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  چكيده
  

اين تكنولوژي .،يك راه حل آشكار براي دستيابي به اينترنت پرسرعت مي باشدADSLتكنولوژي 
اين تكنولوژي با .قابليت ارسال همزمان صدا و داده را از طريق يك زوج سيم مسي فراهم مي سازد

يار سرعت خارق العاده اي كه فراهم مي سازد و همچنين هزينه مقرون به صرفه آن يك گزينه بس
  .مطلوب هم براي كاربران و هم براي سرويس دهندگان مي باشد

  
 و اجزاي يك سيستم كامل ADSLدر اين گردآوري،به موضوعاتي از قبيل ساختار اليه فيزيكي 

ADSL چگونگي رفع خطا در مدارهاي،ADSL كدگذاري و كدگشايي سيگنال،ADSL استاندارد،
،انواع مدوالسيون دامنه سيگنال،انطباق سرعت و چگونگي انجام تنظيمات ANSI T1.413بسيار مهم 
  . و بررسي كيفيت پرداخته خواهد شدADSL در ATMآن،كاربرد 

  
ديتاي سريع و ،ADSL،سوپرفريم DMTموضوعات اساسي تري چون بر اين،در ادامه مبحث عالوه 

 مورد بررسي دقيق DSLAM  وADSL Liteديتاي جايگذاري شده،عمليات سنكرون،اشاره گرها ،
 نويد يك تكنولوژي براي هزاره ADSLآن چه كه شايان توجه است اين است كه .قرار خواهد گرفت

  جديد را مي دهد و كارايي را به طرز چشمگيري افزايش مي دهد 
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  مقدمه
  

آن چه كه امروز مهم .در دنياي امروز،شبكه هاي كامپيوتري حرف نخست را در بحث ارتباطات مي زنند
تر از هميشه است اين است كه بتوانيم با سرعت هر چه بيشتري حجم گسترده تري از داده ها را با 

 بهره گيري هر چه آن چه كه در اين مسير ما را ياري مي كند.هزينه بسيار اندك تري جابه جا كنيم
  .بيشتري از زيرساخت هاي موجود و استفاده بهينه از آن ها است

  
 با استفاده از زوج سيم مسي كه در خطوط مخابراتي جهت انتقال سيگنال هاي ADSLتكنولوژي 

POTSاين . سنتي تلفن به كار مي رود،سرعت شگفت آوري از انتقال داده را به نمايش مي گذارد
ينه اي به مراتب كمتر و صرفا با انتقال بر روي خطوط سيم مسي موجود امكان مي يابد توانمندي با هز

و همين عامل باعث گسترش روز افزون اين تكنولوژي و ارتقاي آن به استانداردها و ساختارهاي جديدتر 
  .شده است

  
در اين گردآوري بر آنيم تا به تشريح جزئيات اين تكنولوژي و استانداردهاي مربوط به آن با تاكيد بر 

در اين مسير صرفا به بحث هاي نظري و تئوريك اكتفا نكرده بلكه مسائلي .بررسي اليه فيزيكي،بپردازيم
اين گردآوري حاصل .،مطرح مي نماييمADSLرا به طور عملياتي جهت رفع خطاهاي احتمالي در مدار 

 و همچنين ساير منابعي است كه در ADSL در زمينه ANSIبررسي و ترجمه متون استانداردهاي 
  .پايان نام آن ها ذكر خواهد گرديد

  
 شامل تكنولوژي،استانداردها،اليه هاي ADSLآن چه كه الزم به ذكر است اين است كه مبحث 

ئل مربوط به شبكه بوده و بررسي تمامي آن ها در مختلف منجمله اليه فيزيكي و همچنين ساير مسا
آن چه كه به طور مشخص در اين مبحث مورد تاكيد و بررسي بوده،تشريح خور اين اجمال نبوده و 

  .جامع اليه فيزيكي بوده است
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  ADSLمفهوم 
 

،يا همان (Asymmetrical Digital Subscriber Line)خط ديجيتال نامتقارن مشترك بهينه
ADSLآشكار براي دستيابي به تكنولوژي اينترنت پرسرعت مي باشد ،يك راه حل .ADSL يك الگو و 

بر مي ،از شبكه به سوي كارMbps، Downstream 8قالب نامتقارن ترافيك اينترنتي با سرعت باالي 
  . استKbps 640 معادل Upstreamباشد و همچنين از كاربر به سوي شبكه داراي سرعت 

  
ADSL 18000 مي تواند هر دوي صدا و داده را در يك زمان از طريق يك زوج سيم مسي به طول 

 ها است تا Service Providerاين تكنولوژي يك راه حل كامل و بي عيب براي .فوت منتقل كند
 با سرعت خارق العاده اش و استفاده اقتصادي و به ADSL.ينترنت پرسرعت تري عرضه نمايندبتوانند ا

 ها و هم براي كاربران عرضه مي ISPصرفه از كابل مسي نصب شده،يك سرويس كم هزينه هم براي 
 مورد بررسي قرار خواهد گرفت و گفته خواهد شد كه ADSLدر اين تحقيق تكنيكي،شمايي از .نمايد
 كار مي كند و همچنين روالي براي تست اليه فيزيكي پيشنهاد مي شود كه مي تواند ADSL چگونه

  : شامل اجزاي زير استADSLيك سيستم .استحكام و ثبات و كارايي را گارانتي كند
  
  ATU-Cگيرنده -دفتر مركزي دستگاه فرستنده-
 ADSL يا همان مودم ATU-Rگيرنده -دستگاه متحرك فرستنده-
-Splitter)  فيلتر پايين گذر برايPOTS هاي مجزا از ADSL(  
 مسي را به يك فيبر آسنكرون ADSL كه چند خط DSLAMمالتي پلكسر خط ديجيتال مشترك -

ATM مالتي پلكس شده است و احتماال همچنين شامل Splitter و ATU-Cدر همان قالب است .  
   . تصوير شده استADSL مدار 1در شكل 

  

  
  

  ADSLلقه معماري ح- 1شكل 
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  از مدار تا مشتري
  

POTS هاي متصل و سيگنال ADSL از وسيله واسط شبكه (NID) در پايه تجهيزات مشتري 
Downstreamمي شوند .Splitter كه در يا همجوار با NID سيگنال را تقسيم كرده و دو سيگنال 

رفعال است كه به  يك فيلتر پايين گذر غيSplitter.مشخص را به تجهيزات مشتري ارسال مي نمايد
POTS ها اجازه مي دهد تا از بين سرويس صداي بدون وقفه تضمين شده بگذرد تا اين كه ADSL 

  . شودFailدچار 
  

-On هايي كه از دستكاري هاي POTS را از ناپايداري ADSL سيگنال هاي Splitterهمچنين 
hook و Off-hookسيگنال اولين خروجي فقط يك . ناشي مي شود حفاظت مي نمايدPOTS را به 

 اتصال يافته و سيگنال هاي ADSLخروجي دوم، .سوي مجموعه تلفن در خانه ارسال مي نمايد
POTS را به سوي ATU-R كه شامل فيلتر باالگذر كه سيگنال هاي POTS را ديده باني مي 

ا  ي10BaseTداده سپس به خروجي استاندارد -اين سيگنال حاصل فقط.كند،است،ارسال مي نمايد
 2اين موضوع در شكل . ،تبديل مي شودPC براي اتصال به كارت واسط شبكه ATM.25خروجي 

  .نشان داده شده است
  

  
  

  سيگنال در تجهيزات مشتري- 2شكل 
  

 استفاده مي ADSL،اتصال موجود در خانه اغلب براي انتقال سيگنال هاي Applicationبسته به 
،يعني سيم هاي زرد و سياه Line 2اي استفاده شده براي به طور نوعي،اين موضوع به زوج سيم ه.شود

 ها ممكن است كه به نصب زوج سيم اختصاصي نياز Applicationهر چند كه بعضي از .اشاره دارد
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براي . فراخوانده مي شودADSL براي حمل سيگنال هاي Homerunداشته باشند،اما گاهگاهي يك 
 را كه به خط اختصاصي نياز POTSخط موجود ،دو ADSLمثال كابل كشي معيوب سيگنال هاي 

  .پيدا كنند،حمل نخواهد كرد
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 از تجهيزات مشتري تا دفتر مركزي
  

POTS متصل و سيگنال ADSL از تجهيزات مشتري به قاب تقسيم در دفتر مركزي Upstream 
سيريابي مي شوند به  مPOTS وصول مي شود،جايي كه سيگنال هاي Splitterسيگنال به .مي شوند

  . مي شودHandleسوئيچ هاي صدا و از طريق شبكه تلفن عمومي 
  

  DSLAM در Splitter كه اغلب در امتداد  مي روندATU-C در ادامه به ADSLسيگنال هاي 
 به ADSL است و جايي است كه سيگنال هاي ATU-C شامل تعدادي DSLAMو.مستقر است
 اتصال داده شده است و ISP،به ATMاين فيبر شبكه .ند مالتي پلكس مي شوATMفيبر شبكه 

 نيز عموما توسط كاربر انتخاب ISPو . را آماده و تهيه مي نمايدVideoاتصاالت ديتا مانند درخواست 
  .مي شود

  
مشتري هايي كه مايل ها از دفتر مركزي فاصله دارند،معموال سرويس صدا را از طريق مدار حامل موج 

همان . را از طريق موج به دست آورندADSLي آورند و همچنين مي توانند كه ديجيتال به دست م
 بر پايه دفتر مركزي پذيرفته DSLAM براي يك موج مدار ديجيتال به مثابه يك DSLAMقاعده 

يك . از طريق فيبر مايل ها دورتر از دفتر مركزي، مالتي پلكس شده استADSLاگرچه .مي شود
DSLAMيافته است و شامل  كه در محيط استقرار ATU-C و Splitter است،در مدار حامل موج 

  .ديجيتال نصب شده است
  

 به فيبر ADSL در فيبر مسير صدا شكسته مي شوند و همچنين سيگنال POTSسيگنال هاي 
ATM سيگنال هاي  كهADSL را به سوي شبكه ATM براي دسترسي به اينترنت حمل مي 

 با استفاده از مالتي پلكس معكوس ADSL ها،Applicationاز در بعضي .كند،مالتي پلكس مي شود
ATM از طريق چند خط T1مالتي پلكس مي شود و به دفتر مركزي بازگردانده مي شود .  

  
  
  
  
  
  

 6 

WWW.IRANMEET.COM

Ramin.samad@yahoo.com

WWW.IRANMEET.COM


Encoding سيگنال ADSL 

 
POTS 4 يا همان خط تلفن سنتي،از يك فركانس با پهناي باند باريك KHz براي انتقال سيگنال 

اين مطلب به اين معنا است كه حتي با تكنيك هاي مدوالسيون . استفاده مي كندهاي آنالوگ صوتي
براي . را نهايتا به دست آوردKbps 56مشكل و پيچيده،تكنولوژي مودم موجود مي تواند تروپوت باالي 

 به KHz 4 محدوده پهناي باند فركانسي كاربر را از Mbps، ADSL 8دستيابي به تروپوت باالي 
1.1 MHzزايش داده است اف.  

  
FDM يا همان تقسيم پهناي باند بر اساس فركانس،به ADSL اجازه مي دهد كه يك باند چندگانه 

 بر روي همان POTS داده به طور همزمان با سيگنال هاي Downstream وUpstreamبراي انتقال
 و فركانس  استفاده مي شودPOTS پايين،براي KHz 4محدوده فركانس .زوج سيم مسي ايجاد نمايد

 داده Downstream و فركانس باالتر و پهن تر براي Upstreamپهناي باند مياني براي انتقال 
  .استفاده مي شود

  
 انتخاب شده است كه T1.413 به عنوان استاندارد ANSI به وسيله DMTهمچنين مدوالسيون 

 1.1 تا KHz 20ه آن از  تقسيم مي نمايد و محدودTone زيركانال يا 256پهناي باند موجود را به 
MHzدر اين تقسيم بندي،انتقال داده . استUpstream 20 از KHz 160 تا KHz و انتقال داده 

Downstream 240 از KHz 1.1 تا MHzهمچنين . استTone هاي باقيمانده به منظور باند 
  .محافظ براي تقسيم محدوده هاي اين سه باند فركانسي استفاده مي شوند

  
 Downstream و Upstream براي هر دوي Pilot Toneاين در هر جريان داده از يك عالوه بر 

 بيت را 15 دارد و حداكثر KHz 4.3 يك فضاي Toneهر .براي اهداف زمان بندي استفاده مي شود
 ها در Toneاز آنجايي كه .ساپورت مي كند كه اين محدوديت به خاطر نسبت نويز به سيگنال مي باشد

 اغلب كمتر از آن Toneباال تحت تاثير نويزها و فرسايش هاي زياد هستند،تعداد بيت بر فركانس هاي 
  .چه كه در فركانس هاي پايين وجود دارد،است

  
به عنوان بخشي از پروتكل  (EOC)عالوه بر بيت هاي ديتاي نرمال،يك كانال عملياتي جاسازي شده

ADSL براي ارتباط بين ATU-C و ATU-Rخدمت و خارج از -ت نگهداري در و همچنين وضعي
 را ADSL را بازيابي كرده و كارايي ATU-Rخدمت،در نظر گرفته شده است تا اطالعات وضعيت 

 7 

WWW.IRANMEET.COM

Ramin.samad@yahoo.com



 در ادامه مقاله توضيحات مفصل تري بيان خواهد DMTدر مورد اين موضوع و همچنين .مانيتور كند
  .شد
  

  
  

  محدوده هاي فركانسي- 3شكل 
  

  
  

  اند داده هاي پهناي بTone - 4شكل 
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  انطباق سرعت
  

 بر روي يك زوج سيم مسي نرمال طرح ريزي شده است،بايد با شرايط مختلف ADSLاز آن جا كه 
كيفيت مدار محلي به صورت چشمگيري به معيار عملكرد،رويه .خط تلفن سنتي منطبق گردد

  .نصب،نزديكي تاثيرات و ساير فاكتورها بستگي دارد
  

 تطبيق سرعت داده شده،سعي دارد كه بهترين تروپوت را به ADSL يا همان RADSLسيستم 
سه حالت ممكن .وسيله تطبيق دادن و تنظيم كردن اتصال،براي جبران كردن اين مشكالت فراهم كند

 تدارك ديده شده NMS وجود دارد كه به وسيله سيستم مديريت شبكه RADSLدر سيستم 
مايش در يك وضعيت مختلف سر و كار دارد كه در  و عمليات ها و زمان نStart Upهر مود با .است

  .ادامه توضيح داده مي شود
  

  انطباق دستي سرعت: حالت اول 
  

 ها بايد حمايت ATU،نرخ داده خواسته شده اي را كه Start Up در NMSدر انطباق دستي سرعت،
يات سنكرون كردن اگر شرط ها براي رسيدن به اين نرخ داده ارضا نشد،آن گاه عمل.كنند،تعيين مي كند

در زمان نمايش،هيچ تطبيق . ها شكست خواهد خورد و دوباره ريسنكرون شروع مي شودATUبين 
  . را نگهداري خواهند كرد NMS ها ،نرخ داده تعيين شده توسطATU.سرعتي اتفاق نخواهد افتاد

  
  ارزش دهي اوليه:حالت دوم 

  
در .شود و در زمان نمايش تغيير نمي كند انتخاب مي Start Upنرخ داده به صورت اتوماتيك در 

 ها ATU نرخ داده مينيمم و ماكزيموم مورد تقاضا را كه  NMSتطبيق سرعت در مقدار دهي اوليه،
  .بايد ساپورت كنند،معين مي كند

  
ATUاگر شرط ها . ها تالش مي كنند تا تروپوت را به حد نرخ داده ماكزيموم ست شده بيشينه كنند

 ها شكست خواهد خورد و ATUد مينيمم نرخ داده ارضا نشد،سنكرون بين براي رسيدن به ح
هنگامي كه نرخ داده برقرار مي گردد،شرايط عملياتي زمان نمايش همانند مود . ريسنكرون آغاز مي شود

  . است1
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 انتخاب مي Start Upنرخ داده ديناميك به صورت اتوماتيك در :حالت سوم 

  ش مرتبا تغيير داده مي شودشود و در ادامه در زمان نماي
  

در زمان نمايش،سيستم . مود دوم هستندStart Upدر تطبيق سرعت ديناميك،شرايط عملياتي همانند 
 NMSشرايط خط را مناظره كرده تا به طور ممتد به ماكزيموم نرخ داده ممكن با توجه به تنظيمات 

  .برسد
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Bit Swapping  
  

 ADSLسيستم .ت ها در زمان نمايش همه حالت هاي تطبيق سرعت اتفاق مي افتدجابه جايي بي
در عمليات . يا نويز تطبيق مي دهد"مكالمه همزمان"خودش را براي جبران مشكالت شبكه مانند 

 به صورت ثابت مانيتور مي شود و تطبيق ها بر اساس توزيع KHz 4سيستم،كيفيت هر زيركانال 
Bit/Toneتن كارايي ساخته مي شوند براي نگه داش.  

  
 تنزل كند و كارايي "مينيمم حاشيه نويز" خاص به زير Toneاگر كه حاشيه يك نويز براي يك 

 ديگر Tone به صورت اتوماتيك به يك Toneسيستم به خطر بيفتد،يك يا بيشتر بيت ها در آن 
اين نظارت ثابت باعث مي شود كه كارايي .منتقل مي شوند كه بتواند بيت هاي اضافي را ساپورت كند

 براي تطبيق ممتد جهت تغيير كانال و ADSLباال و ارتباطات قوي بوسيله اجازه دادن به سيستم 
  .خصوصيات نويز،تامين شود

  

  
  

   Bit Swappingمثالي از - 5شكل 
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  ADSL روي  برATMمدل مرجع 
  

به لحاظ وظيفه،يك . يك تكنولوژي اليه فيزيكي استOSI،ADSL  "اتصال سيستم هاي باز"بر طبق 
 پايه ريزي مي ATMاست كه در بيشتر حالت ها به وسيله ) اتصال(اليه بعدي باال،اليه لينك 

 است كه با Broadband يك روش مطلوب است زيرا كه به طور ذاتي يك تكنولوژي ATM.شود
  .اخير كم و تروپوت باال طراحي شده استت

  
 از طريق سلول هاي خالي ADSL ،سيگنال ATU-R و ATU-Cدر حين سنكرون مقدماتي بين 

ATMنرخ عبوري اين سلول و سلول هاي متعاقب آن مي تواند به دو حالت شكل . عبور داده مي شود
ينده در ادامه همين مقاله به طور يكي ديتاي سريع و ديگري ديتاي جايگذاري شده كه در آ.داده شود

  .مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت
  

همان طور كه از نام بر مي آيد،ديتاي سريع يك روش انتقال با تاخير كم است و حالت جايگذاري شده 
در نتيجه  .قوي تر و پايدارتر است زيرا كه بيت هاي تصحيح خطاي اضافي را در سيگنال تعبيه مي كند

  .الت ،حالت ديتاي سريع نسبت به حالت ديتاي جايگذاري شده تاخير كمتري دارددر اين دو ح
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  ADSLتجهيزات مدار 
  
 طول

 
طول . فوت، شامل همه انشعابات متصل، طول دارد18000 تا 12000 به طور نمونه ADSLيك مدار 

  .دارددقيق به مقياس ضخامت سيم و تغييرات آن و روي هم رفته به شرايط سيم بستگي 
  

   (Bridged Taps)انشعابات متصل
  

 فوت باشد و هيچ انشعابي به تنهايي از 2500طول همه انشعابات متصل در محدوده بايد كمتر از 
 فوت قابل قبول است اما يك انشعاب 60 انشعاب متصل 8به عنوان مثال . فوت تجاوز نكند2000
 انشعاب متصلي بشود كه به شدت به همچنين يك توجه خاص بايد به. فوت قابل قبول نيست2400
ATUنزديك است .  

  
 بيشتر احتمال دارند كه بازتاب هايي را كه شامل انرژي بيشتري ATUانشعابات متصل نزديك تر به 

اگر كه چنين چيزي اتفاق . ها است،را برگردانندATUنسبت به پالس هاي ورودي داده از ساير 
براي مثال يك .ب هاي ناخواسته تمايز قائل شود،ناتوان خواهد بودبيفتد،مدار از اين كه بين داده و بازتا

 مي تواند به طور چشمگيري به سيگنال آسيب ATU-R فوت از يك 100انشعاب متصل در محدوده 
 ها نصب ATU فوت از 1000به اين داليل بهتر است كه هيچ انشعاب متصلي تا محدوده .وارد سازد

  .نشود
  

  سيم پيچ هاي خازني
  

ADSL كه با محدوده فركانس باال كار مي كند با سيم پيچ هاي خازني كه درون مدار هستند نمي 
 ها به كار مي روند و اجازه نمي دهند كه POTSسيم پيچ هاي خازني جهت گسترش .تواند كار كند

  .سيگنال هاي با فركانس باال عبور كنند
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  ADSL(DMT)تست كردن 
  

در . براي درك اليه هاي سرويس سيستم بسيار مهم استOSI بنابر مدل مرجع ADSLزمان تست 
گذشته از . به كار مي رودADSL به عنوان يك روش انتقال بر روي اليه فيزيكي ATMبيشتر موارد،

  . استفاده گرددEthernetتا پكت هاي انشعابي  TCP/IP ممكن است كه براي انتقال ATMاين اليه 
ند كارايي را با كشكل مواجه كند،اما يك شبكه قابل انعطاف نياز به گرچه هر كدام از اين اليه ها مي توا

خطايابي و ايزوله شدن از هرگونه خطا و ايراد ،در ابتداي اليه فيزيكي،يعني جايي كه شرايط محيطي 
  .مي تواند اغلب تاثيرات را ايجاد كند،دارد

  
ه حلقه مسي تنها راه براي دسترسي ب..در اين بخش ما بر روي تست اليه فيزيكي تمركز مي كنيم

عالوه .در نتيجه،تست اليه فيزيكي بسيار حياتي مي باشد.  استADSLتشخيص دادن سيگنال واقعي 
زيرا اگر كه .بر اين،تست اليه فيزيكي موثرترين رهيافت براي اجراي كيفيت خدمات و رفع نقايص است

 يا اليه ATMن و تست در  ها جلوگيري كند،امتحاATUشرايط اليه فيزيكي از سنكرون شدن 
TCP/IPغيرممكن خواهد بود .  

  

  
  

   تشريح نقاط دسترسي تست اليه فيزيكي- 6شكل 
  

Application هاي اصلي براي تست ADSL،خطايابي و كيفيت حلقه است،شامل كيفيت سرويس.  
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  كيفيت سرويس
  

 شدن از اين كه ،مطمئن)تاسيسات جديد(كيفيت سرويس براي تعميرات و بازبيني نصب هاي جديد 
خدمات و سرويس انتظارات مشتري را برآورده مي سازد و جلوگيري از مالقات هاي بازگشتي و پس 

  :اندازه كيفيت سرويس پيشنهادي به صورت زير است.آوردن،است
  

 و ADSLمطمئن مي شود كه نرخ انتقال خط،نيازمندي هاي هر دوي اليه هاي : تروپوت  -
ATMرا برآورده مي كند  .  

بازبيني مي كند كه براي افزايش يا نگهداري تروپوت از اين جابه جايي بيت ها : رفيت خط ظ -
 !در حالتي كه اغتشاشات بر روي محدوده ايجاد شود،ظرفيت كافي وجود دارد يا نه 

وارسي مي كند كه لبه هاي نويز قابل قبول باشند و افزايش حاشيه اي نويز بر : حاشيه نويز  -
 . تاثيري نگذاردروي خط بر كارايي

 .بررسي مي نمايد كه توان سيگنال در محدوده مشخص شده باشد: قدرت  -
وارسي مي نمايد كه نرخ خطاي بيت  در محدوده تعريف شده  : BERTتست نرخ خطاي بيت  -

ANSI T1.413باشد . 
- Dial tone :  بررسي مي كند كه سرويسPOTSسهوا مورد تعرض واقع نشود . 
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  بيخطايا
  

اگر كه كيفيت سرويس به مشكل بر بخورد يا سيستم سنكرون نشود،اين روال سيستماتيك خطايابي 
  :توصيه مي شود

  
 با مجموعه آزمايشي براي ATU-R و جايگزين كردن ATU-Rتست سنكرون كردن در  -1

اگر كه شما توانستيد . نصب شدهATU-Cاجراي نمونه سازي وتالش براي سنكرون كردن با 
جموعه آزمايشي سنكرون كنيد كه عمليات با موفقيت انجام شده است اما اگر كه كه با م

 NMS انجام دهيد،امتحان و چك كردن مينيمم نرخ بيتي در ATU-Rنتوانستيد آن را با 
اگر كه . سنكرون نخواهد شدATU-Rاگر كه مينيمم نرخ بسيار باال بود،يعني . توصيه مي شود

 . بايستي جايگزين شودATU-R  صحيح بود،آن گاهNMSتنظيمات 
 رفته و عمليات سنكرون را NIDاگر كه مجموعه آزمايشي نتوانست در خانه سنكرون شود،به  -2

.  را تست كنيدDial Tone سنكرون كنيد،آن گاه NIDاگر كه نتوانستيد در . امتحان كنيد
 در Dial Toneاگر كه .اين مشخص مي كند كه اگر شبكه وصل بود به دفتر مركزي برگردد

دسترس باشد،به دنبال سيم پيچ هاي خازني در محدوده بگرديد و هر كدام را كه وجود دارد از 
 Dial Toneاگر كه . برويد5اگر كه هيچ سيم پيچ خازني وجود نداشت به مرحله .بين ببريد

ي وجود نداشت به دنبال يك مدار باز بگرديد و اين كار را به وسيله استفاده از ابزار عيب ياب
اگر كه عمليات سنكرون در . انجام دهيد(TDR)حلقه با يك بازتاب سنج محدوده زماني 

NID موفقيت آميز بود،بسيار محتمل است كه درون سيم كشي خانه مشكلي وجود داشته 
يك راه حل .باشد كه مي تواند به طور نمونه با يك ولت اهم متر ديجيتال خطايابي شود

 . نصب شودHomerunط جايگزين نيز آن است كه يك خ
اگر كه سنكرون كردن در خانه امكان پذير باشد اما كارايي پايين باشد مجموعه آزمايشي را به  -3

NIDاگر كه كارايي بهتر شد حتما ايرادي در . براي امتحان جهت كارايي بهتر منتقل كنيد
 .سيم كشي خانه وجود دارد

رايي پايين بود به احتمال زياد يك  امكان پذير بود اما كاNIDاگر كه سنكرون كردن در  -4
و يك تجسس و تفحص با فركانس با پهناي باند زياد انجام دهيد .ايرادي در محدوده وجو دارد

نسبت بيت ها را بر حسب . نگاه كنيدDMT Toneبه نسبت بيت هاي حمل شده بر حسب 
DMT Tone به نسبت قدرت نويز بر حسب DMT Toneاگر كه يك تفاوت. قياس كنيد 

 در AC ديده شد،يك مشكل DMT Toneكاهشي به صورت سرازيري در بيت بر حسب 
  .حلقه وجود دارد
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 T1 و گراف نويز با تاثير احتمالي Tone بيت بر - 7شكل 
 

 را با قدرت Tone ايجاد شده،نسبت بيت بر ACبراي وارسينوع مشكل :  تاثير انتقال -4-1
 نويز در همان فركانس مشابهي كه سرازيري بيت بر اگر كه تاثير. مقايسه كنيدToneنويز بر 
Tone اتفاق افتاده است،وجود داشت،كارايي تنزل يافته است و اين بسيار محتمل است كه 

فركانس در هر يك از اين هايي كه اتفاق افتاده است كمك .ناشي از يك تاثير انتقال باشد
 مثال براي محدوده فركانس يك. مشخص شودCrosstalkخواهد كرد تا منشا تاثيرات يا 

  . باشدKHz 196 در HDSL يا KHz 770 متمركز در T1مشترك ممكن مي تواند 
اگر كه يك سرازيري اصلي در گراف بيت بر : قسمت هاي مرطوب / انشعابات متصل-4-2

Tone باشد اما گراف قدرت نويز بر Tone هيچ رفتار غيرعادي از خود نشان ندهد،بسيار 
از يك .ايرادها در انشعابات متصل يا قسمت هاي مرطوب در محدوده باشدمحتمل است كه 

 براي پيدا كردن سريع و تعمير اين اشكاالت استفاده TDRابزار رفع ايراد مدار همراه با يك 
  .كنيد

 در طول كل پهناي باند كاهش يابد،به احتمال Toneاگر كه بيت بر  : DC ايراد هاي -4-3
  . استGround در مدار مانند اتصال كوتاه يا DCزياد سبب آن ايرادهاي 

  
 بعدي Access Point موفقيت آميز نبود،مدار را به NIDاگر كه عمليات سنكرون كردن در  -5

اتصال را از پايه و محور به سوي تجهيزات مشتري قطع كرده و مجموعه آزمايشي .انتقال دهيد
اگر كه عمليات .ديجيتال متصل كنيدرا به مداري كه روي دفتر مركزي است و يا حامل مدار 
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اين پروسه را تا . از بين ببريدNID موفقيت آميز بود،ايراد را بر روي مدار بين محور و سنكرون
 هاي به هم گره Caseجايي كه مورد نياز است ادامه دهيد و به موازات محدوده كابل مسي،

  . ها و  قالب تقسيم اصلي را چك كنيدCross boxزده شده،
ار ديگر زماني كه ايراد بر طرف شده و يا شناسايي شده،به گروه مربوطه اطالع دهيد تا آن يك ب -6

يك ابزار رفع ايراد خوب مي تواند براي رفع و شناسايي مشكل به كار .را تجزيه و تحليل كنند
 .رود
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  كيفيت مدار
  

،مانند ADSLه آزمايشي تست اليه فيزيكي بر طبق تعريف كيفيت خدمات و رفع ايرادها،يك مجموع
T-BERD 1000اين . ،همچنين مي تواند وظيفه اجراي كيفيت مدار را ايفا نمايدApplication به 

براي تعريف يك .خوبي در زماني كه موارد مشكوك و سوال برانگيز وجود داشته باشد،به كار مي رود
اين كار مي تواند به وسيله يك .ام دهيد مشتري يك آزمايش تعريف سرويس را انجNIDحلقه،در 

  . نصب شده در دفتر مركزي يا حامل مدار ديجيتال انجام شودATU-Cتكنسين ساده به همراه يك 
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 در ابتدا در آزمايشگاه براي رفع نيازمندي هاي (ADSL)تكنولوژي خط مشترك ديجيتال نامتقارن 
 يك MPEG-1براي جريان تصويري .  طراحي شد”Video on demand“تصويري يا به اصطالح 

 و MPEG-2  تصاوير كافي است و برايMbps 1.5جريان داده با پهناي باندي در حدود 
DVD/HDTV8 اي با پهناي باند در حدود يان داده جر Mbpsبا گذر زمان . استفاده مي شود 

  .  به اينترنت تغيير يافتADSLكاربري اصلي 
   

 به DSP را از دفتر مركزي يا Downstream 8Mbpsاين سرويس در ابتدا براي اينكه جريان داده 
. طراحي شد  Mbps Upstream 128 – 64سوي تجهيزات كاربر انتقال دهد و همچنين براي 

گسترش و توسعه آزمايش هاي گوناگوني كه انجام شده است نشان مي دهد كه اين سرويس براي 
  .  قابل استفاده  و سودمند نيستReal-Lifeبيشتر مدارهاي محلي 

  
  به طور فزاينده اي به توانايي در ساخت مدارهاي قابل xDSL و اغلب تكنولوژي هاي ADSLتوسعه 

باعث مي چنين طراحي .  استفاده مي كنند، داردVLSI اي كه ازمدارات مجتمع تطبيق بسيار پيچيده
انجام پروسس هاي خيلي سريع واحدهاي اطالعاتي و توانايي براي تغيير الگوريتم ها شود كه 

   .سازماندهي ها ، به طور حساسي به تغيير شرايط خط بستگي داشته باشدو
  

 SDSL استفاده شود زيرا كه در حقيقت ADSL براي  2B1Q امكان داشت كه از كدينگ خط
 دارد ، اگرچه نوساناتي در شرايط خط وجود دارد CDSLتقريبا همان سرعت انتقال پيامي را دارد كه 

در مقابل ، مكانيسم هايي كه امكان شكسته .  را ناپايدار و كم استحكام مي گرداند2B1Qكه رهيافت 
هم مي آورد، براي وضعيت هاي انطباقي سرعت به نظر  ها را فراSub-Unitشدن طيف فركانسي به 

  .بسيار مفيد مي آيند
  :اين مكانيسم ها عبارتند از 

  
 (QAM)مدوالسيون دامنه يك چهارم  -
-  Carrierless Amplitude/Phase modulation يا(CAP) 
- Discrete MultiTone يا (DMT) 

  
 Chord يا 3D هر سيكل به وسيله كدينگ در هر مورد توانايي انتقال يك تراكم اطالعات باالتر بر

 .وجود دارد
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CAP/QAM 
 

CAPدر حقيقت زيرمجموعه اي از مدوالسيون دامنه يك چهارم (QAM) است   .QAM  به وسيله 
اين ابعاد، دامنه ، فاز و .سه بعد براي در دسترس قرار دادن ارزش هاي مورد نظر درست شده است

  . فركانس هستند
  

در يك ارزش ثابت نگه داشته شده است تا زماني كه دامنه و فاز ) فركانس(بعاد از اين الي يكي به طور ك
در اين نوع سيستم كدينگ ، دو سيگنال مجزا ايجاد مي .)CAP در APمانند بخش (مدوله شود 

به . اين دو ، يك موج سينوسي و يك موج كسينوسي هستند).Non-Carrierlessسه تا براي (شود
 نمايش 8اين موضوع در شكل. اختالف فاز دارند°90ج سينوسي و موج كسينوسي از هم طور عادي ، مو
  .داده شده است

  

  
  فرم موج سينوسي و كسينوسي– 8شكل 

  
همچنين اين امكان وجود . موج سينوسي و يا موج كسينوسي مي تواند در همان فركانس تغيير فاز دهد

به اين صورت كه يكي در بخش . ف فاز پيدا كنند اختال°180دارد كه موج سينوسي و موج كسينوسي 
  .يا اين كه به صورت هر رابطه ديگري اختالف فاز پيدا كنند. مثبت شروع شود و ديگري در بخش منفي

هر موج مي تواند چندين دامنه داشته باشد، به اين صورت كه ممكن است كه هر يك از موج هاي 
 موقعيت 4اين .  و هر موج يكي از دو دامنه را داشته باشد حالت مختلف فاز باشد4سينوسي در يكي از 
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فاز به اندازه دو دامنه سينوسي و دو دامنه كسينوسي طول مي كشد كه حالت هاي ممكن آن در جدول 
  . ارزش مجزا و مشخص را معين مي كند16اين حالت ها .  آمده است1
  

  
  

  دامنه-  حالت جدول فاز16  - 1جدول 
  

 خاصي با تجهيزات QAMيد كه ضروري نيست كه ارزش هاي مذكور براي سيستم به ياد داشته باش
  . استQAMمعيني استفاده شود و اين تنها يك مثال از 

 
بدين .  را ديد(Offsetting)كسينوسي ميزان جابه جايي فاز / مي توان از نقطه نظر يك موج سينوسي

 يك حامل مدوله نشده را  مي توانQAM عمومي Encoding/Decodingسان با يك سيستم 
 باشد خط مبناي Carrierlessاگر كه اين سيستم . بوسيله سيگنال به مثابه يك مرجع ارسال نماييم

در اين حالت هيچ حامل فيزيكي وجود .(اصلي سيگنال را به وسيله كانال هاي منطقي اضافه مي نماييم
همچنين اين امكان وجود .) باط نمود يا شبه حامل را استنPseudo Carrierاما مي توان يك .ندارد

 16QAMيك ) °90  نرمالدر جداسازي( كسينوسي –دارد كه بوسيله انتقال فاز قفل شده سينوس 
بدين سان به وسيله چهار .  كسينوسي يكي از چهار ارزش را داشته باشد–ايجاد شود و هر موج سينوس 

  . ارزش براي هر سيكل موج داريم16ديگر دامنه ممكن سينوسي و چهار دامنه ممكن كسينوسي ما بار 
 است كه حامل مشخصي كه براي مقايسه خط مبنا QAMدامنه غيرحامل، يك متغير / مدوالسيون فاز

  .باشد ندارد
  

ماتريس هم .  نيز ناميده مي شود) (carrier suppressed" حامل موقوف شده"اين گاهگاهي به نام
 نيز ) ( constellation"صورت فلكي"ت به نام  همچنين ممكن اسQAMپيوند با يك سيستم 

اين به اين دليل است كه الزم نيست كه همه ارزش ها استفاده شوند يعني اينكه ماتريس . ناميده شود
  .و حتما الزم نيست كه تمامي درايه هاي ماتريس ما پر شود ما مي تواند يك ماتريس كم پشت باشد
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Discrete Multitone  
 

DMTلب به عنوان يك تكنولوژي مخالف، همراه با   در واقع اغCAPدر اصل ، .  مطرح مي شود
DMT با استفاده از متغيرهاي متد كدينگ QAM/CAPتفاوت تكنيكي اوليه اي .  ساخته مي شود

 پايه گذاري شده است ، ايده شكسته شدن طيف فركانس به زيركانال هاي Bellكه در البراتوارهاي 
 ها مطرح مي شوند كه Sub carrier بدين سان گاهگاهي اين ها به عنوان مساوي را مطرح مي كند و

 از طيف فركانسي از موج Sub Areaاين خود به اين معناست كه براي مبنا و پايه كدينگ جهت هر 
  .استفاده مي شود) برون يابي شده/ ساده يا موقوف شده(هاي حامل مختلف 

  
به وسيله . توسعه يافته است MHz 1.1 تا Hz 0 پايه طيف فركانسي كه قابل استفاده مي باشد از

 256 امكان ايجاد KHz 4.3125تقسيم كردن طيف فركانسي به صورت مساوي و عادالنه تا باند 
وقتي كه محاسبه مي كنيم متوجه مي : تذكر( فراهم مي شود256 تا 1زيركانال فعال براي اطالعات از 

اما تقسيم كردن طيف فركانسي .) استفاده قرار مي گيرد به طور واقعي مورد MHz 1.104شويم كه 
آن چيزي كه اين امكان را .  كردن اطالعات به ما نمي دهدHandleهيچ گونه توانايي خاصي در زمينه 

براي ما فراهم مي سازد ، اجازه براي تداخل و تطبيق سرعت اتوماتيك به وسيله حذف كردن زيركانال 
 ، اگرچه كه به احتمال زياد يك كانال Downstream يا Upstream( استDataها از يك مسير 
Downstreamمي باشد  (.  

  
 سيكل بر 4000( داده را ساپورت كندKbps 64 مي تواند 4KHzالزم به ذكر است كه هر زيركانال 

 زيركانال مزبور مي 256از نقطه نظر تئوريك  ). 16QAM ارزش بر هر سيكل با استفاده از 16ثانيه يا 
 را فراهم آورد، اما در واقعيت به غير از آزمايشگاه يا شرايط به شدت Mbps 16پتانسيلي بيش از واند ت

  . كنترل شده چنين سرعتي اغلب  غيرممكن است
  

 8Mbps را انجام مي دهند كه پهناي باند امكان پذير را تا 8QAMبسياري از طرح هاي كدينگ فقط 
 را جهت انتقال صوت آزاد KHz 4-0كه پهناي باند پاييني كاهش مي دهد پس اين بسيار مهم است 

 به سوي باند هاي حامل صدا ، ADSLجهت جلوگيري از چكه يا رسوخ در فركانس هاي . نگه داريم
، عموما ADSL  بين كانال هاي فعال براي انتقال صدا و اولين كانال فعال براي  6 تا  1زيركانال هاي 

  . مي شوند رزرو"باند محافظ"به عنوان 
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شرايط " ، استفاده شود چند نوع از Speechاگر كه از يك فركانس براي ترافيك دو جهته ، مثل يك 
اين اتفاق زماني رخ مي دهد كه سيگنال انتقال يافته ، بازتاب پيدا كند و به .  اتفاق مي افتد"بازتاب صدا

د كه بعد از زمان تاخير  هاي متعددي وجود دارنEcho Canceller.سوي سرچشمه خود بازگردد
  . مشخصي از سيگنال منبع مي كاهند

  
 را كه يك ثانيه ”Hello“ ، پس آنها بايد ”Hello“:  بگويد ) مسير(اگر كه شخصي در طول يك دره 

بعد برميگردد بكاهند تا به درستي متوجه شوند كه در آن زمان چه چيزي گفته شده است؟ اگرچه در 
 بسيار مورد بحث قرار گرفته است اما عليرغم اين موضوع ، اگر كه زيركانال مورد حذف بازتاب يك نقطه

هاي مختلفي بسوي جهت هاي مختلفي استفاده شوند ، هنوز مي تواند مشكالتي با اكوهاي آبشاري كه 
  .از تفكيك سيگنال ناشي مي شوند وجود داشته باشد

  
 ، يكي براي انتقال ديتا از Speechي يكي برا:  تبديل شد Access Point به سه UTPبدين گونه 

 و يكي براي انتقال ديتا از دفتر مركزي به (Upstream)كاربر به دفتر مركزي 
از آنجايي كه كانال هاي مذكور به طور مجزا هستند ، مشكالت بسيار كمي با  .(Downstream)كاربر

  .اكوها وجود خواهد داشت
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ANSI T1.413  
 

 ADSL ، سند عمومي اصلي براي ANSI T1.413 منتشر شد، ITU-Tشنهاد  كه پي1999تا سال 
در ابتدا ، از آنجاييكه تست هاي بسيار گسترده و تجربه هاي كاري فراواني صورت گرفته بود ، . بود

ADSL بر مبناي كار مشترك براي سند ANSIعالوه بر اين به نظر مي رسد كه .  انجام شد
  .دهايي كه تاكنون منتشر شده اند خيلي شبيه باشد نيز به سنITU-Tپيشنهادهاي 

  
به عبارت ديگر ، امكان هاي قطعي .  كمتر از ساير انواع خواهد بودADSL Liteثانيا ، نيازمندي هاي 

و خدمات حذف خواهند شد و ماكزيموم سرعت ديتا ، كاهش خواهد يافت و تجهيزات مورد نياز در نزد 
 به عنوان يك سند بسيار معقول و مفيد ANSI T1.413 ، مطالعه از اين رو.كاربر حذف خواهند شد

  .است
  

Issue 1 از سند ANSI T1.413 جهت پياده سازي براي متغيرهاي گسترده اي از امكانات و 
 هنوز اجازه مي دهد كه تجهيزات هم ارز و معادل Issue 2تجهيزات مورد استفاده قرار مي گيرد و 

 در حال حاضر در حالت پيش نويس ANSI T1.413 سند Issue 2. طراحي و پياده سازي شوند
 Issue 2 وIssue1اما به طور كلي تغييرات اندكي بين .است وهنوز ممكن است كه دچار تغييراتي شود

اختالف اصلي در عدم تاكيد .) ليست شده استIssue 2 از Annex Nبيش از آنچه كه در (وجود دارد
   . استADSL بر استفاده غيرسازمان يافته از

 
 مورد اشاره قرار مي گيرد و عالوه بر (STM)اين موضوع به عنوان يك بخش از حالت انتقال سنكرون

 ، قابليت انعطاف بيشتري CDSLمحتمال در پياده سازي .  وجود داردATMاين تاكيد مهمي نيز بر 
ي قابليت  اضافه شده است به اين صورت كه در بخش توانايي هاي حامل داراSTM ADSLبه 

 را مورد بررسي قرار مي ANSI T1.413در اين بحث ما قسمت اصلي . انعطاف بيشتري خواهد بود
دهيم اما وارد جزييات نخواهيم شد زيرا كه در اين صورت يك كتاب بزرگ را تشكيل خواهند داد و 

 و موجزتر  بسيار دقيق ترANSIبلكه امتحان بيشتر خصوصيات اخير . هيچ كمكي به ما نخواهند كرد
  .خواهد بود

  
 مي تواند و قادر است كه ايجاد يك VLSIهمانطور كه در ابتداي مبحث ذكر شد ، فقط تكنولوژي 

در اين بخش اهداف اصلي و ساختار . تكنولوژي خط انتقال قابل تصحيح خطا و پرسرعت را فراهم كند
Super frame ADSL عنوان مرجع سريع و مستقيم ها و فريم ها و بايت هاي ويژه براي استفاده به 
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 هاي نيمه رسانا مجهز شده اند، توضيح داده خواهد Chipدر مقابل واسط هايي كه بوسيله سازنده هاي 
  .شد
  

 " ADSL واسط متاليك -شبكه و واسط هاي نصب مشتري" به عنوان ANSI T1.413سند 
كزي و تجهيزات كاربر به كار مي به بيان واضح تر، اين سند براي هر دوي دفتر مر. نامگذاري شده است

  .رود و جهت گيري آن به سوي مدارهاي الكتريكي مسي است
  

 ديده مي شود و بلوك هاي اصلي تابعي را براي پياده سازي 9مدل مرجع سيستم عمومي در شكل 
 به طور اوليه ، حذف CDSLتفاوت بين اين دياگرام و .  در اختيار قرار مي دهدADSLسرويس 
Splitter در نهايت در انتهاي پايانه. استUnit-Remote فرستنده گيرنده ADSL (ATU-R) كه 

 كه به خط متصل شده است و يك فيلتر POTSداراي يك فيلترپايين گذر كه قبل از هر تجهيزات 
 ATU-R قرار دارد، مي باشد ، فيلتر باالگذر ممكن است كه با تجهيزات ATU-Rباالگذر كه قبل از 

  .اما فيلتر پايين گذر ، محتمال يك باكس جدا مي باشدتركيب شود ، 
  
  

  
  

 ANSI T1.413 بر طبق ADSLمدل مرجع سيستم – 9شكل 
 

  . نشان داده شده استADSL  (ATU-C)گيرنده ، دفتر مركزي-  پايانه واحد فرستنده10در شكل 
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ATU-R (Remote End) به همان صورت به نظر ميرسد به جز اين كه فقط سه كانال Lsx 
،Upstream  هستند و دامنه هاي متغيرهايXn و Ziتغيير مي كند   

  
Issue 2 يك مرجع زمان بندي شبكه (NTR) را در بخش ATU-C براي آن چيزي كه اكنون 

STMتا . مدل مرجع انتقال تذكر مي دهد كه فقط دو تفاوت وجود دارد. ناميده مي شود اضافه مي كند
 انتقال LSx و دوپلكس ASx روي هر دوي كانال هاي سيمپلكس  به طور بالقوه برATU-Cزمانيكه 

 ATU-R به عالوه ، . انتقال مي دهدLSx فقط بر روي زيركانال هاي دوپلكس ATU-Rمي دهد ، 
 زيركانال دسترسي كامل 256 به تمامي ATU-C اول محدود شده است و 32Kبه زيركانال هاي 

  ! منتقل كند تا بالعكسATU-Rيشتري ره به  ممكن است ديتاي بATU-Cبه طور كلي ،. دارد
  

قابل ذكر .  نشان مي دهدATM را براي ساپورت ATU-Cگيرنده -  مدل مرجع فرستنده11شكل 
تفاوت . داردATU-C تفاوت هاي مشابه را با ATU-R Remote پايانه STMاست كه برطبق مدل 

براي عبور ) تياري به طور اخAS1و (AS0 در اين است كه فقط STM وATMاصلي در مدل 
downstream با ATU-C  استفاده مي شوند و هر خط حامي ATMx از بين اليه همگرايي عبور 

در بخش .  عبور كند،گذر مي نمايدAS1 يا AS0 ، قبل از اينكه از بين كانال حامل (TC)سلولي 
ATU-R ، ATMx از طريق كانال هاي حامل LS0 يا LS1عبور مي كند .  

  
 ANSI T1.413 بر مبناي STM براي انتقال ATU-Cگيرنده - مرجع فرستنده مدل -10شكل 
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  ANSI T1.413 بر مبناي ATM براي انتقال ATU-Cگيرنده -  مدل مرجع فرستنده– 11شكل 
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  كانال هاي حامل
  

ADSL نال هاي كا:  مشابهي از كانال هاي انتقال دارد اما آنها را به دو بخش تقسيم مي نمايدمفهوم
 و Upstreamاين كانال ها اجازه مي دهند كه كانال هاي . سيمپلكس و كانال هاي دوپلكس

Downstreamدر آن چه كه در .  چندگانه ايجاد شوندIssue 2 مود ، STM ناميده مي شود ، چهار 
  . ناميده مي شوندASxوجود دارد كه كانال انتقال سيمپلكس 

  
Issue 1 T1.413بحث مي كند"كالس انتقال" ديتاي متراكم بر طبق  در مورد ترافيك  .Issue 2 

 به مثابه ارزش Issue 1 ها را مي دهد اما به كالس هاي انتقال Rangeايده هاي كلي درباره همان 
  . در صورت امكان ، رسيدگي مي نمايدDMT 32 Kbpsهاي ماكزيموم با مينيمم يك تك زيركانال 

 را دارد و كالس Mbps 4.608 ، 2كالس .   را داردMbps 6.144كم  ، نرخ داده مترا1كالس انتقال 
3 ، 3.072 Mbps 1.536 ، 4 و كالس Mbpsاين كالس ها به طور پايه اي بر طبق .  ظرفيت دارد

  .كمترين ظرفيت مرتب شده اند/باالترين ظرفيت  تا بيشترين فاصله/ كوتاهترين فاصله
  

 Mbps 1.536 مي توانند يك AS0،AS1،AS2،AS3 شامل ASxكانال هاي انتقال دوپلكس 
 در كالس انتقال يك مي AS0.چندگانه بر هر كانال با وابستگي كامل به كالس انتقال داشته باشند

.  در حالي كه آنها هيچ ظرفيتي نداشته باشند ، داشته باشدAS1-AS3 همراه با Mbps 6.144تواند 
 AS2 ، 1.536 و AS1 ، 1.536 Mbpsد و  داشته باش Mbps 3.072 مي تواند AS0يا اينكه 
Mbpsيك خالصه از حالت هاي ممكن را در اختيار قرار مي دهد2جدول .  داشته باشند ، .  
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  Mbps 1.536ضريب   Downstream حالت هاي ممكن كانال انتقال بر اساس – 2جدول 
  

كل تراكم هاي . ي گيرد صورت مE1نوع مشابهي از اين دسته بندي نيز با انواع خط هاي اروپايي 
 به ترتيب 2M-1،2M-2،2M-3 است ، اگرچه كه كالس هاي انتقال Mbps 6.144ممكن ، هنوز 

 را دارند و اين ها فقط تخصيص هاي Mbps،  4.096 Mbps  ،2.048 Mbps 6.144تراكم هاي 
ال سلول  ، عالوه بر اين بازده ممكن را به نرخ هاي انتقT1.413. هستندAS0-AS2زيركانال هاي 

  . مي شكندBroadband ISDN يا سيستم (AMT)هاي ديتاي مود انتقال آسنكرون 
  

زير كانال هاي موجود در اين نوع از انتقال . دسته دوم زيركانال هاي انتقال ، انتقال هاي دوپلكس است
ل  ، اجباري است زيرا كه كانال كنترCكانال .  هستندLS2 و C،  LS0 ، LS1ها شامل كانال هاي 

 ، حمل ADSL سنكرون كردن (Overhead) سربار Kbps 16است و براي انتقال كالس چهار در 
 حمل مي Kbps 64 در LS0براي ساير كالس ها ، اين كانال بر روي كانال . مي شود

كل پهناي باند .  موازي عمل مي كنندASx در هدف  و در تقسيم جهت كانال هاي LS2وLS1.شود
  . استKbps 176 تا Kbps 608 تا Kbps 640در دسترس از 
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Issue 1 شرح مي دهد كه LS1 160 ممكن است كه براي كانال Kbps استفاده شود و LS2 نيز 
به  .) در حال استفاده نباشدLS1 اگر كه Kbps 576يا در ( مورد استفاده قرار گيرد Kbps 384در

 يا سربار فريم ’S‘ يا ’U‘دون ب( استBRI ISDN ، سايز فريم Kbps 160ياد داشته باشيد كه اين 
‘S’/’T’ .(   

  
Issue 1 آن را براي استفاده در انتقال، BRI ISDN فرا مي خواند و Issue 2 آنرا به عنوان يك 

 را  3 و NA ، 2كالس هاس انتقال اروپايي ، اصوال كالس هاي . سرويس آشكار و ساده  حذف مي كند
مي گويد كه ) ATMمثل ( به طور كلي ، مود آسنكرون. ادغام مي نمايند2M-2در دسته اي به نام 

 و ATM اگرچه ، در هر دو مورد .سرعت بازده ثابتي وجود ندارد و تنها يك مقدار ماكزيموم وجود دارد
STM اين مورد به وسيله استفاده از يك ، Bit rate ثابت به دست آمده است اما وجود بيت هاي 

“idle” يا “fill” كه در Downstreamاين .  قرار داده شده است اين نرخ انتقال را ثابت نگه مي دارد
 و همچنين اجازه مي دهد .به اين معنا است كه به سوپرفريم ها اجازه داده مي شود كه سنكرون شوند

  .كه نرخ داده واقعي به ميزان مورد نياز تنظيم شود
  

عنصر كوچك و سپس قرار دادن آن اين راه حل ، بر استفاده از يك باكس بزرگ براي حمل و نقل يك 
زيرا كه در آن راه حل فقط ديتا قابل استفاده است . براي پركردن باكس ، برتري داردPaddingدر يك 

  .اما ممكن است هر مقداري از ظرفيت در باكس پر شود
  

Issue 2قط  همچنين اشاره مي كند كه اگر كه يك كانال تاخير ساده و تكي مورد استفاده واقع شود ف
AS0 و LS0 با ( مورد استفاده قرار خواهند گرفتATU-Cاز يك   كهNTR ورودي استفاده مي 
 به يك نوع كانال AS0/LS0اگر كه هر دوي كانال هاي تاخير مورد استفاده قرار گيرند ، آن گاه ). كند

ع چندين هر زيركانال مجمو. به نوع ديگري از كانال ارجاع مي دهدAS1/LS1تاخير ارجاع مي دهد و 
32 Kbps 6.144 خواهد بود همراه با ماكزيمومي در حدود Mbps در جهت 

Downstream(ASx) 640 و Kbps در جهت Upstream(LSx).  
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  ADSLساختار سوپرفريم 
 

Issue 2 نامگذاري مي شوند3 و2 و1 و0 چهار ساختار قالب بندي را تعيين مي نمايد كه به نام هاي  .
مكانيسم  ، 1ساختار قالب .  تعيين شده بودIssue 1صفر به طور كلي همان است كه ساختار قالب 

 2ساختار قالب . كنترل عمليات سنكرون كردن براي استفاده در قالب هاي سنكرون را از كار مي اندازد
  ، قالب بندي سربار كاهش يافته را با هر يك از بايت هاي سريع و سنكرون جدا يا متصل ، فراهم3و 

  .مي نمايد
  

ATU-Cبه عنوان مثال .  بايد تمامي ساختارهاي قالبي مرتبه پايين به عالوه مرتبه باال را ساپورت كند
 بر ساختار قالب  ATU-R. را هم ساپورت كند0 و 1 را ساپورت كند بايد همچنين 2اگر قالب بندي 

 نمايش 12 در شكلADSLيم سوپرفر. بندي نهايي كه براي لينك انتخاب شده است كنترل اوليه دارد
  .داده شده است

  
  

  
 

  ANSI T1.413بر مبنايATU-C گيرنده - در فرستندهADSLساختار سوپرفريم -12شكل

 33 

WWW.IRANMEET.COM

Ramin.samad@yahoo.com



هر .  و شامل يك مجموعه از فريم هاي كوچك تر استADSLيك سوپرفريم،يك بسته بزرگ براي 
پس .  انتقال مي يابد17mS  فريم به اضافه يك فريم سنكرون كردن است كه در68سوپرفريم ، شامل 

 ، اما باند تا لبه ها مورد 4.3125به طور واقعي ( كار كرد،4MHz با DMTاز اين كه حامل فركانس 
  .  انتقال يابد250µSهر فريم بايد در .) استفاده قرار نمي گيرد

  
خواهد بود  Overheadبعد از اين كه قالب سنكرون كردن، به طور واقعي ارسال نشد،اصطالحا سربار يا 

 فريم خواهد بود و بايد اين سربار اجازه يابد تا به وسيله هر بافر ديتافريم در 69و يك فريم خارج از كل 
  . ارسال شود250µS زمان 69/68طول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 34 

WWW.IRANMEET.COM

Ramin.samad@yahoo.com

WWW.IRANMEET.COM


  ديتاي سريع و ديتاي جايگذاري شده
  

اي سريع و ديتاي جايگذاري  مورد بحث قرار مي گيرد، مفهوم ديتADSLاولين مبحثي كه در قالب
 سلول ”Weaving“ديتاي جايگذاري شده شامل يك پروسس مجزاي .  است(Interleaved)شده 

 وسيله پراكنده كردن بيت ها در طولاين موضوع به . هاي اطالعاتي با هم، جهت كاهش نويز مي باشد
 از بيت هاي پي در پي و پشت باندهاي انتقال مختلف انجام مي پذيرد زيرا كه احتمال اين كه يك گروه

  كه مخففFECبا استفاده ازتوسعه فردها يا اصطالحا . سر هم دچار خطا شوند،بسيار كم مي باشد
“Forward Error Correction” مي باشد مي توان خطاها را تعيين نموده و به طور اتوماتيك 

  .اصالح نمود
  

هر دو مدل .  و جاگذاري حلقه اي وجود دارددو متد اصلي براي به انجام رساندن جاگذاري در بلوك
ترتيب بيت هاي انتقالي يك جريان خروجي را تغيير مي دهد و آنقدر اين كار را در يك جايگذاري، 

  .متوسل شوند "رسيد پيام"اسلوب فرمولي انجام مي دهند تا آن ها بتوانند بر يك 
   

ذاري بلوك، در يك بلوك با سايز ثابت ، به طور سطري بلوك را پر مي كند و پس از آن ديتا را بر جايگ
جايگذاري حلقه اي ، يك بلوك را به طور ذوزنقه اي چنين آفست مي . مبناي ستون ارسال مي نمايد

 طور مشابه نمايد كه يك بافر دايره اي مي تواند با سطرهايي كه نوشته شده اند و ستون هايي كه به
 و بافرينگ حلقوي بر Offsettingجايگذاري بلوك ، خوانده مي شوند ، مورد استفاده قرار گيرد اما به 

  !روي يك پايه ثابت 
  

جايگذاري كمك مي كند كه خطاهاي نويز كاهش .ديتاي سريع، همان ديتاي غيرجايگذاري شده است
، باعث افزايش دوره تاخير زماني هم "رسيد" يابد اما خود پروسس جايگذاري و استخراج آن بر روي

ديتاي سريع واقعا داراي تاخير كم است و در مقايسه با ديتاي جايگذاري شده . پيوند با داده مي شود
اما ديتاي جايگذاري شده ، تاخير زماني بيشتري دارد ولي حفاظت . داراي نويزپذيري بيشتري است

  . بهتري در مقابل نويز دارد
  

Video on demand يك برنامه كاربردي است كه در آن جايگذاري بسيار مورد استفاده قرار مي 
گيرد، چون كه اهميت ندارد كه يك ثانيه تا دو ثانيه براي شروع برنامه معطل شويم، اگر كه كيفيت باال 

  . سلول مي تواند باشدSetupمثال خوبي از ديتاي سريع ، ديتاي كنترل، مثل اطالعات . بماند
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 استفاده مي شود،فقط يك جريان داده درگير است ATM براي يك برنامه كاربردي ADSLي كه زمان
 هستند، مگر اين كه به هر دوي حالت هاي ديتاي سريع و ديتاي جايگذاري LS0 و AS0كه همان 

در اين . استفاده مي شوندLS1 و LS0 و احتماال AS0 و AS1در اين حالت ، . شده نياز داشته باشيم
از يك مسير انتقال استفاده مي كند و ديتاي جايگذاري شده از مسير ديگر استفاده ديتاي سريع  حالت

 اين تجهيزات ، اين امكان را به برنامه ها مي دهد كه بهترين راه حل را براي نوع انتقال پيدا .مي نمايد
  .كنند و با يك مسير خاص سنكرون شوند

  

  
  
  

 4 و عمق 8ه  جايگذاري بلوك با محدود– 13شكل 
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  بايت سريع
  

بايت سريع يا اولين بايت در بافر ديتاي سريع براي چند هدف مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد كه 
 (CRC)اين اهداف كلي براي چك كردن افزونگي زنجيره اي .  مشاهده مي نماييد14در شكل

 و بيت هاي كنترل (eoc)غام شده ،كنترل عمليات هاي اد(ib) ، بيت اشاره گرCRCسوپرفريم 
  . است(sc)عمليات سنكرون

  
 به وسيله ارزش كم ارزش ترين بيت sc در مقابل بيت هاي eoc ، 67 تا 36 و 33 تا 2در فريم هاي 

 Issue 2به ياد داشته باشيد ، اگر چه اين ها محدوده هايي هستند كه در . بايت سريع تعيين مي شود
 وقتي كه آن ها به كنترل عمليات . سربار مي تواند ايجاد شودSavingتعيين شده اند ولي يك 

فريم فرد از بايت هاي سريع ممكن است براي / نياز ندارند،يك مجموعه فريم زوجib يا crcسنكرون ،
همچنين ممكن است كه آن ها فقط شامل .  بيت است استفاده شود13 كه شامل eocانتقال يك پيغام 

  . باشند "سنكرونهيچ عمليات " اشاره گر
  

 اشتياق زيادي را STM ،در بايت هاي سريع يا بايت هاي سنكرون در دنياي Savingبايت هاي 
 به خوبي تعدادي از كانال هاي ASxبرنيانگيختند زيرا كه بسيار محتمل است كه كانال هاي چندگانه 

LSxيابد،اگر كه كانال هاي در حال استفاده افزايش.  مورد استفاده قرار گيرند Overhead كاهش مي 
تعدادي از  تا در كل كاهش خواهد يافت،4 تعداد كانال ها به كمتر از ATMاگرچه با استفاده از .يابد

فعاليت هاي سنكرون كردن مفيد بودن خود را از دست مي دهند و به سرباري مبدل مي شوند كه 
  .كاربردي نخواهد داشت و مي تواند به طور كامل دور انداخته شود

  
به طور كلي دو فرم پايه اي براي كاهش سربار وجود دارد، اولي زماني استفاده مي شود كه فقط كانال 
هاي تكي در هر جهت داشته باشيم و دومي زماني به كار مي رود كه يك كانال تكي سريع و يك كانال 

طور خاص براي تا زماني كه اين مطلب به .جايگذاري تكي به طور همزمان در حال استفاده باشند
 كه به كانال هاي STM تعيين گردد،مي توان همچنين جهت يك برنامه كاربردي ATMاستفاده با 

  .تكي نياز دارد،مورد استفاده قرار گيرد
 

در اين جا منظور كانال . مي تواند تعابير مختلفي داشته باشد"كانال ها"به ياد داشته باشيد كه كلمه 
 برنامه هاي كاربردي جهت ديتا به كار مي روند و پس از آن كانال  هستند كه براي(ASx,LSx)هايي

 37 

WWW.IRANMEET.COM

Ramin.samad@yahoo.com



اگر چه هر كدام نام هاي متفاوتي دارند، .هايي نيز هستند كه در اليه هاي پروتكل انتقال به كار مي روند
اما نام كانال اغلب براي هردوي آن ها جهت اهداف مخصوصي كه در مفهوم آن ها مشخص شده است، 

  . دبه كار مي رون
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  SCبايت سنكرون و بيت هاي 
 

 در پيوستگي با بايت سريع، جهت آماده كردن يك مجموعه كامل از Syncدر مود كامل سربار، بايت 
در مود سربار كاهش يافته،بايت سريع براي بافرهاي سريع به كار . اطالعات درباره فريم به كار مي رود

 توابع سربار را 3جدول .  براي بافرهايي ديتاي جايگذاري شده به كار مي رودSyncمي رود و بايت 
  .براي مود سربار كاهش يافته ليست كرده است

  
)  استفاده شود67 خود در فريم scيا بايت ها،زماني كه بايت سريع با بيت هاي ( Syncبايت هاي 

اي بافرهاي ديتاي سريع يا  كه برLSx و ASxنقش يك مكانيسم براي تخصيص دادن كانال هاي 
 به  LEX وAEXجايگذاري شده و همچنين براي اجازه دادن به تناوب هاي داده بر طبق بايت هاي 

 براي ديتاي جايگذاري شده در فريم Syncدر مود سربار كامل، بايت هاي . كار مي رود را بازي مي كند
  . به كار مي رود67 و ديتاي سريع براي فريم 67 تا 1
  

  
  

   ادغام شدهSyncتوابع سربار براي مود سربار كاهش يافته با بايت هاي سريع و - 3دول ج
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  بيت هاي اشاره گر
  

 هاي Error ها،Errorاين بيت ها شامل تشخيص . بيت هاي اشاره گر براي آگاه سازي به كار مي روند
ي آمارگيري كن است هم برااصالح شده و اتالف سيگنال،عيوب دور از دسترس و ساير اطالعاتي كه مم

  . باال مطلوب باشد، مي گردد Level و هم براي تصحيح خطاي
  

 هاي بلوك هاي با انتهاي دور و Error براي Downstreamبافر سريع بيت هاي اشاره گر در جهت 
  .شمارنده هاي تصحيح خطاي با انتهاي دور و اتالف سيگنال و عيوب دور از دسترس به كار مي رود

  
  

  
  

 ATU-Cگيرنده - در فرستنده) بايت سريع (Syncفرمت بايت سريع -14شكل 
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 CRCبيت هاي 
 

 ناميده CRC كه با اختصار (Cyclic Redundancy Check)بايت هاي چك افزونگي زنجيره اي 
به طور كلي، بيت هاي جريان داده در داخل يك .مي شوند اهداف واضح و مستقيمي را دنبال مي كنند

به طور  !ول رياضي به كار مي روند و يك اشاره گر نشان مي دهد كه بايت هاي قبلي چه بوده اندفرم
 هاي بالقوه تا آخرين بيت،وجود نخواهد Error بيت فعال، امكان شناسايي بايت ها و 8طبيعي با فقط 

  .داشت
  

Error اگر كه ما در فريمي كه . دسته تقسيم شوند256 ها مي توانند بهCRC آن  بهAttach شده 
در  . بايت داشته باشيم، آنگاه بعضي از تصحيح خطاها مي توانند احتماال رخ دهند256است كمتر از 

 استفاده مي شود كه اين موضوع CRC-16 دوبايتي يا CRC،يك HDLCتعداد زيادي از فريم هاي 
 به ندرت با HDLCاگرچه . دسته مختلف فراهم مي سازد64K ها را به Errorامكان تقسيم بندي 

  . براي تصحيح خطا به كار مي رودCRC-16استفاده از 
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  كنترل عمليات ادغام شده
  

واسط " ،eocبيت هاي . همگي براي پيكربندي و اطالعات خطا به كار مي روندsc وcrc،ibبيت هاي 
.  تغيير نمايدADSLدي  را در اختيار ما مي گذارد كه اجازه مي دهد كه پيكربن"برنامه ريزي واقعي

دو بيت اول اشاره مي كند كه اطالعات يا . را نشان مي دهدeoc ساختار فريم بايت هاي 4جدول 
  "!00" با ارزش ATU-R آدرس دهي شده اند يا در "11" با ارزش ATU-Cدستور در 

  
 را به  يك دستورATU-Cبه ياد داشته باشيد كه پاسخ ها همانند دستورات نيستند و اگر كه يك 

ATU-R،ارسال نمايد ATU-R(“00”) به عنوان يك فيلد آدرس قرار داده مي شود، اما زماني كه 
ATU-Cبه دستور مورد بحث جواب مي دهد،آدرس خودش (ATU-R “00”) را در فيلد آدرس قرار 

  . آمده استATU-Rمي دهد تا اشاره نمايد كه اين جواب از سوي يك 
  

براي دستور يا  )13 تا eoc 6بيت هاي ("فيلد اطالعات"  كه اگر كه نشان مي دهد(eoc3)بيت بعدي
اطالعات استفاده شوند،بعد از اينكه فقط به يك بايت از داده يا دستور در يك زمان از طريق بيت هاي 

eoc  اجازه داده شد، اين مهم است كه بتوانيم مطمئن شويم كه يك ترتيب گذاري نرمال اتفاق افتاذه 
  .  را براي جريان داده كاراكتري نشان مي دهد"0" يا زوج "1" ارزش فردeoc4بيت .است

  
  

  
  

  eocفيلدهاي پيغام - 4جدول 
  

است يا ) ارزش صفر( نسبتا تخصصي تر است و مشخص مي كند كه يك پيغام خودگردانeoc5بيت 
، در  در نظر گرفته شده باشدATU-Rزماني اين بيت براي خودگرداني ست مي شود كه جهت ! خير

 42 

WWW.IRANMEET.COM

Ramin.samad@yahoo.com

WWW.IRANMEET.COM


اين به اين معناست كه اين .زماني كه مي خواهد كه اشاره كند كه قدرت خود را از دست داده است
نفس هاي "پيغام هاي آخر بايستي بر روي خازن يا باطري پشتيبان ارسال شود و اشاره مي كند كه 

ه يك اين همچنين تنها پيغام واقعي در اين كالس است ك.  در جريان استATU-C به سوي "آخر
 ارسال شده ATU-C بار به سوي 6 در حداقل ATU-Rاين پيغام ، به وسيله . ارزش ثابت را دارد

  ! شوندIgnore بايستي ATU-C از سوي eocاست و در طي اين زمان ساير دستورات 
  

 به سوي ATU-Cپيغام هاي دو جهته كه به طور كلي به وسيله :  وجود داردeocسه نوع پيغام 
ATU-Rي شوند و سپس از سوي  ارسال مATU-R به سوي ATU-C بارتابانده مي شوند،پيغام 

 ارسال مي شوند، و پيغام هاي پاسخ Downstream به صورت ATU-R به  ATU-Cهايي كه از 
ATU-R به ATU-Cليست پيغام هايي را كه در 5جدول  ! "نفس هاي آخر"  و همچنين پيغام هاي 
Issue 2ار مي دهد آمده است را در اختيار قر.  

  
  

  
  

 eoc هاي پيغام Opcode-5جدول
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ساير دستورات اطالعات آماري را از              . تمايل دارندATU-Rبرخي دستورات به سمت تغيير مداربندي 
ATU-Rبعضي ديگر از دستورات .  به دست مي آورند“Latch” هستند كه اين ها باعث مي شوند كه 
ATU-R دستور ( اينكه يك دستور ديگر باعث شود كه آن مود تغيير نمايد بماند تا"مود تجويز" در

nonlatchedيا دستور  Back to normal  .( درخواستCRC خراب شده )و ) براي اهداف آزمايشي
  . هستندLatching،دستورات )براي اهداف آزمايشي( خرابCRCاطالع 

  
پيغام ها مي توانند به طور .اند اطالعات داده را برگردATU-Rبعضي پيغام ها سبب مي شوند كه 

...)  خراب،تست خود وCRC خراب،اطالع دادن ارسال CRCارسال (اساسي،جهت پيغام هاي آزمايشي
و پيغام هاي ويژه ) بيشتر اطالعات ثبات(همچنين آن ها جهت پيغام هاي انتقال.به كار روند

به كار مي ) مطرح شده است ADSL eocچهار تا از هر كدام كه در خصوصيات پيغام هاي (فروشنده
همچنين به ياد داشته باشيد كه دستورات براي اين كه مطمئن شويم كه آن ها دريافت شده .روند

  . نداشته باشيمAcknowledgmentاند،تكرار مي گردند و اين در حالتي است كه ما 
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ADSL Lite 
 

 نامگذاري ”Splitterless ADSL Transceivers” با نامITU-T G.922.2پيش نويس پيشنهاد 
بعضي )  به تصويب نرسيده بودJune 99تا(بعد از اين كه اين به يك پيش نويس تبديل شود. شده است

از عناصر ممكن است تغيير كنند اگرچه كه نماي اصلي آن محتمال دست نخورده باقي خواهد 
  . مفيد باشدبنابراين يك بحث كوتاه در مورد تفاوت ها، مي تواند.ماند

  
همان طور كه قبال ذكر شد،اين مطلب به اين معنا است .  استSplitter مهم ،آيتم بدون Issueاولين 

 در نقطه اي كه ADSL كه به وسيله مدار محلي حمل مي شود از طيف BRI ISDN يا POTSكه 
ه تجهيزات اين مطلب به اين معنا است كه ب.  است،جداسازي نخواهد شدBusinessمحل اقامت يا 

ويژه اي براي نصب در پايان حلقه محلي نيازي نيست و عمليات نصب ساده تر مي گردد و بنابراين 
 موجود يا POTSاگرچه،اين مطلب به اين معنا نيز هست كه هر تجهيزات .هزينه ها كاهش مي يابد

BRI ISDN در روي خط بايد از فيلترهاي پايين گذر براي حذف سيگنال ADSL پروسس  قبل از
  .داده، استفاده كند

  
.  مي باشد كه مورد استفاده قرار خواهد گرفتATM مشخص كرده است G.922.2آيتم بعدي كه 

 چندتايي هستند Kbps 32هر كدام يك .  فعال و در دسترس هستندLS0 وAS0فقط كانال هاي 
 512 تا Kbps 32 از LS0 و براي  Mbps 1.536 تاKbps 64 از AS0كه اين دامنه براي كانال 

Kbpsاست .  
  

قالبي كه با .  ها و قالب ها هستند كه به طور قابل مالحظه اي ساده تر شده اندHeaderآيتم بعدي،
 معادل است،از فقط يك "مود سربار كاهش يافته با بايت هاي سنكرون و بايت هاي سريع ادغام شده"

 سيمپلكس Downstreamك كانال اين قالب فقط ي. استفاده مي كند "بافر جايگذاري شده"مفهوم 
AS0 و يك كانال Upstream سيمپلكس LS0 قالب داده شامل  را ساپورت مي كند،بدين سان كه

 AS0سنكرون و يك مجموعه از بايت هاي وابسته و هم پيوند به كانال هاي /يك سري بايت هاي سريع
Downstream و LS0 Upstream6 شده در جدول سنكرون ادغام/كاربرد بايت سريع. مي شود 

  .نشان داده شده است
  

 تا eoc1( بيت اول در قالب ديتاي با شماره زوج 6 داراي EOCبه خاطر داشته باشيد كه بايت هاي 
eoc6 ( بيت با ارزش باالي قالب هاي ديتاي با شماره فرد 7و )eoc7 تا eoc13 (ضمنا بعضي . هستند
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اين بيت ها عبارت هستند .ده مي شوند استفاADSL Liteاز بيت هاي اشاره گر نيز براي 
 كه اين ها همه بيت هاي اشاره گري هستند كه به وسيله مسير ديتاي ib17 وib10،ib11،ib15:از

  .سريع پذيرفته مي شوند
  

اين بيت براي .  استفاده مي كندFull ADSL T1.413فيلد پيغام خودگردان از يك بيت متفاوت از 
 نيز بايد بيت را ATU-R. ست مي شود1 به ATU-R به ATU-C انتقال ديتا از (Ack)تصديق 

 ATU-Cو در پايان .  ست كند1 مي آيند،به ATU-Cبه چنين دستوراتي كه از براي پاسخ دادن 
 نخواهد كه يك انتقال ATU-Rاگر كه . ست كند0بايد بيت را براي انتقال داده خودگردان به 

  . ست كندخودگردان را انجام دهد،بايد بيت را به صفر
  

 ليست T1.413 يك سري تغييرات كمينه نسبت به آنچه كه در ADSL Lite eocمجموعه پيغام 
اين .  فعال و در دسترس استATU-C به ATU-Rبه طور كلي،يك دستور جديد از .شده است دارد
 ناميده مي شود و هدف آن اين است كه يك انتقال به سوي  )15ارزش  (REQPDNدستور به نام 

  . فراهم نمايد"خط مديريت قدرت"ت وضعي
  

 ممكن است كه براي اجازه و كمك به انتقال و ارسال وضعيت جديد اجازه يافته،با ATU-Cهمچنين 
 REJPDN جواب دهد يا اين كه ممكن است كه درخواست را با  )16ارزش  (GNTPDNيك 

  .رد كند) 83ارزش (
  
  

  
  

 ADSL Lite در Syncاستفاده از بايت - 6جدول 
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ATU-R در مقابل ATU-C 
 

 به طور اصولي در زمينه كنترل ارتباط بين ATU-C مطرح شد،T1.413همان طور كه در بخش 
 نيز آن فريم هايي ATU-R ذكر شده است،Issue2اگرچه همان طور كه در .واحدها فعاليت مي كند

هاي جاري، به جز در تعداد با استاندارد.را كنترل مي كندكه به طور واقعي مورد استفاده واقع مي شوند
  . مي آيند استATU-C درموقعيت پاسخ دادن به دستوراتي كه از ATU-Rكمي از نمونه ها،

  
 يعني جايي كه شبكه به ’U‘ در واسط BRI ISDNاين موضوع مشابه ساير وسايل ديگر،مثل 
 تطبيق بخش مهم تجهيزات،آن بخشي است كه مي بايستي.تجهيزات مشتري وصل شده است،مي باشد

 نيز مي بايستي ATU-C استفاده كند،بنابراين CAP از تكنيك كدينگ ATU-Rاگر كه واحد .يابد
 را در استفاده از مجموعه اي برتر از امكانات و ATU-Cاين قضيه دست .همين تكنيك را به كار گيرد

  .توانمندي ها نخواهد بست
  

 هست و (DSL Access Multiplexer) ها DSLAM ها،شامل مشكالت Issueبيشتر مندرجات 
پس . با آن ها قالب شده اندATU-C يا ATU-Rاين مندرجات همان وظايف اجزايي مي باشند كه 

 يك مجموعه به هم تطبيق يافته و جفت هستند اما به هرحال با هم ATU-R و ATU-Cنتيجتا 
  !برابر نيستند

  
 ATU-R مي تواند از ATU-R يا دستور بدهد ديگر پرس و جو و بازپرسي كند و.ATU-R 

 ATU-Rعالوه بر اين .همچنين اين توانايي را دارد كه پيكربندي خاصي را براي خط فراهم نمايد
 متصل شود تا چندين امكان دسترسي مستقيم به برنامه هاي كاربردي LANممكن است كه به 

Hostرا فراهم نمايد .ATU-C نيز بايد اتصال از ADSLايل است را فراهم  را براي هر سرويسي كه م
  .يعني همان چيزي كه براي اتصال بين تجهيزات مشتري براي دسترسي به شبكه الزم است.كند
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  DSLAMعناصر سازنده 
  

DSLAM واحدي است مجزاي از ATU-C كه امكان دسترسي به LAN،ها WAN ها و سرويس 
كلمه .ان داده شده است نش15 در شكل DSLAMمعماري كلي يك .هاي بالقوه را فراهم مي كند

Multiple بخش موثر و مهم كلمه،multiplexer است و به طور مختصر DSLAM را معنا مي 
  .كند

  

  
  

 DSLAM توصيف -15شكل 
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 "خطوط مشترك"سازنده اولين مجموعه،. از سه عنصر اصلي تركيب يافته استDSLAMمعماري 
 در اين . مختلف هستند"مشتركمتدهاي دسترسي "بخش شبكه است يعني آنهايي كه در طرف 

 به طور قطع با اهميت ترين بخش خواهد بود،اگر چه كه در داخا مفهوم يك ATU-Rمقاله،
DSLAM، "وجود ندارد"با اهميت ترين متد دسترسي .  

  
Device هايي مي توانند وجود داشته باشند كه از تكنولوژي XDSL مثل مودم هاي 

56K،ADSL/RADSL،HDSL،SDSL،VDSL حتي خطوط  وPOTSبعضي از .  استفاده كنند
كتب و مراجع اشاره مي كنند كه يك جريان بيتي كامل و غير اصالح شده از سوي وسايل سرويس به 

اگر چه كه به احتمال زياد،اين كار بعضي از تقارن هاي وسايل را . آورده خواهد شد DSLAM داخل
  .برهم خواهد زد

  
 يا ATMاين جريان امكان دارد كه سلول هاي .ه مي شود تغذيATU-Rيك جريان داده به سوي 

STM و يا يك سري از Packetها باشد .ATU-R اين جريانات ورودي را مي گيرد و آن را به فرمت 
DMT يا CAPبه عنوان بخشي از اين پروسه،براي تامين جريان داده ثابت،بعضي .  مناسب در مي آورد

 وارد ATU-Rاين بيت ها به .ه ممكن است كه ضروري باشدجاسازي هاي بيت هاي بيكار يا پركنند
 را كه ضميمه "غير ديتا"  يا غيرقابل استفادهIdle هر بيت ATU-Rخواهند شد و بنابراين بايستي 

 در XDSL و اكثر ساير تكنولوژي هاي ADSLاين موضوع به اين معنا است كه .شده بود،حذف كند
  . سرعت را براي مشتري ها فراهم نمايندLevelموم  وارد مي شوند تا يك ماكزيDSLAMداخل 

 
،سرويس هاي شبكه مختلف يا اتصاالت  هستند كه اجازه مي دهند كه DSLAMدر بخش ديگر 

 دسترسي پيدا PSTNاحتمال دارد كه به .مشتركان به نقاط پاياني مورد نظرشان دسترسي پيدا كنند
 بين كانال ”Clear Channel“،دسترسي DSLAMكنند و در اين مورد اين بسيار محتمل است كه 

اين موضوع ما را از پيچيدگي هاي . آنالوگ را فراهم نمايد56K يا يك لينك مودم POTSهاي 
  . و دوباره كاري رها مي سازدDSLAMغيرضروري در 

 
 ها و Router وجود دارد،DSLAM،جايي كه تداركات خيلي ساده اي از يك POTSآن سوي 

WAN مستقيم به  ها و اتصاالتISPها هستند .Router ها براي DSLAM ها كه اصوال از نوع 
Internet Protocol يا IPاگرچه اين نيز امكان پذير است كه . هستند در نظر گرفته مي شوند

DSLAM به يك رله فريم شبكه Routerاتصال پيدا كند .  
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يعني .ماال همان فريم ها هستنددر اين موارد،جريان هاي داده از سوي قسمت مشترك مي آيند كه احت
 ها يا Point to Point (PPP)! WAN كپسول شده TCP/IP هاي Packetهم فريم رله و يا 

مدار - همان شبكه هاي با محدوده گسترده،به طور عمومي مطرح شده اند تا اين كه شبكه هاي سوئيچ
  .مواره مسير در دسترس نيست طور پايدار و هميشگي وجود ندارد و هبه عبارت ديگر،اتصال به.باشند

  
PSTN به طور قطع يك WANاما اين نيز امكان دارد كه يك دسترسي ثانويه به . استWAN هاي 

 عبور مي ATU-R به سوي يك LS0 كه از كانال BRI ISDNچندگانه داشته باشيم،به خصوص 
 مي توانند از B و D،كانال هاي 56K با يك مودم ”Pass-Through“موازي با سيگنال آنالوگ .كند

از آن جا به بعد،ممكن است . عبور كنندBRI ISDN به سوي بخش شبكه پورت DSLAMطريق 
 باشد سوئيچ BRI ISDN يا هر جا كه اتصال X.25 Router يا شبكه رله فريم،شبكه PSTNكه به 
  .شود

  
ATM يك سرويس ،Broadband ISDN (B-ISDN) ، به طور مستقيم به سوئيچ ممكن است كه
ATMاين امكان نيز موجود است كه مدارهاي مجازي هميشگي و پايدار . برود و يا اينكه به سرور برود

موقعيت آخر،ممكن است كه استفاده از پروتكل سيگنال .و يا مدارهاي مجازي سوئيچ شده باشد
Q.921/Q.931متغير باشد .  

  
گسترده اي وجود دارد اگر چه اتصاالت خيلي . خواهد بودISPنقطه دسترسي نهايي،اتصال مستقيم به 

 براي اجازه دادن به اتصاالت بيشتر از طريق PPPكه خيلي از سرويس ها محتمال از قلب بندي 
LANSاتصاالت مستقيم به .  در پايانه هاي خود استفاده مي كنندISP ها ممكن است به اندازه 

  .ويزيون كابلي مطلوب باشد و يا سرويس هاي تلVideoاتصاالت مستقيم به سرورهاي كتابخانه اي 
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  اصطالحات و اختصارات
  

ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line  
ANSI  American National Standards Institute  
AS0-3  ATM downstream simplex sub-channel designators  
ASx  One of the ATM downstream sub-channels  
ATM  Asynchronous Transfer Mode  
ATU-C  ADSL Transceiver Unit, Central office end  
ATU-R  ADSL Transceiver Unit, Remote end  
B-ISDN  Broadband ISDN  
BRI  Basic Rate Interface  
CAP  Carrierless Amplitude and Phase modulation  
CAS  Channel Associated Signaling  
CRC  Cyclic Redundancy Check  
DMT  Discrete MultiTone  
EOC  Embedded Operations Channel  
FDM  Frequency Division Multiplexing  
FEC  Forward Error Correction  
HDLC  High-level Data Link Control  
HDSL  High-speed Digital Subscriber Line  
IP  Internet Protocol  
ISDN  Integrated Services Digital Network  
ITU  International Telecommunication Union  
ITU-T  ITU-Telecommunication Standardization Sector (formerly called CCITT)  
LAN  Local Area Network  
LS0-2  Duplex sub-channel designators  
MODEM  Modulator Demodulator  
MPEG  Motion Picture Experts Group  
POTS  Plain Old Telephone System  
PPP  Point-to-Point Protocol  
QAM  Quadrature Amplitude Modulation  
STM  Synchronous Transfer Mode  
TDM  Time Division Multiplexing  
WAN  Wide Area Network  
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