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آشنایی با محصوالت شرکت VAF

بسمه تعالی 1.
آشنایی با الین ترمینا لهای شرکت واف
سیستمهای البن ترمینال یا مودمهای فیبر نوری شرکت واف را میتوان بر دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:

Plesiochronos digital hierarchy )1

) (PDHکه با نام تجاری  VPM150مخفف VAF PDH Modem

تولیدشد.ازنمونه های این محصول میتوان به  Ultra VPM , ،Mini VPM ،VPM150KS ،VPM150sاشاره نمود که با
ظرفیتهای  16E1 ، 8E1 ، 4E1به بازار عرضه گردید.
 (SDH))Synchronous digital hierarchy ) )2که با نام تجاری  VSMمخفف VAF SDH Modemبه بازار عرضه
گرید.از نمونه های این محصول میتوان به Ultra VSM , VSM155B , VSM155SA ,VSM155S

RSM

 155SBJD, VSM7000, VSM3000نام برد .

VPM150S-VPM150KS
الین و ماکس نوریVPM-150به منظور انتقال اطالعات به صورت  Multi E1و  Fast Ethernetمي باشد
و براي ایجاد ارتباط لینكهاي نوري نقطه به نقطه ) (Point-to-Pointبا سرعت  150 Mbpsبه كار مي رود.
دستگاه فوقالذکر با استفاده از میكرو مدارهاي پیشرفته  ،ASICعمل انتقال 4E1یا  8E1یا  16E1و دو یا چهار
 Fast Ethernetرا با بهترین سرعت انجام مي دهد ،همچنین داراي یك  Order Wireجهت ارتباط بین تیم راه
انداز می باشد .دستگاه VPM-150راه حل جامعي را براي كاركرد عالي ،عملكرد پایدار و توان مصرف پایین
ارائه مي دهد.
ويژگيها:


انجام هر دو عمل انتقال Ethernetو TDMتوسط یك كابل نوري تا021کیلومتر بدون تکرار کننده



انتقال با سرعت  150 Mbsروي كابل فیبر نوري



مدل  VPM-150S4E1با  4پورت  E1و قابل افزایش تا  8پورت ) (VPM-150S8E1



مدل  VPM-150S16E1با  01پورت E1



مدل  VPM150-KS8E1دارای  8پورت E1



مدل  VPM150-KS16E1دارای  01پورت E1



داراي یك پورت اترنت با سرعت  100Mbsیا دوپورت اترنت با سرعت مجموع)100Mbsدر ( 8E1ویا چهار پورت
اترنت با سرعت مجموع )100Mbsدر ( 16E1با قابلیت کارکرد بصورت VLAN



داراي یك كانال تلفني ( Engineering Order Wire ) EOW



قابلیت کار با طول موج نوري  1310nmیا 1550nmویا به صورت WDM



پروتكشن  1+1فیبر نوري ) ( Optional



قطع و وصل اتوماتیك لیزر در صورت قطع كابل فیبر نوري )(Auto Laser Shutdown– ALS



كلید قطع و یا فعال كردن ALS
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اعالم قطع برق دستگاه طرف مقابل درمدل ( Remote Power Down – RPD) 4,8E1



ترمینال خروجي جهت اعالم اشكاالت  Majorو Minorبه سیستم هاي شنیداري و دیداري (( Optional



نمایانگرهاي  LEDجهت نمایش وضعیت دستگاه محلي و دستگاه طرف مقابل



لوپ پورت هاي E1دستگاه محلي و دستگاه طرف مقابل توسط كلید هاي روي پانل



انجام مانیتورینگ و آزمایشات فني بصورت سخت افزاري بدون نیاز به کامپیوتر



تغذیه  48VDCو یا 220VAC

انواع VPM-150
انواع مختلف  VPM-150در جدول زیر نشان داده شده و به هنگام سفارش باید مشخص گردد :



دستگاه ها با دو پورت اترنت یا چهار پورت اترنت



دستگاه ,پی دی اچ واف با ماژول لیزر 1310 nmداراي برد متوسط  40kmو دستگاه  PDHبا ماژول لیزر 1550nm
داراي برد متوسط بیش از 80km



دستگاه هاي  VPMداراي دو پورت خروجي قابل استفاده در پروتكل  1+1و دستگاه هاي با یك پورت خروجي در پروتكل
1+0



دستگاه هاي  VAFداري خروجي جهت ارسال آالرم به مبدل هاي شنیداري یا تصویري



دستگاه هاي  VPM150با تغذیه  AC ، DCیا دستگاه با تغذیه AC/DC

مدلهای مختلف (VAF PDH Modem) VPM
VPM-150S 
VPM-150KS 
Mini VPM 
Ultra VPM 
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 :VPM-150Sاین مدل جزو ابتدایی ترین مدلهای  PDHتولید شده توسط شرکت واف بوده که با گذشت زمان نسخه اولیه آن
ارتقا داده شد و با گزارش گیری از مشتریان و رفع ایراد توسط واحد طراحی به یکی از پر فروشترین محصوالت شرکت واف
تبدیل شد.
دستگاه های  PDH VAFسری  Sاز نظر تعداد پورتهای  E1به سه گروه  4پورت  8 ،پورت و  01پورت تولید می شود،
که برد اصلی در دستگاه های  4پورت و  8پورت مشترک می باشد و به درخواست مشتری جهت کاهش هزینه ها از مونتاژ
قطعات مربوط به پورتهای  5تا  8در هنگام تولید محصول خودداری می شد.
دستگاه های سری  Sدر ابتدا با  0پورت اترنت به بازار ارائه میشدند اما با گزارش گیری از مشتریان و نیاز روز افزون به انتقال
دیتا بر روی پروتکل اترنت  ،تعداد پورت ها ابتدا به  2و سپس به  4پورت ) Fast(10/100افزایش یافت .این پورت ها در نسخه
های ابتدایی ارائه شده به صورت  Hobعمل میکردند که یک پهنای باند  100Mbبرای انها در نظر گرفته شده بود.پس از ورود
اولین نسل از  VPMسری  Sبا توجه به نیاز بازار قسمت طراحی تصیم به مجزا نمودن این  4پورت از یکدیگر گرفت.به همین
منظور کلیدی برروی پنل دستگاه قرار گرفت که به کاربر اجازه میداد که به دلخواه خود  4پورت اترنت روی دستگاه را به
صورت مجزا از هم استفاده کند .سری  Sبه تکامل خود ادامه می داد و با توجه به درخواست های کاربران اصالح و بروز رسانی
می شد.در اواخر سال 0930با توجه به افزایش روز افزون استفاده از پورت های اترنت در صنعت مخابرات ایران جهت متصل
ساختن شهرها و روستا های کوچک به شبکه اینترنت  ،دستگاه  VPMسری  Sبا یک چالش جدید روبرو شد که شاید در صورت
عدم رفع آن امکان توقف تولید این محصول در همان سال محتمل می نمود.مشکل بسیار ساده اما ویرانگر بود 4 ،پورت اترنت به
کار گرفته شده در  VPMزمانی که به صورت مجزا به کار گرفته میشد تنها زمانی به درستی کار میکرد که یا  4پورت Access
به دستگاه وصل میشد و یا اینکه  4پورت  Trunkاز  4سوئیچ مجزا به دستگاه متصل میشدند.مشکل اساسی زمانی به وجود می
آمد که بیش از  0پورت یک سوئیچ اترنت واحد به دستگاه VPMمتصل میشد،یک پدیده ساده باعث به وجود امدن یک فاجعه در
بسترارتباطی دیتا میگشت ،پدیده ای به اسم ، Broadcastاین  Broadcastدر پورت های سوئیچ ایجاد میشد و بخاطر ساختاری
حفاظتی در سوئیچ های اترنت کل خروجی های سوئیچ قطع میشد،این فاجعه گاه میتوانست به قطع ارتباط کلیه زیر ساخت دریک
شهر منجر شود ،با ظهور این مشکل کارشناسان و طراحان واف به سرعت به بررسی مشکل  ،علل به وجود امدن مشکل و راه
های بر طرف کردن ان پرداختند.پس از مشخص شدن علت به وجود امدن مشکل در پورت های اترنت شرکت واف در دو تیم
مجزا اقدام به رفع مشکل نمود  ،یک تیم وظیفه بر طرف کردن مشکل در  VPMهای سری  Sوتیم دیگر وظیفه داشت که
بطور موازی اقدام به طراحی سری جدیدی از  VPMکند که در صورتی که قطعات به کار گرفته شده در سری  Sامکان بر
طرف کردن این مشکل را به طور ساختاری به طراخان نمیداد گروه دوم محصولی جدید را جهت رفع نیاز مشتری به بازار
ارائه نماید.به هر حال هر دو گروه در ماموریت خود موفق شدند به گونه ای که گروه دوم محصولی را به واحد تولید معرفی کرد
به اسم  VPM-150KSکه به بررسی آن خواهیم پرداخت و گروه اول نیز با اضافه کردن یک کلید دیگر برروی پنل دستگاه و
تغییراتی فیزیکی و نرم افزاری در داخل محصول مشکل دستگاه را بر طرف نمودند.
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افزايش قابليت  Virtual LANدر سری S
 دستگاه  VPM150S-16E1با چهارپورت اترنت با سرعت مجموع 100Mbsارایه گردیده است.
 جهت پیکر بندی  VLANاز سوییچهای واقع در پنل جلو و پورت کنسول استفاده می گردد.
 در مجموع با ترکیب وضعیت سوییچها  4حالت در پیکر بندی پورتهای اترنت قابل تعریف است:

Trunk/access sw

Vlan Enable sw

Mode

0

0

HUB Switch

1

0

VLAN Access

0

1

Manually Defined

1

1

VLAN Trunk

 اگر سوییچ  Trunk/Accessدر حالت ) off(Accessباشد و سوییچ” “Enable VLANدر وضعیت OFF
باشد چهار پورت اترنت بصورت

 HUB Switchکار میکنند و اگر سوییچ ” “Enable VLANدر وضعیت

 ONباشد پورتهابصورت نظیر به نظیر(چهار شبکه مجزا) کار میکنند(.البته به شرط آنکه پورتها  Accessتعریف
شده باشند و روی آنها از طرف سیستم مقابل Tagسوار نشده باشد).
 اگر سوییچ  Trunk/Accessدر حالت ) ON(Trunkباشد و سوییچ” “Enable VLANدر وضعیت  ONباشد
چهار پورت اترنت بصورت Port Based VLANکار میکنند که این حالت برای زمانیکه تمام پورتهای ورودی به
سیستم به صورت

Trunkتعریف شده باشند مناسب است.اما اگر ” “Enable VLANدر وضعیت OFFباشد با

اتصال به دستگاه از طریق ورودی کنسول می توان هر ترکیب دلخواه برای ورودهای اترنت را پیکربندی نمود.برای
این منظور از طریق کابل کنسول (که جزو متعلقات سیستم است)ارتباط دستگاه را با سلایر پورت کامپیوتر برقرار می
کنیم.
 برنامه هایپرترمینال را با پارامترهای زیر تنظیم نمایید:
Baud Rate:9600 
Data: 8bit 
Stop bit:1 
Parity: None 
 دستگاه را روشن نمایید تا پرامت  -VafCorp PDH VPM-150Sبه روی صفحه ظاهر شود
 در خط بعدی هم عبارت VLAN Config Menuظاهر می شود  .خط بعدی از userخواسته می شود در
صورت تمایل به پیکربندی دستی از طریق  CLIکلید دلخواهی را بزند تا وارد منوی تنظیم شود.
از اینجا به بعد ابتدا مشخصات پورتها از نظر نوع(ترانک یا اکسس) و همچنین مقدار  PVIDمربوط به هر پورت
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سوال می شود .توضیح آنکه مقدار دهی  PVIDبرای پورتهایی که به صورت اکسس تعریف شده اند مهم است زیرا پکتهای ورودی
به این پورتها در مسیر خروجی بااین مقدار  TAGمی گیرند.
پس از پیکر بندی پورتها ،نوبت به پیکریندی جدول مربوط به  VLAN IDمی شود .در این مرحله به تعداد
 VLAN IDها پروسه مقدار دهی تکرار می شود.
به ازای هر  VLAN IDدر خط بعدی پورتهای متعلق به  VLANمربوطه مشخص می شوند مثال اگر پورتهای اول و WAN
متعلق به  VLANبه شماره  01باشد از عبارت 0و 5در مقابل جمله  Enter Memberاستفاده می کنیم.

نکته  :0در دستگاه های  8پورت سوییچهای  ENABLE LOOP SWو RMT/LOC LOOP SELدر هنگام باال آمدن
دستگاه به ترتیب نقش  VLAN Enableو  Trunk/Accessرا دارا می باشند و بعد از آن به صورت نرمال استفاده می شوند.
نکته  :2در دستگاه های 01پورت سوییچ Trunk/Accessبه صورت سوییچ فشاری  On/Offمی باشد و سوییچ
 VLAN Enableاولین سوییچ بعد از  01سوییچ مربوط به  E1 Loopمی باشد.
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نکته  : 9ذکر این نکته ضروریست که با هر بار تغییر سوییچ از ONبه OFFو بلعکس دستگاه می بایستی خاموش وسپس روشن
گردد.
 شایان ذکر است که سری  VPM150-Sپس از رفع مشکل  VLANبه اوج تکامل خود رسید و با سازگار کردن این
دستگاه با نرم افزار گرافیکی که برای دستگاه های  KSنوشته شده بود  ،کار را برای کاربران ان راحت نمودکه در
بررسی  VPM-150KSبه این نرم افزار خواهیم پرداخت

 :VPM-150KSدرتولید  VPMسری  Sیک مشکل همواره غیر قابل حل باقی ماند واین مشکل به علت ساختار مدارات مجتمع
بکار رفته در این محصول غیرقابل حل بود  ،ساختار مدار مجتمع بکار رفته در بخش اترنت این محصول این اجازه را به نرم
افزار نویسان شرکت واف نمی داد که امکان ایجاد یا تخصیص پهنای باند را به هر یک از  4پورت اترنت در اختیار کاربر قرار
دهد ،واین بدان معنی بود که همواره یه پهنای باند  100Mbبین  4پورت اترنت به اشتراک گذاشته شده و هر  4پورت میتوانند به
هر میزان که نیاز دارند و محدودیت کلی پهنای باند اجازه میدهد از این  100Mbرا به خود اختصاص دهند.این مشکل در اکثر
موارد به چشم نمی آمد اما زمانی که مخابرات اقدام به فروش پهنای باند محدود بر روی پورتهای دستگاه به مشترکان مختلف می
نمود فقدان یک قابلیت برای محدود سازی پورت هر مشترک مشکل ساز می شد.به همین منظور بود که سری  Sاز دستور کار
تولید در شرکت واف خارج شد محصولی جدید به اسم  VPM-150KSتولید شد.این محصول عالوه بر دارا بودن تمام قابلیت های
سری  Sبا ایجاد تغییر در برد اصلی و استفاده از تراشه  KSقابلیت کنترل بر روی پهنای باند هر یک از پورتها را در اختیار
کاربران قرار میداد ،در ضمن این محصول به کمک نرم افزار گرافیکی که برای آن نوشته شده بود کار را برای راه اندازی و
قالبندی ساختار اترنت آسانتر می نمود.
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نرم افزار PDH View
 -0از طریق کابل کنسول (که جزو متعلقات سیستم است) ارتباط دستگاه را با سلایر پورت کامپیوتر برقرار می کنیم.
 -2فایل  VAFPDHViewرا اجرا کرده و با وارد کردن عبارت  adminبجای username , passwordوارد
صفحه تنظیمات مربوط به سلایر پورت می شویم.

 -9در صفحه  Serial Port Settingشماره پورت سلایر را انتخاب می کنیم .مقادیر زیر به صورت ثابت برای
ارتباط سلایر در نظر گرفته شده است:
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Baud Rate:9600 
Data: 8bit 
Stop bit:1 
Parity: None 

 -4در صورتیکه پورت سلایر انتخاب شده در  Windowsآزاد باشد ( توسط نرم افزار دیگر  Openنشده باشد)
وارد بخش  Homeاز محیط اصلی نرم افزار می شویم.
در صورتیکه ارتباط فیزیکی دستگاه با  PCبدون مشکل باشد مقادیر Hardware Version, Software
 Versionاز مقادیر پیش فرض  0بروز خواهد شد و  model numberدستگاه نمایش داده می شود .در غیر
اینصورت باید اتصاالت بین دستگاه و  PCبررسی شود
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 -5پنجره بعدی برنامه  Status, PDH Viewنام دارد که در این پنجره شمای گرافیکی ازپنل جلوی سیستم local,
 remoteمشاهده می شود.در این پنل گرافیکی وضعیت االرم  LOSدر مورد کانالهای  E1و همچنین پورت
نوری فعال به نمایش در آمده است.
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 -1در صفحه  Config LAN & Wan Portمیتوان مقادیر  PVIDمربوط به هر پورت اترنت و همچنین وضعیت
هر پورت اترنت از نظر ) VLAN Tag Status(TRUNK/ACCESSرا بروز کرد .همچنین می توان
برای هر پورت اترنت پهنای باند را بصورت ضریبی از  32Kbpsدر نظر گرفت و مقدار آن را
در بخش  port rateقرار داد.
با اجرای گزینه  updateآخرین مقادیر تنظیم شده بر روی دستگاه در صفحه ظاهر می شود.
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 -7در پنجره  Set VLANمی توان یکی از  4مود تعریف شده برای  VLANرا بری دستگاه تنظیم کرد
 : Enable Accessاگر این مود انتخاب شود  4پورت اترنت در حالت  accessتنظیم شده و مقادیر پیشفرض  PVIDتوسط
خود دستگاه برای پورتها در نظر گرفته می شود.
این مود برای انتقال  4پورت  Accessبصورت کامال مستقل از هم در نظر گرفته شده است.
 : Enable trunkاگر این مود انتخاب شود  4پورت اترنت در حالت  Trunkتنظیم می شود.
 : Disable VLANدر این حالت چهار پورت اترنت بصورت  HUB Switchکار می کنند.
 : Configurationاین مود عملکرد کاملترین و جامع ترین مود عملکرد دستگاه در مورد تنظیمات  VLANمی باشد که در آن
می توان تا  VLAN 01مختلف را با اعضای دلخواه تعریف کرد  .همچنین در این مود وضعیت پورتها از نظر ( VLAN tag
)  Access , trunkو  PVIDاز مقادیر تنظیم شده در پنجره  LAN Configتبعیت می کند.
برای اضافه کردن  VLANاز آیکون  Add VLANاستفاده می کنیم .شماره  VLANرا وارد کرده و اعضای آن را انتخاب می
کنیم.
11
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همچنین آیکونهای  Delete VLAN , Modify VLANبه ترتیب برای تغییر و حذف  VLANموجود بکار میرود.

 -8آخرین صفحه بخش  E1Loopمی باشد که در این بخش می توان  E1دستگاه های  Localو  Remoteرا
 Loopنمود.

12
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 :Ultra VPMپس از تولید سری  VPM-150KSتقریبا تمامی انتظارات از یک  PDHبر اورده شده بود اما واف قصد داشت
محصول خود را فراتر از یک  PDHارائه دهد در نتیجه واحد طراحی واف مامور به طراحی و تولید محصولی شد که عالوه
برتمام قابلیت های باال امکان ارتباط با  SDHهای سری  VSM3000و VSM700را داشته باشد وبتوان این محصول را
دریک نرم افزار جامع مونیتور کرد.ایده اولیه این طرح زمانی کلید خورد که در سالن های مخابراتی رک های زیادی قرار میگرفت
که به پر از  PDHهایی بود که از مرکز به نقاط مختلف متصل شده بودند.ساختار  PDHاین اجازه را به کار بر نمیدهد که در
مرکز مخابراتی خود یک دستگاه پر ظرفیت  SDHنصب نماید و از طریق این دستگاه به  PDHهای مختلف در روستاها یا مراکز
اداری مختلف متصل گردد.این کار میتوانست به خالی شدن و مجتمع شدن رک های نصب شده در داخل سالنهای مخابراتی گردد.به
همین منظور واف اقدام به تولید دستگاه  Ultra VPMنمود و این امکان به مشتری داده شد تا در مرکز خود یک شلف VSM7000
نصب کند و متناسب با تعداد  Nodeهای خود کارتهای  TUP155نصب کند که هر کدام از این کارتها این قابلیت را دارد که به
 8دستگاه  PDHمتصل گردد.عالوه بر این میتوان با متصل شدن به دستگاه 7000با استفاده از نرم افزار جامع این دستگاه تمامی
 PDHهای موجود در این شبکه را مدیریت نمود.
به طور کلی  Ultra VPMیک سیستم انتقال  Multi E1و  Fast Ethernetدر سطح  STM1برای انتقال  01خط  E1و 4
خط  Ethernetمی باشد که بصورت مالتی سرویس عمل می کند  .این سیستم به عنوان یک  ، Terminal multiplexerاز
یک سو همانند یک  ، PDHتعداد 16 E1و

 4 Fast Ethernetرا از طریق دو الین نوری  STM1با سرعت 155
13
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 Mb/sانتقال داده و با پشتیبانی از نرم افزار  PDH VIEWجهت کانفیگ کامل سیستم در کاربری های نقطه به نقطه ( Point
 ) To Pointمورد استفاده قرار می گیرد و از سوی دیگر همانند یک  SDHبا قرار گرفتن در توپولوژی استار شبکه  ،امکان
کنترل توسط سیستم های  Uplinkدر سطح  STM4را داراست و با پشتیبانی از نرم افزار  NMSبا امکان مدیریت کامل خطوط
 Ethernetو  E1و بهره گیری از  Order Wireیک رابط کاربری بی نظیر را به وجود می آورد .برخورداری از اترنت
اپتیک با امکان انتقال خطوط اترنت از طریق ماژول اپتیک جداگانه از دیگر ویژگی های برجسته این سیستم می باشد .ضمن اینکه
ماژول های نوری به صورت  SFPامکان استفاده از طول موج های کوتاه و بلند برای کاربری های راه دور و راه نزدیک را
بدون نیاز به تغییر سخت افزاری ممکن می سازد .

ويژگی های اصلی
خطوط اپتیک
 انجام هر دو عمل انتقال  Ethernetو  (Time Division Multiplexing) TDMتوسط یک فیبر نوري تا
 021کیلومتر بدون نیاز به تکرار کننده
 انتقال با سرعت  155 Mbsروي فیبر نوري
 استفاده از ماژول های نوری SFP
 پروتكشن  1+1فیبر نوري ) ( Optional
 قطع و وصل اتوماتیك لیزر در صورت قطع كابل فیبر نوري به کمک كلید قطع و یا فعال كردن ALS
 برخورداری از  4پورت اترنت با سرعت ( Fast Ethernet ) 100Mbs
 برخورداری از  Ethernetاپتیک برای انتقال خطوط  Ethernetتوسط ماژول نوری جداگانه
 امکان سفارش  4خط اترنت الکتریکال و یا  9خط الکتریکال و خط اپتیکال برحسب سفارش مشتری
 پشتیبانی از  VLANو Multi VLAN
 امکان مدیریت خطوط  Ethernetو تخصیص پهنای باند
 برخورداری از  16خط  E1مطابق با استانداردهای ITU
 امکان کنترل از طریق سیستم های  Uplinkدر سطح STM4
 لوپ پورت هاي E1دستگاه محلي و دستگاه طرف مقابل توسط كلید هاي روي پانل دستگاه
 انجام مانیتورینگ و آزمایشات فني بصورت سخت افزاري و نرم افزاری
 پشتیبانی از نرم افزار  PDHVIEWدر کاربری  Point To Pointجهت کانفیگ  VLANو پهنای باند خطوط
اترنت  ،مشاهده آالرم ها  ،وضعیت خطوط  E1و ...
 پشتیبانی از نرم افزار  NMSدر کاربری  Stareجهت کانفیگ توسط سیستم Uplink
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سایر ویژگی ها
 داراي یك كانال تلفني ( Engineering Order Wire ) EOW
 اعالم قطع برق دستگاه طرف مقابل ) ( Remote Power Down - RPD
 ترمینال خروجي جهت اعالم آالرم های  Majorو  Minorبه سیستم هاي شنیداري و دیداري
 نمایانگرهاي  LEDجهت نمایش وضعیت دستگاه محلي و دستگاه طرف مقابل
 لوپ پورت هاي E1دستگاه محلي و دستگاه طرف مقابل توسط كلید هاي روي پانل
 انجام مانیتورینگ و آزمایشات فني بصورت سخت افزاري

 :Mini VPMبا گسترش شبکه های تلفن همراه و نیاز به انتقال پهنای باند های وسیع به سایتهای موبایل و با توجه به محدویت
فضا در داخل رکهای  BTSنیاز به طراحی  PDHبود که بتواند عالوه بر کوچک بودن تعدادی پورت  E1ویک پورت اترنت
را با شرایط خاص منتقل کند.در همین راستا واحد طراحی شرکت واف اقدام به تولید  PDHنمود که  4پورت  E1و یک پورت
 Fast Ethernetداشت که باتوجه به ساختار  BTSسفارش مشتری برخالف دیگر سری های  PDHتمامی کانکتورها و
نمایشگرها در قسمت جلوی پانل دستگاه جایگزاری شده بود.عالوه بر این دستگاه  Mini VPMهمانند سری  Ultra VPMقابلیت
اتصال به سری  7000یا  3000را دارا بود و این امکان را ایجاد مینمود که یک مرکز  BSCموبایل بتواند با قرار دادن یک
شلف  7000بسته به ظرفیت دیتا و ترافیک خود با تعداد زیادی  BTSارتباط برقرار کند و از طریق یک شبکه یکپارچه توسط
نرم افزار Reyviewتمامی  Mini VPMها را مونیتور کند.الزم به یاد اوری است که این سری از PDHهای شرکت واف نیز
همانند سری های دیگر  PDHعالرقم قابلیت های گفته شده امکان استفاده به صورت  Point to Pointرا دارا بود.

بطور کلی  Mini VPMیک سیستم انتقال  Multi E1و  Fast Ethernetدر سطح  STM1برای انتقال  4خط  E1و  1خط
 Ethernetمی باشد که بصورت مالتی سرویس عمل می کند  .این سیستم به عنوان یک  ، Terminal multiplexerاز یک
سو همانند یک  ، PDHتعداد  4 E1و

 1 Fast Ethernetرا از طریق یک الین نوری  STM1با سرعت 155 Mb/s

انتقال داده و با پشتیبانی از نرم افزار  PDH VIEWجهت کانفیگ سیستم در کاربری های نقطه به نقطه ( Point To Point
) مورد استفاده قرار می گیرد و از سوی دیگر همانند یک  ، SDHامکان کنترل توسط سیستم های  Uplinkدر سطح STM4
را داراست
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ویژگی های اصلی
خط اپتیک
 انجام هر دو عمل انتقال  Ethernetو  (Time Division Multiplexing) TDMتوسط یک فیبر نوري تا
 021کیلومتر بدون نیاز به تکرار کننده
 انتقال با سرعت  155 Mbsروي فیبر نوري
 برخورداری از  0پورت اترنت با سرعت ( Fast Ethernet ) 100Mbs
 برخورداری از  4خط  E1مطابق با استانداردهای ITU
 امکان کنترل از طریق سیستم های  Uplinkدر سطح STM4
 پشتیبانی از نرم افزار  PDHVIEWدر کاربری Point To Point
 پشتیبانی از نرم افزار  NMSجهت کانفیگ توسط سیستم Uplink
 نمایانگرهاي  LEDجهت نمایش وضعیت دستگاه محلي و دستگاه طرف مقابل

بررسی ساختار PDHهای توليدی واف
مشخصات فني
واسط نوري
 سرعت خطوط نوري 150Mbps ± 50 ppm :
 طول موج 1310 nm :یا ( 1550 nmانتخابي)
 توان خروجي نوري0 ~ -11 dBm :
 حساسیت :بیشتر از  -34 dBmبراي  short haulوبهتر از  -37 dBmبراي long haul
 محدوده دینامیكي30 ~40 dBm :
 كانكتور FC :یا  SCبرای  1310 nmو  SCبرای 1550 nm

واسط E1


سرعت خط2.048Mbps 50ppm :



امپدانس 75 Unbalanced :یا ( 120 Balancedانتخابي)



كد خط HDB3 :و واسط مطابق با استاندارد ITU-T G.703



 Jitterمطابق با استاندارد ITU-T G.742 , G823

و اسط اترنت
 كمترین اندازه فریم  64 :بایت
16
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 بیشترین اندازه فریم  1536 :بایت
 میزان آدرس 1 K : MAC
 زمان  Burning-inبراي آدرس  5 : MACدقیقه

ارتباط تلفني )(Order-Wire
 استفاده از واسط های RJ11
 استفاده از گوشي معمولي تلفن
 كددهي 64 Kbps
 تشخیص و ارسال بوق آزاد ،بوق اشغال و برگشت زنگ
منبع تغذیه
 محدوده ولتاژ ورودي  ، -48 VDC :از  -36 Vتا –72 V
 ، 220 VACاز  175 Vتا 264 V
 توان مصرفي  :کمتر از  10وات
شرایط محیطي
 محدوده دما  -01 :تا  +45درجه سانتي گراد
 رطوبت 35% :بدون Condensation

ابعاد VPM-150S
الین و ماکس های  4E1و : 8E1
 طول xعرض xارتفاع 44.45mm x 200mm x 483mm :
 وزن 2 Kg :
الین و ماکس : 16E1
 طول  xعرض  xارتفاع 44.45mm x 200mm x 483mm :
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تست و رفع ايراد

تست دستگاه به صورت تك دستگاه
برا ي تست دستگاه ابتدا مي باید از تغذیه صحیح ومناسب دستگاه اطمینان حاصل نمود .پس از اتصال تغذیه مناسب به
دستگاه ،دستگاه را روشن كرده و به نمایشگر سبز رنگ روي پنل دستگاه توجه فرمایید  ،اگر این نمایشگر روشن باشد
تغذیه دستگاه و برد پاور داخلي دستگاه سالم مي باشد و اگر این نمایشگر روشن نیست یا تغذیه ورودي دستگاه به
صورت مناسب وصل نشده یا برد پاور داخل دستگاه معیوب گشته.در صورت روشن شدن نمایشگر پاور دستگاه ،
دستگاه را مي توان به روش ذیل تست ابتدایي نمود.


سوئیچ  Mute Alarmبر روي پنل دستگاه را خاموش كرده  ،دراین حالت صداي آالرم بازر داخلي باید به صورت
منقطع به گوش برسد.

 حال خروجي  TXیكي از پورتهاي لیزر را به ورودي  RXهمان پورت وصل مي كنیم یا در اصطالح آن را Loop
میكنیم ،در این حالت مي باید نمایشگر لیزر همان پورت (  NOPAیا  ) NOPBخاموش شود .این كاررا براي پورت
دیگر دستگاه در صورت وجود انجام میدهیم .شایان ذكر است در حالت  Loopهر یك از دستگاه ها نمایشگرهاي
1E3 ، LOFو  1E6مربوط به همان پورت مي باید خاموش باشد در غیراینصورت دستگاه معیوب مي باشد.
 گوشي تلفن استانداردي را به كانكتور  Phoneدر جلوي پنل دستگاه وصل كنید در این حالت اگر خروجي لیزر دستگاه
 LOOPشده باشد صداي بوق اشغال و در صورت آزاد بودن هر دو لیزر صداي بوق آزاد شنیده مي شود.


 TXو  RXهر یك از  E1ها را توسط یك كابل دو سر  BNCدر پشت دستگاه به هم متصل مي كنیم  ،در این
حالت نمایشگر  LEDمربوط به همان  E1مي باید خاموش شود.

 پورت  Ethernetجلوي دستگاه را توسط یك كابل  Crossبه كارت شبكه یك  PCمتصل كنید  ،دراین حالت آیكون
شبكه در  Windowsباید به صورت نرمال فعال شود.

تست دستگاه به صورت يك لينك (دوتايي)



ابتدا هردو دستگاه را به طور مناسب تغذیه و روشن مي كنیم



هردو دستگاه را به طور تكي تست ابتدایي ( )8-0-0مي كنیم



توسط یك زوج پچ كورد TXیكي از پورت هاي لیزر دستگاه اول را به  RXیكي از پورتهاي دستگاه دوم و TXهمین
پورت را در دستگاه دوم به  RXپورت دستگاه اول وصل مي نماییم  ،در این حالت نمایشگرهاي ، NOP ،LOF
1E3و  1E6مربوط به همان پورت در هر دستگاه مي باید خاموش شود در غیراینصورت دستگاه معیوب مي باشد.
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یكي از  E1هاي دستگاه اول را بطور انتخابي به یك مولد  E1وصل كرده و دردستگاه مقابل همان  E1را

(Point

) to Pointتوسط یك كابل دو سر  BNCبه هم  Loopكنید ،حال توسط دستگاه مولد  E1متصل به دستگاه اول خط
را چك نمایید.این كار را براي تك تك  E1ها انجام دهید ،در صورت نرمال بودن هر  E1نمایشگر مربوط به آن
خاموش مي شود.


گوشي هاي تلفن استانداردي را به هردو دستگاه وصل نموده و با برداشت هر گوشي باید صداي بوق آزاد شنیده شده و
گوشي دستگاه مقابل شروع به زنگ زدن كند.



پورت  Ethernetیكي از دستگاه ها را توسط یك كابل  Directبه یك شبكه  Ethernetوصل مي كنیم و دستگاه
مقابل را توسط یك كابل  Crossبه یك  PCوصل میكنیم  ،حال باید بتوان شبكه مورد نظر را  Pingنمود.

در جدول ذیل نمونه هایی از تست های صورت گرفته در داخل شرکت واف بر روی دستگاه جهت اشنایی ارائه گشته است.

عنوان

ردی
ف
0-0
0-2
0-9
0-4
0-5

 :0شرایط

0-1

عمومی
0-7

تایید

شرح آزمایش
وضعیت ظاهری دستگاه را بررسی کنید
وضعیت مونتاژکلید ها وکانکتورهای روی بدنه دستگاه را با نمونه
اصلی مطابقت دهید
چاب روی بدنه دستگاه را با نمونه اصلی مطابقت دهید
باوارونه کردن دستگاه از نبود پیچ و قطعات اضافی در داخل جعبه
اطمینان حاصل کنید
پاور DCرا به دستگاه متصل کنید  ،نرمال بودن تغذیه رابررسی
کنید
پاور  DCرا از دستگاه جدا کرده و پاور  ACرا متصل کنید و
نرمال بودن دستگاه را از نظر تغذیه مورد بررسی قرار دهید
وضعیت نمایشگرهای دستگاه را مطابق جدول مربوطه مورد
بررسی قرار دهید
با نرم افزار  PDH Viewاز طریق پورت کنسول به دستگاه

0-8

متصل شوید و وضعیت نمایشگرهای دستگاه را با وضعیت نمایش
داده شده توسط نرم افزار تطبیق دهید

0-3

دستگاه باید بتواند از طریق مبدل  USBبه  RS232به راحتی با
نرم افزار ارتباط برقرار کند

-01

ورژن شناسایی شده توسط نرم افزار را با ورژن  Loadشده بر

0

روی دستگاه تطبیق دهید
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-00

وضعیت نمایش داده شده توسط نرم افزار را با پنل جلوی دستگاه

0

تطبیق دهید

-02

پورت  Aدستگاه را توسط پچ کورد Loopبزنید ،آالرم این پورت

0

باید کامال محو شود

-09

پورت  Bدستگاه را توسط پچ کورد Loopبزنید ،آالرم این پورت

0

باید کامال محو شود

-0
04
-0
05

توان خروجی پورتها به همراه حساسیت آن اندازگیری شود و با
مشخصات ارائه شده توسط کارخانه سازنده ماژول opticمقایسه
گردد.
 E1 Testerرا به پورت یک  E1وصل کرده و  E1شماره یک
را توسط سوئیچ Loopبزنید .خروجی  OPTAرا توسط پچ
کورد  Loopکنید ،حال  E1-1باید نرمال شود
 E1 Testerرا به پورت یک  E1وصل کرده و  E1شماره یک

-0
01

را توسط سوئیچ Loopبزنید .خروجی  OPTBرا توسط پچ
کورد  Loopکنید ،حال  E1-1باید نرمال شود

1-

گوشی  OWرا به پورت مربوطه متصل کنید ،آیا با فشار دکمه

17

 Callصدای  Phoneشنیده می شود
درحالتی که یکی از پورتهای نوری  Loopشده باشد تمامی

2-1

 16E1دستگاه را با  Loopزدن سوئیچ مربوطه توسط E1
 Testerتست کنید

2-2

مرحله  2-1را با استفاده از  Loopنرم افزاری تکرار کنید
تمامی مراحل قبل را برای یک دستگاه VPM150KSدیگر تکرار

2-3
:2
E1

کنید(دستگاه اول را  Localو دستگاه دوم را  Remoteدر نظر
بگیرید)

تست
2-4

2-5
2-6
2-7
2-8

هر دودستگاه را بایکی از پورتهای نوری متناظر به هم متصل کنید،
آیاآالرم پورت نوری مربوطه از بین رفته و شرایط نرمال است
 E1 Testerرا به  E1شماره یک دستگاه Localمتصل کنید و
دستگاه  Remoteرا توسط سوئیچ های دستگاه  Localلوپ بزنید
از طریق پنل دستگاه  Localدستگاه  Remoteرا مانیتور کنید
وضعیت نمایش داده شده توسط نرم افزار را با وضعیت نمایش داده
شده بر روی پنل دستگاه مقایسه کنید
مرحله  2-5را برای  E1های  2تا  01تکرار کنید

20

آشنایی با محصوالت شرکت VAF

www.signalafza.ir

VAFcorp

2-9

مسیر ارتباطی  OWرا توسط دو گوشی بررسی کنید
به پورت  Ethernetشماره  0دستگاه Localیک  PCمتصل

3-1

کنید ،به قسمت  Networkدر ویندوز توجه کنید.آیکون شبکه PC
باید UPشده باشد
به پورت  Ethernetشماره  0دستگاه Remoteیک  PCمتصل

3-2

کنید ،به قسمت  Networkدر ویندوز توجه کنید.آیکون شبکه PC
باید UPشده باشد
در نرم افزار  PDH Viewبه پنجره  Set VLANرفته وگزینه

3-3

 Disable Allرا انتخاب کنید.درپایان هر تغییر بر روی Apply
کلیک کنید

3-4

توسط  PCشماره یک PCشماره  2را  Pingکنید

3-5

توسط  PCشماره دو  PCشماره  0را  Pingکنید

3-6
:9

تست

تکرار کنید
از طریق نرم افزار PDH Viewبه پنجره  Set VLANرفته و

Etherne
t

مراحل  3-1تا 3-5را برای پورت های  4 ،2،9هر دو دستگاه

3-7

گزینه  802.1Q Accessرا انتخاب PC ،ها را در هر دو
دستگاه  Localو  Remoteبه پورتهای نظیر به نظیر متصل
کرده و دستگاه مقابل را  Pingکنید.

3-8

در صورت نرمال بودن  Pingدر هر  4پورت  ،پورتهای غیر هم
نام را مورد آزمایش قرار دهید ارتباط باید کامال قطع باشد
هدف :بررسی انتقال  Trunkتوسط PDH
از طریق نرم افزار PDH Viewبه پنجره  Set VLANرفته و
گزینه  Port VLANرابرای هر دو دستگاه انتخاب کنید.حال پورت
 0سوئیچ اول را به پورت  PDH(Local)0متصل نمایید.پورت

3-9

شماره  0دستگاه  Remoteرا به پورت شماره 0سوئیچ دوم متصل
کنید.حال با توجه به تنظیمات صورت گرفته برروی سوییچهای
سیسکو PC,های 0و 2را به پورتهای 5و 1سوییچ اول متصل نمایید
و PCهای 9و 4را به پورتهای 5و 1سوئیچ دوم متصل کنیدpc.
شماره  0باید  PCشماره  9را  pingکند وPCشماره  2بتواند PC
شماره  4را  pingکند.
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هدف :بررسی قابلیت تنظیم جدول VLAN
در نرم افزار PDH Viewبه صفحه Config LAN & WAN
رفته و برای هر یک از پورتها  PVIDتعریف کنید.پورت  0را
 ،01پورت  2را ، 21پورت  9را  ، 91پورت  4را  41و پورت
 WANرا همان  0قرار دهید و پورت 0تا  4را  Accessانتخاب
کرده.در پنجره  Set VLANگزینه  Configurationرا انتخاب
310

کنید .حال با کلیک کردن بر روی  PVID Add ,VLANها را به
ترتیب جدول زیر اضافه میکنیم.
این

LAN1,WAN

PVID10

LAN2,WAN

PVID20

LAN3,WAN

PVID30

LAN4,WAN

PVID40

تنظیمات را برای دستگاه  Remoteنیز اعمال نمایید.حال توسط
 PCپورتهای نظیر به نظیر راهمانند بند 9-7تست کنید.
هدف  :خارج کردن یک پورت  Accessاز یک  TRUNKتوسط
جدول .VLAN
پورت شماره 0سوئیچ اول را به پورت شماره  0دستگاه Local
متصل کنید.حال PCهای 0و 2را به پورتهای 5و 1سوئیچ اول
متصل کنید.توسط PDH Viewبه دستگاه  LOCALمتصل شوید
و پورت 0را  TRUNKتعریف کنید و در پنجره Set VLAN
گزینه  Port VLANرا انتخاب کنید.توسط نرم افزار به دستگاه
 Remoteمتصل شوید  .در صفحه  Config LANپورت0را
311

 TRUNKوپورت 2و 9را  Accessتعریف کنید PVID.پورت
0را به دلخواه  51انتخاب کنید  PVIDپورت  2را 01وPVID
پورت  9را 91قرار دهید.حال با انتخاب گزینه Configuration
و انتخاب گزینه  ADD VLANطبق جدول زیر عمل کنید.
LAN1,LAN2,WAN

PVID50

LAN1,WAN

PVID10

LAN2,WAN

PVID20

PCهای 9و 4را به پورتهای 2و 9دستگاه Remoteمتصل
کنیدPC .های 0و 2که به سوئیچ متصل هستند را Pingنمایید.
3-

هدف :بررسی قابلیت انتقال  TRUNKو Accessهمزمان توسط

12

جدول VLAN:
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مرحله قبل را تکرار کنید سپس

آشنایی با محصوالت شرکت VAF

 Portشماره  0دستگاه

Remoteرا به پورت شماره  2سوئیچ دوم متصل کنید.حال PC
های 9و 4را به پورت 5و 1سوئیچ دوم متصل کرده و PCهای
0و 2را  Pingکنید.
در صفحه  Set VLANگزینه  802.1Q Accessرا انتخاب
313

کنید و پس از  Applyبه صفحه Config LAN & Wan
برروید Port Rate .را بررای پورتهای نظیر به نظیر در هر دو
دستگاه به ترتیب  9025، 2111، 0111 ،011قرار دهید و توسط
نرم افزار پهنای باند هر پورت را اندازه بگیرید

 باید توجه داشت که در تست های باال تنظیمات صورت گرفته بر روی سوئیچ های اترنت سیسکو سری  2960به صورت
زیر می باشد.

VLAN ID :10,20 

PORT 1:TRUNK

VLAN ID: 30,40 

PORT1: TRUNK

VLAN ID:50,60 

PORT 3:TRUNK

VLAN ID:70,80 

PORT4:TRUNK

VLAN ID:10 

PORT5:ACCESS

VLAN ID:20 

PORT6:ACCESS

VLAN ID:30 

PORT7:ACCESS

VLAN ID:40 

PORT8:ACCESS

VLAN ID:50 

PORT9:ACCESS

VLANID:60 

PORT10:ACCESS

VLANID:70 

PORT11:ACCESS

VLANID:80 

PORT12:ACCESS
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 8-2عیب یابي و رفع خرابي



براي عیب یابي و رفع خرابي یك لینك مي باید ابتدا ا ز سالم بودن هر یك از دستگاه ها اطمینان حاصل نمود سپس
توسط فلوچارت زیر به عیب یابي لینك مي پردازیم.

Error

Error

PWR

E1

E1
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