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 معرفي -1

كاربرد دستگاه 1-1            

  Fast Ethernetو  Multi E1به منظور انتقال اطالعات به صورت    VPM-150 الين و ماكس نوري     

به  Mbps 150با سرعت  (Point-to-Point)ه می باشد و براي ايجاد ارتباط لينكهاي نوري نقطه به نقط

يا  8E1يا  4E1ال، عمل انتقASICپيشرفته  مدارهاي با استفاده از ميكروالذكر فوقكار می رود. دستگاه 

16E1  و يكFast Ethernet  را با بهترين سرعت انجام می دهد، و همچنين داراي يكOrder Wire 

-VPMجهت مديريت دستگاه می باشد. دستگاه  ر و همچنينجهت ارتباط دو كامپيوتو يك واسط سريال 

 راه حل جامعی را براي كاركرد عالی، عملكرد پايدار و توان مصرف پايين ارائه می دهد.  150

كه فقط  (Compact)به صورت يكپارچه  VPM-150Sاين دستگاه در دو نوع ارائه می گردد. نوع      

به صورت شلفی كه قابليت نصب كارت را  VPM-150Cنوع  داراي يك كارت الكترونيكی می باشد، و

 دارد.

 :ويژگيها 2-1
  انجام هر دو عمل انتقالEthernet و(Time Division Multiplex) TDM    توسط يك كابل نوري

 كيلومتر بدون تكرار كننده 121تا 

  150انتقال با سرعت Mbs  روي كابل فيبر نوري 

   مدلVPM-150S4E1  پورت  4باE1  پورت 8و قابل افزايش تا(VPM-150S8E1 )  

   مدلVPM-150S16E1  پورت  16باE1  

   پورت اترنت با سرعت  4/2داراي( Fast Ethernet ) 100Mbs   

   داراي يك كانال تلفنی( Engineering Order Wire ) EOW 

   براي ارتباط كامپيوترداراي يك پورت سريال آسنكرون 

 1310 ريطول موج نو قابليت كار باnm  1550ياnm  

   فيبر نوري  1+1پروتكشن( Optional )  

   قطع و وصل اتوماتيك ليزر در صورت قطع كابل فيبر نوري(Auto Laser Shutdown– ALS)  

   كليد قطع و يا فعال كردنALS   

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

  كاالت ماژور و ماينور به سيستم هاي شنيداري و ديداري   ترمينال خروجی جهت اعالم اش 

   نمايانگرهايLED  جهت نمايش وضعيت دستگاه محلی و دستگاه طرف مقابل 

  لوپ پورت هاي E1   دستگاه محلی و دستگاه طرف مقابل توسط كليد هاي روي پانل 

   انجام مانيتورينگ و آزمايشات فنی بصورت سخت افزاري 

 يريت شبكه داراي نظام مد( NMS)   

  48تغذيهVDC  220و ياVAC 
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 VPM-150S انواع 3-1

 در جدول زير نشان داده شده و بهنگام سفارش بايد مشخص گردد : VPM-150Sانواع  مختلف 

 
 VPM-150-S سري -1جدول 

   VPM-150S 
 
 
 

 
 

 

 

   ، در هنگام سفارش مشخص شود. E1ر اهمی د 121در صورت نياز به واسط تذكر: 
       

 شرح مختصر -2

، همانطور كه در شكل زير مشاهده می شود، تلفيقی است از يك سيستم  VPM-150Sترمينال نوري سري     

 و يك فرستنده اترنت  : PDHانتقال نوري 

 

 1شكل         

 

را در اختيار  Fast Ethernetو يك واسط   E1واسط  16ر تا می تواند حداكث  VPM-150Sالين ترمينال     

و به طور   Full Duplexيا   Half Duplex، به صورت10M/100Mبا سرعت  Ethernet. واسط  كاربر قرار دهد

 دستی يا خودكار قابل تنظيم است.

    150S-VPM  داراي يك سيستم نمايش عملكرد دستگاه می باشد. نمايانگرهايLED ت سيگنال نوري، وضعي

LOF،3- 6،11- 11 بيت خطا، قطعE1  .و همچنين قطع برق وضعيت بعالوه،و وضعيت اترنت را نشان می دهند 

 قابل رويت ميباشد.نيز در مركز    (RDP)راه دور

 قابل افزايش است.   8E1 بوده و تا E1پورت 4داراي  VPM-155S 4E1مدل 

 اشد. ميب  E1پورت 16داراي  VPM-155S 16E1مدل 

E1 Ports Ethernet Port  
Port 

    Distance Wave Length 

4 : 4 x E1 
8 : 8 x E1 

16: 16 x E1 

  

- : No Ethernet 
E:One Ethernet  

- : Short haul         
L : Long haul 

   -  : 1310 nm 
1550 : 1550 nm 

Optical protection 

-  : 1+0 
P : 1+1 

ALS 

-  : No Als 
A : with ALS 

 

External Alarm 

- : No external alarm 
EA : with ex alarm 

Power 

48 : -48VDC 
220:220VAC 
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 قابل استفاده براي گوشی هاي تلفن استاندارد می باشد.  Order Wireداراي يك  ماكسالين اين 

  VPM-150S   داراي يك واسطRS232  با اتصالRJ45  تهت انتقال سريال داده ها و ارتباط دو كامپيوتر به

ستفاده ابراي مديريت شبكه راي توان بصورت سريال در نظر گرفته شده است. از همين واست با تعويض كابل می

، می تواند وضعيت خطوط محلی يا راه دور و همچنين ساير  Easy PDH. كاربر با  استفاده  از نرم افزار نمود

. عالوه بر اين، كاربر توسط اين نرم افزار می تواند به منظور آزمايش دستگاه،  نموداطالعات ضروري را مشاهده 

و آنها را آزمايش  (Remote/Local E1 Loop) برگشت دهدو يا محلی راه دور را در دستگاه  E1واسط هاي 

 مراجعه كنيد.  Easy PDH  كند. براي جزئيات بيشتر به راهنماي نرم افزار

VPM-150S   220~ می تواند از دو نوع منبع تغذيهVAC  48ياVDC-  كند. به هنگام سفارش، نوع  استفاده

 بايد مشخص شود. تغذيه

 كاربرد -3

در شبكه هاي مختلف به صورت نقطه به نقطه و چند نقطه اي به كار  VPM-150هاي سري  ماكسالين          

 برده می شوند كه در اشكال زير نشان داه شده است.

 

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

 

  2شكل  

 

 

 

PBX1

LAN1

N×E1

100Base-T

PBX2

LAN2

N×E1

100Base-T

Fiber

EOW

EOW
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)  VPM-150C  2-3  تركيب با )ستاره اي  ارتباط

 

  3شكل 

به عنوان مركز ستاره ي يك   VPM-150Cمركزي كنترل شوند،  NMSدر حاليكه تمام دستگاههاي راه دور می توانند توسط         

 شبكه انتقال وسيع عمل می كند. 
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 مشخصات فني -4

 واسط نوري  1-4
  : 150سرعت خطوط نوريMbps ± 50 ppm 

  :1310طول موج nm  1550  يا nm)انتخابی( 

 11خروجی نوري:  توان dBm- 0 ~ 

  34-حساسيت: بيشتر از dBm  برايshort haul 37 بهتر ازو dBm- براي long haul  

  :40~ 30محدوده ديناميكی dBm 

  :كانكتورFC   ياSC  1310براي nm  وSC   1550براي nm 

 

 E1واسط   2-4

   :2.048سرعت خطMbps   50ppm 

  :75امپدانس Unbalanced  120 يا Balanced  )انتخابی( 

  :كد خطHDB3  مطابق با استاندارد  و واسطITU-T G.703 

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

 خروجي JITTER : 2 جدول

B1 (20Hz~100KHz)        <0.08 UI 

B2 (18KHz~100KHz) <0.05 UI 

 

 

  تولرانسJitter  ورودي 

می باشد و مشخصات آن در  ITU-T G.823طابق با استاندارد ورودي م Jitterتولرانس 

 درج شده است: 3جدول 

 
  ورودي  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 

می باشد و مشخصات آن در جدول  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 

 

 ط اترنتواس 3-4

 حالتهاي مختلف واسط اترنت  1-3-4

شرح  5تنظيم گرديده كه كاركرد آن در جدول  Auto Negotiationواسط اترنت به صورت 

 داده شده است :

 

 اترنت تنظيم : 5 جدول

تنظيم واسط اترنت 
VPM-150S 

LAN تنظيم  

واسط  تجهيزات 

 كاربر

وضعيت حقيقي واسط 

 VPM-150S اترنت 

وضعيت 

حقيقي 

هيزات تج

 كاربر
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 : توضيح

 

 
 

 اسط اترنت و 2-3-4    
 بايت 64اندازه فريم :  كمترين 

  : بايت 1536بيشترين اندازه فريم 

  ميزان آدرسMAC  :K  1 

  زمان Burning-in  براي آدرسMAC  :5 دقيقه 
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 Throughput  6طبق جدول 

 

 Throughput:  نتايج آزمايش  6جدول

 B به A جمع درصد عبور

(Pks/sec)  

B به A 

(Pks/sec) 
 اندازه فريم

  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 

 
 

   7ت طبق جدول اف 

 افت آزمايش : 7 جدول

درصد تست 

 شده
 اندازه فريم (%) 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 

 

 8ل طبق جدول توانايی انتقا 

 انتقال توانايي نتايج :8 جدول
 

 

 

درصد 

تست 

 شده

 (S&F)ميانگين
B به A 

(us)-S&F 
 (CT)ميانگين

B به A 

(us)-CT 

اندازه 

 فريم

  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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 آزمايشBack-to-Back   9طبق جدول 

 Back-to-Back آزمايش نتايج : 9 جدول

درصد تست 

 شده
 جمع

A به B 

 Burst Size   
 (فريم ها)

B به A 

 (فريم ها) 
 اندازه فريم

  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 هايRJ11 

 استفاده از گوشی معمولی تلفن 

  64كددهی Kbps 

 تشخيص و ارسال بوق آزاد، بوق اشغال و برگشت زنگ 

 منبع تغذيه  5-4

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

                                  220 VAC  175، از V  264تا V   

      : وات  10كمتر از توان مصرفی 
 

 شرايط محيطي  6-4

 درجه سانتی گراد45 تا  1دوده دما : مح + 

 % :بدون  95رطوبتCondensation 

 

  VPM-150Sابعاد 7-4

 : 8E1و  4E1الين و ماكس هاي 

 طولx عرضx  : 44.45ارتفاعmm x 200mm x 483mm 

  : 2 وزن Kg 
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 : 16E1الين و ماكس 

  طولx  عرضx  : 44.45ارتفاعmm x 200mm x 483mm 

  VPM-150S شرح كاركرد -5

 صفحه جلو  1-5

 
 VPM-150S 4E1/8E1 جلوي صفحه 

4 شكل  

 
 

 VPM-150S 16E1  جلوي  صفحه

 5شكل 
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 4E1 ماكس الين جلو صفحه نمايانگرهاي توضيح : 11 جدول

 نوع نمايانگر وضعيت رنگ توضيح عملكرد

در صورت قطع برق و يا خاموش شدن دستگاه طرف مقابل، اين 

 RPD روشن قرمز نمايانگر روشن ميشود.

VPM-150S نمايانگر منبع تغذيه    

در صورتی كه منبع تغذيه درست وصل شده باشد و روشن باشد، 

 اين نمايانگر روشن می شود.

 PWR روشن سبز

 LOFنمايانگر 

را از  IE-6و  IE-3اين هشداردهنده ، هشداردهنده هاي مربوط به 

 كار می اندازد.

می افتد.  اگر سيگنال نوري دريافت نشود، اين هشداردهنده  از كار

فعال باشد، هشداردهنده  بيت خطا از كار می  LOF در صورتی كه 

 افتد.

در صورتی كه دكمه انتخاب هشداردهنده  به سمت پايين باشد، 

 خطوط راه دور را نشان می دهد. LOFوضعيت  LOFنمايانگر 

 LOF روشن قرمز

نمايانگر هشداردهنده    

 ALMشد، نمايانگروقتی كه خطوط محلی هشداردهنده  داشته با

براي مدتی روشن می شود. نمايانگر هشداردهنده  روي صفحه جلو 

 الين ترمينال نشان دهنده هشداردهنده  در خطوط محلی است .

  ALM در صورت وجود هشداردهنده  در خطوط راه دور، نمايانگر

چشمك می زند. در صورتی كه دكمه انتخاب هشداردهنده  به پايين 

نمايانگر هاي صفحه جلو وضعيت خطوط راه دور را  فشار داده شود،

 نمايش می دهند.

 ALM روشن، چشمك زن قرمز

 Aپورت از  نمايانگر دريافت سيگنال نوري

 دريافت نشود،نمايانگرروشن می شود.A  پورتاز  اگرسيگنال نوري

 نمايانگر خاموش می شود دريافت شود Aپورتاز  اگرسيگنال نوري

تخاب هشداردهنده  به سمت پايين باشد، در صورتی كه دكمه ان

 خطوط راه دور را نشان می دهد. NOP، وضعيت  NOPنمايانگر  
 

 NOPA روشن قرمز

 Bپورت از  نمايانگر دريافت سيگنال نوري

 دريافت نشود،نمايانگرروشن می شود.B  پورتاز  اگرسيگنال نوري

 شود نمايانگر خاموش می دريافت شود Bپورتاز  اگرسيگنال نوري

در صورتی كه دكمه انتخاب هشداردهنده  به سمت پايين باشد، 

 خطوط راه دور را نشان می دهد. NOP، وضعيت  NOPنمايانگر  
 

 NOPB روشن قرمز

 نمايانگر درصد بيت خطا 

باشد، اين نمايانگر  11-6اگر درصد بيت خطاي سيگنال نوري بيش از

 .روشن می شود 

اردهنده  به سمت پايين باشد، در صورتی كه دكمه انتخاب هشد

 خطوط راه دور را نشان می دهد.  11-6نمايانگر وضعيت 

 IE-6 روشن قرمز

 نمايانگر درصد بيت خطا 

باشد، اين نمايانگر  11-3اگر درصد بيت خطاي سيگنال نوري بيش از 

 از كار می افتد. IE-6روشن می شود و هشداردهنده  

 IE-3 روشن قرمز
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نده  به سمت پايين باشد، در صورتی كه دكمه انتخاب هشدارده

 خطوط راه دور را نشان می دهد.  11-3نمايانگر وضعيت 

 نمايانگر فعال بودن هر يك از پورتهاي نوري

 روشن است. WORKA كار كند Aاگر پورت

 روشن است. WORKB كار كند Bاگر پورت

 است. WORKA اگر هر دو پورت كار كنند اولويت با

 WORKA روشن سبز
WORKB 

 8E1و  4E1در  E1پورتهاي هشداردهنده  قطع 

 LOS قطع شود، نمايانگر E1در صورتی كه يكی از سيگنالهاي 

 روشن می شود.  E1مربوط به آن 

در صورتی كه دكمه انتخاب هشداردهنده  به سمت پايين باشد، 

 خطوط راه دور را نشان می دهد. LOSوضعيت  LOS نمايانگر

 LOS1-LOS8 روشن قرمز

 16E1در  E1پورتهاي هشداردهنده  قطع 

 LOS قطع شود، نمايانگر E1در صورتی كه يكی از سيگنالهاي 

 روشن می شود.  E1مربوط به آن 

در صورتی كه دكمه انتخاب هشداردهنده  به سمت پايين باشد، 

 خطوط راه دور را نشان می دهد. LOSوضعيت  LOS نمايانگر

 LOS1-LOS16 روشن قرمز

   10M/100Mانگر وضعيت عملكردنماي

 خاموش است . 10Mروشن و براي  100Mاين نمايانگر براي 
خاموش -روشن سبز  10/100M 

 نمايانگر لينك اترنت

در صورت لينك شدن نمايانگر روشن می شود. به هنگام دريافت يا 

 ارسال داده، نمايانگر چشمك می زند.

 LINK/RX/TX روشن سبز

 

 ماكس الين جلو صفحه هاي يدكل توضيح : 11 جدول

 توضيح عملكرد نوع عملكرد

  واسط  Order-wire تلفن

 M 10به صورت  RJ45واسط استاندارد 

 Half يا  M  ،Full Duplex 100يا 

Duplex 

 اترنت

POWER   كليد راه اندازي تغذيه 

 

 

 

 

 

 

 

 ئيچ هاي پانل جلو:شرح سو

، جهت تنظيم وضعيت كاركرد دستگاه به شرح جدول زير استفاده كليد مينياتوري ميباشد 8كه شامل  SW1كليد 

و در الين  8تا  1ها از E1مينياتوري براي پورت  8از يك كليد  8E1و  4E1ميشود. عالوه بر آن در الين ماكس 

 در نظر گرفته شده است. 16تا  9هاي E1مينياتوري براي لوپ  8يك كليد  16E1 ماكس
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 كليد مينياتوري وضعيت شرح
 )باال( OFF را بی اثر ميكند. SW2در  E1-LOOP كليدهاي 

SW1-3 
 )پایین( ON فعال ميشوند. SW2در  E1-LOOP كليدهاي 

 )باال( OFF استفاده ميشوند. REMOTEبراي دستگاه   E1-LOOP كليدهاي 
SW1-4 

 )پایین( ON استفاده ميشوند. LOCALبراي دستگاه   E1-LOOP كليدهاي  

 )باال( OFF عال است.ف ALSعمل 

SW1-5 
 )پایین( ON انجام نميشود.. ALSعمل 

 )باال( OFF هميشه خاموش ميمانند. E1-LOSSنمايانگرهاي هشدار دهنده 

SW1-6 
 )پایین( ON فعال هستند. E1-LOSSنمايانگرهاي هشدار دهنده 

 )باال( OFF هشدار دهنده هاي شنيداري هميشه خاموش ميمانند.

SW1-7 
 )پایین( ON دار دهنده هاي شنيداري غعال است.هش

 )باال( OFF را نشان ميدهند.  LOCALنمايانگرها وضعيت دستگاه 

SW1-8 
 )پایین( ON را نشان ميدهند.  REMOTEنمايانگرها وضعيت دستگاه 

 : E1-LOOP شرح كليدهاي

 كليد مينياتوري وضعيت شرح
 )باال( OFF .لوپ نيستند 4تا  1از  E1هيچيك از پورت 

SW2-1~4  اگر پايين باشند، پورت  4تا  1هر يك از كليدهايE1  مربوط به آن لوپ

 ميشود.
ON )پایین( 

 )باال( OFF لوپ نيستند. 8تا  5از  E1هيچيك از پورت 

SW2-5~8  اگر پايين باشند، پورت  8تا  5هر يك از كليدهايE1  مربوط به آن لوپ

 ميشود.
ON )پایین( 

 )باال( OFF لوپ نيستند. 16تا  9از  E1از پورت  هيچيك

SW3-9~16  اگر پايين باشند، پورت  16تا  9هر يك از كليدهايE1  مربوط به آن لوپ

 ميشود.
ON )پایین( 
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 صفحه پشت  2-5

 

 

 
VPM-150S 4E1/8E1 

 6شكل 

 

 

 پشت صفحه  توضيح : 12 جدول  

 نوع واسط مشخصات
220 VAC  48و VDC-  تغذيه ورودي   انتخاب توسط كاربر، قابل  

 واسط نوري nm 1550يا nm 1310، با طول موج  SCيا FCواسط 

 BNC 1~8  8تا  1، از شماره  E1واسط هاي 

 BNC 9~16  16تا  9، از شماره  E1واسط هاي 

  

 كاركرد مديريت شبكه  3-5

، خطوط  RJ-45اند توسط واسط شبكه می باشد و می تو داراي امكان مديريتVPM-150 الين ترمينال 

هاي صفحه جلو الين ترمينال و هم  LEDمحلی و راه دور را مديريت كند. به اين وسيله می توان هم 

 را كنترل كرد. HDB3(CV)هشداردهنده هاي وجود اغتشاش در كددهی 
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 نصب و نگهداري  -6

 نصب  1-6

   ،جعبه را باز كنيدVPM-150S  جعبه   يست محتوياتل  را از آن خارج كرده ،  با(Packing 

List)  مقايسه كنيد. در صورت وجود هرگونه كمبود يا نقص، در اسرع وقت با فروشنده تماس

 بگيريد.

 220 به هنگام وصل منبع تغذيه دقت كنيد كه منبع تغذيه VAC  48يا VDC-   سفارش شده

 است. از تغذيه مناسب استفاده گردد.

  48اگر از تغذيهVDC- به قطبهاي عالمت گذاري شده روي واسط توجه  "ی كنيد، حتمااستفاده م

 كنيد و قطبها را اشتباه نكنيد. در غير اين صورت منبع تغذيه صدمه خواهد ديد.

  دستگاه را روشن كنيد و دقت كنيد كه نمايانگرهايVPM-150S  در وضعيت عادي باشند. نمايانگر

 بايد روشن باشد..  (PWR) تغذيه

 نگهداري  2-6

 الكترونيكی دقيق می باشد. به هنگام جابجايی يا استفاده از آن دقت -ين دستگاه يك وسيله اپتیا

 كنيد تا از هر گونه ضربه، صدمه و خرابی جلوگيري به عمل آيد.

 VPM-150S  در بهترين وضعيت تنظيم شده است و تمام واسط هاي آن روي صفحه جلو يا پشت

 ، درب دستگاه را باز نكنيد.وافشركت  قرار دارند. لذا بدون حضور مهندسين

  در صورت بروز هر گونه مشكل برايVPM-150S  تماس بگيريد .واف با شركت 

  

 شرح كابل ها و كانكتور ها  3-6

  به منظور تنظيم دستگاه CONSOLجهت استفاده از پورت NMSكابل 1-3-6

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

 

 

 

6789

12345

 

 DB9: كانكتور واسط  7شكل
 

 
 DB9 (PC)  RJ45 (VPM-150S) 
 -------------    ------------------------ 
 3  1 
 2  2  
 5  3 
 
 

 
 
 

      RJ-45 كانكتور 
 

PIN8 
PIN1 
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ارتباط دو كامپيوتر براي به منظور CONSOLجهت استفاده از پورت RS232كابل   6-3-2  

  اتصال ديتا

 
 

 

 

 

 

 

 PDHراهنماي نحوه استفاده از نرم افزار مديريت 

 

 

رار ا با  سريال پورت كامپيوتر برقاز طريق كابل كنسول )كه جزو متعلقات سيستم است(ارتباط دستگاه ر _1

 می كنيم. 

 , usernameبجاي  vaf123را اجرا كرده و با وارد كردن عبارت   VAFPDHViewفايل _2

password وارد صفحه تنظيمات مربوط به سريال پورت می شويم 

ه صورت دير زير باشماره پورت سريال  را انتخاب می كنيم .مق   Serial Port Settingدر صفحه  _3

 ثابت براي ارتباط سريال در نظر گرفته شده است:
 Baud Rate:9600 
 Data: 8bit 

 DB9 (PC)  RJ45 (VPM-150S) 
 -------------    ------------------------ 
 3  8 
 2  7  
 5  6 
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 Stop bit:1 
 Parity: None 

                                       

نشده   Openنرم افزار ديگر آزاد باشد) توسط  Windowsدر صورتيكه پورت سريال انتخاب شده در _4

 از محيط اصلی نرم افزار می شويم.  Homeباشد( . وارد بخش 

  در صورتيكه ارتباط فيزيكی دستگاه باPC      بدون مشكل باشد مقادير 

 Hardware Version, Software Version بروز خواهد شد، در غير   1از مقادير پيش فرض

 بررسی شود. PC اينصورت بايد اتصاالت بين دستگاه و
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نام دارد كه در اين پنجره شماي گرافيكی ازپنل جلوي   ,PDH View Statusپنجره بعدي برنامه _5

در مورد كانالهاي   LOSمشاهده ميشود.در اين پنل گرافيكی وضعيت االرم    local, remoteسيستم 

E1  و وضعيت خطايNOP ه نمايش در آمده است.پورتهاي نوري و همچنين پورت نوري فعال ب 

 

 

 
 
 

 

 

مربوط به هر پورت اترنت و همچنين وضعيت  PVIDميتوان مقادير  CONFIG  LAN & WANدر صفحه _6

را بروز كرد. همچنين در صورتيكه سخت   VLAN Tag Status(TRUNK/ACCESS)هر پورت اترنت از نظر 

توان براي هر پورت اترنت پهناي باند را بصورت ضريبی از افزار دستگاه قابليت تخصيص پهناي باند را داشته باشدمی 

32Kbps .در نظر گرفت 

 آخرين مقادير تنظيم شده بر روي دستگاه در صفحه ظاهر می شود. updateهمچنين با اجراي گزينه 
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 را بري دستگاه تنظيم كرد VLANمود تعريف شده براي  4می توان يكی از   Set Vlanدر پنجره _7

 Enable Access پورت اترنت در حالت  4: اگر اين مود انتخاب شودaccess  تنظيم شده و مقادير

 توسط خود دستگاه براي پورتها در نظر گرفته می شود. PVIDپيشفرض 

 بصورت كامال مستقل از هم در نظر گرفته شده است. Accessپورت  4اين مود براي انتقال 

Enable trunk پورت اترنت در حالت  4تخاب شود : اگر اين مود انTrunk .تنظيم می شود 

Disable Vlan   در اين حالت چهار پورت اترنت بصورت : HUB Switch         .كار ميكنند 

Configuration  اين مود عملكرد كاملترين و جامع ترين مود عملكرد دستگاه در مورد تنظيمات:VLAN 

مختلف را با اعضاي دلخواه تعريف كرد . همچنين در اين مود وضعيت  VLAN 16ميباشد كه در آن می توان تا 

 از مقادير تنظيم شده در پنجره                   PVIDو  vlan tag(Access,trunk)پورتها از نظر 

 Lan Config  .تبعيت می كند 

رده و اعضاي را وارد ك  VLANاستفاده می كنيم. شماره  Add VLANاز آيكون  VLANبراي اضافه كردن

VLAN .را انتخاب می كنيم
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موجود بكار  VLANبه ترتيب براي تغيير و حذف  Delete Vlan,Modify VLANهمچنين آيكونهاي 

 ميرود.
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