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 راهنمای نحوه استفاده از الین ماکس نوری

VPM-150 KS 
Multi E1 & Fast Ethernet Optical Terminal (NG-PDH) 

                             4 to 16 E1 
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 معرفي -1

کاربرد دستگاه 1-1            

 Fastو  Multi E1به منظور انتقال اطالعات به صورت   VPM-150 KSالین و ماکس نوری      

Ethernet  لینكهای نوری نقطه به نقطه  بین مي باشد و برای ایجاد ارتباط(Point to Point)  با سرعت

150 Mbps مدارهای پیشرفته  الذکر با استفاده از میكروبه کار مي رود. دستگاه فوقASICال ، عمل انتق

4E1  ،8E1  16یاE1  و یكFast Ethernet  را با بهترین سرعت انجام مي دهد و همچنین دارای یك

Order Wire ت مدیریت دستگاه مي باشد. و یك واسط سریال جهت ارتباط دو کامپیوتر و همچنین جه

راه حل جامعي را برای کارکرد عالي، عملكرد پایدار و توان مصرف پایین ارائه   VPM-150 KSدستگاه 

 مي دهد.

 

 

 :ها ویژگي 2-1

  انجام هر دو عمل انتقالEthernet و( Time Division Multiplex )  TDM   توسط یك کابل

 هکیلومتر بدون تكرار کنند 021نوری  تا 

  150انتقال با سرعت Mbs  بر  اساس سفارش مشتری (روی کابل فیبر نوری( 

   مدلVPM-150 KS8E1  پورت  8باE1  پورت 4تا  تعمیمو قابل(VPM-150 KS4E1 )  

   مدلVPM-150 KS16E1  پورت  01باE1  

   پورت اترنت با سرعت  4دارای( Fast Ethernet ) 100Mbs   

   دارای یك کانال تلفني( Engineering Order Wire ) EOW 

   برای ارتباط کامپیوتردارای یك پورت سریال آسنكرون 

 1310طول موج نوری  قابلیت کار باnm  1550یاnm (optional  ) 

  قابلیتsend  وreceive  1310طول موج nm 1550یا nm ( به صورت همزمان WDM  ) 

   فیبر نوری  1+1پروتكشن( Optional )  

  وماتیك لیزر در صلللورت قطع کابل فیبر نوری قطع و وصلللل ات(Auto Laser Shutdown –  

ALS)  
   کلید قطع و یا فعال کردنALS   

  اعالم قطع برق دستگاه طرف مقابل)  ( Remote Power Down - RPD  

     ترمینال خروجي جهت اعالم اشكاالت ماژور و ماینور به سیستم های شنیداری و دیداری 

 

 

 

  نمایانگرهای LED  جهت نمایش وضعیت دستگاه محلي و دستگاه طرف مقابل 

  لوپ پورت های E1   دستگاه محلي و دستگاه طرف مقابل توسط کلید های روی پانل 
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   انجام مانیتورینگ و آزمایشات فني بصورت سخت افزاری 

 سیستم مدیریت نرم افزار دارای (  PDHView )  

  48تغذیهVDC  220و یاVAC 

 

 VPM-150 KS انواع 3-1

 : .در جدول زیر نشان داده شده و بهنگام سفارش باید مشخص گرددVPM-150 KS انواع  مختلف 
 

 

Power 

 

 

External Alarm 

 

 

ALS 

 

Optical 

protection 

 

 

Wave length 

 

 

 

Distance 

 

Ethernet Port 

 

E1 PORT 

 

 

48 : -48VDC 

220:220VAC 

 

 

- : No external alarm 

EA : with ex alarm 

 

 

 

-  : No Als 

A : with ALS 

 

 

-  : 1+0 

P : 1+1 

 

 

   1310  : 1310 nm 

1550 : 1550 nm 

WDM 

 

- : Short haul        
L : Long haul 

 

 

1opt=3 electrical+1optic 
4 electrical =- 

 

 

 

16:16 x E1 
: 8 x E1- 

 

 

   ارش مشخص شود.، در هنگام سف E1اهمي در  021در صورت نیاز به واسط تذکر: 

 شرح مختصر -2

، همانطور که در شكل زیر مشاهده مي شود، تلفیقي است از یك VPM-150 KSترمینال نوری سری     

 و یك فرستنده اترنت  : PDHسیستم انتقال نوری 
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 0شكل    

 

را در  Fast Ethernetاسط  و 4و  E1واسط  16مي تواند حداکثر تا   VPM-150 KSالین ترمینال     

  Full Duplexیا   Half Duplex، به صورت10M/100Mبا سرعت   Ethernet. واسط  اختیار کاربر قرار دهد

را  اترنتاترنت یكي به ماژول نوری جداگانه رفته و   4این امكان وجود دارد که از این  .قابل سفارش است

 منتقل کند. opticبطور مستقل بصورت 

و وضعیت اترنت را نشان  E1بیت خطا، قطع LOF،3- 1،01- 01وضعیت سیگنال نوری،  LEDانگرهای نمای   

 قابل رویت میباشد.نیز در مرکز    (RDP)راه دور و همچنین قطع برق وضعیت بعالوه،مي دهند. 

 قابل افزایش است. توسط کارخانه  8E1 بوده و تا E1پورت  4دارای  VPM-150KS 4E1مدل 

 میباشد.   E1پورت  16دارای  VPM-150KS 16E1مدل 

 قابل استفاده برای گوشي های تلفن استاندارد مي باشد.  Order Wireدارای یك  ماکسالین این 

  VPM-150 KS  دارای یك واسطRS232 مدیریت  ارتباط با نرم افزار برایواسط  طریق همیناز  که مي باشد

ار مي توان به تمامي خطوط اترنت پهنای باند مجزا تخصیص داد . استفاده نمود. از طریق این نرم افز شبكه

مشاهده آالرم ها ،  Localو  Remoteدر دستگاه  E1ضمن اینكه امكان تست دستگاه ،لوپ زدن خطوط 

( و عملكرد های بسیار  …,vlan , access, trunk، کانفیگ خطوط اترنت ) uplinkکنترل توسط سیستم 

افزار توسط یك رابط ساده و در عین حال حرفه ای انجام پذیر مي باشد . برای جزئیات دیگر از طریق این نرم 

 در انتهای همین راهنما مراجعه کنید. PDHVIEW  بیشتر به راهنمای نرم افزار

 

 كاربرد  -3

در شبكه های مختلف به صورت نقطه به نقطه به کار برده مي  VPM-150 KSالین ماکس های سری          

 ه در زیر نشان داده شده است.شوند ک

 

 

 

 

 (Point-to-Point) ارتباط نقطه به نقطه 1-3    
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  2شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBX1

LAN1

N×E1

100Base-T

PBX2

LAN2

N×E1

100Base-T

Fiber

EOW

EOW
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 مشخصات فني -4

 واسط نوری  1-4

  : 150سرعت خطوط نوریMbps ± 50 ppm 

  :1310طول موج nm  1550  یا nm)انتخابي( 

  :11توان خروجي نوری dBm- 0 ~ 

  34-حساسیت: بیشتر از dBm رای بshort haul  37وبهتر از dBm- برای long haul  

  :40~ 30محدوده دینامیكي dBm 

  :کانكتورFC   یاSC  1310برای nm  وSC   1550برای nm ) انتخابي ( 

 

 E1واسط   2-4

   :2.048سرعت خطMbps   50ppm 

  :75امپدانس Unbalanced   

  :کد خطHDB3   و واسط مطابق با استانداردITU-T G.703 

 Jitter  مطابق با استانداردITU-T G.742 , G823 طبق جدول زیر 

 خروجي JITTER : 2 جدول

B1 (20Hz~100KHz)        <0.08 UI 

B2 (18KHz~100KHz) <0.05 UI 

 

 

  تولرانسJitter  ورودی 

مي باشد و مشخصات آن در  ITU-T G.823ورودی مطابق با استاندارد  Jitterتولرانس 

 :ده استدرج ش 3جدول 

 

  ورودی  Jitter: تولرانس  3جدول 

Frequency 

 (Hz) 
10 20 63 130 500 1.2k 2.1k 3.7k 6.4k 11k 100k 

 Jitter (UI) 30.7 30 26.7 14.6 6.04 4.22 3.83 3.7 3.1 2.8 0.7 
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   انحرافJitter 

ن در جدول مي باشد و مشخصات آ ITU-T G.742مطابق با استاندارد   Jitterانحراف   

 درج شده است:   4

 JITTER انحراف  : 4 جدول

Frequency 

 (Hz) 
20 45 65 130 260 500 1.2k 2.1k 100k 

Jitter (UI)  -35.97 -42.71 -56.82 -64.43 -57.63 -57.50 -54.37 -55.12 -52.31 

 

 واسط اترنت 3-4

 حالتهای مختلف واسط اترنت  1-3-4

شرح داده  5تنظیم گردیده که کارکرد آن در جدول  Auto Negotiationواسط اترنت به صورت 

 شده است :

 اترنت تنظيم : 5 جدول

تنظيم واسط اترنت 
VPM-150 KS 

LAN تنظيم  

واسط  تجهيزات 

 کاربر

وضعيت حقيقي واسط 

 VPM-150 KS اترنت 

وضعيت 

حقيقي 

تجهيزات 

 کاربر
A/N A/N 100M FD 100M FD 

A/N 100M FD 100M HD 100M FD 

A/N 10M FD 10M HD 10M FD 

A/N 100M HD 100M HD 100M HD 

A/N 10M HD 10M HD 10M HD 

    A/N : Automatic Negotiation ; FD : Full Duplex ; HD : Half Duplex : توضیح

 

 اسط اترنتو 2-3-4    

  : بایت 64کمترین اندازه فریم 

  : بایت 1536بیشترین اندازه فریم 

 

 
 

 س میزان آدرMAC  :K  1 
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  زمان Burning-in  برای آدرسMAC  :5 دقیقه 

 Throughput  1طبق جدول 

 
 

 

 Throughput:  نتایج آزمایش  6جدول

 

 B به A جمع درصد عبور

(Pks/sec)  

B به A 

(Pks/sec) 
 اندازه فریم

  100M -100M 100M -100M  

100.00 297620 148810 148810 64 

100.00 168918 84459 84459 128 

100.00 90580 45290 45290 256 

100.00 46992 23496 23496      512 

100.00 23946 11973 11973 1024 

100.00 19230 9615 9615 1280 

100.00 16254 8127 8127 1518 

100.00 16066 8033 8033 1536 

 

 

 

    7افت طبق جدول 

 
 

 افت آزمایش : 7 جدول

درصد تست 

 شده
 اندازه فریم (%) A به B (%) B به A ميانگين

    100M -100M  100M -100M    

100.00 0.000 0.000 0.000 64 

100.00 0.000 0.000 0.000 128 

100.00 0.000 0.000 0.000 256 

100.00 0.000 0.000 0.000 512 

100.00 0.000 0.000 0.000 1024 

100.00 0.000 0.000 0.000 1280 

100.00 0.000 0.000 0.000 1518 

100.00 0.000 0.000 0.000 1536 

 

 

 

  8توانایي انتقال طبق جدول 

 انتقال توانایي نتایج :8 جدول
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  آزمایشBack-to-Back   9طبق جدول 

 

 Back-to-Back آزمایش نتایج : 9 جدول

درصد تست 

 شده
 جمع

A به B 

 Burst Size   
 (فریم ها)

B به A 

 (فریم ها) 
 اندازه فریم

  100M -100M 100M -100M  

100.00 595240 297620 297620 64 

100.00 337836 168918 168918 128 

100.00 181160 90580 90580 256 

100.00 93984 46992 46992 512 

100.00 47892 23946 23946 1024 

100.00 38460 19230 19230 1280 

100.00 32508 16254 16254 1518 

100.00 32132 16066 16066 1536 

 

  (Order-Wire)ارتباط تلفني  4-4

   

  استفاده از واسط هایRJ11 

 ناستفاده از گوشي معمولي تلف 

  64کددهي Kbps 

 تشخیص و ارسال بوق آزاد، بوق اشغال و برگشت زنگ 

درصد 

تست 

 شده

 (S&F)ميانگين
B به A 

(us)-S&F 
 (CT)ميانگين

B به A 

(us)-CT 

اندازه 

 فریم

  100M -100M  100M -100M  

100.00 95.1 95.1 100.3 100.3 64 

100.00 100.4 100.4 110.6 110.6 128 

100.00 110.6 110.6 131.1 131.1 256 

100.00 131.1 131.1 172.0 172.0 512 

100.00 171.6 171.6 253.5 253.5 1024 

100.00 192.3 192.3 294.8 294.8 1280 

100.00 211.5 211.5 332.9 332.9 1518 

100.00 212.9 212.9 335.7 335.7 1536 
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 منبع تغذیه  5-4

 48ولتاژ ورودی :  محدوده VDC-  36، از V-   72تا V – 

                                  220 VAC  175، از V  264تا V   

      : وات  10کمتر از توان مصرفي 

 

 شرایط محيطي  6-4

 درجه سانتي گراد+ 51تا  -21:  دوده دمامح 

 % :بدون  95رطوبتCondensation 

 

 VPM-150 KSابعاد 7-4

 : 8E1و  4E1الین و ماکس های 

 طولx عرضx  : 4.5ارتفاعcm×15.5cm×48.5cm 

  : 2 وزن Kg 

 : 16E1الین و ماکس 

  طولx  عرضx  : 4.5ارتفاعcm×17.5cm×48.5cm 

 

 

 

 VPM-150 KS   شرح كاركرد -5

 صفحه جلو  1-5
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 VPM150Ks-8E1پنل روبروی سيستم 

 

 
 

  VPM150Ks-16E1پنل روبروی سيستم 

 

  ماکس الین جلو صفحه نمایانگرهای توضيح : 11 جدول

 نوع نمایانگر وضعيت رنگ توضيح عملكرد

در صورت قطع برق و یا خاموش شدن دستگاه طرف مقابل، این 

 RPD روشن قرمز نمایانگر روشن میشود.

VPM-150 KS نمایانگر منبع تغذیه 

در صورتي که منبع تغذیه درست وصل شده باشد و روشن باشد، 

 این نمایانگر روشن مي شود.

 PWR روشن سبز

 LOFنمایانگر 

را از کار  IE-6و  IE-3 این هشداردهنده ، هشداردهنده های مربوط به

 مي اندازد.

ي افتد. اگر سیگنال نوری دریافت نشود، این هشداردهنده  از کار م

فعال باشد، هشداردهنده  بیت خطا از کار مي  LOF در صورتي که 

 افتد.

در صورتي که دکمه انتخاب هشداردهنده  به سمت پایین باشد، 

 خطوط راه دور را نشان مي دهد. LOFوضعیت  LOFنمایانگر 

 LOF روشن قرمز

نمایانگر هشداردهنده    

 ALM، نمایانگروقتي که خطوط محلي هشداردهنده  داشته باشد

برای مدتي روشن مي شود. نمایانگر هشداردهنده  روی صفحه جلو 

 الین ترمینال نشان دهنده هشداردهنده  در خطوط محلي است .

  ALM در صورت وجود هشداردهنده  در خطوط راه دور، نمایانگر

چشمك مي زند. در صورتي که دکمه انتخاب هشداردهنده  به پایین 

مایانگر های صفحه جلو وضعیت خطوط راه دور را فشار داده شود، ن

 نمایش مي دهند.

 ALM روشن، چشمك زن قرمز

 Aپورت از  نمایانگر دریافت سیگنال نوری

 دریافت نشود،نمایانگرروشن مي شود.A  پورتاز  اگرسیگنال نوری

 .دریافت شود نمایانگر خاموش مي شود Aپورتاز  اگرسیگنال نوری

خاب هشداردهنده  به سمت پایین باشد، در صورتي که دکمه انت

 خطوط راه دور را نشان مي دهد. NOP، وضعیت  NOPنمایانگر  
 

 NOPA روشن قرمز

 Bپورت از  نمایانگر دریافت سیگنال نوری

 دریافت نشود،نمایانگرروشن مي شود.B  پورتاز  اگرسیگنال نوری

 شود دریافت شود نمایانگر خاموش مي B پورتاز  اگرسیگنال نوری

در صورتي که دکمه انتخاب هشداردهنده  به سمت پایین باشد، 

 NOPB روشن قرمز
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 خطوط راه دور را نشان مي دهد. NOP، وضعیت  NOPنمایانگر  
 

 نمایانگر درصد بیت خطا 

باشد، این نمایانگر  01-1اگر درصد بیت خطای سیگنال نوری بیش از

 .روشن مي شود 

اردهنده  به سمت پایین باشد، در صورتي که دکمه انتخاب هشد

 خطوط راه دور را نشان مي دهد.  01-1نمایانگر وضعیت 

 IE-6 روشن قرمز

 نمایانگر درصد بیت خطا 

باشد، این نمایانگر  01-3اگر درصد بیت خطای سیگنال نوری بیش از 

 از کار مي افتد. IE-6روشن مي شود و هشداردهنده  

نده  به سمت پایین باشد، در صورتي که دکمه انتخاب هشدارده

 خطوط راه دور را نشان مي دهد.  01-3نمایانگر وضعیت 

 IE-3 روشن قرمز

 نمایانگر فعال بودن هر یك از پورتهای نوری

 روشن است. ActA کار کند Aاگر پورت

 روشن است. ActB کار کند Bاگر پورت

 است.  Act A اگر هر دو پورت کار کنند اولویت با

 Act A روشن سبز
Act B 

 8E1و  4E1در  E1 پورتهایهشداردهنده  قطع 

 LOS قطع شود، نمایانگر E1در صورتي که یكي از سیگنالهای 

 روشن مي شود.  E1مربوط به آن 

در صورتي که دکمه انتخاب هشداردهنده  به سمت پایین باشد، 

 خطوط راه دور را نشان مي دهد. LOSوضعیت  LOS نمایانگر

 LOS1-LOS8 روشن قرمز

 16E1در  E1پورتهای هشداردهنده  قطع 

مربوط  LOS قطع شود، نمایانگر E1در صورتي که یكي از سیگنالهای 

 روشن مي شود.  E1به آن 

در صورتي که دکمه انتخاب هشداردهنده  به سمت پایین باشد، 

 خطوط راه دور را نشان مي دهد. LOSوضعیت  LOS نمایانگر

 LOS1-LOS16 روشن قرمز

 

 

 

 

 

 ماکس الین جلو صفحه های سوکت سایر توضيح : 11 جدول

 نام نوع عملكرد

 orderwire PHONEبرای اتصال  تلفن

 M 10به صورت  RJ45واسط استاندارد 

 Half یا  M  ،Full Duplex 100یا 

Duplex 

 
ETHERNET 

 کلید راه اندازی تغذیه

  
POWER 

 
 

   PDHVIEWجهت ارتباط با نرم افزار 
CONSOL 
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 OPTICجهت انتقال اترنت بصورت 

 

IN ,OUT       ماژول (OPTIC  ) 

 
 

 

 

 

 

 شرح سوئيچ های پانل جلو:

در  باشد ميکلید مینیاتوری جهت تنظیم وضعیت کارکرد دستگاه به شرح جدول زیر  8شامل   8E1الین ماکس 

مورد در جدول زیر مشخص شده  4ت که این کلید مینیاتوری بدین منظور استفاده شده اس 4از  16E1الین ماکس 

 و در الین ماکس 8تا  0ها از  E1 مینیاتوری برای لوپ 8از یك کلید  8E1و  4E1. عالوه بر آن در الین ماکس است.

16E1  مینیاتوری برای لوپ  8یك کلید عالوه بر آن E1 در نظر گرفته شده است. 01تا  9های 

 کليد مينياتوری وضعيت شرح

 )باال( OFF کند. را بي اثر مي E1-LOOP ی کلیدها
ENABLE LOOP SW(8E1) 

 )پایین( ON شوند. در فعال مي E1-LOOP کلیدهای 

 RMT/LOC LOOP )باال( OFF شوند. استفاده مي REMOTEبرای دستگاه   E1-LOOP کلیدهای 
SW(8E1) 

 ین()پای ON شوند. استفاده مي LOCALبرای دستگاه   E1-LOOP کلیدهای  

 )باال( OFF ) برعكس است 16e1)در فعال است. ALSعمل 
ENABLE ALS (8E1) 

DISABLE ALS (16E1) 
 )پایین( ON (برعكس است 16e1در  )انجام نمیشود.. ALSعمل 

 )باال( OFF همیشه خاموش میمانند. E1-LOSSنمایانگرهای هشدار دهنده 
MASK ALARM (8E1) 

 )پایین( ON فعال هستند. E1-LOSSنمایانگرهای هشدار دهنده 

 )باال( OFF هشدار دهنده های شنیداری همیشه خاموش میمانند.
MUTE AUDIO ALARM (8E1 

& 16E1) 

 )پایین( ON هشدار دهنده های شنیداری غعال است.

 )باال( OFF کار مي کند. Aخط اپتیك بطور اتو.ماتیك روی  اپتیك 

FORCEA & FORCEB (8E1) 

 )پایین( ON میكند FORCEویا خط اپتیك  Aرا روی خط اپتیك  خط اپتیك

 LOCAL/REMOTE )باال( OFF را نشان میدهند.  LOCALنمایانگرها وضعیت دستگاه 
STATUS (8E1) 

 )پایین( ON را نشان میدهند.  REMOTEنمایانگرها وضعیت دستگاه 
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 : E1-LOOPشرح کليدهای 

 

 کليد مينياتوری وضعيت شرح
 )باال( OFF لوپ نیستند. E1رت پو

و دو  8E1کلید واقع در  8

 )پایین( ON شود. مربوط به آن لوپ مي E1پورت  16E1تایي در  8کلید 

 

 

 پشت پنل   2-5

 
 

 VPM150KSهای پنل پشت سيستم 

 

 

 

 

 

 پشت صفحه  توضيح : 12 جدول  

 نوع واسط مشخصات
220 VAC  48و VDC- تغذیه ورودی   ر، قابل انتخاب توسط کارب  

 واسط نوری )اختیاری ( nm 1550یا nm 1310، با طول موج  SCیا FCواسط 

 BNC 1~8  8تا  0، از شماره  E1واسط های 

 BNC 9~16  16تا  9، از شماره  E1واسط های 
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 نصب و نگهداری  -6

 نصب  1-6

   ،جعبه را باز کنیدVPM-150 KS جعبه   ویاتلیست محت  را از آن خارج کرده ،  با(Packing 

List)  مقایسه کنید. در صورت وجود هرگونه کمبود یا نقص، در اسرع وقت با فروشنده تماس

 بگیرید.

 220 به هنگام وصل منبع تغذیه دقت کنید که منبع تغذیه VAC  48یا VDC-   سفارش شده

 است. از تغذیه مناسب استفاده گردد.

  48اگر از تغذیهVDC- ،به قطبهای عالمت گذاری شده روی واسط توجه  "حتما استفاده مي کنید

 کنید و قطبها را اشتباه نكنید. در غیر این صورت منبع تغذیه صدمه خواهد دید.

  دستگاه را روشن کنید و دقت کنید که نمایانگرهای VPM-150 KS .در وضعیت عادی باشند

 باید روشن باشد..  (PWR) نمایانگر تغذیه

 نگهداری  2-6

 الكترونیكي دقیق مي باشد. به هنگام جابجایي یا استفاده از آن دقت -تگاه یك وسیله اپتياین دس

 کنید تا از هر گونه ضربه، صدمه و خرابي جلوگیری به عمل آید.

  VPM-150 KS در بهترین وضعیت تنظیم شده است و تمام واسط های آن روی صفحه جلو یا

 ، درب دستگاه را باز نكنید.وافکت پشت قرار دارند. لذا بدون حضور مهندسین شر

  در صورت بروز هر گونه مشكل برایVPM-150 KS تماس بگیرید .واف با شرکت 

 

 
 

 

 شرح کابل ها و کانكتور ها  3-6

ارتباط با نرم افزار به منظور  CONSOLجهت استفاده از پورت NMSکابل 1-3-6
PDHVIEW 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

      RJ-45 كانكتور 

 

PIN8 
PIN1 
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6789

12345

 

 DB9: کانكتور واسط  7شكل

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 VPM-150 KS - 8E1برای سیستم  PDHراهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت  -7

 

 

از طریق کابل کنسلول )که جزو متعلقات سللیسللتم اسللت( ارتباط دستگاه را با  سریال پورت کامپیوتر    -0

 برقرار مي کنیم. 

 username , passwordبجای adminرا اجرا کرده و با وارد کردن عبارت   VAFPDHViewفایل  -2

 وارد صفحه تنظیمات مربوط به سریال پورت مي شویم.

 

 DB9 (PC)                       RJ45 (VPM-150 KS) 

 -------------    ------------------------ 

 3  1 

 2  2  

 5  3 
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شللماره پورت سللریال  را انتخاب مي کنیم .مقادیر زیر به صللورت    Serial Port Settingدر صللفحه   -3

 ت:ثابت برای ارتباط سریال در نظر گرفته شده اس

 

 

 

 

 
 Baud Rate:9600 
 Data: 8bit 
 Stop bit:1 
 Parity: None 
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نشده   Openآزاد باشد ) توسط نرم افزار دیگر  Windows در صلورتیكه پورت سریال انتخاب شده در   -4

 از محیط اصلي نرم افزار مي شویم.   Homeباشد( وارد بخش 

  Hardware Version, Softwareبدون مشكل باشد مقادیر    PCارتباط فیزیكي دستگاه با در صورتیكه 

Version    بروز خواهد شلد و    0از مقادیر پیش فرضmodel number  دستگاه نمایش داده مي شود .در

 بررسي شود. PCغیر اینصورت باید اتصاالت بین دستگاه و 
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نام دارد که در این پنجره شلللمای گرافیكي ازپنل جلوی   ,PDH View Statusپنجره بعلدی برنلامه    -5

در مورد کانالهای   LOSمشاهده مي شود.در این پنل گرافیكي وضعیت االرم    local, remoteسیستم 

E1 .و همچنین پورت نوری فعال به نمایش در آمده است 
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مربوط به هر پورت اترنت و همچنین  PVIDمیتوان مقادیر  Config Lan & Wan Portدر صفحه  -1

را بروز کرد. همچنین   VLAN Tag Status(TRUNK/ACCESS)وضعیت هر پورت اترنت از نظر 

 در نظر گرفت و مقدار آن را  32Kbpsمي توان برای هر پورت اترنت پهنای باند را بصورت ضریبي از 

 قرار داد. port rateدر بخش 

 قادیر تنظیم شده بر روی دستگاه در صفحه ظاهر مي شود.آخرین م updateبا اجرای گزینه 
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 را بری دستگاه تنظیم کرد VLANمود تعریف شده برای  4مي توان یكي از   Set Vlanدر پنجره  -7

 Enable Access  پورت اترنت در حالت  4: اگر این مود انتخاب شودaccess  تنظیم شده و مقادیر پیشفرض

PVID ه برای پورتها در نظر گرفته مي شود.توسط خود دستگا 

 

 بصورت کامال مستقل از هم در نظر گرفته شده است. Accessپورت  4این مود برای انتقال 

 

 

Enable trunk  پورت اترنت در حالت  4: اگر این مود انتخاب شودTrunk .تنظیم مي شود 

Disable Vlan   در این حالت چهار پورت اترنت بصورت : HUB Switch.کار مي کنند 
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Configuration  این مود عملكرد کاملترین و جامع ترین مود عملكرد دستگاه در مورد تنظیمات :VLAN  مي

مختلف را با اعضای دلخواه تعریف کرد . همچنین در این مود وضعیت پورتها از  VLAN 01باشد که در آن مي توان تا 

 تبعیت مي کند.  Lan Configادیر تنظیم شده در پنجره از مق  PVIDو  vlan tag ( Access,trunk )نظر 

را وارد کرده و اعضای آن را   VLANاستفاده مي کنیم. شماره  Add VLANاز آیكون   VLANبرای اضافه کردن

 انتخاب مي کنیم.
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 ود بكار میرود.موج VLANبه ترتیب برای تغییر و حذف  Delete Vlan,Modify VLANهمچنین آیكونهای 

 

 

 

 

 

 

و  Localدستگاه های  E1مي باشد که در این بخش مي توان  E1Loopآخرین صفحه بخش  -8

Remote  راLoop نمود. 
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