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مقدمه

کهاتران،مشترکینخطوطاز،مخابراتیشبکهیکدانیممیکهطورهمان
.شودمیتشکیلتلفنیمراکزو

Subscribers)مشترکینخطوط Lines)مرکزومشترکیکمابینمدارات

.باشندمیمحلیتلفن

Trunk)ترانکخطوط Groups)تلفنیمراکزمانندتلفنمرکزدوبینواسط

.باشندمیترانزیتمراکزومحلی

.باشدمیافزارهاسختازایمجموعهشاملنیزتلفنیمراکز

signaling-Ghader 4



signaling-Ghader 5



Connections involving subscriber Sp
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Setup of a connection
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انواع سیگنالها

باشدمی...وفایل،تصویر،صداشامل:پیامسیگنال.

شماره،تلفنشمارهشامل:آدرسسیگنالIPمی...و

.باشد

قالبدرکهفرامینوهادرخواستانواع:کنترلیسیگنال

قاطنمابینقواعدیواصولطبقبرسیگنالمختلفهایشکل

.شودمیبدلوردارتباطیشبکهیکمختلف

یگنالستبادلوارتباطبرقراریدرصرفاکهسیگنالهااینترینمهم

.باشندمیکنترلیوآدرسسیگنالهایموثرندپیام
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شماره گذاری                    
NUMBRING

میشناختهالمللیبینشمارهیکتوسطتلفنیمشترکهر
ومرکزکد،منطقهکد،کشورکدشاملشمارهاینکهشود

.باشدمیخطشماره

IN=CC-AC-EC-LN

 International Numbers

 Country Code

 Area Code

 Exchange Code

 Line Number
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Country Codes

1: North America  

2: Africa

3: Europe

4: Europe

5: Latin America

6: Australia and Southern Pacific Region

7: Former Soviet Union

8: China and Northern Pacific Region

9: Middle East
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NUMBRING PLANS

:شماره گذاری جهت سه هدف زیر انجام می گیرد

تعیین شماره مشترکین در تمام نقاط جغرافیایی جهان -1

برای ارائه خدمات جهانی -2

.جهت ارتباط با شبکه های دیگر-3
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معرفی سیگنالینگ

کهشبیکدرمختلفبخشهایبیناطالعاتمبادلهسیگنالینگ
تیمخابراتجهیزاتکهاستزبانیتعریفطبقواستارتباطی

یلغاتاززبانهاسایرنظیروکندمیارتباطبرقراریبهقادررا
گوناگونابعادومختلفمعانیدارایکهاستشدهتشکیل
.باشدمی

تا1968زمانیبازهدرITUمخابراتجهانیاتحادیهراتعریفاین

.استکردهبیان1980
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مراحل تکامل سیگنالینگ

کنترل مستقیم

کنترل رجیستری

 کنترل مشترک

SPC
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انواع سیگنالینگ بین مرکز وخط مشترک

سیگنالهای نظارتی

سیگنالهای آدرس

سیگنال زنگ

 (خبررسانی ) سیگنالهای تن و اعالن
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روشهای تولید سیگنال آدرس

 پالسPulse

 تنTone     (DTMF)
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ا چرخشی ی) در تلفن های الکترومغناطیسی = پالس
Rotary)

.دیجیتال استفاده می شوددر تلفن های=  تن   
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انواع طبقه بندی در سیگنالینگ

طبقه بندی به لحاظ محل سیگنالینگ( الف 

طبقه بندی به لحاظ عملیات سیگنالینگ( ب 

طبقه بندی به لحاظ مشخصه های سیگنالینگ( ج 
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طبقه بندی به لحاظ محل سیگنالینگ

فمختلسیگنالهایازآندرکهمحلیبهبستهتلفنیشبکهیکدر
:نندکمیتقسیمهاییدستهبهراسیگنالینگ،شودمیاستفاده

Subscriber)مشترکخطسیگنالینگ-1 line signaling)

interexchange)مراکزبینسیگنالینگ-2 signaling)
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سیگنالینگ خط مشترک

یگنالینگ سیگنالینگ خط مشترک به عنوان اساسیی تیرین سییگنالینگ ییا سی
در نظر گرفته می شیود و شیامل عملییات ابتیدایی ( Basic signaling) پایه 

.سیگنال بین مشترک و مرکز محلی می باشد 

میل این سیگنالینگ شامل سیگنالهایی اسیت کیه در تهیت رفیت و برگشیت ع
.می کنند 
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سیگنالینگ بین مراکز

وارسالمراکزبینکهسیگنالهاییازاستعبارت
دودرارسالیاطالعاتشاملوشودمیدریافت
(Backward)برگشتو(Forward)رفتجهت

.باشدمی
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Exchange           Subscriber Signals

No action or information

Line free request for 

connection

Request for disconnection 

line

Send signal to called

Subscriber start to charge 

calling subscriber

An idle line calling 

subscriber lifts handset

busy line A 

calling or called subscriber 

replaces handset

Alert called subscriber 

called subscriber lifts 

handset

Supervisory (State of the 

call)                  

Receive and store address 

information

Calling subscriber details 

or addressSelection (routing of the call)
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ExchangesSignals

Receiving and sending of state of called subscriber

Receiving of Signal to proceed-to-send selection signals.  

Receiving and sending Signal indicating subscriber class

Receiving information about Calling subscriber for Call charging 

purpose

Receiving" called subscribers answer" Signal.

Receiving " Calling or  called subscriber replaces handset" Signal

Pulsing Signals charge for call.

Receiving Signal stating necessity for echo suppressor

Supervisory 

(state of the call)

Information send between register

Proceed to send signals

End of number

Acknowledgement signals

Selection

(routing of the 

call)
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جلسه سیزدهم
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طبقه بندی به لحاظ عملیات سیگنالینگ

(Line signaling) سیگنالینگ خط 

انواع

(Register sig( )ثبات)سیگنالینگ ذخیره یا رجیستر
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بهلهاسیگنابندیدستهسیگنالینگعملیاتازمنظور
.دهدمیانجامسیگنالآنکهاستوظایفیلحاظ

،تنظار،مراقبتوظیفهاستممکنسیگنالیکمثالعنوانبه
.باشدداشتهعهدهبررادهیآدرسیاوکنترل



سیگنالینگ خط
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ورفتصمنظوربهدستهاینسیگنالهایکهاستاینخطسیگنالینگازمنظور
نایواقعدر.روندمیکاربهمکالمهیکبرنظارتیاومراقبت،مداریکاشغال
شنقارتباطیخطوطرویبرارتباطحفظتهتکهسیگنالهاییبهبندیدسته
.دارداشاره،دارند



Call States

1- Idle

2- Dialing

3- Calling

4- Ringing

5- Called

signaling-Ghader 32



Supervision signals

1-Request for service

2-Clear-forward

3-Answer

4-Clear-back

5-Flash
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Line signaling may include 

below signals:

1.Seizing

2.Acknowledgement of seizing (or proceed-to-
send)

3.Subscriber free (or ringing tone)

4.Answer from called subscriber

5.Clear- back

6.Clear – Forward

7.Release guard

8.Blocking

9.Metering
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رسیگنالینگ ذخیره یا رجیست

ایسیگنالهشاملرتیسترعمدتاهایسیگنال
بهکه(مشترکشماره)گیریشماره
انتخابراارتباطیمسیرتوانمیآنهاکمک
سیگنالهایبهموسوموباشندمی،نمود
.هستندنیزآدرس
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Register signaling may include below signals:

 Proceed to send

 Pulsing (digits or sequences of digits)

 End of selection

 Category of service or status of the called  

subscriber

 Congestion 
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روشهای انتقال ر
سیگنالینگ خط

زمان 
سیگنالینگ

-سیگنالینگ پالسی
گسسته

-سیگنالینگ مداوم
پیوسته

DCسیگنالینگ

گ سیگنالین
AC گ مشخصه های سیگنالین

خط

مشخصه های سیگنالینگ
رجیستر

AC با فرکانس

ل سیگنالینگ داخپایین
ارج سیگنالینگ خباند
باند

نوع 
سیگنالینگ

روشهای انتقال 
سیگنالینگ

اجباری یا غیر اجباری بودن 
سیگنال

طبقه بندی به لحاظ مشخصه های سیگنالینگ

سیگنالهای آدرس به صورت 
دهدهی

سیگنالهای آدرس به صورت چند 
فرکانسی

ه سیگنالینگ انتها ب
انتها

طسیگنالینگ خط به خ

روش اجباری

روش غیر اجباری



signaling-Ghader 38



DCسیگنالینگ 

نبودنوبودنباسیگنالهاکلیهمستقیمجریانسیگنالینگدر
ووندشمیتبادلارتباطیخطوطدرمستقیمالکتریکیجریان
هایشبکهدرارزانیوسادگیدلیلبهسیگنالینگایناز

ازاسیگنالهنوعاینتولیدبرای.گردیدمیاستفادهمحلی
.نمودندمیاستفادهمختلفیروشهای
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DCکاربرد سیگنالینگ 

برای باز و بسته کردن یک مدار

مدار با امپدانس باال و پایین

 گذاشتن و برداشت پتانسیل

معکوس نمودن پالریته

سیگنالهای پالسی یا پیوسته
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LDDCسیستم سیگنالینگ 

فواصلدرکهDCسیگنالینگهایسیستمازیکی
LDDCسیستمشودمیواقعمورداستفادهطوالنی

(Large Distance)باشدمی.

حساسهایجدیدوگیرندههایروشکارگرفتنبهبا
ودرمسیررفتهازبینسیگنالفاصلهمحدودیت
تفادهاسقابلسیگنالینگسیستماینتریطوالنی
ازگسیگنالینسیستماینهایگیرنده.باشدمی
حساسیتباعثکهکردهاستفادهپالریزههایرله

.شدخواهدهاگیرنده
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LDDCخصوصیات سیگنالینگ  

امپدانس درطی ارسال ودریافت پالس هایmake وbreakیکسان است.

تجهیزات ورودی به صورت عملیات دو طرفه ازنقطه نظر جریان می باشد.
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ACسیگنالینگ 

ده می شود در این سیگنالینگ به جای جریان الکتریکی مستقیم از جریان متناوب استفا
:و بسته به فرکانس های مختلف به سه دسته تقسیم می شوند

1-ACبا فرکانس پایین

In bandسیگنالینگ داخل باند -2

Out bandسیگنالینگ خارج باند -3
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Samples of AC signals
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DurationSignals

40 msSeizure

1600 msClear forward 

150 msAnswer

750 msBusy 

150 msClear back

ContinuousBlocking 



ACبا فرکانس پایین

هرتز 300در این روش فرکانس سیگنالهای به کار رفته زیر 
مییی باشیید و از جملییه فرکییانس هییای اسییمی در اییین 

200و 150، 80،135، 50، 25سیستم می توان به 
.هرتز اشاره کرد

تبیدیل ACبیه DCدر این سیستم در فرستنده سیگنالهای 
شییده و سییپس روی خییط ارسییال مییی گییردد و در طییرف 

تبیدیل میی DCدریافیت شیده و بیه ACگیرنده سیگنال 
در اییین روش سیییگنالینگ هییر چییه سیییگنال از . شییود 

اهمیییت بیشییتری برخییوردار باشیید و نیییاز بییه مانییدگاری 
( Duration)بیشیییتری بیییرای  باشییید بیییا طیییول میییدت 

.بیشتری ارسال می گردد
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In band or VF(Voice frequency)

این روش عبارت است از روشی کیه سییگنالها روی ییک کانیال در بانید  یوتی
.هرتز ارسال می شود3400تا300بین 

للیی فرکانس های نامی در این سیستم بیا توتیه بیه تو ییه اتحادییه بیین الم
.هرتز می باشد2000باالی ITUمخابرات 

به طیور خیات تو ییه میی 2800، 2600، 2400، 2140، 2040فرکانس های 
.شود
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In band(VF)

هیای سییگنال در این سیستم سیگنالینگ با توته به اینکه با تغییر فرکانس
ده می توان سیگنالهای متنیوعی تولیید نمیود الزم اسیت از میدارات پی یی

مک این لذا هزینه به ک. تری نسبت به روش فرکانس پایین استفاده نمود
.سیستم افزایش می یابد

وتی با یکی از مسائل مهم در این سیستم تلوگیری از تداخل سیگنالهای  
.سیگنالهای کنترلی به کار رفته می باشد
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رعایت شودVFمواردی که باید در سیگنالینگ 

ه شودبه  ورت ترکیبی از دو یا چند فرکانس برای سیگنالینگ استفاد.

به طریقی مدت زمان ارسال سیگنال منظور شود.

ژی در از فرکانسی  استفاده گردد که در طیف فرکانسی  وت کم ترین انیر
.آن نهفته باشد

ن از فرم هایی استفاده شود که در سیگنال  حبت امکان به وتود آمیدن آ
.کمتر باشد
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Out band

. هرتز استفاده میی شیود4000تا 3400در این سیستم از فرکانس های بین 
این روش تنها برای سییگنالینگ خیط بیه کیار بیرده میی شیود و در میدارات 

.کاربرد داردFDMانتقال با مالتی پلکس 

، ITU3825 ،3700فرکییانس پیشیینهادی در اییین سیسییتم طبییم تو یییه نامییه 

.هرتز است3850
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Out bandخصوصیات ویژه سیستم 

ی وتیود امکان تداخل بین سیگنالهای طیف  حبت بیا سییگنالهای کنترلی
.ندارد

وتود ندارد( پژواک)اغتشاش ناشی از مدارات حذف کننده اکو.

سیگنال کنترلی و سیگنال پیام هیردو بیه  یورت تیوام در روی خیط میی
.توانند وتود داشته باشند
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Characteristic of Signaling(Line 

signaling)
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RemarksTransmission method

The presence or absence of a direct 

current on the line ( loop-open / close 

, changing the polarity)

DC

Using signaling frequencies within the 

voice-frequency band (300-3400 HZ)

(frequency above 2000 HZ in 

Recommendation Q.22) 

Inband

Using signaling frequencies outside the 

voice-frequency band (300-3400 HZ)out-band 



تقسیم بندی از لحاظ زمان سیگنالینگ

گسسته-پالسی(Pulsed)

پیوسته -مداوم(Continuous)
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(Pulsed)گسسته -پالسی

ها ساده ترین نوع سیگنالینگ اسیت کیه معمیوال از پالسی
ایی برای بیان سیگنالها استفاده می شیود و پارامترهی

مانند طول ، مدت زمان و نوع سیگنال را مشخص میی 
.کند
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(Continuous)پیوسته -مداوم

ال در این روش طول سیگنال زمان مشخص نبوده و محتوییات اطععیات سییگن
گی توسط وضعیت سیگنال مشخص می شیود در واقیع کیدهای سییگنالین

.توسط بودن یا نبودن سیگنال بیان می شود

در این روش پیس از ارسیال هیر سییگنال در  یورت دریافیت پاسی  کیه بیه آن 
نیز می گویند ، سیگنال ارسالی از مبیدا( Acknowledge Signal)پاس  تایید

.قطع خواهد شد
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Timing of signaling

Remarks

using  pulses of specified durationpulsed 

A change of state of the presence or absence 

of a signal ( Tone-on-idle , Tone-off-idle )

continuous
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مشخصه های سیگنالینگ رتیستر از نظر نوع سیگنالینگ

 ( اعشاری)دهدهیDecadic

 چند فرکانسیMulti frequency
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(اعشاری)دهدهی 

40در روش دهییدهی سیییگنالهای آدرس بییه  ییورت مجموعییه ای از پالسییهای 
ز میلی ثانیه قطع تولید می شیدند و در تلفین هیای ا60میلی ثانیه و ل و 

در ایین روش سییگنالهای آدرس فقیط در تهیت .نوع چرخان کاربرد داشیتند
.رفت وتود داشتند
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Multi frequencyچند فرکانسی 

در روش چنیید فرکانسییی از ترکیییر دو فرکییانس ،
ال چند سیگنالی تولید می شود که به آن سیگن

ای از این روش در تلفن ه. فرکانسی می گویند
.مجهز به کلید تن و پالس استفاده می شود
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Characteristic of Signaling

RemarksType of Signaling

a sequence of pulses of the same signals as the 

line signaling.

Decadic

Signals compose of two frequencies out of a set 4 , 5 

, 6 or 8 frequencies ( frequencies below 2000 HZ)Multi-frequency
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لمشخصه های سیگنالینگ رجیستر از نظر روش انتقا

(Direct)مستقیم

انتها به انتها(End to End)

(Indirect)مستقیمغیر 

 به خط خط(Link by Link)
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انتها به انتها                           
End to End

ل میی در این حالت مبدا ارتباط ، به طور مستقیم برقیراری ییک ارتبیاط را کنتیر
کند و اطععات میورد نییاز را بیرای برقیراری ارتبیاط بیه مرکیز انتهیایی میی 

.فرستد

اتهیا از مزایای این طرح افزایش سرعت در برقراری ارتباط و  رفه تویی در ثب
مورد و حافظه ها می باشد که به دو روش کنترل مستقیم و غیر مستقیم

.استفاده قرار می گیرد

ر تفاوت روش مسیتقیم بیا روش غییر مسیتقیم در ایین اسیت کیه در روش غیی
مسیتقیم تمیامی سییگنالهای آدرس بیه مرکیز اولییه ارسیال میی شیوند و
ذخیره می گردنید و مرکیز اولییه انتخیاب مسییرها و کنتیرل اطععیات را بیر 

.عهده دارد
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Direct Control End to End
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A XXXXCB

Calling 

Terminal

ABCXXX

X

LX LXTransit Centers



Indirect Control End to End
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SR R RR

R:Registe

r
S:Sender

B
C

XXXX



خط به خط   
LinkLink by

در این روش اطععات آدرس مرحله به مرحله از یک مرکز به 
مرکز بعدی ارسال می شود و پس از تجزییه و تحلییل در
.هر مرکز اطععات تماما به مرکز بعدی ارسال می گردد

این روش تا تایی کیه اطععیات آدرس بیه مرکیز مقصید وارد 
.شود ، ادامه می یابد

ه سرعت ارسال اطععات آدرس در این روش پایین تر از بقیی
روشها است که امروزه به واسطه وتود مدارات کنترلی 

.تسریع و پیشرفته این کاهش سرعت تبران شده اس
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Link by Link Diagram
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SR SR SR SR

ABCXXX

X
ABCXXX

X

ABCXXX

X

ABCXXX

X



مشخصه های سیگنالینگ رتیستر 

نظر اتباری یا غیر اتباری بودن سیگنالاز 

Compelled

اجباری یا غیر اجباری بودن

Non-Compelled  
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سی  در این روش سیگنالها تا زمانی فرستاده می شوند که پا: اتباری
توسییط مبییدا دریافییت شییده Acknowledgeشناسییایی یییا سیییگنال 

.باشد

در صورتی که پاس  پس از یک مدت مشیخص
دریافییت نشییود ، سیییگنال ارسییالی متوقییف

.می شود

ال در این روش به دریافت سییگن: غیر اتباری
تایییید شناسییایی از طییرف مقابییل نیییاز نمییی

.باشد
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Characteristic of Signaling(Register)
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RemarksTransfer method

Transmitting only the information 

required to establish the connection 

from the originating exchange

End-to-end

Transmitting all or part of the information 

to the successive exchange (en bloc 

sending , overlap sending)

Link-by-link

Signaling with or without 

acknowledgement 

Compelled / None-Compelled



جلسه چهاردهم
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سیگنالینگ  در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890



روشها و تکنیک های سیگنالینگ
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نگروشها و تکنیک های سیگنالی

    سیگنالینگ کانال مرتبطChannel- Associated signaling

   سیگنالینگ کانال مشترکCommon Channel signaling
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کانال مرتبطسیگنالینگ 

CAS(Channel- Associated signaling)

رلیکنتسیگنالهایمجموعهآندرکهاستسیگنالینگازروشی
،دکننمیحملراپیامسیگنالهایکهکانالهاییهمانرویبر

وکنترلیاطالعاتدیگرتعبیربه.شودمیدریافتوارسال
این.کنندمیعبورمداریکازهمباروشایندرپیاماطالعات
میقراراستفادهموردآنالوگاطالعاتسیستمهایدرروش
.گرفت
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E2
Voice & 

Signaling



سیگنالینگ کانال مشترک

CCS((Common Channel signaling

در این روش کلیه سیگنالهای کنترلی روی کانالی تدا از کانال حمل 
.سیگنالهای پیام ارسال و دریافت می شوند
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E1 E2

Signaling

Voice



جلسه پانزدهم
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سیگنالینگ  در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890



signaling-Ghader 82

Associated
Signalling

CAS
Channel



سیگنالینگ کانال 
مرتبط
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Aمرکز  Bمرکز 

On-Hook

Dialling(registration)

Clear Forward (CLF)

Release Gaurd( RLG )

Seize Ack(PTS)

Conversation

حالت کلي سیگنالها براي برقراري مکالمه 

Clear Backward (CLB)

Off-Hook

Dial Tone

Diallng Seize

R.B.T Ring

Off-HookAnswer

On-Hook

On-Hook
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Associated Channel Signaling

E
x

ch
an

g
e A

RegisterRegister

E
x

ch
an

g
e

B

L
in

e
term

in
al

L
in

e term
in

al

v+sv+s

v+s

v+s
v+s

v+s

Subscriber Line  Signaling

Signaling system
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(CAS)سیگنالینگ كانال مرتبط

 حبتهركانالعالئم کنترلي مربوط بهانتقالدر اين نوع سیگنالینگ ، براي

درانتقال)يا زمان ( درانتقال آنالوگ)،جايگاه مشخص و جداگانه اي درحوزة فركانس
ودکه و در همان مسیر فیزيكي انتقال كانال صحبت  در نظر گرفته میش( ديجیتال 
براي اين منظور استفاده  16كانالاز، PCM(2.048Mbps)نوع ازديجیتالانتقالدر

.مي شود

(CAS)بطتقسیم بندي ععئم در سیگنالینگ كانال مرت

عالئمي هستند که براي تصرف يا آزاد (Line signals):ععئم کنترلي خط: الف 

.  سازي کانال صحبت ، بین دو مرکز مبادله میشوند

ارقامي هستند که براي تبادل :(Register Signals)ععئم کنترلي رتیستر: ب

.اطالعاتي از قبیل ارقام شماره گیري ، بین دو مرکز مبادله میشوند



سخت افزارارتباطی در روش 
CASسیگنالینگ 
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S.N S.N
T.

U

T.

U

CPUCPU

TG

Voice + 

Signaling

CAS
EXA EXB



و استانداردهای آنCASسیگنالینگ 

استانداردها

N01 , N02 , N03 , N04 , N05 
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CAS
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CASسیستم های استاندارد 

به روشی از سییگنالینگ CASهمان طور که می دانیم روش 

کیه گفته می شود که در آن کلیه سییگنالها روی کانیالی
افیت را حمل می کند ، ارسیال و دری( پیام)ترافیک تلفنی 

.می شود

انجمین اولین سیستم های سیگنالینگ استاندارد که توسط
.بودNO.2و NO.1بین المللی مخابرات تو یه شد 

فاده این دو سیستم برای برقیراری ارتباطیات اپراتیوری اسیت
برای میدارهای NO.3سیگنالینگ 1954در سال .می شد

یکطرفییه و ارتباطییات نیمییه خودکییار و خودکییار معرفییی 
.گردید

سیتفاده این سیستم سیگنالینگ در ارتباطیات بیین المللیی ا
.ای نداشت
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نییز بیه صیورت ییک اسیتاندارد NO.4سییگنالینگ NO.3عالوه بر سیستم 1954در سال 

.سیگنالینگ جهت ایجاد ارتباطات تلفنی بین کشورها به کار گرفته شد

برای ارتباطیات نیمیه اتوماتییک و اتوماتییک بیه NO.5سیستم سیگنالینگ 1964در سال 

.صورت یکطرفه و دو طرفه در انواع مراکز تلفنی مورد استفاده قرار گرفت

توسییط انجمیین R2و R1دو سیسییتم سیییگنالینگ ناحیییه ای بییه نامهییای 1968در سییال 
CCITTتعریف گردید.

R1 در ایاالت متحده و سیگنالینگR2در کشورهای اروپایی استفاده شده است.
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SIGNALLING SYSTEM TO BE USED FOR INTERNATIONAL 

AUTOMATIC AND SEMI-AUTOMATIC TELEPHONE WORKING 
(CCITT Recommendation Q.7,RED BOOK)

For general use

signaling system NO.4 :by the CCIF in 1954

signaling system NO.5: by the CCITT in 1964

For regional use

signaling system R1 : by the CCITT in 1968

(Formerly called the American system)        

signaling system R2 :by the CCITT in 1968   

(Formerly called the MFC Bern system          
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نگنوع سيگنالي
شمارة  توصيه نامة 

ITU
سيگنالهاي خط رسيگنالهاي رجيست

تاريخ تصويب 
ITUتوسط 

No. 5 Q.140 - 164
2400/2600 Hz

Compelled

MF (2 Out of 6)

Link by Link 1964

R1 Q. 310 - 331

2600 Hz

Continuous

Tone on Idle

MF (2 Out of 6)

Link by Link 1968

R2 Q. 400 - 490

3825 Hz

Continuous

Tone on Idle

MF Compelled

(2 Out of 6)

End To End

1968

93

( CAS )معرفي چند نوع سیگنالینگ کانال مرتبط 

:در جدول فوق 

•Compelled ي يعني در مقابل ارسال هر سیگنال ، تا يید آن از مرکز مقابل الزامي است ول
.اينگونه نیست  Non compelledدر نوع 

ارسال ارقام در مسیر بگونه ايست که کنترل برقراريLink by Link Register Signallingدر •
.ارتباط بعهدة  مرکز قبلي است 

ارسال ارقام در مسیر بگونه ايست که کنترل برقراري End To End Register Signallingدر •

.ارتباط بعهدة  مرکز مبدا مي باشد



سیستم سیگنالینگ NO.5 

این سیستم سیگنالینگ برای کارکرد دو طرفه مناسیب میی باشید 
اییین سیسییتم . ودرمییدارهای مییاهواره بییه کارگرفتییه مییی شییود

سیییگنالینگ از روش اجبییاری  اسییتفاده کییرده و بییرای  سیییگنال 
هرتز که به صورت داخل 2600و 2400های خط ، از دو فرکانس 

. باند می باشند ، استفاده می کند

سیییگنالینگ آدرس در اییین سیسییتم سیییگنالینگ روش خییط بییه خییط

.بوده و به صورت چند فرکانسی در جهت رفت ارسال می شود
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CCITT SIGNALING SYSTEM No.5 (LINE SIGNAL)

signal frequencies    f1=2400HZ   f2=2600HZ

Recognition

Time(msec)

Sending

Period(msec

)

FrequencyDirectionSignal

40CONTINUOUSf1FSZSeizure

40CONTf2BPTSProceed to send

125CONTf2BBFBusy Flash

125CONTf1FACKAcknowledgement

125CONTf1BANSAnswer

125CONTf1FACKAcknowledgement

125CONTf2BCBClear Back

125CONTf1FACKAcknowledgement

125850±200f2FFOTForward Transfer

125CONTf1+f2FCLFClear Forward

125CONTf1+f2BRLGRelease Guard
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Signal Direction (a) Frequency ( b)
Sending 

duration

Recognition 

time

Seizing   1 Continuous 40 ± 10 ms

Proceed-to-send   2 Continuous 40 ± 10 ms

Busy-flash   2 Continuous 125 ± 25 ms

Acknowledgement   1 Continuous 125 ± 25 ms

Answer   1 Continuous 125 ± 25 ms

Acknowledgement   1 Continuous 125 ± 25 ms

Clear-back   2 Continuous 125 ± 25 ms

Acknowledgement   1 Continuous 125 ± 25 ms

Forward-transfer   2 850 ± 200 ms 125 ± 25 ms

Clear-forward   1  +  2 Continuous 125 ± 25 ms

Release-guard   1  +  2 Continuous 125 ± 25 ms

a)  forward signals         backward signals

b) 1  = 2400 Hz  2  = 2600 Hz

مربوط به سیگنالینگ  (Line Signals )ععئم کنترلي خط 
5شمارة 
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Signal
Frequency (Hz ) Duration

( ms )
مالحظات

700 900 1100 1300 1500 1700

1 * * 55

2 * * 55

3 * * 55

4 * * 55

5 * * 55

6 * * 55

7 * * 55

8 * * 55

9 * * 55

0 * * 55

Code 11 * * 55 Operator

Code 12 * * 55 Operator

KP1 * * 100 Terminating  Call

KP2 * * 100 Transit  Call

ST * * 55 End  of  Pulsing

 55فا لة زماني بین ارقام ، 

ms

مربوط به سیگنالینگ شمارة  (Register Signals )ععئم کنترلي  رتیستر  
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Aمرکز  Bمرکز 

Seizing

Register Signals

Release Gaurd

Proceed To send

ارتباط از طريق کانال صوتي مربوطه

قراري نمونه اي از تبادل ععئم کنترلي  بین دو مرکز  براي بر
5و قطع يک ارتباط درسیگنالینگ شمارة 

Clear Back 

Acknowledgement

Answer

Clear Forward

Acknowledgement
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CCITT SIGNALLING SYSTEM 

NO.5

(Typical of signals)

1.Seizing signal

Transmitted at the beginning of a call to initiate circuit operation and 
to seize equipment for switching the call.

2.proceed-to-send signal

Following the receipt of a seizing signal, to indicate that the register 
is Ready to receive the address information.

3.Busy-flash signal

.To show that either rout , or the called subscriber , is busy

4.Answer signal

To show that the called party has answered the call.
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CCITT SIGNALLING SYSTEM NO.5

(Typical of signals)
5.clear-back

To indicate that the called party has cleared.

6.clear-forward

To send when the calling subscriber hangs up.

7.Release-guard signal

To send in response to the clear-forward signal to protect a 

circuit against subsequent seizure.

8.Forward-transfer signal

To send when the outgoing operator wants the help

of an operator at the incoming exchange.
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CCITT SIGNALING SYSTEM NO.5 (Register Signal )

RemarksDurationFrequency (HZ)

Signal 1700150013001100900700

551

552

553

554

555

556

557

558

559

5510

Code 11 Operator55Code11

Code 12 Operator55Code12

Terminating Call100KP1

Transit-Call100KP2

End-of-Pulsing55ST
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CCITT SIGNALING SYSTEM NO.5

( Typical Signaling Sequence )
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LXA TX LXB

Seizure (f1)

Proceed-to-send (f2)

Register signal
Seizure (f1)

Proceed-to-send (f2)

Register signal

Answer (f1)

Acknowledgement (f1)
Answer (f1)

Acknowledgement (f1)

Conversation
Clear-back 

(f2)Clear-back 

(f2)
Acknowledgement (f1)

Acknowledgement (f1)

Clear-forward(f1/f2)

Release-guard (f1/f2)

Clear-

forward(f1/f2)Release-guard 

(f1/f2)

(KP2 +CC+DD+NN+ST)

(KP1+DD+NN+ST)



CCITT SIGNALING SYSTEM NO.5

(Address sending format)

1.For automatic and semi-automatic calls

(a)  international transit call

KP2+CC+Z+NN+ST

(b)  international terminal call

KP1+Z+NN+ST

2.For calls to any incoming or delay operators , position

(a)   international transit call

KP2 + CC+Z + code 11 or 12 + ST

(b)   international terminal call

KP1 + Z + code 11 or 12+ST

(Note)

CC : country code

Z: characteristic digit (discriminating digit D or language digit)

NN: National (significant) number
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R1 (Bell system)سیستم سیگنالینگ 

این سیستم سیگنالینگ بیرای کیارکرد دوطرفیه و میدارهای میاهواره مناسیب بیوده و بیه
صورت روش مداوم با حالت

Tone-on-idleبه کار گرفته می شود.

هرتیز بیوده کیه داخیل بانید 2600فرکانس انتخاب شیده بیرای ایین سیسیتم سییگنالینگ 
.صوتی است
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CCITT SIGNALING SYSTEM R1 (Line 

signal) 
Transmitted(sending) 

Duration

Signal DirectionSignal

ContinuousIdle

ContinuousConnect (seizing)

ContinuousDelay - dialing

ContinuousStart – dialing (proceed-to-

send)

ContinuousAnswer

ContinuousHang-up ( clear- back )

ContinuousDisconnect ( clear-forward 

)

63-135 msRing-forward (forward-

transfer)
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Indicates forward 

signaling state0 (tone-on)

Indicates forward 

signaling state1 (tone-off)
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0 or 1063-125 ms
Ring Forward (Forward 

Transfer)

0 or 10
Continuo

us
Disconnect (Clear Forward )

01
Continuo

us
Hang-up (Clear  Back)

11
Continuo

us
Answer

01
Continuo

us

Start Dialing (Proceed To 

Send)

11
Continuo

us
Delay Dialing

01
Continuo

us
Connect ( Seizing)

00
Continuo

us
Idle

Terminating 

End

Originating 

End

Transmitted  State
Sending 

Duration

Signal 

Directio

n

Signal

R1مربوط به سیگنالینگ  (Line Signals )ععئم کنترلي خط 
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Signal
Frequency (Hz ) Duration

( ms )
مالحظات

700 900 1100 1300 1500 1700

1 * * 68

2 * * 68

3 * * 68

4 * * 68

5 * * 68

6 * * 68

7 * * 68

8 * * 68

9 * * 68

0 * * 68

Spare * *

Spare * *

KP * * 100 Start of Pulsing

Spare * *

ST * * 68 End  of  Pulsing

فا لة زماني بین ارقام ،   
68 ms

مربوط به  (Register Signals )ععئم کنترلي رتیستر 
R1سیگنالینگ 
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مرکز مبدا مرکز مقصد

Connect ( Seizing)

Register Signals

Delay Dialing

ارتباط از طريق کانال صوتي مربوطه

قراري نمونه اي از تبادل ععئم کنترلي  بین دو مرکز  براي بر
R1و قطع يک ارتباط درسیگنالینگ 

Hang-up (Clear  Back)

Answer

Disconnect (Clear Forward )

Start Dialing (Proceed To Send)



CCITT SIGNALING SYSTEM R1

(Typical function of signals)

1.Connect (seizing) signal

Transmitted at the beginning of a call to initiate circuit 

operation and to 

Seize equipment for switching the call.

2.Delay – dialing signal

to verify receipt of connect signal and to indicate that the 

register is not yet ready to receive address signals.

3.Start –dialing (proceed-to-send) signal

Subsequent to the sending   of a delay-dialing signal to indicate 

that the register  is ready to receive address signals.
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CCITT SIGNALING SYSTEM R1

(Typical function of signals)

4.Answer signal

To indicate that called party has answered.

5.Hang-up (clear-back) signal

To indicate that the called party has cleared.

6.Ring-forward (forward-transfer) signal

Initiated by an operator to recall an operator at a  point further a head in the 

connection.

7.Disconnect (clear-forward) signal

To send when the calling party hangs up.   
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CCITT SIGNALING SYSTEM R1 (Register Signal )
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RemarksDurationFrequency (HZ)

Signal 1700150013001100900700

681

682

683

684

685

686

687

688

689

680

-Spare

-Spare

Start-of-pulsing100KP

-Spare

End-of-Pulsing68ST



CCITT SIGNALING SYSTEM R1

(Typical signaling sequence)
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LXA LXB

Conversation

Idle (0)

Idle (0)

Connect (1)

Delay-dialing (1)

Register signal

Start-dialing (0)

Answer (1)

(KP+NN+ST)

Hang-up (0)

Disconnect (0)

(0) : Tone-on 

state

(1) : Tone-off 

state



CCITT SIGNALING SYSTEM R1

(Address sending format)

1.For automatic and semi-automatic calls

(a) international transit call

Not used for international transit call.

(b) International terminal call

KP + National (significant ) number + ST

2.For calls to any incoming or delay operators’ position

(a)international transit call

Not used 

(b) international terminal call

KP + (e. g. 121 or 1150) +ST
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R2سیستم سیگنالینگ 

ناسیب این سیستم سیگنالینگ برای کارکرد به صیورت ییک طرفیه م
.می باشد

به صورت خارج باند و به 31825HZبرای سیگنال های خط فرکانس 
.در نظر گرفته می شودTone-on-idleروش مداوم با حالت 

ه صیورت سیگنالینگ بین رجیسترها  به صورت انتها به انتها بوده و ب
ز چند فرکانسی در جهت رفت و برگشت سیگنال های مورد نییا

.ارسال و دریافت می شود
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CCITT SIGNALING SYSTEM R2

(LINE SIGNAL)

Signal frequency 3,825HZ(Out band signal)

Tone-on-idle
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Line signaling condition
State of the circuit

BackwardForward

Tone-onTone-onIdle

Tone-onTone-offSeized

Tone-offTone-offAnswered

Tone-onTone-offClear-back

Tone-on or offTone-onRelease(clear-forward)

Tone-offTone-onBlocked
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State Of Cicuit
Line Signalling Condition

Forward Backward

Idle Tone -on Tone -on

Seized Tone -off Tone -on

Answered Tone -off Tone -off

Clear- Back Tone -off Tone -on

Release Tone -on Tone –on or off

Blocked Tone -on Tone -off

R2مربوط به سیگنالینگ  (Line Signals )ععئم کنترلي  خط 



signaling-Ghader 119



signaling-Ghader 120

Signalling code

State of the circuit Forward Backward

af bf ab bb

Idle/Released 1 0 1 0

Seized 0 0 1 0

Seizure acknowledged 0 0 1 1

Answered 0 0 0 1

Clear-back 0 0 1 1

Clear-forward 1 0 0 1

or

1 1

Blocked 1 0 1 1

 (Line Signals )خط( نظارت)ععئم کنترلي مربوط به PCMکدهاي 

R2سیگنالینگ 
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Signal

Frequency (Hz )

Forward (Group Ⅰ ,Ⅱ )   → 1380 1500 1620 1740 1860 1980

Backward )Group A ,B (  ← 1140 1020 900 780 660 540

1 * *

2 * *

3 * *

4 * *

5 * *

6 * *

7 * *

8 * *

9 * *

10 * *

11 * *

12 * *

13 * *

14 * *

15 * *

مربوط به  (Register Signals )ععئم کنترلي رتیستر
R2سیگنالینگ 



System 

R2

Register 

signal
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Frequency (HZ)

Combination 198018601740162015001380Forward

54066078090010201140Backward

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



CCITT SIGNALING SYSTEM R2 (Forward signals)    Group A
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Meaning of the signalDesignation of the

signal

Combination

OtherFirst signal for international

Digit1

Digit2

Digit3

Digit4

Digit5

Digit6

Digit7

Digit8

Digit9

Digit0

Language digit : French

Language digit : English

Language digit : German

Language digit : Russian

Language digit : Spanish

Spare(language digit)

Spare(language digit)

Spare(language digit)

Spare(discriminating digit)

Discriminating digit

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

I-8

I-9

I-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Access to incoming operator

(Code11)

Country code indicator, outgoing 

half-echo suppressor required
I-1111

I) Access to delay operator 

(Code12)

II) Request not 

accepted                      

Country code indicator, no echo 

suppressor required
I-1212

I) Access to test  

equipment(Code13)

II) Satellite link not 

included                 

Test call indicator(call by automatic 

test equipment)
I-1313

I) Incoming half-echo suppressor 

required
Country code indicator, outgoing 

half-echo suppressor inserted
I-1414



Group B
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RemarksMeaning of the signalDesignation 

of

The signal

Combinatio

n

These signals

Are solely 

used

For national

working

Subscriber without priority

Subscriber with priority

Maintenance equipment

Spare

Operator

Data transmission

II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

1

2

3

4

5

6

These signals

Are used for

international

working

Subscriber (or operator without forward transfer 

facility)

Data transmission

Subscriber with priority

Operator with forward transfer facility

II-7

II-8

II-9

II-10

7

8

9

10

Spare for national use

II-11

II-12

II-13

II-14

II-15

11

12

13

14

15



Meaning of the signal                                     

Designation

Of the 

signal

Combinatio

n

Send next digit ( n+1 )

Send last but one digit (n-1)

Address-complete , changeover to reception of Group B 

signals

Congestion in the national network

Send calling party’s category

Address-complete , charge , setup speech conditions

Send last but two digit (n-2)

Send last but three digit (n-3)

Send country code indicator

Send language or discriminating digit

Send nature of circuit

Request for information on use of an echo suppressor

(is an incoming half-echo suppressor required?)

Congestion in an international exchange or its output

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Spare for national 

use

CCITT SIGNALING SYSTEM R2 (Backward signals)

Group A

signaling-Ghader 125



Meaning of the signal                                     

Designation

Of the 

signal

Combinatio

n

Spare for national use

Send special information tone

Subscriber line busy

Congestion(encountered after changeover from Group A 

signals to

Group B signals)

Unallocated number

Subscriber’s line free , charge

Subscriber’s line free , no charge

Subscriber’s line out of order

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

B-9

B-10

B-11

B-12

B-13

B-14

B-15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Spare for national 

use

Group B
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Group I forward signals

R2در سیگنالینگ  (Register Signals )ععئم کنترلي رتیستر 
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Combinati

on

(a)

Designation of the 

signal

(b)

Meaning of the signal

(c)

Remarks

(d)

1

2

3

4

5

6

II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

Subscriber without priority

Subscriber with priority

Maintenance equipment

Spare

Operator

Data transmission

These signals 

are solely used 

for  national 

working

7

8

9

10

II-7

II-8

II-9

II-10

Subscriber (or operator without forward

transfer facility)

Data transmission

Subscriber with priority

Operator with forward transfer facility

These signals 

are used for  

international 

working

11

12

13

14

15

II-11

II-12

II-13

II-14

II-15

Spare for 

national use

Group II forward signals

مربوط به  (Register Signals )ععئم کنترلي رتیستر 
R2سیگنالینگ 



signaling-Ghader 132

Combination Designation of the signal Meaning of the signal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

Send next digit  (n + 1)

Send last but one digit (n -1)

Address-complete, changeover to reception of Group B signals

Congestion in the national network

Send calling party's category

Address-complete, charge, set-up speech conditions

Send last but two digit (n - 2)

Send last but three digit (n - 3)

Spare for national use

Spare for national use

Send country code indicator

Send language or discrimination digit

Send nature of circuit

Request for information on use of an  echo suppressor

(is an incoming half-echo suppressor required ?)

Congestion in an international exchange or at its output

Group A backward signals

R2مربوط به سیگنالینگ  (Register Signals )ععئم رتیستر 
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Group B backward signals

مربوط به  (Register Signals )ععئم کنترلي رتیستر 
R2سیگنالینگ 
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مرکزبین الملل
مبد ا 

مرکزبین الملل
واسط 

مرکزبین الملل
مقصد

Ⅰ - 11
A - 1

A - 1

A - 12

A - 1

A - 1

A - 1

A - 5

B - 6

Ⅰ - 10

X1

X8

Ⅰ - 15

Ⅱ - 7

C1

C2

C1,C2 : کد کشور
مقصد 

X1....X8 : ارقام کشور
مقصد 

بین (Register Signals)نمونه اي از تبادل ارقام 
R2مراکزدرسیگنالینگ 



CCITT SIGNALING SYSTEM R2

(Typical register signaling sequence)
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LXA TX LXB

A-1

C2

A-12

A-1

C1

I-11

LD

A-1

X1

A-1

X8

A-1

A-5

B-6

I-15

II-7

End -of 

pulsing
Send 

calling 

party 

category

Calling 

party 

categor

y

Send language digit or 

discrimination digit

Country 

code 

indicator

C1 C2:Country code

X1~X8 : Called party 

number 



CCITT SIGNALING SYSTEM R2

(Address sending format)

1.For automatic and semi-automatic calls,

(a) International transit call 

I-12

or I-14   +CC+Z+NN+I-15

or I-11

(b) International terminal call

Z+NN+I-15

2. For calls to any incoming or delay operator’s position

(a) International transit call

I-12

or I-14   + CC + Z + Code 11 or 12+I-15

or I-11

(b) International terminal call

Z + Code 11 or 12 +I-15
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CASاستفاده از سیگنالینگ 

در سیستم های دیجیتال 
 CAS 3bit
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Multi frame=16 Frames , 2 ms

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 2 3 15 16 17 18 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8

Frame=32 Time Slots , 125 µsec

Time Slots =8 bits , 3.9 µsec

PCM (2.048 Mbps)خع ه ای از ساختار فريم بندي در 

Y 1 * X X X X X

Y 0 0 1 1 0 1 1

FASفريمهاي فرد  

NFASفريمهاي زوج  

X:فعال کاربردي ندارد

Y:رزرو جهت استفاده هاي بین المللي

در حالت نرمال صفر و در صورت عدم دريافت پترن همزماني پس از سه بار يک مي :*
شود به نشانه آالرم همزماني
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12345678

0MFAS(0000)NMFAS(XX*X)فريم 

17کانال سيگنالهاي 1کانال سيگنالهاي 1فريم 
18کانال سيگنالهاي 2کانال سيگنالهاي 2فريم 

000000000
000000000

000000000000000000000
000000000000000000000

000000000000000000000
000000000000000000000

30کانال سيگنالهاي 14کانال سيگنالهاي 14فريم 
31کانال سيگنالهاي 15کانال سيگنالهاي 15فريم 

در سیگنالینگ كانال 16نحوة اختصات بیتهاي كانال 
(CAS)مرتبط

کنترلي بدين ترتیر میتوان نتیجه گرفت که حداکثر سرعت انتقال ععئم
2kbps=،  ( CAS )براي هر کانال  حبت در سیگنالینگ کانال مرتبط

64kbps/32میباشد  .

16بيتهاي کانال 

ممالتي فري
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16 frame,125 s 16=2ms

F0 F15

0 1 15 16 17 30 31

32TS,256bit,125s,1 frame

Reserved for the

international

(now fixed as 1)

Synchronization 

TS

Channel TS TS1-TS15 Channel TS TS17-TS31

F0

Frame synchronization

code

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Even

frame

Odd

frame

Loss of frame 

opposite alarm 

code

F1 a b c d a b c d

Channel 17 

signaling code

Channel 1 

signaling code

1 1 A1 1 1 1 1 1

Reserved for the 

international

(now fixed as 1)

F15 a b c d a b c d

Synchronization: A1=0; A2=0

Out of frame: A1=1; A2=1

Frame structure of PCM30/32

1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 A2 1 1

Multi-frame 

synchronization code

Multi-frame 

synchronization code

Channel 15 

signaling code

Channel 31 

signaling code

PCM primary format（E1）



در TS16وضعیت  CAS-3bit
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08-1

08-1

Continuos10111000O.IMalicious Call tracing end18

Continuos10011001ORelease  guard17

Continuos1Xxx1001OClear Forward16

Continuos10111000OClear  Back15

Continuos10001000OMalicious  Call  tracing14

60 +5 ms101
010

+
1000OOperator  recall13

120+30 ms1010+101000OMetering12

Continuos10101000OAnswer11

Continuos11001000OCongestion10

Continuos10111100OTrunk offering09

350+20 ms101101-1000OANI  Request  Long

140 +20 ms101101-1000OANI  Request  Short

120+10 ms10101-11000OEnd  of  Selection07

60/40+5 ms1011100
010  

+
OAddressing06

150+30 ms1010+111000OProceed To Send05

Continuos10111000OSeizure Ack04

Continuos10011000OSeizure03

Continuos10111001OBlocking02

Continuos10011001OIdle01

→dcbadcbaUB

DurationDirection

Bit Pattern 

Send                          Receive
Necessity

Status / Signal No

تدول ععئم کنترلي در  
bit CAS 3سیگنالینگ 



Call Set up In CAS-3bit
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CASاشکاالت 
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جلسه شانزدهم
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سیگنالینگ  در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890
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Channel
Signalling

CCS

Common



سیگنالینگ کانال 
مشترک

signaling-Ghader 151



روش سیگنالینگ کانال 
مشترک CCS 

درکهاستسیگنالینگازروشیشدگفتهقبلدرکهطورهمان
ازجداکامالسیگنالینگاطالعاتانتقالمسیرهایآن

.باشدمی(پیامترافیک)پیاماطالعاتانتقالمسیرهای
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EXA

ST

EXB

ST

Voice

Signaling Link(S.L)

Signaling Terminal or 

Signaling Point
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v+s

s

v

s

v

Line 
terminal

E
x
ch

a
n

g
e

A

R
eg

ister
E

x
ch

a
n

g
e

B
v+s

ISDN 
line 

terminal

Line 
terminal

ISDN 
line 

terminal

R
eg

ister

Signaling 

terminal

S

v

v
v

v

Signaling 

terminal

Common Channel Signaling System

Signaling system
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Common Channel Signaling (CCS)

In type of CCS, signaling for numerous circuits can be handled by a few 

fast signaling data links. The signaling is performed in both directions, 

with one signaling channel in each direction.

The signaling information that will be transferred is grouped into signal 

units (data packets). Besides the signaling information itself, there is 

also need for speech circuit identification and address information 

(label) and information for error control.

SS7 is a kind of CCS signaling system.

SP SP

STP STP

Voice Trunk

Signaling Link
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شبکة تلفن

شبکة سیگنالینگ کانال مشترک 

اطي و يا در اين نوع سیگنالینگ پیامهاي مربوط به کانالهاي مختلف ارتب
ي پیامهاي مديريت شبکة سیگنالینگ بصورت بسته هاي اطالعات

براي اين نوع شبكة طراحي شدهدر آمده و توسط(Packet)ديجیتال 

نتقال سیگنالینگ به مركزمقصد منتقل میشود  كه مسیر فیزيكي ا
یر ممكن است متفاوت از مسپیامهاي سیگنالینگ  کانالهاي  ارتباطي 

، پیامها CCSدر .                                              باشدفیزيكي آنها 
.بین دو مرکز مبادله مي شوند Kbps 64يک کانال مشترک از طريق 

(CCS)سیگنالینگ كانال مشترك 
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و استانداردهای آنCCSسیگنالینگ 

استانداردها

NO.6(SS6 ) ،NO.7(SS7)
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CCSویژگی های سیگنالینگ 

کاهش تاخیر در برقراری ارتباط

قابلیت استفاده از سرویسهای تدید در شبکه های آینده

ارسال همزمان سیگنالینگ بدون درنظرگرفتن وضعیت مکالمه

افزایش دسترسی به شبکه و ایجاد شبکه های با کارآیی باالتر.
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با سیگنالینگ کانال  (CCS)مقايسة سیگنالینگ کانال مشترک
(CAS)مرتبط 

.بیشتر است CASنسبت به CCSسرعت تبادل پیامهاي سیگنالینگ در -1

بدلیل نامحدود بودن طول بسته ها ي CCSتنوع پیامهاي سیگنالینگ در -2
.میباشد CASاطععات سیگنالینگ بسیار بیشتر از سیگنالینگ 

) اطي امکان تبادل پیامهاي سیگنالینگ تعداد زيادي از کانالهاي ارتب–3
که براي kbps 64از طريم کانال مشترک (کانال  وتي 2000تا 1000

چنین CASاختصات مي يابد در حالیکه در 7هر لینک سیگنالینگ شمارة 
. نیست 

( both way trunk )امکان استفاده از کانالهاي  حبت بصورت دوطرفه –4

کانالها فقط  CASبا سیگنالینگ کانال مشترک وتود دارد در حالیکه در 
.بصورت يکطرفه قابل استفاده هستتند 

در شبکه هاي IN (Intelligent Network )و ISDNسرويس دادن به –5
CASامکان دارد در حالیکه در  (CCS)مربوطه با سیگنالینگ کانال مشترک 

.چنین امکاني وتود ندارد 

انجام پذير است در CCSتبادل پیامهاي مديريتي شبکة سیگنالینگ در–6
.چنین امکاني را ندارد  CASحالیکه 



CCSمزایای 
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 (CCS)معاير سیگنالینگ کانال مشترک

.باال بودن  هزينه  -1

باالي شدن در اثر خطا بدلیل تدا بودن مسیرسیگنالینگ  و ترافیکDownامکان -2
.مدارات

1)The error rate of the common channel signaling system must be

very low.

2) Its reliability must be much higher than the channel associated

signaling system. This is because once the data link fails, all

related calls between the two related switches shall be affected.

3） bi-directional trunk working modes exist conflict of seizure.

4) The SS7 systems that every transnational corporation produces
are having some problems in compatibleness.

Disadvantages of Common channel signaling
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CCS

ژگیویبامشترککانالسیگنالینگسیستمدر
سرویسهایارائهامکانشداشارهکههایی
کنترلصورتبهکهمراکزیبرایتلفنی
بودهسادهبسیارهستندSPCنوعازومشترک

گسوئیچینهایسیستمبرپایینتیجهدرو
بکهشتشکیلوتلفنیارتباطاتجهتدیجیتال
.بودخواهدپذیرامکاندادهارتباطهای

هزینهسیگنالینگایناشکاالتبزرگترینازیکی
مسیرهایبرپاییجهتآنزیادبسیار

میCASروشبهنسبتمجزاسیگنالینگ
.باشد
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S.N S.N
T.

U

T.

U

CPUCPU

CCS
EXA EXB

ST ST

Voice

Signaling

CCSافزارارتباطی  در روش سیگنالینگ سخت 
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اثرات سیستم سیگنالینگ 
کانال مشترک

ازبسیاریمشترککانالسیگنالینگسیستمازاستفادهبا
بداناینواستنیازموردشبکهدرسیگنالینگجدیدتجهیزات
تبایسمیسیگنالینگتجهیزاتتمامکهباشدنمیمفهوم
.شوندتعویض

سیستمافزارسختحوزهدرشدمشاهدهشکلدرکهطورهمان
ترمینالنامبهمخصوصیدادهسیستمبهنیازتلفن

.باشدمی(SP)سیگنالینگنقطهیا(ST)سیگنالینگ

استالزمروشاینشدنمطرحباشبکهطراحییمحدودهدر
حیطراپیچیدگیبرموضوعاینوشدهترگستردهشبکهطرح
.افزایدمی
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روشها و مدهای سیگنالینگ کانال مشترک

 مد مرتبطCCS-Associated Mode(CCS-A) 

ی هر گیاه بیرای ارتبیاط سییگنالینگی دو مرکیز از ترمینیال هیا
یم سیییگنالینگ یییا نقییاط سیییگنالینگی بییه طییور مسییتق

.استفاده شود ، به این روش مد مرتبط گویند

 مد نیمه مرتبطCCS-Quasi-Associated Mode (CCS-QA)

م هرگاه جهت ارتباط سیگنالینگ از ییک مرکیز واسیطه بیه نیا
STPن بیه استفاده شود و نقاط سیگنالینگی هر مرکز تلفی
متصل گردد ، بیه ایین روش کانیال مشیترک روش STPاین 

                      .نیمیه میرتبط گفتیه میی شیود
STP: Signaling Transfer Point
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Associated Operating Mode
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      CCS-Aمد مرتبط
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Voice

Signalin

gST(SP

)



Quasi-Associated Operating 

Mode
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CCS-QAمد نیمه مرتبط     
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STP
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Signaling network with two routes for each 

signaling relation
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Signaling network with two routes for each 

signaling relation
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STP

STP



Signaling network with combined signal 

transfer and end points (STEPs) 
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استاندارد 
سیگنالینگ

NO.6
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NO.6استاندارد سیگنالینگ 

انتقالقواعدوهادستورالعملازسیستماین
وکندمیپیروی(دادهانتقالهایپروتکل)داده
عدبشکلمطابقآنبهمربوطعملیاتیساختار
.باشدمی

ازپسسیگنالینگپیامهایکلیهساختارایندر
یمذخیرهخروجیبافرنامبهبافریکدرتولید
اطالعاتدادهبلوکیکارسالازپسوشوند
Blockنامبهقسمتیدر Storageمیذخیره

ازمجددارسالتقاضایصورتدرکهگردند
Blockازبخ اطالعاتاینمقابلطرف

Storageطرفبهتاشدهخروجیبافروارد
.گرددارسالمرکزمقابل
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NO.6استاندارد سیگنالینگ 

افربازخروجازپسسیگنالینگاطالعاتکلیه
پسوشدهکنندهکدمداریکواردخروجی
.گرددمیارسالخطرویشدنکدبندیاز
رارقکنندهدیکدمداریکنیزگیرندهطرفدر

پیامهایواحددریافتصورتدرکهگرفته
فربابهراسیگنالینگاطالعات،خطابدون
وتشخیصمنظوربه.دهدتحویلورودی
ینگسیگناللینکبرکنترلوخطاتصحیح
.تاسشدهبینیپی خطاکنترلواحدیک
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 STبلوک دیاگرام عملی

NO.6درسیگنالینگ 
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Processor

IB

AC

CODOB

DEC

Error 

Control

SYU

Block 

Storage

Signaling 

Link

Signaling 

Link

Signaling Link 

Failure 

Detector



NO.6ویژگی های سیگنالینگ 

 طراحی خاص برای مسیرهای آنالوگ

 2400b/sسرعت سیگنالینگ 

 bit 28طول واحد سیگنال 

 بیتی8استفاده از کد خطای 

 استفاده از بلوک های داده خطایابی
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NO.6مشخصات سیگنالینگ 

که.استیافتهتشکیل28bitازNO.6استاندارددرسیگنالواحد
20bit8وسیگنالینگاطالعاتبهمربوطآنbitهایبیتبه

.دارداختصاصکنندهچک

لینگسیگنااطالعاتوگیرندمیقراربلوکیکدرسیگنالواحد12
هایترمینالومربوطهافزارسختتوسطبلوکبهبلوکبصورت

.شودمیوبدلردسیگنالینگ

.دارندوجودNO.6سیگنالینگدرصورتدوبهسیگنالهایواحد

واحدرادیگرواحدوپیامیتکسیگنالواحدراآنهاازیکی
.نامندمیپیامیچندسیگنال

signaling-Ghader 183



NO.6مشخصات سیگنالینگ 

.شوندمیتقسیمبخ دوبهپیامیچندسیگنالواحدهای
سیگنالواحددیگریوISUنامبهاولیهسیگنالواحدیکی
.باشدمیSSUیاثانویه

پیامواحدبهمربوطکهسیگنالواحد11ازسیگنالینگبلوکهر
میشناساییسیگنالبهمربوطکهسیگنالواحدیکوبوده
.استشدهتشکیل،باشد
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SU1 SU2 SU10 ACUSU11BLOCK

28bit

Acknowledgemen

t UnitSignal unit

28bit



NO.6مشخصات سیگنالینگ 

ومبدامراکزشدنهمزمانوتلفنیارتباطگیریشکلابتدایدر
آنهابهکهاطالعاتیباسیگنالهایواحدیهمهمقصد
همزمانازپس.شوندمیپر،گویندمیهمزمانیاطالعات
،گسیگنالیناطالعاتتبادلآمادگیومقصدومبدامراکزشدن
.گیرندمیقرارهاSUمحلدرمربوطهسیگنالهایواحد
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همزمانی مراکز مبدا و مقصد

.پر می شوندSYUواحدهای سیگنال با اطالعات همزمانی 

تهنداشوجودمرکزدومابینسیگنالینگیاطالعاتشرایطیدراگراستذکربهالزم
.شوندپرمیهمزمانیاطالعاتباسیگنالواحدهایهمبازباشد
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SYU SYU SYU ACUBlock



NO.6فرمت واحد سیگنال  در

تعرییف در این سیستم سیگنالینگ بی  از سی نوع واحد سییگنال
:شده است که چند نمونه از آنها معرفی می گردد

ACUواحد سیگنال شناسایی

SYUواحد همزمانی

SCUواحد سیگنال کنترل

LSUواحد سیگنال تک پیامی

ISUواحد چند پیامی اولیه

SSUواحد چند پیامی ثانوی
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ACU
 Acknowledgement Unit واحد شناسایی: 

هایسیگنالشناساییبرایواحداین
شاخصازومیگرددارسالشدهدریافت
مخصوصشناساییهایدهندهنشانو
،داردوجودواحداینداخلدرکه

.نمایدمیاستفاده
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XXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXXXXX011

Check

Sequence 

Number of 

completed by 

this ACU

Sequence Number

Acknowledgement 

Block

Acknowledgement 

Indicator

Heading Code

3 bit 11 bit 3 bit 3 bit 8 bit

0 : No error
1 : error

000 ~ 111 000 ~ 111



SYU
 Synchronous Unit واحد همزمانی: 

نبیهمزمانیایجادبرایسیگنالواحداین
وشودمیاستفادهمقصدومبدامرکز
کهشرایطیدرگگفتیمکهطورهمان
ودشبدلوردسیگنالینگینیستقرار
(Idle)گیردمیقراراستفادهمورد.
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XXXXXXXXXXXX1110111011100011

CheckSequence Number of Signal 

Unit in the Block

Synchronization Pattern

8bit4bit16 bit

0000 ~ 1010



SCU
 System Control Signal Unit واحد : 

سیگنال کنترل

کلینکنترلمنظوربهکنترلسیگنالواحد
وماتیکاتبصورتلینکبرگردان،سیگنالینگ

بصورتسیگنالینگترافیکانتقالودستیو
دمورهایکنترلسایرواتوماتیکودستی
.شودمیگرفتهکاربهلینکنیاز
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XXXXXXXX0010001XXXX110011101

CheckControl 

Information

Signal Information 

Code

Heading Code

5 bit 4 bit 11 bit 8bit



LSU
 Lone Signal Unit واحد سیگنال تک پیامی: 

ایی این واحد سیگنال از یک تک پیام تشکیل می یابد و به تنه
.پیامی را در رابطه با مکالمه به طور کامل به همراه دارد
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Check

Circuit 

Number

Band NumberSignal 

InformationHeading

Label
Indicates particular signals

e.g.IAM,COT,ADC,AND,ANC,ANN,CB1,CB2,CB3,CLF,RL

G,RA1

RA2,RA3,SSB,CGC,UNN,BLO,BLA,UBL,UBA.



ISU

 Initial Signal Unit اولیهسیگنالواحد:

د سیگنال های کنتیرل مکالمیه نمیی تواننید بیه تنهیایی در ییک واحی
لذا نییاز بیه چنیدین واحید سییگنال میی. سیگنال خالصه شوند 

.باشد 

یامی در واقع پیامهای سیگنالینگی در چنین مواردی به صورت چند پ
.می باشند

بیییه اولیییین واحییید سییییگنال در ایییین چنیییین 
.گفته می شودISUپیامهایی 
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SSU
 :Subsequent Signal Unitواحد سیگنال بعدی

قسمتهای بعدی واحد ( چند تکه ای)در پیامهای چند واحدی
گفته می شود SSUرد و بدل می شوند،ISUسیگنال که بعد از 

.که می توانند از دو الی پنج واحد سیگنال تشکیل شوند

signaling-Ghader 193

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X0 0

CheckSignal InformationLength

Indicator

Heading 

Code

Number of subsequent signal unit



Example of address message
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX0 0 0 01 0 0 0 0

CheckLabel

Signal 

Information

Code

Heading Code

XXXXXXXXX5 X6 X7 00000 X13X14 X15 X16 

0000

0 10 0

CheckOther Routing Label

Length

Indicato

r

Headin

g Code

ISU

1st SSU

X5 : Country code indicator

X6 : Nature of circuit (satellite circuit the connection)

X7 : Echo-suppressor(included or not)

X13 – X16 : Calling party’s category indicator , ordinary calling 

subscriber , data call , test call operator – language 

French/English/German/Russian/Spanish



Example of address message

signaling-Ghader 195

2nd SSU
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0 10 0

CHECK

4th3rd2nd1stLENGTH 

INDICATOR

HEADING

CODE
ADDRESS SIGNAL



Continuityتست مداومت 

برقرارتصحبمسیروآیدمیوجودبهتلفنیارتباطیکاینکهازبعد
ادهدانجامراخودوظیفهسیگنالینگسیستمواقعدرشودمی
ومراقبتمنظوربهاماگیردمیصورتاطالعاتتبادلواست
حبتصمسیرکهاستنیازهموارهگرفتهصورتارتباطبرنظارت
اطارتبپایداریوامنیتتاشودتستمداومطوربهوپیدرپی
.باشدشبکهکنترلتحت
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Continuityتست مداومت 

فرکانسباسیگنالیکازNO.6سیگنالینگدرمنظوراینبرای
2000HZتنیکصورتبهسیگنالاین.شودمیاستفاده

بهسیگنالانتقالروشازوشدهارسالارتباطمسیردرصوتی
،گرددمیاستفادهسیگنالاینتبادلبرایخطبهخطصورت
.شودمیگفتهمداومتتستعملاینبه
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NO.6وضعیت امنیت در

در نظر گرفته 6سه روش برای امنیت سیستم سیگنالینگ شماره 
.شده است

استفاده از لینک های رزرو

 استفاده از لینک های دائم

 استفاده از لینک مستقیم
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NO.6وضعیت امنیت در

 در روش نیمیه مییرتبط یییک سیری لینییک هییای رزرو در
نظر گرفتیه شیده اسیت تیا در صیورت لیزوم از طرییق 
نیک مسیرهای غیر مسیتقیم بتیوان بیا اسیتفاده از لی

.های رزرو ارتباط برقرار کرد

با استفاده از لینیک هیای دائیم کیه بیه صیورت لینیک
ه های انتقالی رزرو می باشند می توان امنیت شبک

م در این حالت روش هایی مثل تقسی. را افزای  داد
و لینک های رزرو همزمیان (Load Sharing)ترافیک  

.وغیر همزمان استفاده می شود

ارد و لینک مستقیم به طور دائم بین دو نقطه وجود د
در صورت لزوم اطالعیات سییگنالینگ روی آن ارسیال 

.می شود
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جلسه هفدهم
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سیگنالینگ  در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890



استاندارد 
سیگنالینگ

NO.7
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CCS7
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Evolution of SS7

Common Channel Signaling System No. 7 (i.e., SS7 or C7), which 

was specified in 1979/80, is intended primarily for digital networks, 

both national and international, where the high transmission rate 

(64 kb/s)can be exploited. It may also be used on analog lines.

SS7 signaling has not only been designed to control the setting up 

and supervision of telephone calls but of non -voice services also. 
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Advantages of Using SS7

SS7 has several advantages compared with traditional signaling 

systems. Some obvious advantages are the following:

FAST - the time for call set up is reduced to less than one second 

in most cases.

HIGH CAPACITY - each signaling link can handle the signaling for 

several thousand simultaneous calls.

ECONOMICAL - much less signaling equipment is required, 

compared to traditional signaling systems.

RELIABLE - by using alternate signaling routes, the signaling 

network can be made very secure.

FLEXIBLE - the system can contain many more signals, for 

example, and can be used for other purposes than telephony.



در STسخت افزار 
NO.7سیگنالینگ 
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 Mo: Message Outgoing  پیام خروجی

 Mi: Message Incoming  پیام ورودی

 COM: Command   فرمان صادره از واحد کنترل

 IND: Indicator       سیگنال آشکارساز

 OB: Output Buffer  بافر خروجی

 IB: Input Buffer       بافر ورودی

 OP: Output Processor  پردازنده خروجی

 IP: Input Processor  پردازنده ورودی
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STاجزای 

هبسیگنالینگیپیامهایتبدیلامکانآناجزایکمکبهSTدر

.بودخواهدسیگنالینگیواحدهای

سیگنالینگیپیامهایموقتذخیرهوظیفهOBوIBبافرهای

.دارندرادریافتیوارسالی

نظردر.شودمیاستفادهاطالعاتمجددانتقالبرایRBبافر

افتدریبهموفقگیرندهدرپیامیکارسالهنگاماگربگیرید
بداممرکزبهراموضوعاینروشیبهمقابلمرکز،نشویمپیام
پیاممجددارسالبرایRBبافرازحالتایندر.نمایدمیاعالم

.گرددمیاستفاده
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STاجزای 

دهپردازنازسیگنالینگیواحدهایدریافتوارسالبرنظارتبرای
.شودمیاستفادهIPوOPهای

TC(Terminalنامبهدیگرکنترلواحدیک Control)تمامی

واحدتوسطرابافرهادراطالعاتذخیرهوپردازشیفرایندهای
.داردرهبریوهماهنگیتحتتلفنمرکزکنترل
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NO.7    Signaling
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OSI Model
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NO.7(SS7)استاندارد سیگنالینگ 

ممفاهیازسیگنالینگاطالعاتانتقالبرای7شمارهاستاندارددر
عملیاتمجموعهوشودمیاستفادهدادهارتباطهایشبکه
:گرددمیتقسیمقسمتچندبهاطالعاتانتقال

 عملیات لینک داده سیگنالینگ(Level 1)

 عملیات لینک سیگنالینگ(Level 2)

 عملیات شبکه سیگنالینگ(Level 3)

 عملیات استفاده کنندگان(Level 4)
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NO.7(SS7)استاندارد سیگنالینگ 

(OSI)برای انجام عملیات فوق از استاندارد واسطه سیستم باز 

کییه از مفییاهیم ارتبییاط داده مییی باشد،اسییتفاده شییده و هییر یییک از 
عملییییات چهارگانیییه فیییوق الیییذکر در چهیییار سیییطح در ترمینیییال 

.پیاده سازی می شود( ST)سیگنالینگ 

OSI : Open system interface
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عملیات لینک داده 
(Level 1)سیگنالینگ 



Level 1

طیرح عبارت است از سطح فیزیکی که درآن خصوصییات الکتریکیی م
می باشد و در این سیطح ، مجموعیه صیفر و ییک هیا میابین دو 

.ترمینال سیگنالینگ رد و بدل می شود 

ات اسیت درواقع وظیفه این الیه تماما انتقال فیزیکی این گونه اطالع
.

و بیرای شیبکه 64kbpsنرخ بیت اطالعات برای شبکه های دیجیتال 
.استفاده می گردد4.8kbpsهای آنالوگ 
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عملیات لینک 
(Level 2)سیگنالینگ 



Level 2

دیگیر برای اجرای عملیات لینک سیگنالینگ از یک الیه ی
.موسوم به الیه دوم استفاده می شود

قیال این الیه عملیات و پردازش هایی را که در رابطه با انت
اده میی پیام های سیگنالینگ روی لینک سیگنالینگ د

.باشد را بیان می کند

در واقییع در اییین الیییه امکییان انتقییال داده بییدون خطییا و بییا 
د اطمینان بین دو نقطه مبدا و مقصد قابل انجیام خواهی

.بود
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F CK FIB FSN
BI

B
BSN FLI

8bi

t

1bi

t

7bi

t

1bi

t

7bi

t

8bi

t



Flag

سیگنالواحدطولNO.6استانداردبرخالفNO.7استاندارددر

واحدآخرواولدرعالمتیبایدبنابراین،استنامشخص
خاتمهوشروعکنندهمشخصتاباشدداشتهوجودسیگنال
.باشدمی8bitکهگویندپرچمشاخصاینبه،باشدسیگنال

(01111110)
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Flag
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FFFFF

C B A

عالمت شروع 
Aواحد سیگنال 

عالمت شروع 
Bواحد سیگنال 

و خاتمه 
Aسیگنال

عالمت خاتمه 
Bواحد 

عالمت شروع 
Cواحد سیگنال 

برای کنترل 
کیفیت و 
شناسایی لینک
های 
سیگنالینگی



FSN

Forward Sequence Numberشماره سریال ارسالی

استاندارددرداریدخاطربهکهطورهمان
NO.6اینسیگنالواحدهرساختازپس،
دشمیارسالسیگنالینگترمینالبهواحد
میذخیره(OB)خروجیبافردرابتدادرو
.شد

دیدگرارسالمربوطهبافرازسیگنالکهزمانی
بافریکدرآناطالعاتبرسدمقصدبهتا

نگهداری(RB)مجددارسالبافرنامدیگربه
.شودمی
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FSN

نیکساترتیبشمارهباشدهارسالاطالعات
چنانچهگیرندمیقرارRBوOBبافرهایدر

سیگنالیکمورددرشناساییپاس 
بهسیگنالکهدادنشانشدهارسال
سیگنالواحد،نشدهدریافتدرستی
.گرددمیارسالRBبافررویازمجددا

واحدهایتاخروتقدمکردنمشخصبرایلذا
میاستفادهبیتی7شمارهیکازسیگنال
.گرددمیاطالقFSNآنبهکهشود
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FIB

Forward  Indicator Bitشاخص ارسال مجدد

ل یک بیت می باشد و نشان می دهد که واحد سیگنال برای بیار او
.یا دوم ارسال گردیده است

نسبت به وضیعیت FIBچنانچه یک واحد سیگنال مجدد ارسال شود 

.قبلی خود تغییر حالت می دهد
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BSN

Backward Sequence Numberشماره سریال دریافتی

ا پس از دریافت یک واحید سییگنال در گیرنیده و تشیخیص درسیت یی
ده نادرست بودن آن ، در اولین واحد سیگنال که به طرف فرسیتن

قیرار BSNارسال می گردد ، شماره واحید سییگنال درییافتی در 

.می گیرد
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BIB

Backward Indicator Bitشاخص خطا

باگیرندهدرسیگنالواحدیکدریافتازپس
کد)CRCنامبهکدیآنمحتویاتبهتوجه

کداین.شودمیساخته(خطاتشخیص
شدهارسالسیگنالواحدCRCباسپس
ازشدهساختهCRCاگرگرددمیمقایسه
باشدیکیارسالیCRCباپیاممزمونروی
.استشدهدریافتدرستسیگنالواحد
سیگنالواحداولیندرصورتایندر

میوضعیتتغییرBIBشاخصارسالی
.دهد
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LI

Length Indicatorشاخص طول

خودشازپسکهاستبایتهاییتعداددهندهنشانطولشاخص
بایت63تاتواندمیLIمقدار.گیردمیقرارخطاشاخصتا

.یابدافزای 

وباشدمیسیگنالینگیپیامطولدهندهنشانشاخصاین
.باشدمیبیت8عمدتا
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CK

Check Bit

بیت16ارسالزماندرسیگنالواحدهربه
خطاآشکارسازیمنظوربهCKعنوانتحت
هبتوجهبانیزگیرندهدر.شودمیاضافه
CK،شدهدریافتسیگنالواحداطالعات
خطایتشخیصواحداگر.شودمیساخته
واحدوارسالیسیگنالشدهساخته
یکیشدهدریافتسیگنالخطاتشخیص
واحددرستیوصحتدهندهنشان،بود

.استسیگنال
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روشهای تصحیح خطا

Basic : دراین روش کلیه واحد های سیگنال که دارای خطا بوده
.اند مجددا ارسال می شوند

PCR:نآشناساییپیامکهسیگنالیواحدفقطروشایندر

دروشدهذخیرهمجددارسالبافردراستنشدهدریافت
.شودمیارسالمجدداخطا،صورت
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مجموعه عملیات الیه دوم

 محدود کردن واحد سیگنال با استفاده از یک
(Flag)پرچم

 بکارگیری مجموعه ای از اطالعات اضافی جهت
انتقال صحیح اطالعات

 تشخیص خطا با استفاده از اطالعاتی موسوم
CRCبه 

 تصحیح خطا با استفاده از انتقال مجدد و
و بکارگیری ترتیب واحدهای سیگنال ارسالی
نیز بکارگیری واحد سیگنال شناسایی

آشکارسازی حالت های غیر طبیعی و تصادفی
ینگبا استفاده از نظارت بر خطای لینک سیگنال
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عملیات شبکه 
(Level 3)سیگنالینگ 



Level 3

ینکلعملکردازمستقلکهروشهاییوانتقالعملیاتالیهایندر
عملیاتکلیطوربه.شودمیباشند،تعریفمیدیگرهای
ریتمدیعملیاتشاملوگرددمیتقسیمدستهدوبهالیهاین

.باشدمیشبکهمدیریتعملیاتوسیگنالینگپیامهای

یاتعملدستهدوایناجرایبرایمختلفیهایتکنیکالیهایندر
ازگسیگنالینپیامهایتبادلامکانتاشودمیگرفتهنظردر

.گرددمحیاارتباطیشبکهدرگوناگونمسیرهایطریق
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Level 3
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SIORouting

H0H1

Network 

Management

Message
SISSFDPCOPCSL
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گان عملیات استفاده کنند
(Level 4)



Level 4

م دارد ، در این الیه که اساسا الیه ی استفاده کنندگان یا کاربران نا
ختلف پیامهای سیگنالینگی مناسب برای استفاده کنندگان م

:تعریف می شود و شامل موارد زیر است 

 بخ  کاربران تلفنیTUP

 بخ  کاربرانISDNISUP

 بخ  کاربران نگهداری و بهره برداریOMAP

 بخ  کنترل اطالعات سیگنالینگیSCCP

 بخ  توانایی های تغییر حالتTC
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Level 4
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SIOLabel

H0H1

TUP Message 

information element SISSFDPCOPCCIC



Label

میگرفتهکاربهصحبتمدارهایکردنمشخصبرایبرچسب
.شود

ترکمارزشبابیت4کهشودمیتشکیلبیت11ازبرچسبهر
برایباالارزشبابیت7وصحبتمدارشناساییبرای

.رودکارمیبهصحبتمدارگروهشناسایی

گروه های مدار صحبت می تواند در هر لینک به طور مستقل وجود 
.داشته باشد
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ساختار الیه های سیگنالینگ 
7شماره 
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Transfer of a TUP message
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TUP

Telephony User Part

مولی در این قسمت کلیه سیگنالهایی که برای ارتباط تلفنی مع
.مورد نیاز است تعریف شده و به وجود می آید
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ISUP

ISDN User Part

ISDNه در این بخ  پیامهای سیگنالینگی مربوط به کاربران شبک

.جهت ارائه سرویسهای متنوع به وجود می آید
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QMAP

Operational & Maintenance Application Part

لهیای در این قسیمت پیامهیای سییگنالینگی را کیه میورد نییاز ترمینا
ف نگهداری و بهره برداری برای مدیریت شبکه می باشید ، تعریی

.می شود
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SCCP

Signaling Connection Control Part

مابین در این بخ  مسیرهای ارتباطی که برای انتقال سیگنالینگ
بخشهای تعریف شده و نودهای سیگنالینگ موجود است ، 

.معرفی می گردد
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TC

Transaction Capabilities

جدیدپیامهایباکهشدهگرفتهنظردرمواردیبرایبخ این
.باشیممواجه

NO.7استانداردازکهدیجیتالموبایلشبکهدرمثالطوربه

الینگیسیگنپیامهایتولیدبرایالیهاینازنمایدمیاستفاده
.گرددمیاستفاده
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پیام های 
سیگنالینگی 

TUPدر یک  ارتباط 
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TUPانواع پیام در ارتباط 

 IAM: Initial Address Message

 ACM: Address Complete Message

 ANC: Answer Signal (charge)

 CBK: Clear-Back Signal

 CLF: Clear-Forward Signal

 RLG: Release Guard
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TUPارتباط 
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LXA TX LXB

IAM

IAM

Conversation

ACM
ACM

Ringing Tone

ANC

ANC

CBK
CBK

CLF

CLF

RLG



Characteristics of CCITT standard signaling systems
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OperationRegister SignalLine Signal

Rec.No.

(RED Book)SystemPhilosoph

y

Both-way

Satellite

MF   2/6

Link-by-link

Compelled

(2400/2600HZ

)

Q.140-164No.5

Channel-

Associated Both-way

Satellite

MF   2/6

Link-by-link

Continuous

Tone-on-idle

(2600HZ)

Q.310-331R1

One-wayMF compelled 

2/6

End-to-end

Continuous

Tone-on-idle

(3825HZ)

Q.400-490R2

Both-way

Satellite

Data Link Medium

Analogue(2400bps)Q.251-297No.6

Common 

Channel
Both-way

Satellite,

Data Link Medium

Digital(64kbps)Q.701-795No.7



و NO.6مقایسه دو استاندارد 
NO.7

 برای انتقال داده 6سیستم سیگنالینگ شماره
در .های لینک های آنالوگ تعریف شده است 
هم 7حالی که سیستم سیگنالینگ شماره 

برای انتقال داده های لینک های دیجیتال و هم
.  برای لینک های آنالوگ بهینه شده است

6اره واحد سیگنال در سیستم سیگنالینگ شم
بیت تشکیل یافته است و طول هر واحد28از 

در حالی که در سیستم . ثابت می باشد
ا طول واحد سیگنال متغیر بوده و ابتد7شماره 

و انتهای آن به وسیله شاخص پرچم مشخص 
.  می شود
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و NO.6مقایسه دو استاندارد 
NO.7

 برای همزمانی از واحد 6در سیستم شمارهSYU استفاده می

شاخص پرچم برای 7در حالی که در سیستم شماره . شود
.همزمانی در نظر گرفته شده است

 برای آشکارسازی خطا در هر دو سیستم از بیت هایCK

یستم استفاده می شود ، با این تفاوت که تعداد این بیتها در س
بیت بوده و در سیستم شماره هفت تعداد این8برابر 6شماره 
.بیت می باشد16بیتها 
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و NO.6مقایسه دو استاندارد 
NO.7

 دارای شبکه 6بر خالف سیستم شماره 7سیستم شماره
.بوده و می تواند در ساختار سلسله مراتبی شبکه عمل کند

 فرکانس های به کاررفته در دو سیستم جهت تست مداومت
.متفاوت می باشند

 از برچسب برای نشان دادن جایی که 6در سیستم شماره
بیت 11سیگنال به آنجا ختم می شود ، استفاده می شود و 

به آن اختصاص داده می شود در حالی که در سیستم شماره 
40برچسب دارای اطالعات مسیریابی و آدرس می باشد و 7

.بیت برای آن منظور شده است
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CCITT Signaling SystemNO.7CCITT Signaling System NO.6

DigitalAnalogueAnalogueSignaling link

64kbps4.8kbps2.4kbpsSignaling speed

Flag alignmentSYU alignmentSignal unit 

Alignment 

Method 

Octet-wise Variable lengthFixed length (28bits)Signal unit length

16 bits cyclic redundancy check8bits cyclic redundancy checkError Check

Signal unit acknowledgement.

Basic Method : 

Retransmission of all signal

Units from the corrupted signal 

units 

PCR Method : 

Positive acknowledgement 

Autonomous cyclic

Retransmission of non-

acknowledged signal unit

Block unit acknowledgement

(12 signal units per block).

Retransmission of corrupted

Signal units.

Error Correction

Hierarchical structure

Separation between message 

transfer part and use part

Incomplete hierarchical

Structure.

No separation between 

message transfer part and 

Signal Format
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NO.7NO.6

Link-by-link  2,010 Hz

(analogue)Link-by-link   2,000HzContinuity Check

Addressed label

DPC+OPC+CIC

(40bits)

Non-addressed labelLabel

16,384 Offices (14bits)

2,048 TRK (11bits)Label Capacity

4,096 TRK (12bits)

• Basic signaling link

management procedure

• Quasi-associated reserve

• Load sharing

• Synchronized reserve 

• Non-synchronized reserve

•Nominated direct circuit

Security

Arrangement
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فعالیت کالسی دانشجو

استانداردهای سیگنالینگ شبکه های مخابراتی نسل تدید

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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.  موفم باشید

7پایان مباحث سوئی ینگ و سیگنالینگ شماره
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WWW.YEKHA.NET

r.ghader@yahoo.com

+989120876890


