين بدان معني است كه ) .يا نرخ اطالعات(بايد دو برابر نرخ تغيير سيگنال باشد 

8شود مي توانيم مقدار نمونه ها را با اگر چنيين بيان . بايد براي نمونه برداري ديجيتال صدا گرفته شود

بيت بر ثانيه نشان 64000بيت از داده تعريف نمائيم يعني يك سيگنال صدا با يك رشته ديجيتالي 

.داده شود

تا زماني كه زير ساختهاي ارسال با رد نظر گرفتن گفتگو طراحي گردد دو مشخصه اصلي وضوح در 

معني است كه روش هاي مختلفي براي اطمينان از شكل حمل سيگناهاي گفتگو مي باشد اين بدان

تخريب و تضعيفي كه با آن مواجه هستيم انديشيده مي شوند يعني سيم پيچ هاي بار گذاري شده و 

كيلو هرتز در نظر گرفتهمي شوند مطا بق آنچه در قسمت بعد توضيح داده 3/3تكرار كننده ها با طيف 

براي استفاده از DLCSاز خطوط  و حامل هاي حلقه ديجيتال همچنين براي استفاده كامل.مي شود

. خطوط  محلي به كار گرفته مي شوند
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محدوديت هاي مسافت روي حلقه هاي محلي 1.5.1

توضيح داده شد توسط مشكالتي نظير تخريب و تضعيف 1.2.1حلقه محلي همان گونه كه در بخش 

فاكتور هاي .. . ر ها روي دهند ضخامت نا خالصي ها  و كه به علت تركيبي از فاكتو. محدود مي گردد

در فرمول . الكتريكي كه اغلب دخالت دارند عبارت اند از مقاومت اندكتا نس كاپا سيتانس و ادميتانس 

بنابراين فاكتور ها  g c l rالكتريكي سمبل هايي كه براي اين فاكتور ها به كار مي روند عبارت اند از 

در جمالت غير رياضي بنابراين غير دقيق كپسيتانس . رجوع داده مي شودRLCGبه پارامتر هاي 

عانلي تغيير كپسيتانس غالبا به جنس ماده بستگي . ظرفيت توانايي ذخيره الكتريسيته در موارد است

نوعي ممانعت در راه حركت . مقاومت چسپنگي ماده است. براي مثال طال كمتر از مس است. دارد

در فركانس هاي باال . عامل تغيير مقاومت غالبا به فركانس وابسته است. طول ماده استالكتريسيته در

اندوكتانس به تمايل ماده براي تبديل انرژي در ميدان هاي مغناطيسي و .مقاومت بيشتري داريم 

ادميتانس معكوس امپدانس و نسبت ولتاژ به جريان مي باشد . تركيبي از آلياژ ماده و ضخامت آن است

همچنين براي تعيين آنكه روي خط . اين مشخصات براي تعيين مشخصات  خطوط ارسال مهم هستند

به هر حال استفاده از . چه عملي انجام گيرد تا مشخصات براي رسيدن به نياز هاي خاصي بهبود يابد

.روش هاي دقيق در محدوده اين كتاب نمي باشد
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خالص مواد فركانس مخابره دستكاري محيط جنبه هاي مهم مربوط به اين بحث درجه سيم ها 

كه با توجه عملكرد محدوديت مسافت انواع  خطوط مي .. . فيزيكي  دو رشته اي كردن پوشش دادن و 

.تواند مورد استفاده واقع شود

128فوت براي اغلب خطوط 18000و تا VDSLفوت براي 1000طيف مسافت تحت پوشش از 

همان گونه كه در بخش بعد بحث مي كنيم سيم پيچ هاي بار گذاري .  بايت  يا كتر را اجرا مي كندد

اما اين عمل با شيفت دادن توانايي ارسال . شده و تكرار كننده ها مي تواند اين طيف را گسترش دهند

كه به طيفي بيش XDSLايجاد مشكالتي  در تكنيك بدين صورت باعث . در طيف صدا انجام مي شود

. كيلو هرتز نياز داده مي شود4از 

سيم پيچ هاي بار گذاري 1.5.2

سيم پيچي هاي بارگذاري در كاهش تضعيف مفيدند زيرا تاثير متقابل اندوكتانس و كپاسيتانس باعث 

كپاسيتانس نمي تواند به راحتي تغيير كند . شيفت فاز جريان و ولتاژ سيگنال الكتريكي عبوري مي شود

اندوكتانس مي تواند براي سنكرون كردن بهتر ولتاژ و جريان افزايش يابد بدين ترتيب نياز به توان 

.افزايش و تضعيف كاهش مي يابد
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معموال حلقه . وسيله اي كه براي اين هدف استفاده مي شود سيم پيچي هاي بار گذاري ناميده مي شود

پوشش VTPهنگامي سيم پيچي هاي بار گذاري شده يا زوج هاي تابيده بدون روكش .ي هاي آهن

وتاثير را وابسته به فضاي خالي و تعداد اين پوشش دهي . اندوكتانس خط افزايش مي يابد. داده شود

طراحي مي شوند و همچنين باعث . انها با باند فركانس خاصي كه برايشان در نظر گرفته مي شود. است

مي شنود آنها ) معموال صحبت عادي(زايش پتانسيل مسافتارسال براي طيفي كه در آن طراحي شدند اف

.توانايي ارسال روي طيف هاي ديگر را كاهش مي هند

تكرار كننده ها ، تقويت كننده ها و گسترش دهنده هاي خط3. 1.5

همچينين با رد . ح شوندتضعيف و تخريب مي تواند توسط تغيير در مشخصات فيزيكي خط ارسال اصال

در دنياي آنالوگاين كار . نظر گرفتن خطوط گسترده همچون چند سري خطوط كوچكتر قابل تغييرند

گسترش دهنده ، سيگنال را دريافت مي كند و به آن . با گسترش دهنده هاي خط صورت مي گيرد

.توان اضافه مي نمايد

ه اند ف راه موثري براي شناخت خطاهاي سيگنال به هر حال تا هنگامي كه سيگنالهاي  آنالوگ پيوست

يك . وجود ندارد و محدود كردن آنها وقتي سيگنال مسير طوالني را طي كرده است غير ممكن است

خط گسترش يافته تنها مي تواند بر طوالني تر شدن خط تاثير گذاري ولي هر خطايي كه وارد سيگنال 

.گردد پيچيده تر خواهد شد
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اصله دور تري نسبت به يك موزيك ارام قابل شنيدن است اما وضوح و توانايي درك يك موزيك بند ف

.با افزايش فاصله تضعيف خواهد شد

و . يك تكرار كننده يك ابزار ديجيتال يا از ديجيتال و آنالوگ است كه سعي در باز سازي سيگنال دارد

اي احتمالي خطا در آن وجود دارد تنها براي نمونه هاي  سيگنا شناخته شده كه دانش  شناخت قسمته

تا . استفاده  مي شود) در آينده بحث مي شود( DLCقابل طراحي است تكرار كننده ها غالبا با 

هنگامي كه تكرار كننده براساس  نياز هاي خاصي طراحي مي شود بايد هنگام استفاده از پروتكل هاي 

دهنده هاي خط با تكرار كننده هاي منايب جديدي براي استفاده از خط ، جايگزين  گردند و گسترش

.جابجا يا جايگزين شوند

1.5 .4LOOP 

ما در مورد حلقه هاي محلي به عنوان خط يگا نه اي كه  منزل يا محل كار را مستقيما به دفتر مركزي 

با اين كه برخي اوقات اين مطلب صحيح ست ، ولي ممكن است در . متصل مي نميايد بحث نموديم

( شايد به اين دليل باشد كه خطوط  سابقا . شكل در خط وجود داشته باشد Tاز مكانها اتصاالت تعداد 

. به صورت مشترك استفاده شده اند يا مي تواند نتيجه گسترش خطوط در محيط باشد) يا جديدا
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ارسال مشابه به تعييين كردن نمره هاي سيم هاي به كار رفته  مي تواند باعث انعكاس و ديگر مشكالت 

با راه حل هاي الكتريكي مدرن و پروتكل هاي فيزيكي  تطبيق يافته ف اين موضوع مي تواند با . گردد

XDSLحل شود اما اين موضوع به طراحي تجهيزات و همين طور استاندارد كردن مربوط مي شود.

)هاDLC(حامل هاي حلقه ديجيتالي 

را با دو شكل در منطقه مواجه سازد كه توسط دفتر ما (DLCs)استفاده ار حامل هاي حلقه ديجيتال 

تقريبا تمام . اولي مسافت و دومي استفاده بهتر از امكانات محدود مي باشد: مركزي بر طرف مي گردد

.فعاليت خطوط راه دور بدنه طبعتا به صورت ديجيتال است

همان طور كه در بحث ابتدايي اشاره شد، حمل سيگنالهاي ديجيتال در مسافت هاي دور بدون تضعيف 

اين ارتباط ديجيتالي را برقرار كرده و DLCيك . شديد بسيار ساده تر از حمل سيگنالهاي انالوگ است

افتي آنالوگ و اين باعث  يافتن نياز هاي مس. آن را براي مشتركين خانگي و تجاري كوتاه تر مي كند

.سرويس دهي بهتر منطقه اي مي شود

براي ظرفيت بيشتر ارسال ديجيتال مورد اسفاده قرار ) دو زوج دوتايي(اخيرا، يك سيم چهار رشته 

براي تقليل تعداد كلي DLCبنابراين . در فصل دوم مفصل تر در اين باره بحث مي شود. گرفته است

دو زوج دو . هاي مضاعف خطوط نيز مي تواند  استفاده شودزوج ها دوتايي مورد نياز براي سرويس
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زوج دو تايي را در منطقه اي كه 22خط را مي تواند سرويس دهي كند ، كه كاهش خالص 24تايي، 

DLCاستفاده شده به همراه دارد.

XDSLها ، هنگامي كه خطوط براي مشتركان خاص DLCبا وجود دليل يا سومندي استفاده از 

انتظار سيگنالهاي آنالوگ را دارد كه به نوع خاصي از DLC.ه شود مشكالتي ايجاد مي شوداستفاد

در % 30آمار ها نشان مي دهند كه بالغ بر . اين يك اشكاالست. سيگنال ديجيتال تبديل خواهدنمود

.اسفاده مي شودDLCشبكه هاي فعلي از 

خالصه  1.5.6

ارسال آنالوگ، استفاده از سيم پيچ هاي باز گذاري شده ، گسترش دهنده هاي خط، تقويت كننده ها 

خطوط ديجيتال يا آنالوگ . كه براي استفاده در فركانس خاصي طراحي شده اند را مقدور مي سازد

ممكن است داراي  به خطي باشند كهكه پيچيدگي  هاي مضاعفي را براي پروتكل هاي سيگنالينگ

روي XDSLها ميتواند مانع  استفاده از پروتكل هاي اختياري DLCنهايتا  استفاده از . ايجاد مي كند

روي خطوط XDSLتمام اين فاكتور ها ميتواند مانع استفاده از پروتكل هاي . خطوط مشتركين شود

.اما براي اهداف ارسال آنالوگي بسيار مفيد است. شود
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گلوگاه ها 

مكانيزم هاي سيال يك . ه ، يك كاهش در اندازه است كه باعث محدوديت شارع ميشوديك گلوگا

بدين صورت كه اگر در .كاهش در اندازه با فشار ثابت ميتواند باعث افزايش سرعت محتويات لوله شود

هر ثانيه يك واحد از لوله خارج ميشود كاهش در اندازه لوله باعث مي شود براي ثابت ماندن حجم 

خروجي ، فاصله در واحد زمان افزايش يابد در ناحيه ارسال داده چنين چيزي روخ نميدهد خالص

سرعت ارسال  در قسمت هايي كه ارتباط ضعيف تر است محدود مي شود  تعداد محدوده وجود دارد 

براي اين محدوده ها ميتوان به زير محدوه هاي خرد نمود ، ولي.كه بر توانايي هاي ارسال تاثير ميگذارند

اهداف اين بحث محدوده هاي اصلي كفايت ميكنند اين محدوده ها شامل ظرفيت و ورودي خروجي 

ظرفيت عمل كرد خط ، ظرفيت راه دور اشباع شبكه و عمل كرد خط سرور ) HOST I/O(ميزبان

.اجزاي يك خط ارسال سر به سر را نشان مي دهد1.9تصوير . و مشخصات آن 

جي ميزبانظرفيت وروردي و خرو

. براي ارسال و دستكاري داده است) كامپيوتر محلي( ظرفيت وروردي و خروجي ميزبان توانايي ميزبان 

سرعت ساعت پردازش گر و توانايي پردازش : اين ظرفيت تحت تاثير تجزايي هستند كه عبارت اند از 
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باس يا توانيي پورت موجود ، زمان هاي ارسال ورودي و خروجي ديسك ، ديتا RAMدستور ، ميزان 

.استXDSLورودي و خروجي و قابليت عملكرد 

Ramمحدويت . براي استفاده در نرخ هاي بزرگ ارسال داده قابل اسفاده نيست. يك پردازش گر كند

زمان ارسال ورودي و خروجي ديسك  زماني اهميت مييابد كه . مانع از عملكرد سريع تجهيزات است

يگري ارسال ميگردد يك ديتا باس يا پورت ورودي و خروجي داراي طراحي فايلي  از يك سيستم  به د

كيلو پرسكنت 56اقلب ارقام با اليي RS-232cخاص نرخ ارسال ميباشد پورت هاي سريال قديمي 

دارند همچنان در 300Kbsپورت هاي سريال جديد تر نرخ ارسالي باال تر . را محدود ميسازند

. كند استXDSLسال مقايسه با پتانسيل نرخ ار

) اغلب يك مودم ديجيتالي . روي خط مشتركين مي شودXDSLنهايتا وسيله اي كه باعث عملكرد 

اين به دان معناست كه به  منظور به كار گيري تنكولوژي . بايد قادر به كار گيري نرخ هاي داده باشد 

 780اگر شما از تكنولوژي . شايد ضروري  باشد Upgradeهاي سريع تر ارسال داده  يك ارتقا 

KBS عمل نمايد شما هيچ نوع بهبودي را در  128استفاده ميكنيد و كامپيو تر شما تنها ميتواند تا

.مشاهده نخواهيد كرد128عمل كرد تكنولوژي هاي باال تر از 
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ظرفيت عملكرد خط2. 6. 1

( انواع پروتكل هاي خط مشتركين ديجيتال . ظرفيت عملكرد خط تمكرز اصلي اين كتاب است 

xDSL( شرايط خط بين . طيف خاصي از سرعت هاي ممكن قابل دسترسي را اختيار ما مي گذارد

. به يك يا دو طريق روي ظرفيت تĤثير گذار است ) يا محل ديتا سرور مركزي ( مشترك و دفتر مركزي 

خيلي از تكنو لوژي ها . خ خط را تغيير مي دهد يا باعث كاهش ميزان داده قابل ارسال ميشود يا نر

xDSL داراي ضمانت نرخ تطبيقي هستند كه اجازه استفاده از تغيير خط مطابق شرايط فعلي خط را

. نشان مي دهد 

استفاده از آنالوگ . انتخاب در دسترسي به تكنو لوژي روي توانايي هاي كلي ارسال تĤثير گذار است 

محدود ) معمو آل كمتر خواهد بود ( در حال حاضر Kbps56ارسال داده را به صورت غير فشرده تا  

. مي كند 

مودم . ط خط محيا مي سازد پروتكل هاي ديجيتال اجازه استفاده از سرعت هاي بزرگتر را بسته به شراي

به ارائه ) Multiplex( هاي كابلي امكان استفاده كواكسيل مشترك براي دسترسي چند بخش 

.را فراهم ميكند ) ISPs( كنندگان سرويس هاي اينترنتي 
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اگر تعداد زيادي كاربر . اگر در اين محيط مشترك يك كاربر موجود باشد سرعت خيلي باال است 

. اشتراك گذارند سرعت از آنچه در تكنولوژي آنالوگ موجود است پايين تر خواهد بود محيطي را به

كه مستقيمĤ براي مدارت مكالمه طراحي مي شوند xDSLاحتمال كمي وجود دارد كه تكنولوژي هاي 

هر چند . ) زيرا زير ساخت ها براي گفتگو طراحي شده است . ( تحت تĤثير شرايط شبكه قرار گيرند 

. چيز ها مستقيمĤ تحت تĤثير قرار مي گيرند ديگر

ظرفيت راه دور خط3. 6

در اغلب موارد، مشتركين به سرهايي متصل ميشوند كه با دفتر مركزي يكساني سرويس دهي نمي 

.شوند

برخي از جنبه هاي طراحي . اين بدان معناست كه خطوط راه دور بدنه در حال استفاده شدن هستند 

ADSLكنولوژِي هاي و ديگر تxDSL اين مو ضوع را تركيب پروتكل هاي سيگنالينگ سرعت باال در

بحث در زمينه هاي مدل هاي دسترسي . به حساب مي آورند ADSLاز ) stack( استفاده پشته اي 

در باره روشهاي دسترسي به شبكه هاي سرعت باالي مناسب كه اجازه )  DSL )DSLAMبه 

كه در هر نرخي شبكه . ينه از سرعت قابل دسترسي خط را مي دهد ، مي باشد دستيابي به استفاده به

.راه دور بايد داري حداقل ظرفيت يكسان ارسال باشد كه فاقد محدوديت از همه جهات  باشد 
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اشباع شبكه 4. 6. 1

ظرفيت شويم ، ميزان ترافيك كلي تعيين كننده ميزان ) يا مسيري ( اگر ما وارد شبكه سوئيچ پكتي 

– Word( تا رگسترده جهاني . موجود براي هر مشترك خواهد بود  Wide Web ( به راحتي مي

تبديل شود و اين هنگامي رخ ميدهد كه تعداد ) Word Wid Wait( توناد به انتظار گسترده جهاني 

. زيادي از كاربران در يك لحظه سعي در استفاده از شبكه را دارند 

ي به سرور و عملكرد آنخط دسترس5. 6. 1

. مي باشد بعالوه يك مورد ) Host( فاكتورهاي عملكرد سرور شامل مواردي كه خيلي مشابه ميزبان 

بنا بر اين . سرور احتماآل امكان دسترسي به مشتركين مختلف در يك زمان را فراهم خواهد نمود 

فعال فعلي است كه ظرفيت شبكه را عملكرد سرور تركيبي از تعداد خطوط دسترسي و تعداد مشتركين 

. مشخص مي كند 
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خالصه6. 6. 1

در حال حاضر دسترسي به شبكه اساساً با تراكم شبكه و ظرفيت سرور محدود مي گردد اين محدوديت 

اين مقدار بسته به تعداد اتصاالت فعال و سرورهاي . ( غالباً كمتر از ظرفيت خطوط دسترسي است 

اصوالً وسيله اي را براي ظرفيت آينده xDSLتكنولوژي هاي . ) ي متغيير است خاص قابل دسترس

با اصالح هر . ديتا همواره گلگاه هايي وجود خواهد داشت ) Flow( در سيستم شار . فراهم مي كنند 

. بخش تمام جهات افزايش ميابد و قابليت كمينه افزايش ميابد 

همچنين ميزان خاصي از هر دو . معرفي مي شوند xDSL، انواع گونه هاي اخير تكنولوژي 2در فصل 

تكنولوژي در حال استفاده و استاندارد سازي مورد نياز براي استفاده از پروتكل هاي جديد مانند 

ADSL در يك شبكه جهاني ، ارائه خواهد شد .
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فصل دوم

xDSLپروتكل هاي خانواده 

، همان گونه كه در مقدمه بحث شد اطالعات ديجيتال را به عنوان شكل DSLخط اشتراك ديجيتال 

ADSLپيشينه . اصلي ديتا بر روي خطوط از كاربران تجاري يا خانگي تا دفتر مركزي ،به كار مي برد

استفاده نشان مي دهد كه واژگان حتي در اين زمينه ابتدا توسط  تعريف شده است و تنها تجهيزات 

اغلب . استDSLبه تجهيزات خاص DSLو اين به معناي اطالق . شده در خط را شامل مي شود

BRIIDSN نخستين تكنولوژي ،UTP به كار رفته در استفاده ازDSL هر چند اين موضوع از لحاظ

پروتكل توسط نيبت دادن صنعتي. ميتواند براي توصيف خط به كار رودDSLتاريخي صحيح است ، 

و خط اشتراك ADSLبنابراين خط اشتراك ديجيتالي نا متقارن . به نوع خط ، توصيف مي شود

فاقد DSLبرخي از تكنو لوژي هاي . استxDSLقسمتي از خانواده HDSLديجيتالي سرعت باال 

DSLدمودالتور آنالوگ سرعت –مووالتور : مثالهايي از اين موضوع عبارت اند از . در نامشان هستنند

DSLو تكنو لوژي هاي .) به آن اشاره مي شودmodem، كه غالبا تنها به عنوان MODEMS(باال 

پروتكل هاي فيزيكي خط كه عمل ارسال از به اتصاالت محلي تجاري و BRIISDNابتدايي مانند 

.مي باشدxDSLخانگي به عهده دارند قسمتي از خانواده 
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از ديجيتال تا آنالوگ1-2

در شكل . در فصل قبلي ما در زمينه تفوت داده هاي ديجيتال و آنالوگ در ارتباط بحث كرديم

سيگنالهاي الكتريكي اين دو ارتباط نزديكي دارند به نحوي كه ديجيتال يك  زير مجموعه از آنالوگ 

اده ميباشد به هر حال اين تفاوت مهمي است كه تكنيك هاي نمونه برداري گسسته كه براي ارسال د

توانايي استفاده از روش هايي كه براي مسافت هاي طوالني و بدون . هاي ديجيتال استفاده مي شود

نخستين . به صورت مشابه براي مودم ها نيز اين مطلب صحيح است. خطا است را امكان پذير مي سازد

براي KHZ 3سان مود ها يك منرجم ساده ديجيتال به آنالوگ و بالعكس بردند بنابراين پهناي باند يك

تكنيك ها و سخت افزار هاي موجود باز تر . مكالمه براي مخابره داده نيز مي توانست استفاده شود

با . هستند و اين اجاره استفاده از پهناي باند و سيعتري از آنچه در تئوري براي نياز است را مي دهد

پروتكل دسترسي . ها شيفت پيدا كردبهبود مودم ها مكانيزم ها از ترجمهبه سمت استفاده از پروتكل

براي مودم ها تكنيك تنظيم بندي را فراهم مي آورد كه باعث تشخيص و تصحيح LAPMبه ارتباط 

.بهتر خطا ها مي شود

در واقع . استفاده مي شود56در حال حاضر تركيبي از تنكيك هاي ديجيتال و آنالوگ براي مودم هاي 

اغلب خطوط اشتراك از اطالعات دو . ي باند بسيار به ندرت وجود داردتوانايي استفاده كامل از پهنا

و از سر ديگر دريافت مي گردد بدليل . سويه اي استفاده مي كنند داده از يك سر فرستاده مي شود
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وجود مدارات واسط در سيم كشي هاي خانگي و تجاري همانند فاكتور هاي فيزيكي ديگر معموال  در 

صورت مي پذيرد  همان گونه بعدا مشاهده خواهيم كرد اين موضوع  در نصب يافت از ارسال بهتر

ADSLبه همان نحويي كه اغلب . براي انجام اين كار طراحي شده است56يك مودم . نيز صادق است

داده دريافتي كه به صورت . خطوط بدنه راه دور استفاده از مخابره ديجيتال را امكان پذير مي سازند

فرستاده شده است مي تواند مزايايي DLCمكاني كه حلفه محلي آغاز شده يا حتي انتهاي ديجيتال به 

كه با خطاي كمي كار نرجمه را انجام مي دهد استفاده كند اگر يك 56توانايي ارسال ديجيتال  و مودم 

در . امكان پذير نيست56تبديل آنالوگ به ديجيتال روي خط قبل از حلقه محلي روي دهد ار تباط 

تقريبا هيچ گاه ممكن نيست هر چند اين بهترين حالتي است كه 56مسير مشترك تا شبكه ارتباط  

كيلو هرتز مي تواند روي دهد با توجه به محدوديت هاي ناشي از تئوري ناپكوسيت كه 3در باند صداي 

.مكررا با آن اشاره شد

استفاده از تنكنيك هاي . مي كنيم ما به روش هاي مختلفي تبديل آنالوگ به ديجيتال را مشاهده

ديجيتالي خاص مشابه به تكيه بر خطوط راه دور بدنه ديجيتال طراح هاي كد گذاري مركبس را فراهم 

.فرار دهدDSLمي كند و مي تواد مودم هاي آنالوگ سرعت باال را در خانواده پروتكل هاي 
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مودم هاي ديجتال 2-2

ساسا آنالوگ هستند مودم هاي ديجتال واقعا قادر به مودوالسيون  همچنان ا56مودم هاي باالتر 

آنها مودم . اطالعات ديجيتال به شكل موج هاي آنالوگ نيستند آنها فرم ديجيتالي را نگه مي دارند 

از . ناميده شوند تا اين تكنولوژي به نحوه آسان تري براي كساني به نام مودم عادت داشتند بيان گردد

يك مودم ديجيتال را . نيستند اين يك نوع تحول تدريجي  است56كالم حتي مودم ديگاه ديگر 

به عنوان  يك مدار واسط بين كامپيوتر ميزبان و خط TAيك . ناميدTAميتوان يك ترمينال آداپتور 

اين نوع تجهيزات . هاي سنتي استTAاولي . ها جود داردTAدو طبقه از . دسترسي عمل مي نمايد

معموال به پورت هاي . براي استفاده سريعتر جديدتر  و روش هاي دسترسي  توانمند مي سازد قدمي را 

.مانند مودم هاي آنالوگ كه به كامپيوتر  منتصل مي شوند. سريال محدود مي شود

تعداد پروتكل متفاوت براي ارسال آسنكرون داده از يك پورت سريال به خط دسترسي ديجيتال وجود 

اما . بجر براي محدويت سرعتي كه به پروتكل ارتباط داده  مي شود. ل دقيق اهميتي  نداردپروتك. دارد 

موضوع مهم آنست كه هر دو انتها مورد . همان طور كه براي ساير روش هاي ارتباط نيز درست است

به هر چند اين نوع عملكرد  را. ناميده مي شودTEنوع دوم اغلب . نظر از يك پروتكل  استفاده كنند

ها ولي واقعا كار تطبيق پروتكلي Serverبه HOSTعنوان مودم فراهم مي سازد  فراهم كردن ارتباط 
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ها اغلب ارتباط مستقيم TE. ط دسترسي جديد را انجام نميدهد.تجهيزات نوع قدمي آنالوگ به خص

Host را يا بهره بردن از سيستم ديتا باس يا مدارات واسط سرعت باالييLANاستفاده قرار ، مورد

.مي هند

3.1ISDN – ADSL - ITUT

ISDNجايگزين تكنولوژي ADSLبرخي از توضيحات در رسانه به اين موضوع اشاره مي كنند كه 

در اين متن ، روش دسترسي ISDNمنظور از . تو ضيحاتي نظير برخي اوقات صحيح مي باشند. است

BRIISDNگسترش سرويس ديجيتالي شبكه است به مدار واسطي با سرعت پايين نرخ پايه براي 

با DSLيك ارتباط روي خط BRIISDNهمان طور كه بعدا در الين كتاب مشاهده خواهيم نمود 

يك اشتباه BRIتنها به عنوان ISDNهر چند استفاده از . استADSLسرعت پايين تر نسبت به 

. دو چيز متفاوتندADSLو ISDNبرخي كتاب و مقاالت رسانه اي اين گونه بيان كرده اند كه . است

كه ATMدر همان زمان اين كتابها  و مقاالت به اين موضوع اشاره مي كند  كه حالت انتقال آسنكرون 

ADSLاستفاده از نيز شناخته شده قسمت پيشنهادي براي چگونگيISDNبه عنوان باند گسترده 

بر BRIهمچنيين براي ايجاد امكان حمل ADSLهمان گونه كه بعدا مشاهده خواهيم نمود ، .است
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مشابه به يك . براي يك كاربر حتي خيلي گيج كننده مي تواند باشد. طراحي شده استDSLروي 

!سازنده حتي 

. بيان شدXDSLهاي و ساير تكنولوژيADSLحقيقت آن است كه همان طور كه در تاريخچه 

ADSL با ساختارISDN منطق است ولي تفاوت مهمي كه حدودا رخ مي دهد ناشي از تكامل

اين تفاوت ها در اين بخش . استTCP/IPتدريجي  اينترنت  و استفاده از روتور ها و پروتكل هاي 

ان بخشي از را به عنوADSLبحث خواهد شد  مشابه داليلي كه نشان مي هد چرا منطقي است كه 

ISDNخطوط بدنه راه دور تقريبا همواره ديجيتال هستند و تقريبا براي مدت كوتاهي . در نظر بگيريم

كيلو 56به هر حال يك بروز رساني در شبكه در سال هاي اخير به منظور افزايش نرخ داده از . بوده اند 

ش شبكه ديجيتالي در تمام  ساختاري براي گسترISDN. كيلو بايت صورت گرفته است64بايت به 

كه براي بيشترين ميزان خروجي داده . ديده اصلي آن بود.مسير هاي خانگي و تجاري ، تكميل نمود

كه . همچنين احساس مي شود. شكل فرم ديجيتالي داده از يك سر تا سر دسگر بسيار با اهميت است

.فقط   براي بروز رساني زير ساخت ارسال جهاني يك نياز است

كه رسما به كميته  ITV-Tتحاديه جهاني ارتباطات راه دور و بخش استاندارد سازي ارتباط راه دور ا

 ITV-Tنقش . يك كميته ثابت سازمان ملل است. مشاوره اي تلفن و تلگراف بين الملي اتالق مي شود

نسبت به .بعالوه اينكه بدنه اصلي استاندارد هاي اروپايي و ساير كشور هاي آمريكاي شمالي است
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ADSLدر اين قسمت در مورد نقشي كه . در بخش بهد بحث خواهد شدITV-T  در تنظيم ساخت

ISDNايفا مي كند بحث خواهيم نمود.

به نحوي كه مدل ساختار راحتي يك . مي باشد  ITV-Tو I-325در مورد پيشنهاد 2.1تصوير 

ISDN توجه . هاي قديمي و هم جديترو اجاره دسترسي به روش هاي مختلفي را مي هد هم روش

كيلو باست 64كيلو بايت توانايي بيش از 64توانيي .  كنيد كه تصاوير به سه طبقه تقسيم مي شود

مي تواند به صورت در ارتباط با ADSLتوانيي سيگنالينگ  و سويچينگ خاص بسته به شكل خاص 

.بررسي شود

. موارد غير خاصي را در بر مي گيرد. شامل موارد خاصي نمي شودISDNو ADSLتفاوت بين 

شامل آن ISDNوجود ندارد كه ADSLمي توانيم مشاهده كنيم  چيزي در  2.1همان طور در شكا 

سيگنالينگ  . نشود هر چيز كه استفاده از رتورها به عنوان بخشي از ساختار در نظر گرفته نشده است

ل حاظر يك روتر داراي مسير مسير هاي ارسال در حا. نشان مي دهد كه يك ارتباط برقرار شده است

مي باشد كه  از اطالعات آدرس به عنوان بخشي از پكيت بسته براي قرار دادن آن در مسير مقصد 

. كيلو بايت را دارد64توانايي مسير يابي با سرعتي بيش از ADSLبنابراين . مناسب استفاده مي كند

اند سوئيچ شده و شامل اطالعات سيگنالينگ .مي توADSLهمان گونه كه بعدا مشاهده خواهيم كرد 

ISDNمي تواند  به عنوان بخشي از ADSLبنابراين . به عنوان  بخشي از مسير ارسال خودش باشد

و پروتكل هاي سيگنالينگ ISDNو مسلما استفاده  از آن با ساير داده هاي . در نظر گرفته شود



67WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                 

TEنبايد شامل اطالعات سيگنالينگ از ISDNبر خالف ساختار كلي . يكسان در نظر گرفته مي شود

تا سرويس دهنده مي تواند به عنوان نوعي از ارتباط كه از بخش TEنقطه چين  از . بروي شبكه باشد

ADSL تاDSLAMمي باشد توصيف گردد.

 ADSLاستاندارد  سازي 4-2

اين موضوع توسط . اليه هاي فيزيكي و پروتكل هاي باالتر  بايد بين سر هاي انتهايي متناسب باشد

. كمپاني سازنده تجهيزات يا سازمانهاي فراهم كننده  سرويس هاي دسترسي مي تواند استاندارد شود

ي به جز هماهنگ كردن سر هاي انتهاي. در فصل بررسي مي شود ADSLاليه هاي فيزيكي خاص 

سودمندي استاندارد سازي در آن است كه شركتهاي مي . نداريمADSLخطوط ارسال ديگر نيازي به 

تواند تجهيزات ساير شركت ها را توليد و استفاده نمايد و اين مي تواند مشكل سرويس هاي محلي را 

كنيد ولي را خريداري مي .  مرتفع سازد مثل اينكه شما تجهيزاتي را كه در محل خاصي كار مي كند

هميچنين . براي سرويس هاي مشابه در محل ديگري نياز به خريد  تجهيزات ديگري پيدا مي كنيد

.اجازه دسترسي ثابتي را به سرويس ها و شبكه هاي محلي ، مي دهد
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هيئت هاي  استاندارد1-4-2

كه مطالبق چهار گروه وجود دارد كه در استاندارد شركت دارند اولين گروه در سطح حقوقي است جايي

اين استاندارد ها مي تواند اختصاصي باشند به . . نياز هاي مشاهده شده بازار گسترش صورت مي گيرد

يا ممكن است به صورت باز . نحوي  كه تنها  شركت طراح آن قادر به توليد تجهيزاتي بر مبناي آن باشد

openبرخي . در به كار گيري آن است باشند به نحوي كه هر كسي كه مايل به استفاده از آن باشد قا

كه استاندارد هاي كمپاني به . اوقات استاندارد آن چنان به صورت گسترده قبول همگاني يافته است

دستور . ناميده مي شودde fac toاين موضوع استاندارد هاي . استاندارد هاي صنعتي تبديل شده اند

.از اين نوع استاندارندفرمول بندي شده اند نمونه ايHayesكه توسط ATهاي 

برخي اوقات بازار قابل مشاهده به حدي بزرگ است كه شركت  ها دانشگاه ها و ساير گروه هاي عالقه 

اين به آنها اجازه مي هد كه از تونايي ها و تجهيزات همه اعضا . مند با يك ديگر گروه تشكيل مي دهند 

يرش باالتر  و احتمال استفاده در صنايع عمومي براي خلق استانداردي انعطاف پذيرتر با قابليت پذ

.مثال هايي از اين دست هستندATMو ADSLاستفاده كنندو حوزه هاي 
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سطح بعدي سطح كميته هاي بين المللي يا منطقه اي است موسسه استاندارد هاي بين المللي آمريكا 

ANSIارد هاي حتي اروپا موسسه استاند. نمونه اي از اين هيئت ها در اياالت متحده استETSI

.هيئت مشابه اي در اروپاست

يا براي چيز هاي غير از ارتباط راه دور هيئت هاي ديگري از سازمان (است ITUسطح نهايي مربوط به 

قادر به تحت نظر گرفتن استاندارد ها براي كشور ها و شركت هاي  مختلفي كه ممكن ITU) ملل

بلكه پيشنهاداتي را منتشر مي سازد كه توسط ملل مناطق و . يستاست از پروتكل ها استفاده كنند ن

وفق . كميته هاي مختلف  براي اطمينان از انكهتوليدات مختلف استاندارد ها شيان را برآورده مي سازد

در بازار هاي غير رسمي نظير ايالت متحده نسخه تهايي توسط سازندگان خاص مورد . داده مي شود

.پذيرش واقع مي شود

ADSLهيئت هاي استاندارد 2-4-2

در مرحله اول سازندگان نيمه هادي . را تعيين مي كنند ADSLچهار گروه اصلي فعال استاندارد هاي 

اغلب سازندگان فعال به عنوان .  ها و ساير تجهيزات در دوره  ازمايش گسترده جهاني قرار گرفته اند

با ADSLآنان همچنين زير گروهي از حوزه برخي از. به يك ديگر پيوستندADSLاعضاي حوزه 
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براي ADSLتشكيل دادند كه سعي در ساده سازي  ) ADSL)VAWGعنوان گروه كاري جهاني 

.ساخت محصوالت مقبول تري براي مشتريان دارد

با رودي ANSI. هستندETSIو ANSIاين گروه ها . گروه هاي بعدي در سطح بين الملل هستند 

ETSI اسناد اصليADSLنهايتا . را به داده تبديل و منتشر ساخته استITU براي استفاده جهاني

متناسب گرديد به طوري اينكه با تغييرات زير ساخته هاي جهاني مي تواند بسيار خوب ADSLاز 

ش بخ. ليستي از استاندارد ها و هيئت هاي استاندارد سازي را نشان مي دهد2.1جدول . گسترش يابد 

.بعدي در مورد سهم درمورد سهم هر يك از گروه ها تو ضيح خواهد داد

VAWGو  ADSLحوزه 1.2.4.2

پيش رو بوده است و  ADSLشكل گرفت در زمينه عمومي كردن 1996كه در سال ADSLحوزه 

ش به عنوان يك كار گروه بررسي ساختار هاي منتشر شده كه هنوز توسط هيئت هاي استاندارد پوش

همچين به عنوان يك محرك براي بدنه هاي استانداردعمل مي كند و . داده نشده بود را انجام مي دهد 

اغلب تكنيك هاي منتشر شده كه شركاي صنعتي حوزه . آنها را به كار كردن در زمينه استانداردواي داد

ارد كه به طور خاص چهار زير گروه وجود د. را مخاطبخود قرار مي هند به كار داخلي اين مرتبطند 
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در باال به آن اشاره شد گروه ساختار شبكه سيستم VAWG: اين زير گروه ها عبارن اند از .فعالند

SNAG گروه مبناي اطالعات مديريتMIB و گروه تست كه تست هاي محيطي را بين شركاي

مشاهده منتشر شده بسياري  از مطالب قابل . حوزه و ساير توليد كنندگان تجهيزات هماهنگ  مي شازد

.نيز يافت مي شودATMتوسط حوزه 

2.2.4.2ANSI

را . موسسه استاندارد ملي آمريكا كميته هاي مختلفي را كه اصوال تركيبي از افراد فني صنايع است

مربوط است ADSLبه استاندارد هاي T1E1و به طور خاص زير كميته T1كيميته . نظارت مي كن

وظيفه نظارت بر استاندارد هاي  كار مدار هاي واسط قدرت و حفاظت از T1E1كميته هاي فرعي 

كار  T1E104. هر كميته فرعي ممكن است به كار گروه هايي تقسيم شود. شبكه را بر عهده دارند

شامل DSLدسترسي . مي شودADSLاست كه شامل DSLگروهي است كه مسئول دسترسي به 

 T1.413كار گروه . يك هاي ارسال براي مدار هاي واسط استاستاندارد هاي اليه فيزيكي و تكن

. است كه در فصل بعد جزئيات آن شرح داده خواهد شدT1E1.4ADSLمسئول استاندارد 

T1.413  منتشر شد و نسخه جديد آن به صورت پيش نويس موجود است1995در ارسال.
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ETSIگروه ارسال و مالتي پلسينگ .نيز به گروه ها و زير گروه هايي تقسيم مي شودTM  كه زير

اغلب براي اطمينان  TM6. هستند را در بر مي گيردT1E1Aرا كه تقريبا مطابق TMگروه كاري 

.كار ميكندT1E1.4از استفاده از موارد منتشر شده بين الملي با 

4.2.4.2ITU-T 

برخي ائقات آخرين هيئتي است كه به تكنولوژي هاي جديد ITUاتحاديه بين الملي ارتباطات راه دور 

به تالش هاي استاندارد سازي 1998در سال  ITU-Tبه هر حال اين حقيقت كه . مي پيوندد

ADSLپيوست نشانه اي از رشد خواست جهاني براي شكل گيري چنين سرويسي است .ITU –T  با

ADSL با پيشوندGپيشنهادي كه هم . يه فيزيكي ناميده شده اندبراي مطابقت با پروتكل هاي ال

 G.LITEاست T1.413است كه بخش زيادي از آن باز نويسي g.dmtاكنون تحت مطالعه است 

مربوط XDSLكه به تست هاي خاص G.testمشاركت دارد VAMGكه در بخش زيادي از كار 

.استمربوط XDSLكه به جنبه هاي عمليات اجرا و نگهداري G.oam. است

در –پذيرفته شده است و در نشست بعدي در گروه مطالعاتي -هم اكنون به صورت غير رسمي توسط

و هم اكنون به صورت گروه هاي كاربري . به راي گذاشته خواهد شد1999زانوي سوئيس در ژوئن 
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ماينكه ما از استاندارد توقع تغييرات زيادي را در روند نداري.موجود استADSLخاص مانند حوزه 

.نسخه هاي با عناوين منتشر شده اند. تضميني براي اين موضوع وجود ندارد

:در حال حاضر عبارت اند از  ITU-Tپيشنهادات خاص 

ADSLترنسيور خط مشتركين ديجيتال نا متقارن 

ADSLترنسيور غير شكننده  خط مشتركين ديجيتال نا متقارن 

DSLترنسيور فرايند دست تكان دادن 

DSLمروري بر پيشنهادات 

DSLترنسيور فرآيندي تست 

DSLترنسيور مديريت اليه هاي فزيكي 
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xDSLپروتكل هاي خانواده 5-2

مسير . مرتبط با پروتكل هاي پوشش داده شده در اين فصل تكنولوژي دسترسي استADSLحوزه 

ما تنها تجهيزات دسترسي اصلي . مستقيم انكه مودم هاي آنالوگ نيز شامل اين دسته بندي مي شود

.را بررسي مي كنيم. مي باشدDSLVDSLتا نرخ  داده خيلي باالي 56ديجيتال را كه از مودم هاي 

اغلب مقاالت رسانه اي روي نرخ . پروتكل هاي مختلف وصفات مهمشان را نشان مي دهد2.2جدول 

اين . داده تمركز دارند ولي سيگنالينگ و زير ساخت  نيز براي سازندگان و مصرف كننده گان مهم است

ته به مهمترين مدار واسط آن است كه بس. دليل ارائه ايده مدارات  واسط فيزيكي انعطاف پذير تر است

.مشابه به ساختار قيمت كه در سرويس شركت دارد. نياز كاربر تغيير كند

اكنون زمان مناسبي براي بحث پيرامون يكي از جنبه هاي غير طبيعي و خنثي تمام تكنولوژي  هاي 

XDSLزيرا از زير ساخت و . بيشترين مزيت را داشته است56قيمت  استفاده از مودم هاي : است

در آمريكاي شمالي و مناطق زياد ديگري سرويس . نرخ يكسان با مكالمه استفاده مي كندمكانيزم هاي 

مكالمه معموال در يك سطح پايين قيمت براي كمك به دسترسي جهاني به خدمات نگاه داشته شده 

به هر حال  هر چيز ديگري به جز خطوط معمولي مكالمه فرصتي براي مكاتبه نرخ هاي خاص .  است
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از يك . . اي محلي و ملي براي كمميته هاي رايج سرويس دهنده  شبكه ارتباط راه دور استاستفاده ه

داراي  نياز زيادي به . طرف سرويس دهندگان شبكه ارتباطراه دور كه براي اختصار خوانده مي شود

توانايي در گسترش زير ساخت  هاي خود و افزايش سودمندي در ارئه شبكه اي ما مشخصات ترافيكي 

كه با زير ساخت هاي موجود عمل مي XDSLبنابراين آنها نرخ هاي باال را براي هر . ريع هستندس

ها اين نرخ خا قادر به جبران خسارت هاي ناشي از SDSLو برخي از .  را در خواست مي كنند. كند

ناسبي را متاسفانه همچينين نرخ هايي مبناي قيمتي م. استفاده  زياد از خطوط  مكالمه آنالوگ است

پهناي باند ي معادل سه برابر BRIISDNاگر . فراهم نمي كندXDSLبراي استفاده از تكنولوژي 

نخواهد Postفراهم سازد كاربر چيزي بيش از سه برابر قيمت يك مدار آنالوگ Postمدار آنالوگ 

بيش از يك در يك منطقه  و قيمت BRIISDNمتاسفانه اين دليل قيمت باالي چند برابر . پرداخت

.خط آنالوگ در مناطق اندك ديگر نيست

كه از زير ساخت هاي شبكه مكالمه XDSLبنابراين در اين جا ساير دسته بندي هاي پروتكل هاي 

ها مي تواند ادعا كنند كه قيمت دسترسي از هزينه RBOC. آمده است. موجود استفاده نمي كنند

هر هزينه اي . ه بار گذاري در شبكه موجود ايجاد نمي شودزيرا هيچ گون. يك خط آنالوگ پايين تر است

شايد سرويس داده اي را فراهم سازد RBOCهمچينين . اساسا يك اجاره بها روي حلقه محلي است

ISPكه هزينه كلي آن چند برابر هزينه سرويس  آنالوگ باشد و توسط ارائه دهندگان سرويس اينترنت 

ن شارژ كاربران براي اجاره حلقه هاي محلي به عنوان بخشي از هزينه اجاره شده و هزينه آن به عنوا

ها اين تكنيك ها اجازه خواهد داد تا ميزان بار اين تكنيك . دسترسي آنها به اينترنت پرداخت مي شود
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يعني بيش از . مي شودXDSLو استفاده بيشتري از سرويس هاي . گذاري زير ساخت ها حفظ شود

XDSLپاسخ نهايي در مقابل ارزش هزينه انواع مختلف . بحث مي شودPSTNمقداري كه در مورد 

خيلي از كاربران گروه هاي خبري به اين موضوع اشاره مي كنند كه . يك عالمت سوال بزرگ است

كه بيش از ارزشي كه قيمت در . هزينه بزرگترين جز و تركيب كننده تصميمات كاربران  خانگي است

.مقابل سرعت دارد

به سرويس هاس خاص نيلز هاي XDSLيا يكي ديگر از پروتكل هاي ADSLميم استفاده از تص

.ارتباط جهاني  بعالوه هزينه و سرويس هاي مختلف در مناطق خاص مصرف بستگي دارد

56kمودم هاي 1-5-2

حي موجود در يك مكالمه طرا4تا 3براي گرفتن پهناي باندي بيش از مقدار نهايي 56مودم هاي 

براي انجام اين كار بايد برخي فرض ها انجام داده فرض اصلي آن بود كه شبكه راهدور  . شده اند

حلقه محلي از . معني اين فرض آن است كه تنها قسمتس از حلقه كه بايد بهينه شود. ديجيتال باشد

. تا اتصال آن به حلقه دفتر مركزي استCPEتجهيزات ابتدايي مشتري 
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همان گونه كه فبال اشاره شد انست كه مسير شبكه تا كاربر مسير دريافت بهتر تميز فرض اصلي ديگر

مطابق پيشنهاد . مي شود33/6و ارسال 56/000كه باعث اجازه امكان دريافت . تر از مسير ارسال باشد

v.34 وITU-T 

سيگنال استفاده شده روي pcmپروتكلي براي معين كردن 56000به منظور دستيابي به نرخ دانلود 

كه طيف سيگنالهاي آنالوگ كه مي تواند روي حلقه محلي حمل گردند و . شبكه ديجيتال نياز است

دو استاندارد اصلي با نام . را مشخص  سازد. مجداد در تجهيزات  كابران  به ديجيتال تبديل شود

FLEX 5وk وX2هستند و مقايسه خوبي از آنچه در اين استاندارد ها غير مشابه . گسترش يافته اند

.را در اختيار مي گذارد. روي مي دهدADSLبازار 

كه معموال در يك محيط . اولين مرحله در وارد كردن يك تكنولوژي به بازار به كار گيري آن است

هميچينين ممكن است در مناطق مختلف آزمايش شود و تكنولوژي  شانس . تحقيقاتي انجام مي شود

گام دوم وارد كردن پروتكل يا محصول معموال به صورت .در موقعيت هاي واقعي را بيابداستفاده

گام نهايي براي محصول آن است كه تحقيق شود و سطح . اختصاصي در بازار تجاري عمومي است

يا هيئت هاي استاندارد منطقه اي ملي يا بين الملي  مشخص شوند و نشان  داده de factoاستاندارد 

v.90كه ايا تكنولوژي انقدر مهم است كه نياز به استاندارد باز عمومي داشته باشد اخيرا پيشنهاده . شود

تنها سرعت مد نظر است 56توجه  كنيد كه مودم هاي . است56استاندارد بين الملي براي مودم هاي 
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. شودآنها باعث كاهش بار سيستم هاي سوئيچينگ و بهبود موقعيت هاي مهندسي ترافيك نمي 

. مي توانند گمراه  كننده باشند. راه اندازي مي شوند56همچينين فرضياتي كه تحت آنها مودم هاي 

به منظور . براي كاربران مرسوم تر است41بنابراين سرعت هاي پايين تر از شبكه تا كاربر معموال 

ها از يك سر انتهايي دستيابي به سرعت هاي خط قوي تري الزم است كه اطالعات ديجيتال از تمام راه 

.تا ديگر سر ها جريان يابد

2-5-2Briison )DSL(

ISDNخط اشتراك ديجيتالي كه براي دسترسي مصرف كننده طراحي شد بر مدارات نرخ پايه اولين

نيز صادق است ، خط بايد توانايي عبور دادن XDSLهمان طور كه براي تكنولوژي هاي ديگر . بود 

فرآيند قابل . ي باندي بزرگتر از آنچه براي شبكه مكالمه طراحي گرديده را دارا باشد اطالعات بر پهنا

پذيرش ساختن حلقه محلي براي پهناي باندي بيش از مكالمه را برخي اوقات الين كاندشينيگ مي 

اين فرآيند ممكن است شامل تغيير محل سيم پيچ هاي بارگذاري ، تجهيزات گسترش دهنده . گويند 

حلقه هاي محلي در آمريكا ي شمالي براي توانايي % 80تقريبا . باشد DLCو بخش هاي خط ، 

.  استفاده ديجيتال گسترش داده شده اند 
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اين بود كه قسمت ديجيتالي شبكه راه دور ، به تمام مسير هاي خانگي و تجاري بر Briisdnهدف 

ل براي كاربران پهناي بتند و سيعتر يك مزيت  آوردن ديجيتا. روي يك زوج سيم مسي ، آورده شود 

تا هنگامي كه داده و مكالمه ، هر دو ) . Briisdnروي 144kbpsبالغ بر . ( براي مخابره داده است 

محيط فيزيكي يكساني را در شبكه راه دور اشغال كنند اين بدان معناست كه كاربر بايد به هر دو 

تحت عنوان توانايي هاي حامل ارجاع داده مي شوند و اين توانايي ها . قابليت دسترسي داشته باشد 

دارد و مي تواند اجازه ارتباط بين WANشبكه فرصت دانستن توانايي هر قسمت ار تجهيزات را روي 

.قسمت هاي مختلف تجهيزات را براساس تعرفه و توانايي هاي نشر شده ، صادر نمايد 

توانايي هاي مشابه سرويس آنالوگ بعالوه باند  Briisdn: اين نكته مهم ارزش بيان مجدد را دارد 

همچنين مي تواند يك يا دو پورت  Biisdnترمينال آداپتور . دسترسي وسيع تر فراهم مي سازد 

POTS را فراهم سازد كه اجازه استفاده از تلفن ها ، فكس ها و مودم هايي را كه كار بران هم اكنون

، شيفت دادن تبديل آنالوگ به ديجيتال از دفتر مركزي به POTSتاثير پورت . دارند را مي دهد 

.مكان مشتري است 

در سوئيچ مي Line cardتنها تفاوت مهم فيزيكي تجهيزات به كار رفته در محل ابتدايي مشتري و 

. يك برد مدار كامپيوتري است كه يك يا چند خط فيزيكي را فراهم مي كند ) Line card(باشد 

هر . ( دليل قيمت و سازگاري چيز هايي كه منتشر مي شود بسيار پر اهميت است اين موضوع به

.)تغييري در شكل فيزيكي موجود نياز به سرمايه گذاري دارد
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استفاده مي كند بي تواند با كسي كه هم اكنون از اتصال سرويس آنالوگ  Biisdnشخصي كه از 

توانايي هاي بيشتر نياز مند آن است كه هر دو سر هر چند كه. استفاده مي كند ارتباط بر قرار كند 

.انتهايي ديجيتال باشند

وقتي به سيستم سوئيچينگ يكساني متصل نباشد ، نمي تواند ADSLاين سرويس يكسان توسط 

ممكن است با استفاده از . همان طور كه به صورتمختصر مشاهده خواهيم نمود . فراهم شود 

HDSL2 ياSDSLسيم مشابه ، نوع يكسان دسترسي جهاني داده شودتوسط يك زوج.

سرويس SDSLيا HDSL2كه توسط Priisdnو (. است  Briisdnاين مزيت و عيب اصلي 

استفاده از سيستم سوئيچينگ يكسان دسترسي جهاني هم ارزي را فراهم مي سازد ) . دهي مي شود 

داشتن نوع مشابهي از دسترسي و سرويس . د ولي بار روي زير ساخت هاي موجود را نيز افزايش مي ده

توسط استفاده از سيستم سوئيچينگ در حال حاظر تنها تكنولوژي هايي كه به ADSLدهي با 

ISDN مربوط مي شوند )PRI وBRI ( اجازه اتصال جهاني را به همه كاربران موجود و جديد

.ارتباطات راه دور مي دهند
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اليه هاي فيزيكي 1. 2. 5. 2

– ITUتمام 3 T ISDN ) شاملADSL  ( همان . به نقاط دسترسي ارجاع داده مي شوند

نقطه واسط . ديده مي شود تمام نقاط دسرسي با حروفي مشخص شده اند 2. 2گونه كه در شكل 

"U"نقطه واسط . مكاني است كه زوج سيم وارد محل تجاري يا خانگي مي شود"R" اجازه دسترسي

دسترسي به مدارات واسط فيزيكي  "T"و "S"نقاط واسط . آنالوگ تجهيزات را به خط مي دهد 

از يك كشور يا منطقه به جاي  BRI ISDNبراي "U"نقطه واسط . تعريف شده عمومي را مي دهد 

ي بهتري را براي اجازه مي دهد تا واسطه فيزيكRBOCاين به  . ( ديگر خيلي مي تواند متغيير باشد

. تمركز خواهيم كرد "T"و "S"بنابرين روي نقاط واسط . ) شبكه موجود فراهم سازد

در طول خط از دفتر مركزي تا . در فصل يك در مورد مكانيزم كد گذاري آنالوگ و ديجتال بحث كرديم

اين يك . ودروي خط استفاده مي ش2B1Qمكانيزم كد گذاري شناخته شده با عنوان uنقطه واسط 

در مدار .و طيف نياز هاي فيزيكي خط را كاهش مي دهدQچهارم كد گذاري روي خط را مي دهد 

و نجهيزات ديجيتالي كاربران روشي با عنوان s tواسط تعريف شده عمومي و بين نقطه واسط 

pseudo ternaryكه سطح بي معني ولتاژ با. استفاده مي شودO و سطح باال و پايين باI توصيف

و كد 2B7Q. ولي به صورت متناوب براي باالنس كردن مشخصات الكتريكي  تغيير مي كند. مي شود
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گام بعدي  سازمندهي بيت ها  روي . نشان داده شده است2.3در شكل pseudo ternaryپينگ 

اينها مانند آن چيزي است كه در BRIISDNبراي . خط فيزيكي به صورت فريم هاي منطقي است

همان گونه  كه در مكانيزم  Iيا سطح پايين  Iاستفاده از سطح بااليي . نشان داده شده است2.4شكل

توجه .تعريف شد به مشخص كردن ابتدا و انتهاي فريم كمك مي كندpseudo ternaryكد گذاري 

يك كنيد كه پكت بسته و فريم به صورت  يكسان قابل استفاده اند در واقع يك فريم چيزي بيش از 

باالترين نرخ . فضاي فيزيكي است در حالي كه يك پكيت  يك دسته بندي در محيط فيزيكي است

uتوجه كنيد كه نرخ خط واسط . است192000و تجهيزات كاربر s tبين واسط BRIISDNسرعت 

بعالوه فريم هاي ساده براي نگهداري بيت dوbبراي مكالمه كانالهاي 140000است 160000فقط 

از روش كد گذاري يك چهارم  استفاده مي كند نياز به پهناي باند uهنگامي كه خط واسط . ستها ا

استفاده دقيق از بيت هاي گوناگون روشي است كه در كتاب هاي BRIISDNدر فريم .نصف مي گردد

براي بحث ما تنها نقطه با قي . مورد توجه قرار گرفته و به آن اشاره شده استADSL ISDLقديمي 

تر جاع  b,1,2و كانالهاي Dاينها به عنوان كانال . استTDMمانده قابل نوجه در اليه هاي فيزيكي 

براي سيگنالينگ  و برخي سرويس هاي داده كه مستقيما 160000با سرعت dكانال  . داده شده است

را روي 64000هر كدام كانال )  b2وb)b1كانالهاي . توسط شبكه فراهم گرديد استفاده شده است 

.شبكه فراهم كرده اند
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پروتكل هاي سوئيچينگ2-2-5-2

تعريف  ITU-Tاستفاده شده اصوال براساس دو پيشنهاد ADSL-ISDLپروتكل سوئيچينگ كه براي 

در سطوح دو OSIاينها پروتكل هاي استفاده شده براي ارتباطات داخلي سيستم هاي باز . شده است

يكي از چيز هايي است كه در اغلب پروتكل هاي مدرن براي سعي در OSIمدل. وسه تعريف شده اند

.به طور مفصل تر بحث خواهد شد10و 4در فصل هاي OSI. گسترش داخلي استفاده شده است

اين پروتكل سطح . اتالق شده است) d )LAPDبه پروتكل لينك دسترسي كانال Q.921پروتكل 

اينها پرچم هايي 2.5انند پنج قسمت اصلي ديده شده در شكل م. استHDLCبااليي كنترول لينك 

هستند كه داراي  يك فيلد ادرس يك فيلد كنترول يك رشته انتخابي از داده هاي  حمل شده توسط 

.فريم و فيلدي كه ميزان محدوديت و تشخيص و تصيح خطا را فراهم مي كند

اين الگو به HDLCبراي . ل گرديده استيك پرچم براي مشخص نمودن ابتدا انتهاي يك فريم ارسا

بين انتهاي پرچم يم فريم و ابتداي پرچم فريم ديگر يك . است01111110HEX 0x7eصورت 

فيلد آدرس اجزا  منتطقي فريم مورد . ممكن است باشدHDCLمقدار داده ثابت يا تكرار پرچم هاي 

ايد و برخي انواع منترول مشخص فيلد كنترول نوع فريم را مشخص مي نم. نظر را مشخص مي كند
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فيلد نهايي قبل از پرچم بستن رشته . كننده رشته اي از داده كه بايد مطابق فيلد كنتارول دنبال شود

استكه يك جمله مشخصه براي روش شمارش است كه ار داده باقي مانده براي FCSبررسي فريم 

توسط FCSوLAPDبراي . ي كندمحاسبه تعداد به منظور كمك به تشخيص صحت داده استفاده م

.عمل كرده استCRCدو بايت سيكل مضاعف بررسي 

مي تواند شامل اطالعات سيگنالينگ يا پروتكل هاي خاصي داده باشد هنگامي LAPDمحتويات فريم 

.خواهد بودQ.931به رفم مشخص شده در پيشنهاد . كه شامل اطالعات سيگنالينگ  است

بايت اول كه مشخص كننده پروتكل است تركيب . نشان داده شده است2.6فرمت كلي پيام در شكل 

8به گونه اي تعريف شده است كه مقدار Q.931براي . امكان پذير مي سازدdپروتكل ها را در كانال 

براي مشخص كننده پروتكل سينتكس  اجزاي فريم را تعريف مي 8استفاده از مقدار . را داشته باشد

.كند

تنها يك داده خاص CRVيك .را مشخحص خواهد نمودCRVطول مقدار مرجع مكالمه بايت بعدي 

. را مشخص خواهد يا به صورت جهاني خواهد بود) فعال يا در حال برقراري ارتباط(يا يك مكالمه 

)CRV با طول يا مقدارoمشخص شده است (.CRV از هر نوعي دنبال شده و نوع پيام تعريف مي

.بقيه پكت به مقدار نوع پيام بستگي دارد. شود
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: كه عبارت اند از. سه دسته اند. شامل شده اندQ.931انواع پيام هايي كه توسط 

براي .  پيام هاي نصب پيام هاي تخريب و پيام اطالعاتي كه در هر زماني ممكن است روي مي دهد

كه مهترين هاي اين () و اجازه اتصال ()  اتصال() شروع پيام () اجازه نصب : ع پيام هاي نصب مثال انوا

و INFORMATION.و  و  پيام هاي مهم در مورد پيام تخريب هستند () قطع . نوع هستند

PROGRESS-INFORMATIONبقيه جزئيات . پيام هاي مهمي در طول مدت ارتباط است

ه در مورد تجهيزات مهم است براي خواننده جذاب خواهد بود به كتاب هاي پيرامون پروسه ارتباط ك

.مطابق ليست قسمت مرجع ، ارجاع داده شده استISDNخاص 

2.5.2.3Data Protocols

سيگنالينگ غير قابل استفاده  مي باشد مگر اين مقداري از اطالعات بعد از اين كه ارتباط برقرار شد 

پيشتيباني از پروتكل هاي ) خاص زماني كه اتصال در حال برقرار شدن باشديا موارد. (ارسال شود

پروتكل . مي ناميم)  جديد(و ) قديمي(اطالعاتي گوناگون به دو دسته تقسيم مي شود كه آن ها را  

به منظور ISDNو ممكن است براي تجهيز . مي شودISDNهاي اطالعاتي  قديمي شامل پيش 

مي ) پروتكل هاي مودم(يك  گروه از اين پروتكل ها . الزم باشدRز طريق واسط پشتيباني  آن ها را ا

.كه از رشته هاي كارگتر اسنكرون با داده و حالت هاي دستور استفاده مي كند. باشد
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براي كنترل مودم و اطمينان  حاصل ATبرنامه هاي ارتباطي مخابراتي قديمي از رشته دستوري فكتو 

مود ديتا به منظور انتقال و ----كردن از اين كه مودم در فاز مناسبي صحيحي  است استفاده مي كرد

. دريافت اطالعات و مود دستوري براي تغيير مشخصه هاي مودم يا انجام سيگنالينگ مي باشد

. ا رشته هاي آسنكرون كاركتر استفاده شده استدو تا از پروتكل هاي وقفي سازگار آسنكرون رايج كه ي

V110وV120 كه هر دوي آن ها جز پيشنهادات . ناميده مي شودITU-T  مي باشد .V120 اصوال

رايج ترين  . اغليب در اروپا استفاده مي شودV110در حالي كه . در امريكاي شمالي  استفاده مي شود

مي ML-PPPنترنت پروتكل مولتي لينك نقطه به نقطه پروتكل  اخيرا با توجه به گسترش سريع اي

چند گانه بسيار مفيد و موثر Bاين پروتكل متراكم كننده در متراكم كردن پهناي باند كانال هاي . باشد

. مي باشد

مستقسم يا نياز به تعيين مسير به OSپروتكل هاي قالب گراي سريعتر هر كدام نياز  به دستيابي 

دو . مي باشد ML-PPPفريم  و X.25اين نوع از پروتكل شامل . را دارندLANمنظور دستيابي به

آسنكرون از طريق پورت سريال و آسنكرون از طريق  فرايند : وجود داردML-PPPحالت اصلي براي 

يك پروتك قديمي تر با تعداد زيادي شبكه هاي جهاني تاسيس شده مي OS .X.25كاربرد سرور 

X.25در آمريكاي شمالي معموال  كه به . ص از آن در اروپا استفاده استفاده مي شودو به خصو.  باشد

.را پيشنهاد مي كنندdروي كانال X.25مرتبط است گسترش يافته است زيرا  شبكه ها دسترسي 
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Bاين حالت به كابر اجازه مي دهد كه يك ارتباط پيوسته با اينترنت داشته باشد در حالي كه كانال 

. ال نباشد در شبكه سوئيچ شود مگر اين كه پهناي باند بيشتري مورد نياز باشداشغ

اجازه استفاده از لوله هاي پهن تر يا پهناي باند ديتا هاي ML-PPPحالت فريم رله اي و آسنكرون 

مفيد و قابل ADSLتعداد زيادي از تكنيك هاي مشابه براي . متراكم شده  را مي هدBكانال هاي 

.ه مي باشد كه بستگي به انتخاب آرايش و پيكر بندي صحيح دارداستفاد

ISDL2.5.3

يك نام غلط است از زماني كه تكنولوزي خط مشترك ISDNIDSLخط مشترك ديجيتالي 

به صورت  واقعي در ساختار شبكه ديجيتالي IDSNدرواقع از زماني كه . ديجيتالي به وجود آمده است

به كار برده شده است ما مي توانيم وانمود كنيم  كه اين لغت بيشتر براساس يك ساختار ذهني خلق 

.شده تا يك روش دسترسي

استفاده كردن از توانايي در حال پيشرفت كمپاني : يك نظريه ساده وجود دارد IDSLدر پشت ايده 

ها به منظور فراهم كردن سرويس PTTبراي امريكاي شمالي يا RBOCSي بل هاي عامل منطقه ا
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PSTNاما بارگذاري داده روي زير ساختهاي قديمي تر بدون نياز به دسترسي به BRIISDNهاي 

.در دفتر مركزي

ISDNآن ها پس با خط  . را خريداري كندBRIISDNكاربر مي تواند  قسمتس از تجهيزات راجع 

هر چند . كامل برقرار كنندBRIISDNتصال برقرار مي كنند اگر قصد داشته باشد ارتباط خودشان ا

اگر نياز باشد براي آنكه . قطع شده  داده مي شودDدر اداره مركزي هر پيام سوئيچ شدهاي روي كانال 

بين BRIISDNتجهيزات . تجهيزات كاربران عملكرد صحيحي داشته حقه هاي بكار گرفته مي شود

. كيلو بليت استفاده مي شود128نه است كه قادر به سرعت گو

و يا ML-PPPهر متراكم شده اي توسط سخت افزار و نرم افزار تركيب شده با Bهر دو كانال (

dو كانال هاي Bبا استفاده از هر دو كانال . كيلو بايت استفاده مي شود144باسرعت 

بايت BRIISDNرك به معناي آن است كه تجهيزات غير مشتBRIISDNتوجه كنيد كه استفاده از 

ISDNكيلو بايت ممكن است قادر باشد كه توسط بيشتر مصرف 128هرچند سرعت . هماهنگ شوند

.ي شودبانيپشتBRIISDNكننده هاي با تجهيزات 
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توجه كنيد كه . را نشان مي هدIPSLبا BRIISDNپيكربندي و آرايش اساسي ارتباط 2.7شكل 

واسط فيزيكي و پروتكل بايد با هر دو انتهاي خط فيزيكي xDSLبه همه تكنولوژي هاي مشابه 

.هماهنگ باشد

لزوما منتظر نمي ماند تا پروتكل در اداره مركزي BRIISDNتفاوت اصلي اين است كه تجهيزات 

مطمئنا كمبود هايي خواهد داشت اما اين سرويس مكانيزمي BRIISDNسرويس هاي . خاتمه بيابد

را در يك پتانسيل موقعيت BRIISDNبراي استفاده بيشتر از استاندارد هاي موجود به تجهيزات 

.هزينه پائين تر فراهم مي آورد

4.3.5HDSL2 / HDSL

نوان يك تكنولوژي به ع. به دو دسته تقسيم مي شوندHDSLخطوط مشترك ديجيتالي سرعت باال 

هر چند بايد معموال ADSLارسال فيزيكي ممكن است براي دسترسي معمولي استفاده شود  مشابه 

. به صورت اليه فيزيكي براي ارسال هاي بدنه ديجيتال استفاده شود

ناميده مي شود و اجازه مي دهد سرعت ارسال به صورت T 1در امريكاي شمالي و زاپن اين نوع ارسال 

استفاده مي E1در اروپا و قسمت هاي زيادي از جهان  استاندارد . مگا بايت برسد1/544جهتي به دو 

توجه كنيد كه كاربرد در كشور هاي خاص بسته به . فراهم مي كند2.044شود كه سرعتي معادل 
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نشان داده شده است ساختار2-8همان طور كه در شكل . تجهيزات و انتخاب هاي شبكه متفاوت است

ميكرو 125هر فريم در . مي باشدTDMبا شكاف Bكانال 32يل 24هر كدام مثال T1 , E1فريم 

فريم Bبراي هر كانال 64000فريم در هر ثانيه و با سرعت 8000دادن . ثانيه ارسال  داده مي شود

انتقال ميBRI Uبه عنوان خط وسط 2B7Qبا استفاده از كد پينگ فيزيكي يكسان ADSLهاي 

روي هر 800برابر گرديده است  و يك سرعت قابل استفاده ممكن 5به هر حال سرعت ارسال . يابد

.زوج تابيده شده تكي را مي هد

.  و هم چنين متوسط ارسال فيزيكي اصولي را نشان مي هدE1,T1اين شكل تفاوت واقعي بين 

كه از يك خط ارسال )  ITU-Tه برگرفته از نظري(نشان داده شده است 2-8ساختار فريم در شكل  

واقعي HDSLيك فريم . نشان مي دهد E1,T1تكي انتظار مي رود و شكل يك فريم منطقي براي 

بعالوه يك باال  DS-0اغلب اشاره مي كند به كانال هاي 64سريعتر از كانالهاي HDSLبه دو فريم 

6در هر HDSLهر فريم مشاهده مي كنيد 9-2همان طور كه در شكل . دستي تقسيم مي شود

توجه كنيد كه اين شكل نشان مي هد كه داشتن تعداد صحيحي از فريم . ميلي ثانيه تكرار شده است

HDSLدر هر ثانيه غير ممكن است.
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اين ها عبارت اند از قسمت جلويي باال دستي كه تشكيل . قسمت منطقي است4داراي HDSLفريم 

بيت كه با HDSL2بيت بعالوه واحد باال دستي جلويي 14يك واحد سنكرون كننده : شده است از 

بستگي به تعداد زوج هاي تابيده شده دارد يك گروه واحد 2و 1گروه داده دنيبال مي شود گروه 12

گانه باال دستي هستند  روش ديگري براي قرار دادن  اين 12بيت سپس گروه HDSL10دستي باال 

كيلو 64كانال  داده 12كيلو بايت داده را ارسال نمايد يا 768مي تواند HDSLاست كه يك خط 

.باال دستي16بايت بعالوه تقريبا 

. را دارد2/044تي معادل سرعE1و يك 1/544سرعت ارسال T1اشاره كرديم كه يك فريم 

از سه E1از دو زوج و T1. با استفاده از چند زوج تابيده اين عمل را انجام مي هدHDSLتكنولوژي 

و استفاده از همان  زوج سيم هاي تابيده DSLاين باعث تقويت  ايده تكنولوژي . زوج استفاده مي كند

با استفاده  از چند زوج به پهناي باند بزرگتري دست خواهيم . مرسوم مورد استفاده از ارسال آنالوگ شد

.يافت

استفاده از دو خط آنالوگ در يك سرعت . همچينين چيزي در مورد خطوط آنالوگ نيز صادق است

بسته به تجهيزات  خاص و ساختار تعرفه در يك . ا مي دهدر7/2اجازه دستيابي به سرعت  33/6
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يك bمنطقه شايد براي مصرف كننده استفاده از دو خط آنالوگ ارزان تر از سرمايه گذاري در كانال 

BRIISDNباشد.

سيگنالينگ با استفاده از كانال مشترك سيگنالينگ25.4.1

موجود HDSLسيگنالينگ بايد روي خط برخي انواعPSTNبه منظور فراهم كردن دسترسي به 

.باشد

شبكه قديمي تر كه از فرم سيگنالينگ  استفاده مي كرد و . دو ذاقه عمده در اين زمينه وجود دارد

CAS اين بدان معناست  كه يك بيت توسط كانال خاصb به اشتراك گذارده شده و براي اهداف

.فاده مي شودعمومي سيگنالينگ در دوره هاي گسترده زماني است

به طور خاص تري با عنوان  سيگنالينگ ارجاع داده شده CASسيستم T1براي ارسال سيستم ارسال 

بيت شكاف هاي زماني براي هر كانال داراي يك بيت اختصاص 8اين به اين دليل است كه هر . است

640000از كانال 7/8بيت از داده باقي مي ماند يعني 7داده شده به اهداف سيگنالينگ استپس تنها 

.تصادفي نيست56داده را ممكن مي سازد عالقه به مودم هاي 56باقي مي ماند كه 
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در يك مدار سرعت T1در ارتباط با قسمت گلوگاه ها مي توانيم ببينيم كه استفاده از  در محيط ارسال 

مريكاي شمالي و در آISDNاين تفاوت اصلي در استفاده از . كاهش خواهد داد56ارسال را تا 

.اروپاست

از 1/4يكي از كانال هاي به سيگنالينگ اختصاص مي يابد كه اين امر با E1در اروپا با سيستم ارسال 

زيرا چيزي كه انجام مي گيرد 1/4مي گوئيم . بيت هاي هر كانال به اهداف سيگنالينگ انجام مي شود

اين باعث كند شدن . انال انتخاب مي شودفريم براي حمل بيت هاي سيگنالينگ در هر ك4آنست كه 

داده را به 64000كانال باقي مانده همچنان مي تواند 30سرعت سيگنالينگ مي شود ولي هر يك از 

.اروپايي وجود نداردISDNدر 56و 64بنابراين مشكل عملي .طور كامل حمل كنند

2.5.4.3HDSL ياHDSL2

HDSL2ج و نرخ بيت باال يا خط اشتراك ديجيتال با تك زوSHDSL از نقشه هاي تكنولوژي

T1,E1 استفاده مي كند ولي به دنبال افزايش پهناي باند يك زوج تابيده براي نقاطي است كه سرويس

كد ADSLمشابه به . بيان شد1995اين مفهوم در گروه در زئون . مي تواند براي تك زوج فراهم شود

همچينين مشابه به . تيابي به اين سرعت ها پيشنهاد شدپينگ هاي استاندارد مختلفي براي دس

ADSLبه .. توانايي دسترسي به اين سرعت ها وابستگي زيادي به شرايط  و طول حلقه محلي دارد

لطفا توجه كنيد . استSHDSLفوت نهايت فاصه در نظر گرفته  شده براي 10/000طور كلي فاصه 



94WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                 

است اما با افزايش تعداد HDSLتعريف نرمال فريم  12DS-0كه هر چند كه گروه هاي داده با سايز 

با افزايش هاي E1اين امكان وجود دارد كه تنها از زوج تابيده براي فراهم كردن 16گفته مي شود تا 

.استفاده كردHDSLمشابه در 

در  DS-0تا زماني كه فريم ها براساس ارسال درواحد زمان تعريف مي شوند افزايش تعداد گروه هاي 

همچنين افزايش در .  ميلي ثانيه  تعداد بيت هاي كلي ارسالي  در ثانيه را افزايش خواهد داد6هر 

.طيف فركانسي مورد نياز  و شايد كاهش در فاصله هاي قابل سرويس دهي

2-5-6ADSLوRADSL

و خط اشتراك ديجيتال نا متقارن با نرخ تنظيم شده ADSLخط اشتراك ديجيتالي نا متقارن 

RADSL را مي توان به عنوان يك تكنولوژي يكسان فرض كرد واين به دليل عدم وجود تفاوت معني

از تابعي RADSLتنها تفاوت وافعي آن است كه . دار در فيزيك پروتكل و سطح بين اين دواست

ميكي پهناي باند كه اغلب بر مبناي شرايط  خط و نياز كمك مي گيرد كه اغلب با هر دو تغيير دينا

.هاي ديگر است عمل مي كند
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ADSL همانندHDSL مكانيزم فيزيكي خاصي را براي دريافت و ارسال فراهم مي كند اما به خودي

به روشني استفاده از اليه ADSLساختار . خود نحوي استفاده از سرويس را مشخص نمي نمايد

اين براي استفاده . يف مي كند و اين موضوع در فصل سوم با جزئيات ارائه خواهد شدپاييني را تعر

مستقيم از روش هاي سيگنالينگ  مناسب نيست ولي مي توانيد در حالت انتقال آسنكرون كه ممكن 

.است داراي سيگنالينگ  به عنوان  بخشي از پروتكل مورد استفاده قرار گيرد

كه هر يك . عنوان مكانيزم كد گذاري براي  اليه فيزيكي پيروي مي كننداساسا از به ADSLتجهيزات 

به عنوان مكانيزم اصلي در مشخصات DMT. به باند جداگانه باال پايين براي  مسير داده وابسته است

به قدر كافي به عنوان تكنولوژي راه دور ADSLتا زماني كه .  پذيرفته شده استADSLبراي 

متصل شود كه تا وقتي كه سر هاي انتهايي WANسترسي گسترده بايد به يك مناسب نباشد براي د

.در تكنولوژي در حال استفاده با يكديگر سازگار باشند موضوع مهمي نيست

تصميم گيري . تا زماني كه هيچ كانال سيگنالينگي براي ساختار فريم در سطح پايين بيان نشده است

.به ديگر سر ها مي باشد به تجهيزات سپرده شده استدر مورد اينكه چگونه نيازمند اتصال 

يا ارائه ISPاين انتخاب شامل ار تباط مستقيم در يك يا نيمه دائمي  خط ارتباط داده به يك 

ساير انتخاب ها رتورها را به دفتر مركزي مي آورند بنابراين داده مي . كنندگان ديگر سرويس داده است

هناي باند بيشتري توزيع شود كه احتماال توشط دفتر سوئيچينگ عمل با پLANتواند  در يك حالت 
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سرمين سري از انتخاب ها پروتكل هاي سيگنالينگ باند وسع را با عنوان  در ساختار .  مي كند

ADSLحمل مي كند.

كه در دفتر مركزي يا DSLمدل دسترسي . امكان  خوبي براي اين موضوع استATMسيگنالينگ 

نتهايي موجود است داراي نياز هاي حياتي به سر يابي مناسب براي داده از حلقه محلي شبكه سر ها ا

ADSLاست.

با تمامي انتخاب هاي اتصال كه موجود است چيزي كه بينهايت مهم است آن است كه كالس هاي 

كه براي اين گونه تجهيزات تعريف شدهاند مي توانند با سرويس ها ي ADSLدسترسي به واحد هاي 

كه مي خواهند به ADSLبراي مثال يك كالس خاص شايد براي تجهيزات . خاصي استفاده شوند

چنين كالسي شايد موجب استفاده از . متصل شوند تعريف شده باشدISPدفتر مركزي فراهم كننده 

TCP/IP در ساختارPPP HDLCكالس  شايد نيازمند دسترسي به شبكه راه دور باشد و اين . ودش

. اين پروتكل ها بعدا در اين كتاب پوشش داده خواهند شد.  باشدAALSدر ATMشايد به معني 

داراي نياز هاي و انتظارات خاص 56مشابه به مودم هاي PRI ISDNو BRIروش هاي دسترسي 

با گروه هاي ذي نفع خاص ديگر به تحقيق و بررسي در در برخوردADSLحوزه . پروتكلي هستند

به صورت خاصي در اين SANGسيستم گروه معماري شبكه . مورد اين آيتم ها اداره خواهد داد

.موضوعات فعال است
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2.5.7BRIISDN

آنست كه به گونه اي طراحي گرديده كه در محيط باند ADSLيكي از قسمت هاي خاص و برجسته 

در . اين اجازه دور دسترسي در آن واحد مي دهد. ازه استفاده باقي مي ماندهمچنان اج4پايه 

BRIISDN نيز اين موضوع صحت دارد با پورتهايPOST البته در موردADSL كمي تفاوت وجود

به خط ديجيتال در تجهيزات مشتريان صورت مي POSTتبديل سگنال هاي  BRIISDN. دارد

فراهم گرديده 2010دو گروه دسترسي روي حلقه محلي يكسان مطابق شكل ADSLبراي . گيرد

.است

تا هنگامي كه اينها دو تكنولوزي مجازي دسترسي هستند ضروري است كه پيش از استفاده آنها را مجزا 

اساسا اينگونه بيان مي دارند كه خط ممن است هر دو گروه دسترسي ADSLمشخصات اوليه . نماييم

پيش از ورود به دفتر مركزي يا منزل به دو تكنولوژي  مجزا 2010مل نمايد و مطابق شكل را با هم ح

تنها مربوط به ADSLتنها مربوط به ADSLاين بدان معناست كه تجهيزات . تفكيك گرديده است

ADSL باشند و تجهيزاتPOST شامل مدار سوئيچ ممكن است تنها مربوطبه طيف صداي آنالوگ

.باشند

هر چند كه دو شكل وجود . دو تكنولوژي با يكديگر بر روي محيط مشترك ساختار خوبي استحفظ

اشكال اصلي آنست كه اين نياز به نصب جدا كننده در نقطه دسترسي براي خط دارد مكاني كه : دارد



98WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                 

ه دومين نگراني مربوط ب. حلقه محلي وارد ساختمان مي شود يا امكاني كه وارد دفتر مركزي مي گردد

نياز به دو شبكه سيم كشي متفاوت بود يكي براي استفاده از صداي موجود و ديگري شبكه مجزاي 

هر دو باعث افزايش هزينه نهايي براي مشتريان  مي شود و اولي  ADSLجديدي براي استفاده  با 

. د مي شودسبب ايجاد تاخير هايي بواسطه اينكه اپراتورها در دفتر مركزي بايد تجهيزات كنترل نماين

.تاخير ها و افزايش هزينه باعث كند شدن گسترش تكنولوژي هاي جديد مي شوند

اينگونه بيان مي دارند كه اساسا بايد ADSL Lineيا CDSLمصرف كننده خط اشتراك ديجيتال 

اين رويكرد به جدا كننده . فراهم باشدPOSTو ADSLامكان استفاده از سيم كشي موجود براي 

اجازه عبور مي 4انه نياز دارد فيلتر هاي پايين گذر براي هر ورودي آنالوگ كه در باند پايه هاي چند گ

هر چند نياز به سيم كشي مجدد نيست ولي هزينه .ADSLدهد وفيلتر هاي باال گذر براي تجهيزات 

تلفن ها نهايي بر اساس تجهيزاتي مصرف كننده واقعا نياز دارد خواهد بود اين تجهيزات شامل تعداد 

.است.... وADSLفكس ها مودم هاي دسترسي به 

بحثمان پيرامون تاثير بر توانايي حمل داده با پهناي باند باال را بياد آوريد اين سوال مطرح مي شود كه 

بنابراين . تاثير گذارد؟ بله ساختار باعث اين تاثير شدADSLآيا ساختار  بر توانايي حمل رشته داده 

اين اجازه استفاده بيشتر از سيم كشي موجود را با مداخله . داراي دو جز استADSL Lineايده 

هميچينين . كمتر كاركنان شبكه را ميدهد ولي در عوض باعث كاهش سرعت موجود روي خط مي شود
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كاهش سرعت خطوط به دفتر مركزي اجازه  مي دهد كه به جاي آنكه تعرفه را بر اساسا فاصله از دفتر 

.ايط خط قرار دهد روي يك سرويس تكي تعرفه قرار دهدمركزي و شر

همسايگان نزديك ممكن . كامل مي توان سطوح مختلف سرويس را داشتRADSLبه عبارت ديگر با 

كامل را داشته باشند در حالي كه ديگران تنها قادر به فراهم كردن 4است امكان دسترسي به سرعت 

مساوي براي اين دو سرويس منصفانه نباشد و در عين حال شايد دريافت هزينه. باشند800دسترسي 

به يك سرويس پايين تر CDSL. قبل  از نصب كار دشواري استRADSLنشخيص سطح سرويس 

.اجازه مي دهد كه نياز هاي مداخله فيزيكي كم را فراهم سازد

2.25.8VDSL

BRIISDNبعدي سرعت از كه به عنوان پشرويVDSLخط اشتراك ديجيتال با سرعت خيلي باال 

سرعت بيشتري را فراهم مي سازد اما ADSL.در نطر گرفته شده استVDSLو ار آن تا ADSLيا 

به هر حال از همان خطوطي كه . نيازمند  ساختار جديدي براي دسترسي به سر ها ي غير ثابت است

.نيز استفاده كردADSLمانند  يا  مي توان براي . استفاده شدXDSLبراي ساير سرويس هاي 
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VDSL فوت محدود شود2000تا 1000نياز مند محدوديت مسافت است و بايد محدوده مثال به .

انتظار مي رود VDSLاستفاده از تكنولوژي . افزايش يابد50تا 30كيلومتر و سرعت به 6/0تا 3/0

ن استفاده تعداد زيادي داشته باشد زيرا به منظور عملي كردFTTCكه رابطه تنگاتنگي با گسترش 

حلقه محلي را HABاين واحد هاي . احتماال استفاده شده استHABيك سيستم VDSLواحد 

شيفت خواهند داد تا دسته هاي فيبر نوري متمركز گرديده و به سمت سوئيچ يا مسير يابي هدايت 

اين مرحله گوياي اين است كه زيرساخت هاي فعلي به كندي جايگزين  مي گرند و اين . شوند

شبكه هاي . مي يابدجايگزيني از شبكه هاي راه دور آغاز شده تا كاربران نهايي تجاري و خانگي ادامه 

همچنان  بيشترين استفاده را T1,E1راه دور از انواع خيلي سريع هستند اما بدنه هاي بر مبناي مس 

كه . شبكه هاي راه دور براي سرويس هاي جديد نياز به ظرفيت ارسال در حد گيگابايت دارند. دارند

ر هاي نوري به هاب هاي همسايه تنها و حل كردن اين فيب. احتماال با فيبر هاي نوري مسير خواهد بود

. اين اجازه را به سيم كشي هاي موجود مي دهد كه مناطق و خانه ها را در سطح يكساني نگه دارد

.به تفضيل بيان خواهد شد10و استراتؤي هاي انتقال  ممكن در فصل VDSLاستفاده از 
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XDSLخالصه اي از خانواده 2.6

در حال حاضر موجود است اگر تاثير ديجيتال را بر مودم XDSLگسترش زيادي از تكنولوژي هاي 

روش هاي . اينها اساسا تكنولوژي هاي هيبريد هستند. هاي سرعت باالي آنالوگ فعلي در نظر بگيريم

راهم شدن اين باعث ف. دسترسي و اجازه جايگزيني ديجيتال براي ورود به شبكه هاي راه دور را ميدهند

و عبور دادن اطالعات مطابق شبيه امكان استفاده از ظرفيت هاي WANسيستم كنترولي مستقيم 

باعث ايجاد مكانيزم ساختار بندي SHDSL2/ HDSLو HDSL.  كانالهاي داده ديجيتال است

امكان دسترسي با سرعت متوسط بدون SDSL. براي كمك فراهم كردن اين تكنولوژي ها شده است

.از به تغيير كابري زوج سيم ها هاي تابيده تكي را مي دهدني

ADSL نيازمند جايگزيني زير ساخت ها ست و انتقال  را براي همسايگان خيلي نزديك انجام مي

در برگيرنده استراتژي هاي انتقال از شبكه هاي XDSLبنابراين در حالت كلي تكنولوژي هاي . دهد

.است2000سالهاي تا سيستم هاي هدف 1800سالهاي 



102WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                 

فصل سوم

ADSLپروتكل هاي اليه فيزيكي 

ابتدا در آزمايش  براي حل نياز مطالبه تصوير ADSLتكنولوژي خط اشتراك ديجيتالي نا متقارن 

به هر حال از . استفاده شده است8يك رشته تصوري مناسب است هر چند استفاده از . انديشيده شد

در ابتدا براي فراهم كردن انتقال  تا . ت و به جز اصلي سرويس تبديل شدآن پس اينترنت گسترش  ياف

براي رشته هاي بااليي طراحي گرديده پيشرفت 128تا 46در مسير هايي پاييني رشته و انتقال 8

.عملي مختلف مشخص كرده اند كه اين موضوع براي اغلب حلقه هاي محلي واقعي عملي نيست

وابستگي زيادي به توانايي دارا بودن قابليت تطبيق XDSLلوژي هاي و اغليب تكنوADSLگسترش 

اين اغلب اجازه فرآيند خيلي سريعي از واحد هاي داده و توانايي .را داردVLSIمداري و استفاده از 

.الگوريتم هاي تغيير و سازماندهي هاي سريع بر ميناي تغيير شرايط خط را خواهد داد

SDSLاستفاده شود در والقع ADSLبراي 2B1Qد گذاري خط اين امكان وجود داشت كه ك

قطعي شده است مي باشد به هر حال تنوع در CDSLداراي سرعت ارسال يكساني مانند آنچه براي 

در عوض مكانيزمي كه اجازه شكستن آسان . زياد قوي نباشد B1Q2خط باعث مي شود كه رويكرد به 

و براي موقيعت ها تطبيق نرخ . طيف فركانسي به زير واحد هايي را ميدهد مورد بررسي قرار گرفته است
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در هر مورد اين قابليت وجود دارد كه چگالي اطالعات بيشتري در . اينها مي باشند. بسيار مفيد است

.وجود داردCHORDيا سيستم 3Dده از كدينگ واحد زمان با استفا

3.1QAM/CAP

CAP در واقع يك زير مجموعه ازQAMاست .QAM از سه ديمانسيون براي فراهم كردن متغيير

بهر ، فاز و فركانس در كل يكي از اين : اين ديمانسيون ها عبارت اند از . ها استفاده مي كند

CAPو APبه عنوان بخشي از . تي در نظر گرفته مي شوندديمانسيونها مثال فركانس مقدار ثاب

يك موج : سومي حمل نيگردد . در اين نوع از سيتم كدپينگ دو سيگنال مجزا ساخته مي شود

و اختالف فاز دارند مطابق شكل : طبيعتا موج سينوسي و كسينوسي . سينوسي و يك موج كسينوسي

تف فاز داشته باشند يكي از قسمت مثبت آغاز مي اخا80فاز موج سينوسي يا كسينوسي 3.1شكل 

شود در حالي كه ديگري از قسمت منفي شروع مي شود يا اينكه شيفت فاز براي بدست آوردن هر 

بنابراين براي هر موج . هر موجي مي تواند  بهر هاي مختلفي داشته باشد. ارتباط ديگر امكان پذير است

گانه فاز قرار داشته باشد و 4رد كه در يكي از موقعيت هاي سينوسي يا كسينوسي اين امكان وجود دا

اين چهار موقيعت در دو بهره سينوسي و كسينوسي . يكي از دو بهره متفاوت را  به خود اختصاص دهد

.ليست شده است در اختيار قرار مي دهد3.1و مقيعتهاي ممكن را در همان كونه كه در جدول 
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د دراد و تنها هنگامي كه به سينوس و كسينوس به صورت ايده آل خطاهاي فاز در حالت واقعي وجو

بنابراين در فرآيندي كلي كد پينگ و كد پينگ ممكن است حامل هاي . نگاه كينم از بين خواهد رفت 

.مدوله نشده همراه سيگنال مرجع فرستاده شود

سينوس و ساخته مي شودQAMگانه كه در 16همچنيين ممكن است براي هر يك ار حاالت 

بهره 4بهره ممكن براي سينوس در 4بنابراين  . متغيير را به خود اختصاص دهند4كسينوس يكي از 

.مقدار متغيير ممكن راي براي سيكل موج خواهد داد16ممكن براي كسينوس  بار ديگر 

ه اين بدين دليل لست كه نياز ب. ممكن است به ارجاع شودQAMماتريس اختصاص داده شده به 

اين بدان معناست كه ضرورتي ندارد كه بتوانيم در يك فرم ماتريسي . استفاده از همه متغييرها نيست

.ساده قرار دهيم

مالتي تون گسسته2.3

DMT  اغلب باCAPدر واقع .  به عنوان تكنولوزي  هاي متداخل بحث مي شوندDMT روش هاي

به هر حال تفاوت حتي اصلي در . را مورد استفاده قرار مي دهدQAM/CAPكد گذاري مختلف 

برخي اوقات . آزمايشگاه بل پي ريزي شد و آن ايده شكستتن طيف فركانسي به كانالهاي مساوي است

.اينها به عنوان در نظر گرفته مي شوند
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واخت طيف باند هاي با تقسيم يكن. گسترده مي شود1/1تا تقريبا 0طيف براي استفاده معقول از پايه 

م توجه كنيد كه وقتي حساب كينم متوجه مي .زير كانال براي اطالعات وجود دارد25اماكن داشتمن 

شكستن طيف هيچ گونه اطالعات ظريف اجرايي را به آن . در واقع استفاده شده اسيت1/104شويم كه 

.مي گويند

سيگنال در هر 4000پداده را محل نمايد 64مي تواند 4بگذاريد اين گونه بيان كنيم كهزير كانال 

16زير كانال ظرفيت تئوري بيش از QAM16256متغيير در هر سيكل با استغفاده از 16ثانيه با 

مگر در آزمايشگاه و موقيعت هاي . در واقع همچينين سرعت اغلب عملي نيست. مي تواند فراهم كند

انجام مي داند كه باعث 8QAMينگ تنها يك بيت هاي گنترول شده ابتدا خيلي  تز طرح هاي كد

براي صدا ازارد 4تا 0سپس مهم آنست كه پهناي باند پايين .. ميشد8كاهش پهناس باند ممكن تا 

6تا 1به باند هاي مكامه زير باند هاي ADSLبراي جلوگيري از نشست فركانسهاي . گذاشته شود

نگه داشته شده ADSLل مكالمه و نخستين كانال فعال اغلب براي رزوو يك گارد باند بين كانال فعا

شرايطي پيش مي آيد كه ممكن . هر گاه از يك فركانس يكسان براي انتفال دو طرفه استفاده شود. اند

اين هنگامي اتفاق  مي افتد كه سيگنا ل ارسالي به مسير ابتدايي خود بازگشت . است  انعكاس رخ دهد

نثي كننده هاي اكود انعكاس وجود دارد كه اساسا تفريق كننده هستند و انواع مختلفي از خ. داده شود

بايد Helloاگر شخصي در درهاي بگويد . بعد از مدت تاخير مشخصي از سيگنال اوليه كم مي شوند

كه كمي  بعد بر مي گردد را تفريق كنند تا چيزي كه شخص ديگري در اين لحظه قابل Helloاينها 

.فهم باشد



106WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                 

ل خنثي كننده هاي انعكاس به صورت مسئله اي قابل بحث در آمدهاند ولي همچنان انعكاس به هر حا

هاي چند گانه مي توانند مشكلي براي تخريب سيگنال باشند اگر زير كانال هاي متفاوت براي جهت 

يكي براي گفتگو براي : به صورت سه نقطه دسترسي در آمدVTPبنابراين . هاي متفاوت استفاده شدند

تا وقتي كه كانالهاي كامال مجزا . اده از كاربر تا دفتر مركزي و يكي براي داده از دفتر مركزي تا كاربر د

.بتشند مشكل اندكي در مورد انعكاس وجود خواهد داشت

3.3ASNI T10413

تنها ASNI T10413براي نخستين بار منتشر شد مشخصات  ITU-Tكه پيشنهادات 1999تا سال 

زيرا اواليه دليل آزمايشات . جه كنيد كه اين ضرور تا چيز بدي نبود .ت. بودADSLسند عمومي براي 

صورتگرفته بود ANSIبرپايه مشاركت سند ADSLگسترده و كار هاي تجربي كه در مورد 

اليت ADSLثانيا نيازهاي . با چيزي كه منتشر شده بود خيلي شباهت داشت ITU-Tپيشنهادات 

به بيان ديگر امكانات و سرويس هاي خاص محدود خواهد شد و . يلي كمتر از انواع نيازمندي ها بودخ

. بيشينه سرعت مجاز كاهش مي يابد و از تجهيزات مورد نياز در محل مشتريان اجتناب خواهد شد

به عنوان مرجع 1نشريه .. به عنوان سند پايه  معقول استASNI T10413بنابراين مطالعه 

. همچنان اجازه طراحي و استفاده از تجهيزات معادل را مي داد2جهيزات مختلف استفاده شد و نشريه ت

2و 1تفاوت هاي اندكي بين نشريه . هنوز در حالت پيش نويس است ممكن است تغيير نمايد2نشريه 

. استATMو تاكيد بيشتر بر ADSLوجود دارد و تفاوت اصلي تاكيد بر استفاده غير ساختاري از 
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مانند انعطاف پذيري در STM ADSLانعطاف پذيري بيشتري براي CDSLاحتماال در آماده سازي 

پيرامون جنبه 2و 1ظرفيت حامل اضافه شده است بخش بعد را مالحظه نمايدهر دوي نشريه هاي 

.بحث مي كندADSLهاي مختلف 

جزئيات سعي در آوردن مجدد در اين قسمت بحث مي شود ولي 2و 1نشريه  T1.413نقاط 

نخست آنكه سبط كامل سند نياز  به يك كتاب برزگ دارد و . نخواهد داشتANSIمحتويات سند 

از دقت اختصار  بيشتري برخوردار ANSIبررسي مشخصات اخير . عملكرد مفيدي را با عث نمي شود

بايد با انواع تجهيزات نيمه مسئله ديگر اين است كه اغلب دستكاري هاي الكتريكي  خاص . خواهد بود

همان گونه كه در ابتداي فصل . بررسي مي شود5اين موضوع با جزئيات در فصل . هادي انجام شود

قابليت سرعت باال تصيصح خطاي تكنولوژي هاي خطوط ارسال را VLSIاشاره شد تنها تكنولوژي 

واكنش مناسب در مقابل تغييرات ضروري است كه قادر به پشتيباني  از سرعت خط و نشان دادن . دارد

و فريم ها و ADSLاين بخش اهداف محلي و ساختار سوپر فريم . باشد« شرايط خط و نياز هاي آ

بايت هاي خاصي كه به عنوان مرجع مستقيم و سريع در مقابل تجهيزات مدار هاي واسط ساخته شده 

.خواهد دادتوسط سازندگان چيپ هاي نيمه هادي استفاده شده است را توضيح 
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خط اشتراك ديجيتالي نا متقارن -شبكه واسط نصب مشتري: اينگونه عنوان گرفتT1.413سند 

ADSLو بر . واسط فلزي به بيان ديگر سند دفتر مركزي و تجهيزات كاربران را در نظر داشته است

اده شده نشان د2.3مدل كلي سيستم مرجع در شكل . مبناي مدارات الكتريكي مسي واقع شده است

تفاوت بين . را مي دهدADSLاست كه بلوك هاي كاربردي كلي مورد نياز براي فراهم كردن سرويس 

برداشتن جدا كننده و نياز به فيلتر پايين گذر قبل از هر يك از تجهيزات CDSLاين دياگرام و 

POST و فيلتر باال گذر قبل ازATU-R فيلتر بال گذر ممكن است با تجهيزات . استATU-R 

.احتماال جعبه مجزايي خواهد بودPOSTتركيب شده باشد ولي فيلتر پايين گذر براي تجهيزات 

.را نشان مي دهد ADSLATU-Cدفتر واحد مركزي انتقال 3.3شكل 

ATU-R  مشابه به نظر مي رسد بجز آنكه كانالهاي سه گانهLSX باال گذر خواهد بود و طيف متغيير

اضافه كرده  ATU-Cرا به NTRمرجع زماني  شبكه 2نشريه . تغيير مي كندZNو XNهاي 

توجه كنيد كه تنها دو . ناميده شده استSTMاست و اين  چيزي كه هم اكنون مدل مرجع انتقال 

صورت مكي گيرد در LSXتنها روي زير كانالهاي  دو گانه  ATU-Rانتقال هاي . تفاوت وجود دارد

همچنين . داردLSXو كانالهاي دو گانه ASXانتقال روي هر كانال پتانسيل ATU-Cحالي 

ATU-R  كانال اول محدود مي شود و اين در حالي است كه 23بهATU-C  كانال 256به همه

مي تواند انتقال  ATU-Cداده بيشتري را  ATU-Cاصوال . در بقيه موارد مشابه اند. دسترسي دارد

.دهد
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تفاوت اصلي بين مدل . نشان مي دهدATMرا براي انتقال  ATU-Cمدل مرجع فرستنده3.4شكل 

 ATU-Cبراي انتقال پايين گذر با AS1به صورت اختياري ASآنست كه STMو ATMهاي 

قبل از انتقال از كانالهاي حامل TCاز يك اليه سلول ATMXهر خط انتقال . استفاده شده اند

AS0 ياAS1براي . عبور مي كندATU-R  رشته هايATMX از كانالهاي حاملLS0 ياLS1

.فرستاده مي شود

كانالهاي حامل3.3.1

ADSL اينها .. قسمت تقسيم مي شوند2داراي مفهوم يكساني از كانالهاي حامل است هر چند آنها به

هستند  كه اجازه  كانالهاي باال گذر و پايين DUPLEXدو طرفه SIMPLEXكانالهاي يكطرفه 

ناميده شده است چهار امكان براي STMحالت 2در مطلبي كه در نشريه . چند گانه را مي دهندگذر 

تقسيم 536/1ناميده شده  و به چندين ASXكه WAكانالهاي يكطرفه وجود دارد براي تجهيزات 

.شده است
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ايده كلي 2نشريه. پيرامون تراكم ترافيك داده مطابق كالس انتقال بحث مي كندT1.413از 1نشريه 

B را به عنوان بيشينه مقادير با 1از طيف هاي يكساني را حفظ مي كند اما كالس هاي انتقال نشريه

.هر طور كه امكان پذير است در نظر مي گيردDMT23مينيمم يك زير كانال تكي 

3كالس . را داراست608/4نرخ 2كالس .هستند144/6داراي نرخم كلي تراكم داده 1كالس انتقال 

/ اين كالس ها اصوال براساس كوتاه ترين مسير . است536/1داراي ظرفيت 4و كالس 072/3داراي 

ASXكانالهايحامل دو طرفه . كمترين ظرفيت ، تنظيم شده اند/ بيشترين ظرفيت تا دورترين مسير

در كالس انتقال AS0.براي هر كانال يا وابستگي كلي به كالس هاي انتقال است536/1داراي چندين 

536/1داراي آخرين AS0داراي و AS0يا .را با بدون هيچ ظرفيتي داشته باشد 144/6مي تواند 1

.حالتهاي ممكن را به اختصار نشان مي دهد2/3جدول . موجود باشد

تراكم ممكن نهايي . نوع اروپايي اتفاق مي افتدE1مشابه به مورد خطوط  نوع نوعي طيقه بندي 

به A0,A2به هر حال كالس هاي انتقال به ترتيب داراي مقادير ممكن و تنها . است144/6همچنان 

.عنوان زير كانال وجود دارند

. آن كانالهاي  هستندزير كانالهاي روي .طبقه دوم از يزر كانالهاي حامل حامل هاي دو طرفه هستند

سنكرون شده باال دستي حمل ADSLكنترل به عنوان سرپرستاست و براي انتقال در يك Cكانالهاي 

در LS2وLS1بنابراين . حمل شده است64در LS0براي كالس هاي ديگر روي كانال . شده است

تا 608تا 640د از طيف هاي پهناي باند كلي موجو. موازي هستندASXاهداف و توزيع كانال هاي 
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استفاده 384براي LS1و 160ممكن است براي كانال LS1توضيح مي دهد كه 1نشريه .است176

سايز فريرم 160توجه كنيد كه اين . استفاده مي شود576در LS2استفاده نشود LS1شود اگر 

BRIISDNريم هاي باال سري 5است بدون فU وS/T .اصوال كالس ها كالس هاي انتقال  اروپايي

.تركيب مي كند2M2را در طبقهNAانتقال 3و 2

-اصوال اين گونه بيان مي كنند كه هيچ سرعت ثابت خروجي وجود نداردATMمد آسنكرون مثل 

با استفاده از نرخ بيت ثابت جز بايت هاي STMو ATMفقط يك مقدار بيشينه هر چند در موارد 

idle وfillايننرخ بيت را ثابت نگه مي دارد . اين قالب دسترسي است. داده مي شودكه در رشته قرار

ممكن است از يك جعبه بزرگ . ولي در صورت نياز به تنظيم اين اجازه را به نرخ داده واقعي مي دهند

براي آيتم كوچك استفاده شود و سپس براي پر كردن جعبه از يك سري  استفاده شود و تنها داده 

.اهد بود ولي تمام حجم جعبه بايد پر شودواقعا مفيد خو

سپس فقط . اشاره مي كند كه اگر يك كانال واحد مخفي استفاده شود فصل بعد را نگاه كيند2نشريه 

AS0 وLS0بايك . استفاده شده اندATU-C  كه از يكNTRاگر هر . وارد شونده استفاده مي كند

به نوع ديگر كانال AS1/LS1كانال مخفي و به يك نوعAS/LS0دو كانال مخفي استفاده شوند 

در مسير پايين گذر 144/6با ماكزيمم 32هر زير كانال مي تواند يك . مخفي تخصيص داده مي شود

ASX در مسير باال گذر 640وLSXباشد .
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ADSLساختار هاي سوپرفريم 3.3.2

اساسا همان 0ساختار فريم 0و3و2و1و0. چهار ساختار فريم بندي مختلف را تعريف مي كند2نشريه 

ماكانيزم كنترل سنكرون را براي استفاده در 1ساختار فريم . تعريف شد1چيزي است كه در نشريه 

فريم بندي باال دستي كاهش يافته اي را 3و 2ساختار فريم بندي . فريم هاي سنكرون ناتوان مي سازد

.و سريع فراهم مي سازدبه طور مجزا يا در تركيب با بايتهاي سنكرون

ATU-C  بايد هم ساختار هاي ثمرده شده پايينيLowerبراي . ا بعالوه باالترين را پشتيباني كند

فريم بندي را نيز پشتيباني 1و 0را پشتيباني مي كند بايد ساختار هاي 2مثال اگر ساختار فريمبندي 

كه براي ارتباط انتخاب شده به عهده كنترل اصلي را روي ساختار فريم بندي نهاي  ATU-R. كند

.دارد

يك سوپر فريم اساسا يك پاكت بزرگ . نشان داده شده است3.5در شكل ADSLسوپر فريم براي 

فريم فريم 68هر سوپر فريم از . مي باشدADSLكه مجموعه اي از فريم هاي كوچيكتر است براي 

تا زماني كه فركانس . لي ثانيه ارسال مي شودمي17بعالوه فريم سنكرون كننده تشكيل شده است و در 

تا .ميكروثانيه فرستاده شود250كار ميكند هر فريم بايد در 3125/4دقيقا 4در DMTحامل 

وبه صورت باال دستي است و اين باال دستي . هنگامي كه فريم سنكرون كننده دقيقا ارسال نشده است

.ميلي ثانيه بدهد250زمان 68/69ا در بايد اجازه ارسال تمام فريم هاي داده بافر ر


