
سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

WWW.YEKHA.NET

r.ghader@yahoo.com

+989120876890
1

رضا قادر

تجارت الکترونیک–مخابرات دیجیتال  –الکترونیک 

switching-Ghader

mailto:r.ghader@gmail.com
mailto:r.ghader@gmail.com


switching-Ghader 2



جلسه اول

switching-Ghader 3

سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890

mailto:r.ghader@gmail.com
mailto:r.ghader@gmail.com


مقدمه

 ارتباط

شبکه های ارتباطی

اجزای شبکه های ارتباطی

گره های ارتباطی

سوئیچینگ

 گمراکز سوئیچین–سیستم های سوئیچ

( سیستم های سوئیچ)کاربرد سوئیچ ها
درانواع شبکه های ارتباطی

(و سوئیچ بسته ای-سوئیچ مداری) دسته بندی سوئیچ ها...
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طرح  سوال

چیست؟ارتباط

شود؟میایجادچگونهارتباط
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خودکارهایانجامبرایامروزبهتاآغازازانسان
(بشرنیاز).استداشتهارتباطبهنیاز



هدف 

 ارتباط بین دو 
نقطه 
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ارتباط  و اتصال مابین ترمینال ها–هدف 
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کسب درآمد و سود–هدف 

 و (   وزیمشترکین تلفنی امر)برای ایجاد ارتباط  مابین ترمینال های مختلف
سازندگان )انجام کارهای مربوطه، مجموعه یا مجموعه هایی از انسان ها 

(  سیستم های مخابراتی وشرکت ها یا موسسات خدمات تلفنی امروزی
.شکل گرفتند

 موسسات خدمت رسان به دنبال کسب( ایجاد ارتباط) در پی ارائه خدمت ،
.درآمد بوده اند

 یکی از مسائلی که با هدف کسب درآمد همواره مطرح بوده است ، کاهش
.هزینه  می باشد
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:درنتیجه الزم شد  ابزار هایی ساخته شود که 

بتواند بین همه مشترکین و کاربران  ارتباط ایجاد نماید.

هزینه کمی برای سازندگان و سرویس دهندگان  داشته باشد.

ساخت آن با توجه به امکانات و شرایط هر زمان ممکن باشد.

دبرای ارائه خدمت به کاربران  خصوصیات و ویژگی هایی داشته باش.

یر  دسترسی به کاربران و نظارت بر مسیر های ارتباطی آنان امکان پذ
.و آسان باشد

 و...
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هدف از ایجاد مرکز ارتباط 

switching-Ghader 10



Communication Networkشبکه ارتباطی         

که هرگاه چندین مرکز ارتباطی  به یکدیگر متصل گردند ، شب
.  ارتباطی به وجود می آید

صد هدف شبکه ارتباطی  ایجاد ارتباط مابین دو نقطه مبداء و مق
.  در گستره  جغرافیایی وسیع می با شد
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مروری بر انواع شبکه های ارتباطی

شبکه تلفن ثابت

شبکه ارتباط سیار

شبکه دیتا

...
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انواع شبکه ها

 PSTN

 ISDN

…

 PLMN

 PSDN

 Future Networks

NGN

 IMS

…
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ساختار انواع شبکه های ارتباطی

؟
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سوئیچ

می ... سوئیچ از نظر لغوی به معنی وصل و قطع کردن ، تعویض جا ، جابجایی  و
.باشد

Switch                
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             Switchingسوئیچینگ 
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برای. بهاینقطهازغیرهوتصویرصحبت،ازاعماطالعاتانتقال1
کیاستترمینالتعدادیشاملکهمحدودهیکدردیگراینقطه

زمالیچینگئسومرکزیکدیگرعبارتبهیاوارتباطیشبکه
.است

مراکز. دهندۀاتصالهایگره،یچینگئسوهایسیستمیا2
رادریافتیاطالعاتو(node)باشندمیشبکهدرانتقالخطوط

.کنندمیهدایتمطلوبمسیردر
این. )انتهایینقاطازرا(هاسیگنال)اطالعاتواقعدرهاگره3

بدامنقاطبینشدهدرخواستمسیروکردهدریافت(هاترمینال
رایببستهمسیرییکوکردهجستجوراارتباطمقصدنقاطو

.کنندمیفراهم(سیگنالانتقال)اطالعاتعبور



مفهوم سوئیچینگ یا کلید زنی

 طرحواره ساده  از یک سیستم سوئیچینگ 
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روش های سوئیچینگ

Forward switching

Store&Forward switching
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روش های سوئیچینگ

 انتقال اطالعات درشبکه های ارتباطی  با روش
:های سوئیچینگ مختلف انجام می شود

                          سوئیچینگ ارسالForward 
switching

 Circuit switchingسوئیچینگ مداری     

 سوئیچینگ  ذخیره و ارسالStore & Forward 
switching

سوئیچینگ  بسته ای Packet switching 

 سوئیچینگ پیامMessage Switching  

...
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سوئیچینگ مداری  

Circuit switching

 در این روش بین دو  نقطهA وB مسیری بسته می شود و

ابین این مسیر تا پایان ارتباط ثابت می ماند  و سپس اطالعات م
.دو نقطه مبدا و مقصد مبادله می گردد

 این روش در شبکه هایی نظیر شبکه تلفن ثابت (PSTN  )

.کاربرد دارد

سوئیچینگ مداری بر پایه سه موضوع زیر استوار است:

ایجاد و برپایی  مسیر ارتباطی بین مبداء و مقصد

 اطالعات ( تبادل) انتقال

قطع ارتباط
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سوئیچینگ  بسته  

Packet switching 
مشترکدوبین،اطالعاتتبادلازقبلروشایندرAوBبستهمسیریالزاما

.شودنمی

وکنترلی)دیگریاطالعاتهمراهبهپیاماطالعاتابتداروشایندربلکه
میتولید(دادههایبسته)اطالعاتیهایبستهوشدهبندیبسته(آدرس
.برسددیگربستهبهنوبتتاگرددمیارسالبستهآنبعدوشود

شوندمیارسالبعدوشدهبافرکمیهابستهمسیردرموجودهایگرهدر.

ارسالبالفاصلهکندمیدریافتکهراایبستههرشبکهگرههرروشایندر
یکنرسدمقصدبهبستهیکاگروکندمینگاهراهابستهشمارهونمایدمی
.دهدمیمبدابهپیغام

استخراجدادههایبستهازاولیهپیاماطالعاتالزمهایپردازشازپسمقصددر
.شودمیساختهمربوطهپیاموگردندمیوصلهمبهوشده

دیتاشبکهنظیرهاییشبکهدرسوئیچینگروشاین(PSDN)قراراستفادهمورد
.گیردمی

زاتتجهیشاملایشدهتعیینپیشازفیزیکیمداریامسیرهیچروشدراین
.گیردنمیقرارارتباطیکاختیاردرانحصاراسوئیچینگ،هایسیستم
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پیامسوئیچینگ 

Message Switching                       

گرههرای،بستهسوئیچینگنظیرپیامسوئیچینگدر
بهمربوطپیاماطالعاتهایبستهکلیهبایدشبکهاز

لارسارابستهکلبعدونمودهدریافتراارتباطیک
.کند

نچنیدر.باشدموجودحافظهبایدگرههردراینبنابر
بزرگبسیارمراکزدرموجودهایحافظههاییشبکه
صرفهبهومقرونتجاریروشیککهبودخواهد

.بودنخواهد

کهشبدروکوتاهپیامانتقالجهتپیامارسالمراکزدر
استفادهروشیچنینازرزرواسیونبرایهواپیمایی

.شودمی
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فعالیت کالسی دانشجو

که مفهوم سوئیچینگ در شب
های مختلف 

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com

switching-Ghader 23



جلسه دوم
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تاریخچه تلفن
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 telephone circuitمدار تلفن 

switching-Ghader 26



تاریخچه دستگاه های سوئیچینگ 

 Manualسوئیچ های دستی یا 

 Automaticسوئیچ های خودکار یا 

قدم به قدم step by step    

   crossمتقاطع  

 electronicالکترونیک 

  stored programکنترل با برنامه ذخیره شده 
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تاریخچه دستگاه های سوئیچینگ 
 Manualسوئیچ های دستی یا 
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 Manualسوئیچ های دستی یا 
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–تاریخچه دستگاه های سوئیچینگ  manual switch
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تاریخچه تلفن
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اصول کار دستگاه استراگر 

switching-Ghader 32



اصول کار دستگاه استراگر 
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اصول کار دستگاه استراگر 
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EMDظهور مراکز تلفن الکترومغناطیسی  
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SELECTORاستفاده از سلکتور  

STRAWGERبهره گیری از سیستم استراگر



 step byقدم به قدم

step
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step by stepقدم به قدم
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step by stepقدم به قدم
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cross bar , cross point-(cross)متقاطع  

switching-Ghader 39

a crossbar switch (also known as cross-point switch, 

crosspoint switch, or matrix switch) is a switch connecting 

multiple inputs to multiple outputs in a matrix manner

http://en.wikipedia.org/wiki/Switch
http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix


    crossمتقاطع  
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    crossمتقاطع  
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    crossمتقاطع  
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electronicالکترونیک 
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• Semiconductor   implementations  of  crossbar   switches  typically  consist of  

a  set  of  input  amplifiers  or  retimers connected  to  a  series  of 

metalizations or "bars" within  a  semiconductor   device.

• A similar  set  of  metalizations or "bars" are  connected  to  output amplifiers  

or  retimers.  

• At  each cross-point  where   the "bars" cross,  a  pass  transistor   is 

implemented   which   connects   the   bars.

• When  the pass  transistor  is enabled,  the input  is  connected  to the output.



electronicالکترونیک 
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electronicالکترونیک 
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کنترل با برنامه ذخیره شده 

stored program control 
هررایبوبودمستقیمصورتبهنقاطبینارتباطقبلی،هایسوئیچانواعدر

هایرمسیشدنزیادسبباینوشدمیبستهمجزافیزیکیمسیریکتماس
(آنالوگسوئیچینگ).گردیدمیارتباطی

مککبهسوئیچهایدستگاهشدندیجیتالیباهمگاممشکلاینرفعبرای
ازیشتریبتعدادبرایفیزیکیمسیریکازاستفادهامکاندیجیتالهایتکنیک

(دیجیتالسوئیچینگ).گردیدفراهمارتباطات

زاایمجموعهصورتبههافعالیتکلیه،ارتباطیعملیاتخودکارانجامبرای
.شداجراافزارینرموشدهذخیرههایبرنامه

بهآنازبعدونسلاینسوئیچینگهایدستگاهنتیجهدرSPCشدندمعروف.
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SPC switch- digital switch
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فعالیت کالسی دانشجو

 سازندگان سیستم های
سوئیچینگ دیجیتال

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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جلسه سوم
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تعاریف

ترمینال

خط مشترک

 ترانک

 شماره گیری

روش های شماره گیری

پالس

تن

 شماره گذاری
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   Terminalترمینال 
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انواع ترمینال در شبکه های تلفنی 
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نمونه هایی از ترمینال های قدیمی 

switching-Ghader 53



نمونه هایی از ترمینال های جدید
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Subscriber lineخط مشترک   
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      Trunkترانک 
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اتصال مراکز تلفنی در یک شبکه ارتباطی 
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سلسله مراتب مراکز تلفنی 

 ISC :International Switching Center            CLASS 1

 SC: Sectional/Secondary Center                   CLASS 2 

 PC: Primary center                                         CLASS 3

 TX:Toll/Transit Excgange CLASS 4          

 LX: Local Exchange                                        CLASS 5
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Hierarchical telephone centers
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سلسله مراتب مراکز تلفنی 
 ISC :International Switching Center            CLASS 1

 SC: Sectional/Secondary Center                   CLASS 2 

 PC: Primary center                                         CLASS 3

 TX:Toll/Transit Excgange CLASS 4          

 LX: Local Exchange                                        CLASS 5
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سلسله مراتب مراکز تلفنی 
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Numbering
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    Dialingشماره گیری  یا 

جامانتلفنمرکزمشترکینخطوطبهمتصلهایترمینالتوسطکهعملی
.گرددشناساییمقصدمشترکآنوسیلهبهتاشودمی

ایآدرسسیگنالشودمیتولیدگیریشمارهعملضمنکهسیگنالی
.شودمیخواندهگیریشمارهسیگنال

شودمیانجامصورتدوبههاترمینالتوسطگیریشماره.

پالسروش

تنروش

switching-Ghader 63



پالسشماره گیری 

DP –Dial Pulse
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شماره گیری پالس
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شماره گیری تن  DTMF

Dual Tone Multi Frequency
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DTMFمشخصات شماره گیری 
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 Numberingشماره گذاری  یا 

سی به برای شناسایی  خطوط مشترکین متصل به یک مرکز تلفن و دستر
مدارات خطوط  مربوط به مشترکین  عمل شماره گذاری استفاده می 

.شود

افزایش شماره گذاری مشترکین بر اساس گسترش و توسعه شبکه
.تلفنی  صورت می گیرد
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شماره گذاری
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Numbering Plan
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ISC Numbering
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SC Numbering
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فعالیت کالسی دانشجو

 PC Numbering

 TX Numbering

 LX Numbering
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نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال
.گردد

r.ghader@yahoo.com



جلسه سوم
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توپولوژی اتصال مراکز تلفنی 
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توپولوژی اتصال مراکز تلفنی 

Ring network

Star network 

Mesh network
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توپولوژی اتصال مراکز تلفنی 
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Star – connected network
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ایستارهروش

همهبدارندقرارباالترلولدرکهایواسطهمراکزطریقازمستقیممسیرهایباسطحهممراکز-

.شوندمیمرتبط

میارکبهمحلیهایسوئیچترافیکبارحملبرایکهاستایواسطهمرکزبعنوانترانزیتمرکز-

.رود

(مشابهبارشرایطدر).استکمترایروزنهشبکهازموردنیازهایمسیرتعداد-



Ring – connected network

 ( حلقه ای)روش روزنه ای 

 .تمام مراکز بطور مستقیم با هم در ارتباطند-

 . وجود نداردنزیت مراکز ترا-

 مسیر های مورد نیاز تعداد - N(N-1)
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Mesh(Hybrid)– connected network

switching-Ghader 81



فعالیت کالسی دانشجو

 طراحی شبکه های
ارتباطی

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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فهرست مطالب

انواع مراکز محلی-Local 

Exchange(LX)

روستایی-مراکز محلی شهری

مراکز دور افتاده

مراکز داخلی
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 LX: Local Exchange                                        CLASS 5
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اتصال مراکز محلی 

 . با افزایش نیاز تلفنی ، نمی توان همه شماره ها را در یک مرکز متمرکز نمود 

 زیرا که هزینه کابلکشی و هزینه های متفرقه به صرفه نخواهد بود و لذا از نظر 
.فنی عملی نمی باشد

 در نتیجه در عمل مجموعه ای از مراکز محلی در یک محدوده شهری به صورت 
ترکیبی به هم متصل شده و تمام نقاط یک شهر یا روستا را تحت پوشش 

.ارتباطی قرار می دهند
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Remote Centersمراکز دور افتاده  

گردیمحلیمراکزبهمختلفهایصورتبهکهبودهظرفیتکممحلیمراکزنوعی
.شوندمیمتصل(مادرمرکز)

دورربسیادیگرمراکزتامرکزیکمحلجغرافیاییموقعیتنظرازهنگامیکه•
دیکتریننزبهرامرکزآننباشد،دیگرمراکزبامستقیمارتباطبهلزومیوباشد
)زمرکآنطریقازمراکزسایرباافتادهدورمرکزارتباطکهنمودهمرتبطمرکز
Host-میزبانمرکز-مادرمرکز center)برقرار

.شودمی

RLU-RSU-SSA
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RLU-Remote Line 

concentrator Unit

 متمرکز کننده خط مشترک دور افتاده 

 در این مراکز کلیه عملیات ارتباطی و عملیات سوئیچینگ توسط مرکز 
.لذا به این مراکز گاهی ماکس مشترک نیز گویند. انجام می شود( میزبان)مادر

 به کمک چنین مراکزی ، طی بررسی و محاسبات  کابلکشی می توان در 
.مواردی هزینه ارتباط را کاهش داد
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RSU-Remote Switch Unit

 واحد سوئیچ دور افتاده

 این نوع مراکز کامال شبیه مراکز متمرکزکننده هستند و گاهی نیز به همان نام 
.خوانده میشوند

 در این نوع مراکز از یک سوئیچ کم ظرفیت برای برقراری ارتباط بین مشترکین 
.آن استفاده می شود و نیاز به سوئیچ مادر نیست

 .... این نوع مراکز در شهرک ها و مجموعه های مسکونی و تجاری و 

.قابل استفاده هستند
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SSA-( Small-Stand-Alone)

 سوئیچ مستقل دور افتاده

 این مراکز همان کار مراکز سوئیچ دور افتاده را انجام می دهند ولی به صورت 
.مستقل و درست شبیه به یک مرکزسوئیچ پرظرفیت ، خودکفاست

 معموال این نوع مراکز به صورت مستقل و در مالکیت موسسات و دانشگاه ها 
.هستند... و

 RSUظرفیت این مراکز نسبت به مراکز  .خیلی کمتر است
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مراکز داخلی

 PBXمراکز 

Private Branch eXchange

 PABXمراکز 

Private Automatic Branch 
eXchange

مورد استفاده قرار ... این مراکز در سازمان ها و شرکت ها و 
.می گیرند
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PBX-Private Branch 

eXchange

:مشخصات این مراکز به قرار زیرند

- .چند شماره از مراکز تلفن محلی به آن متصل می شوند

- .ارتباط مشترکین داخلی با یکدیگر به صورت خودکار است

- ارتباط مشترکین داخلی با خارج از سازمان یا شرکت به صورت مستقیم  
.ویا از طریق اپراتور انجام می شود

- .ارتباط از خارج سازمان فقط از طریق اپراتور برقرار می شود
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PABX

:مشخصات این مراکز به قرار زیرند

- ترانک های مخصوص تلفن های داخلی به آن 
.متصل می شوند

- ارتباط مشترکین داخلی با یکدیگر به صورت 
.خودکار است

- ارتباط مشترکین داخلی با خارج از سازمان یا 
شرکت به صورت مستقیم  ویا از طریق اپراتور 

.انجام می شود

- ارتباط از خارج سازمان نیز به صورت مستقیم و 
.یا از طریق اپراتور صورت میگیرد
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فعالیت کالسی دانشجو

 بررسی تفاوت های
ساختاری انواع مراکز 
محلی

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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جلسه چهارم
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سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890

mailto:r.ghader@gmail.com
mailto:r.ghader@gmail.com


عملیات سوئیچینگ
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مجموعه عملیات سوئیچینگ

 ارتباطیکبرقراریبرایشبکهازتلفنمرکزیکیاارتباطیشبکهیکدر
بهلذاشود،انجامبایدخاصوترتیبنظمیکبامشخصیعملیاتووظایف

الترمینبینتاگیردصورتبایستیتلفنمرکزیکدرکهعملیاتیمجموعهاین
.شودمیاطالقسوئیچینگعملیاتشود،برقرارارتباطمقصدومبدا
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مهم ترین عملیات 

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟
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مهم ترین عملیات 

 تشخیص درخواست 

 دریافت و ثبت اطالعات  

 اطالعات  تجزیه و تحلیل 

 تشخیص مسیر ارتباط  

 برقراری مسیر مکالمه

 ارسال اطالعات صحبت

 نظارت بر روی ترمینال ها 

 عملیات قطع مدار
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CALL DETECTION

 تشخیص در خواست 

 راتلفنیارتباطدرخواستنوعکهاستعملیاتیمجموعه
.نمایدمیمشخصتلفنمرکزبرای

 کنندهخواستدراستالزمنخستتلفنیارتباطهردر
استممکندرخواستاینزیراشودشناساییمکالمه
طریقازمرکزاینبهوابستهانتهاییهایدستگاهتوسط
ترانکخطوططریقازدیگرمراکزازیامشترکینخطوط

رامکالمهبرقراریتقاضایاجازهمشترکعالوهبهوباشد
منوطمورداینبررسیلذا.باشدنداشتهیاوباشدداشته

بدیهی.باشدمیمکالمهکنندهدرخواستتشخیصبه
اقدامفوقمواردازیکهرتشخیصازایبهکهاست

.گیردصورتبایدسوئیچینگدستگاهتوسطخاصی
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Routing Signal Reception

 آدرساطالعاتثبتودریافت

 ترمینال(آدرسسیگنال)آدرساطالعاتسوئیچینگعملیاتازبخشایندر

دریافتشده،ارسالتلفنمرکزبهمکالمهکنندهدرخواستوسیلهبهکهمقصد

.شودمیذخیرهوگردیده

 سیگنالیکمرکزطرفازباشد،داشتهارتباطبرقراریاجازهمشترکچنانچه

شروعلحظهایندروکندمیدریافتآدرساطالعاتارسالاجازهمعنیبهکنترلی

.نمایدمیتلفنمرکزبهآدرساطالعاتارسالبه

 مقصدترمینالآدرساطالعاتکهرااطالعاتاینبایدسوئیچمرکزصورتایندر

.کندذخیرهرجیستریاثباتیکدرودهدتشخیصونمودهدریافتاست
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Translation and Test

 آدرساطالعاتتحلیلوتجزیه

 ذخیرهاطالعاتعملیاتازمجموعهایندر
تفسیروترجمهموردبایدقبلمرحلهازشده
،آنبودننادرستیادرستوگیردقرار
ترمینالبودناشغالیاآزادو...،مقصدمحل

.شودبررسیمقصد
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Path Search

 سوئیچداخلدرارتباطمسیرتشخیص

 بهتوجهباسوئیچینگعملیاتازمرحلهایندر

ازکهفنیتجهیزاتوامکاناتکلیهمقصدتشخیص

راسوئیچداخلدرالزمارتباطتوانمیآنهاطریق

جستجوعملوگرفتهقراربررسیموردنمودبرقرار

میانجامارتباطایجادبرایآزادمسیریکیافتنبرای

.شود
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Call Set up

 ارتباطمسیربرقراریبرایکنترلیعملیاتانجام

 ،کنترلیبخشیکتوسطآزادمسیریافتنازپس

برقراریبرای(کنترلیاطالعات)الزمدستورات

سوئیچبخشوشودمیصادرارتباطیمسیر

انجامسوئیچینگ).میکنداجرارافرمان

(میشود
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Sending Information

 ارسال اطالعات

 مرکزایندرمقصدترمینال،باشدشدهمشخصکهمواردیدر

دیگریمراکزیامرکزطریقازبایدمقصدباارتباطلذانیست

.شودانجام

 بستهمقصدترمینالآدرسسیگنالتمامیابخشیموقعایندر

ترانکخطوططریقازمتصلمراکزنوعوارتباطیشبکهبه

.شودمیارسالمقصدمرکزطرفبه

 ایمجموعهآدرساطالعاتارسالازبعدوقبلکهاستبدیهی

.شوندمیمبادلهمربوطهمراکزبینکنترلیهایسیگنالاز
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Supervision

 هاترمینالرویبرنظارت

 مختلفعملیاتروندبرنظارتکهسوئیچینگسیستموظایفازمجموعهبه

.شودمیگفتهداردبرعهدهراتلفنیارتباطپایانتاآغازاز

 خاصیسیگنالکدامهربرایشدبرقرارنظرموردترمینالدوارتباطچنانچه

دادنپاسخباکهچرا.گیردمیصورتآنهاروینظارتعملوشودمیفرستاده

وشودقطعارسالیسیگنالوشدهآمادهمکالمهبرایشرایطبایدمقصدترمینال

.گرددفعالالمکالمهحقمحاسبهمدارآنازپس

 مسیربایدشود،منصرفمکالمهازدالیلیبهمبداترمینالاگرنیزمواردیدر

.گرددآزادشدهبرقرارارتباطی

 ازتاگیردصورتبایدنظارتعمللحظههردرمواردهمهدرکهاستواضح

.شودحداکثروبهینهاستفادهسوئیچمرکزامکانات
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Clear down

مدارقطععملیات

المهمکقطعتقاضایهاترمینالتلفنیمکالمهپایاندر

ماعالتلفنمرکزبهخاصیسیگنالارسالطیراخود

.نمایندمی

دارامسوئیچمرکزتوسطمزبورسیگنالدریافتبالذا

آزاد،شدهاشغالارتباطیهایمسیرومربوطهت

وبودهآمادهدیگرمکالمهیکبرقراریبرایتاگشته

.شوداستفاده
switching-Ghader 106



نمونه ای از مجموعه عملیات سوئیچینگ
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مبادله سیگنال بین اجزای شبکه مخابراتی برای انجام عملیات سوئیچینگ
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نتیجه گیری

 سوئیچینگعملیاتانجامبرای

 تجهیزاتوامکاناتازایمجموعهبهنیاز

.است(افزارسخت)مخابراتی

 وعالئمبایستمیافزارسختمجموعهمابین

.شودمبادله(سیگنالینگ)هاییسیگنال

 نیازموردهایوسیگنالعالئماینمبادلهبرای

(افزارنرم)خاصقواعدیوهاالعملدستوربه
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فعالیت کالسی دانشجو

 بررسی مجموعه سخت افزار
سیستم های سوئیچ

بررسی روش های سیگنالینگ

بررسی قابلیت های نرم افزاری
در سیستم های سوئیچ

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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فهرست مطالب

 بررسی ایده ها ی
مختلف در طراحی مراکز 

سوئیچینگ
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مدل فرضی مرکز سوئیچینگ

 :برای انجام عملیات سوئیچینگ 

 چه تجهیزاتی باید در مرکز سوئیچینگ نصب شود ؟

 چگونه باید بین این تجهیزات اتصال برقرار کرد؟

switching-Ghader 112



مشخصات فنی مدل فرضی

دارایمرکزNاستترمینال.

احدویکوانتخابگرتجهیزاتواحدیکترمینالهربازای
.شودمیگرفتهنظردرکنترلیتجهیزات

هایمسیرمختلفهایپیاموکنترلهایسیگنالبرای
.داردوجودجداگانهوطرفهدو

دارددسترسیهاواحدسایربهکنترلیواحدهر.
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ساختار مدل فرضی
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نحوه کارمدل فرضی

ارتباطبرقراریبرایشدبررسیقبالهمانطوریکه
.شودانجامبایدعملیاتیمجموعه

واحدبهموسومتجهیزاتیتوسطعملیاتاینمجموعه
میانجام(ترمینالانتخابگرواحد)سوئیچواحدوکنترل
.شوند

الترمینشناساییازپسسوئیچفرضیمدلایندر
الترمین)خواهانترمینالبهمربوطکنترلواحدمقصد،
نالترمیبهمربوطکنترلواحدوضعیت،(گیرندهتماس
اشغالآنرابودنآزادصورتدرونمودهبررسیرامقصد

راسوئیچواحدکاربهشروعفرمانسپسوکندمی
.نمایدمیصادر
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مزایای مدل  فرضی  

 .سیستم می تواند قابلیت اعتماد باالیی داشته باشد

 زیرا چنانچه به صورت مناسب طراحی شده باشد هر خرابی که در یک واحد 
کنترل یا واحد انتخابگر و یا هر دو پیدا شود روی یک ترمینال و حداکثر روی 

( .هر ترمینال برای ارتباط تجهیزاتی اختصاصی دارد)دو ترمینال اثر می گذارد

در صورتیکه خرابی وجود نداشته باشد ، تنها دلیلی که ممکن است ارتباط
.ترمینال مبدا با مقصد برقرار نشود، اشغال بودن مقصد است
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 تعریف قابلیت اعتماد یا ضریب اطمینان:
لیت قابلیت یک سیستم جهت اجرای بی وقفه وظایف محوله آن را قاب

.سیستم گوینداعتماد آن
میزان ( مرکز سوئیچینگ) اعتماد یک سیستم مخابراتی قابلیت

و اعتمادی است که به کارایی یک مرکز  در جهت برقراری ارتباط
سرویس دهی بدون وقفه و بدون هیچگونه خرابی  در زمان طول 

.عمرمفید کاری آن می توان داشت



ضریب اطمینان  

Availabilty or Reliabilty factor

 نسبت متوسط زمان بین دو خرابی به مجموع متوسط زمان
.الزم برای تعمیر واحد خراب و متوسط زمان بین دو خرابی

       متوسط زمان بین دو خرابیTf-fail time

متوسط زمان الزم برای رفع خرابی یا تعمیر واحد خراب

Tr-repair time                                         

A= Tf/(Tr+Tf)
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معایب مدل  فرضی  

 جنبه اقتصادی

رده با در نظر گرفتن تجهیزات اختصاصی درمدل فرضی ، در مجموع  مرکز سوئیچ بسیار گست
.می باشد

این امر باعث افزایش تعداد تجهیزات و افزایش هزینه خواهد شد.

جنبه اندازه

تعداد زیاد تجهیزات باعث بزرگی و افزایش حجم  و اندازه مرکز تلفن خواهد بود.

رفتن لذا الزم شد   درهر مدلی جهت برپایی یک مرکز تلفن  به دنبال راه ها و روش هایی باشیم که ضمن در نظر گ

.فواید بیشتر ، عیوب کمتری داشته باشد

ن در نتیجه، کارشناسان و طراحان مسائل مخابراتی را واداشت که به بررسی و مطالعه موضوعات مختلف در ای

.راستا بپردازند
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اشتراک منابع

Resource Sharing

ویازنموردتجهیزاتوابزاراز(اختصاصیغیر)مشترککارگیریبهواستفاده
هشدتعریفعملیاتازایمجموعهانجامبرایدسترسدرمنابعطورکلیبه
.گویندمنابعاشتراکراسیستمیکدر

.نتیجه استفاده اشتراکی از تجهیزات صرفه اقتصادی است
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نگدالیل توجه به اشتراک منابع در طراحی مراکز سوئیچی

همزمانصورتبهافرادهمهارتباطبهنیازعدم

چینگسوئیمرکزبهمتصلهایترمینالهمهبهتلفنیسرویسارائهبهنیازعدم
زمانیکدر

.......................

هادرخواستزمانیفواصلبهنسبتمنابععملسرعتبودنباال

.......................

ارتباطیکزمانطولدرهمزمانصورتبهمنابعهمهبهنیازعدم

.......................
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روش های اقتصادی اشتراک منابع

I. Functional Subdivision

II. Common Switch Network and 

Control

III. Time Shared Decision Making 
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 Functional Subdivision

کنترلواحدیککهاستروشنمرکزدرکنترلحالدرهایسیستموظایفشرحبهتوجهبا
ثالا ماگرزیراباشدداشتهخوددریکجاراوظایفتمامانجامامکانلحظهیکدرکهنیستالزم

وجودroutingهایسیگنالدریافتآمادگیبرایلزومیاست"استراحت"حالدرسیستم
.ندارد

شوندمیانجامداردکنترلواحدکهسرعتیباوسریعبسیاروظایف،ازبعضیاینکهدیگرنکته
برایمکالمهیکطولازکوتاهیمدتدرتنهاوظایفاینانجامقدرتداشتننتیجهدرو

انفرمتشخیصقابلیتودریافتمانندکارهاازبعضیمقابلدر.استالزمکنترلواحدهای
اینجداگانهبطورترمینالهرازاءبهنیزوباشدداشتهوجودبایدحالهردر(clear)"قطع"

.باشدبایدقابلیت

هاتگاهدسازکمتریتعدادزاتوانمیکنترلبخشوظائفصحیحتقسیمباکهاستنکاتاینبهتوجهبا
.گوییممیکارتقسیمراکاراینکهکردمشترکاستفاده

یفهوظقسمتهرکهکنندمیتقسیمهائیقسمتبهراکنترلواحدیککارتقسیمروشدر
انجامراعمومیکارهایکهراهائیقسمتآنتعدادتوانمیترتیببدین.داردبعهدهراخاصی

راکنترلسیستماختیاردرواحدهااینگرفتنقرارامکانمقابلدرودادهکاهشدهندمی
.آوردبوجود

تشخیصبرایاختصاصیواحدیککهاستالزمترمینالدرSeizeسایرلیکن.باشدداشته
بهتوجهبا.دادقرارهاترمینالاختیاردراختصاصیغیرصورتبهتوانمیراکنترلهایبخش

دواحنوعدووکردهتقسیمقسمتدوبهتوانمیرامرکزیککنترلبخشوظائفمطلباین
.آوردبوجودمرکزدرکنترل
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Hunting system functions

در این تکنیک هر وقت واحد کنترل خط ، درخواست مکالمه را از
طرف ترمینال مربوطه تشخیص دهد طی فرمانی از سوئیچ 

ار دسترسی می خواهد که ارتباط با واحد کنترل اصلی آزاد برقر
ل کند و سوئیچ دسترسی عمل جستجو را آغاز و یک واحد کنتر

در این صورت ( .شکار می کند) اصلی را در اختیار می گیرد 
یچ ارتباط ترمینال تا وحد کنترل اصلی از طریق واحد خط و سوئ
دسترسی برقرار  میگردد و سیگنالی به معنی اجازه ارسال

.اطالعات آدرس دریافت  می شود

و بقیه عملیات سوئیچینگ طبق معمول توسط واحد کنترل
.سوئیچ اصلی ادامه می یابد
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Hunting system structure

 speech switch main control unit  access switch unit line 

control
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Finding System

در این سیستم یک کنترل برای تمام واحد های خط وجود دارد و
از واحد کنترل اصلی خواسته می شود واحد خط درخواست  

.کننده را پیدا کند

 در اینجا ازM سوئیچ فرعی استفاده شده که دارایN ورودی و

.یک خروجی  هستند
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Finding System functions

 هر وقت واحد خط ، در خواست مکالمه را از ترمینال مربوطه
تشخیص دهد، مراتب را به کنترل مشترک اطالع می دهد و 

ایی کنترل مشترک به واحد کنترل اصلی آزادی که قبال شناس
.نموده ابالغ می کند که ارتباطش را با واحد خط برقرار نماید

رعیواحد کنترل اصلی با ارسال سیگنال کنترلی به سوئیچ ف  (
فرمان می دهدکه واحد خط مربوطه را پیدا ( پیدا کننده خط

ه در نموده و ارتباط این واحد کنترل اصلی را با آن برقرار نماید ک
ط آن صورت ارتباط ترمینال  با واحد کنترل اصلی از طریق واحد خ
نترل و سوئیچ فرعی برقرار شده و از این لحظه به بعد مرکزیت ک
بر عهده واحد کنترل اصلی است و کنترل مشترک جهت 

.برقراری ارتباط دیگر آزاد می شود
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Finding System structure
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Common Switch Network system

دارایکهفرعیسوئیچیکازفقطسیستمایندرNوورودی
Mشودمیاستفادهاستخروجی.

ستمسیبهنسبتبیشتریپیچیدگیازمشترککنترلواحد
رکمشتکنترلواحدسیستمایندرزیرا.استبرخوردارقبلی
دباینیزراخطواحدشماره،اصلیکنترلواحدشمارهبرعالوه

.کندمشخص
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Common Switch Network functions

 هر وقت در خواست مکالمه توسط واحد خط تشخیص داده
شد، مراتب به واحد کنترل  مشترک اطالع داده می شودکه 

توسط بخش تشخیص دهنده  و تعین کننده شماره ، واحد خط
.شناسایی میشود

ده در ضمن چون از قبل واحد کنترل اصلی آزاد نیز شناسایی ش
ل طی فرمانی از شبکه سوئیچ خط خواسته می شودواحد کنتر

.اصلی آزاد را به واحد خط مربوطه مرتبط نماید

ته و سپس واحد کنترل اصلی وظیفه کنترل عملیات برعهده گرف
.واحد کنترل مشترک آزاد می شود
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Common Switch Network Architecture
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Common Switch Network and Control

هستندمشترکصورتبهاصلیوفرعیهایسوئیچروشایندر.

کنترلبهرامراتبدهدتشخیصرامکالمهدرخواستخطواحدوقتهر
.دهدمیاطالع(سوئیچکنترل)مشترک

ارخطواحدارتباطخواهدمیفرعیسوئیچازفرمانیطیسوئیچکنترل
.نمایدبرقرارشدهمشخصآزادکنترلواحدبا

لکنتروبودخواهداصلیکنترلواحدعهدهبهعملیاتکنترلنتیجهدر
.شودمیخارجمدارازمشترک
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Common Switch Network and Control

کاهشراسوئیچکنترلواحدهایخصوصهبسوئیچتعدادروشاین

.داردعیبدولیکندهدمی

باکهداردآناحتمالایمرحلهچندسوئیچهایشبکهطرحدراینکهاول
پیداخاصخروجییکوورودییکبینراهیهاترمینالبودنآزادوجود
.نشود

ایندرنقصینوعهر،کنترلسیستمبودنمشترکعلتهباینکهدوّممسئله
.کردخواهدایجاداشکالشبکهتمامکاردرمشترککنترل
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Time Shared Decision Making 

زایکیدرلحظههردرکنترلواحدیککهدیدیمقبلهایروشدر
.هاستوضعیتاینبینانتقالحالدریاپایداروضیعتچند

توانمیدیجیتالکنترلهایسیستمزیادسرعتبهتوجهبا
ً  )وظیفهیکبرایالزمزمانطولکهگفت یاالهاسیگناتصالمثالَ
کهاستزمانیمدتازکوتاهتربسیار،(هاسوئیچوصلوقطع
.گذراندمیهاواقعهانتظاررسیدندرکنترلواحد

بینانیزمفاصلهحداقلتلفنسوئیچینگسیستمیکدر:مثالبعنوان
حالیکهدراستثانیهمیلی30حدودترمینالیکخطوضعیتتغییرات
جامانکنترلواحدتوسطکهتستیاگیریتصمیمیکبرایالزمزمان
.استثانیهمیکرویکحداکثرشودمی

تصمیمواحدیکازمشترکاستفادهامکاناساسمطلباین
درجوییصرفهبرایاستدیگریروشکهکندمیبیانراگیری
.سیستمیکادواتتعداد

ندینچتواندمیکنترلسیستمواقعهدوبینفاصلهدرمذکورمثالدر
.کندگیریتصمیمبارچندو
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فعالیت کالسی دانشجو

 بررسی معماری های گوناگون سیستم های
سوئیچینگ

 طراحی یک معماری بهینه برای سیستم های
سوئیچینگ  امروزی

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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جلسه پنجم
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سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com
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Time Shared Decision 

Making 

Switch
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Time Shared Decision 

Making 

روشی است  که  تجهیزات کنترلی  طبق الگوریتم پردازشی
و ( زمان بندی شده)مطابق با  روش های سیگنالینگ به نوبت 

برنامه ریزی شده  جهت اجرای عملیات سوئیچینگ مورد 
.استفاده قرار  میگیرد

 ( با اشتراک زمان) مثال می توان یک واحد کنترل را به دو نوبت
ز دراختیار واحدهای متقاضی قرار داده و به تعداد بسیار زیادی ا

. این واحدها سرویس داد

ترل الزم به ذکر است که ایده استفاده مشترک از یک سیستم کن
کی و در صورتی محقق میشود که سیستم کنترل  از نوع الکترونی

. با سرعت عمل زیاد باشد 
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Time Shared Decision Making 

ید قبل از بررسی دقیق این روش به بررسی ساختارسیستم های کنترلی با
.پرداخت
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نتیجه

ایهروشازمتفاوتیترکیباتتلفنسوئیچینگمراکزعملیطراحیدر
نایمزایایازمراکزهزینهکاهشعیندرتاگیرندمیبکارراالذکرفوق

.شوداستفادهنیزهاروش

هایسیستموکنترلیهایسیستمازایمجموعهتلفنمراکز
.باشندمیسوئیچینگ
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فعالیت کالسی دانشجو

بررسی مفهوم کنترل

بررسی الگوریتم های پردازش

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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فهرست مطالب

سیستم کنترلی

مدارات کنترل

 انواع سیستم های کنترل در مراکز
سوئیچینگ

 کاربرد مدارات کنترل در مراکز
سوئیچینگ
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سیستم های کنترل 

ین سیستم های کنترل یا تجهیزات کنترل در مراکز با هوش تر
.قسمت از یک مجموعه سیستم گسترده محسوب می شوند

 ل را تجزیه و تحلی( سیگنال )این تجهیزات اطالعات دریافتی
نموده ، پس از اتخاذ تصمیم دستور العمل الزم را برای قسمت

.های الزم از طریق خروجی های خود ارسال می نمایند

 هرچه تجهیزات کنترل بهتر و سریعتر عمل کند مجموعه
.سیستم کارایی بهتری خواهد داشت

 به چنین سیستم هایی با کارایی(Performance ) بهتر
.گفته می شود( Intelligent)سیستم های باهوش یا باشعور 
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مدارات کنترل 

 در سیستم های کنترل سیگنال های ورودی  از طریق مدار
های واسطه به مدار های کنترل می رسند و نیز اطالعات 

خروجی مدار کنترل از طریق مدار واسطه به ترمینال ها و سایر 
.قسمت ها ارسال می شوند

نمی نظر به اینکه سیگنال های ورودی متناسب با مدار کنترلی
باشندیک مدار واسطه الزم است تا سیگنال های ورودی از 

ترمینال ها و یا سایر قسمت ها را به شکلی مناسب با مدار 
.کنترلی تبدیل نماید
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بررسی مدارات کنترل 

مدارات کنترل را به وسیله انواع
مدار های مختلف طراحی می 

.کنند

 مدار ترکیبی

مدار ترتیبی

switching-Ghader 144



مدارهای ترکیبی    

Combinational Circuit

ترکیبیهایمداردر،
لحظههردرخروجی

طشرایبهبستگیفقط
لحظههماندرورودی

.دارد

دیکودریکمثل
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 Sequentialمدارهای ترتیبی   

Circuit 

ترتیبیهایمداردر،
شرایطبهلحظههرخروجی

ولحظهآندرورودی
مدارقبلحالتخروجی
.داردبستگی

دوبهترتیبیهایمدار
همزمانوهمزمانغیرصورت

.شوندمیطراحی
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بررسی مدارات ترتیبی غیر همزمان 

این مدارات از مدار  ترکیبی و مدارحافظه استفاده می شود.

 ، وجود حافظه باعث می شود اطالعات خروجی در یک لحظه
ه در لحظات دیگر به عنوان ورودی های لحظات قبل  در نظر گرفت

.شود و در نتیجه یک مدار ترتیبی حاصل گردد

 در این مدار ها هنگام تغییر وضعیت خروجی ها، حالتی پیش
می آید که نا خواسته باعث بی نظمی در مدار یا در واقع در 

.  سیستم کنترل می شود

 در مدارات منطقی به چنین اشکالی حالت مخاطره  وRace 

Hazardگفته می شود.
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بررسی مدارات ترتیبی غیر همزمان 
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ترتیبی همزمان بررسی مدارات 

 از مجموعه مدار های ترکیبی ، حافظه و مدارهای بافر قابل
.کنترل با پالس ساعت تشکیل شده اند

 نوعی از مدارات ترتیبی هستند که زمان اعمال ورودی ها به
.مدار قابل کنترل  و قابل زمانبندی شدن است

 خروجی های ) در نتیجه اگر ورودی ها و خروجی های حافظه
در یک لحظه وارد مدار شوند سیستم( مدار ناشی از حالت قبل

دچار حالت اشکالی که در مدارات غیر همزمان وجود داشت 
.نمی شود

در سیستم های سوئیچینگ از این گونه مدارات استفاده می
.شود که به آنها مدارات ترتیبی سنکرون نیز می گویند
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ccIn puts
input

state

output

state Out puts

New state
store

memory
elements

c1

c2

c1 c2

بررسی مدارات ترتیبی همزمان 
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کاربرد مدارات ترتیبی همزمان 

در سیستم های کنترل مراکز تلفن سوئیچینگ

 Space Divisionمدارات ترتیبی همزمان برای عملیات تقسیم مکانی 

 Time Divisionمدارات ترتیبی همزمان برای عملیات تقسیم زمانی 
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in put
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Out put

interface

Out put

interface
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N

1

N
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Time Division

selector selectorc

c

In put Out put

Out put

state

selector

Memory Block

sequence
control

In put

1

N

1

N

interface
interface
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فعالیت کالسی دانشجو

 بررسی کاربرد پردازنده در
سیستم های کنترلی

 انواع پردازنده های امروزی و
قابلیت های آنها

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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جلسه ششم
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سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET
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فهرست مطالب

انواع سیستم های کنترل 
در مراکز سوئیچینگ
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انواع سیستم های کنترل مراکز 

سوئیچینگ

 مراکز غیر خودکار

 مراکز خودکار
 مراکز با کنترل مستقیم

 مراکز با کنترل رجیستری

 مراکز دارای واحد کنترل اشتراکی

مراکز با کنترل سیم بندی منطقی

مراکز با کنترل کامپیوتری

مراکز با کنترل متمرکز

مراکز با کنترل گسترده
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بررسی مدارات کنترل در سیستم های 

سوئیچینگ

 تقسیم بندی مراکز سوئیچینگ به لحاظ کنترلی

 مراکز غیر خودکار 

 مراکز خودکار
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تقسیم بندی مراکز خودکار

 مراکز با کنترل مستقیم

 مراکز با کنترل  رجیستری

 مراکز دارای واحد کنترل اشتراکی 
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تقسیم بندی مراکز دارای واحد کنترل 

اشتراکی

 مراکز با کنترل سیم بندی منطقی

 مراکز با کنترل کامپیوتری
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مراکز با کنترل کامپیوتری

 مراکز با کنترل متمرکز

 مراکز با کنترل گسترده 
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فعالیت کالسی دانشجو

 کنترل در سیستم هایSPC

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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Reliabilty

افزایش قابلیت اعتماد در 
سیستم های کنترلی
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افزایش قابلیت اعتماد در سیستم های 

کنترلی

با توجه به اهمیت سیستم های کنترلی در یک مرکز تلفن
سوئیچینگ مسلم است که همواره می بایست جهت افزایش

قابلیت اعتماد آن مبادرت ورزید تا فعالیت مجموعه سیستم
.مختل نشود

 جهت افزایش قابلیت اعتماد ، تعداد واحد های مورد نظر را زیاد
ثال  م. می کنند و یا میزان فراوانی تجهیزات  را افزایش می دهند

.دبه جای یک واحد کنترلی از دو یا چند واحد استفاده می نماین

 در نتیجه این عمل موضوعاتی در خصوص تکنیک های کاری
. واحد های یاد شده با هم و با محیط جانبی  مطرح می گردد
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تکنیک های افزایش فراوانی

Redundancy   

 تکنیک ساختار دوگانهDuplicated     Architecture

 تکنیک ساختار حالت های اشتراکیSharing Architecture
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ساختار دو گانه 

ساده ترین نوع ساختار چند گانه است.

 مورد استفاده قرار ( دو واحد کنترلی)در این ساختار دو واحد
.می گیرد که همیشه یکی از آن دو فعال است

 سخت افزار هر دو واحد یکی هستند ولی نرم افزار استفاده از
.آنها متفاوت است

به تعبیری دیگر این ساختار دو حالت کاری  دارد.

Active(worker)/Standby

Active(worker)/Hot standby
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Active(worker)/Standby
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Active(worker)/Hot standby

switching-Ghader 168



ساختار حالت های اشتراکی 

د در این تکنیک از دو یا چند واحد کاری با هم استفاده می شو
ی و کلیه واحد ها فعال یا کارکن می باشند و بحث فعال و یدک
.جهت افزایش قابلیت اعتماد آن سیستم مطرح می شود

 در این روش سخت افزار و نرم افزار این واحد ها یکی است و در
به صورت موقت( واحد یدک) صورت از کار افتادن یکی ، دیگری

.کار آن را انجام  می دهد

حالت های اشتراکی به گونه مورد استفاده واقع می شوند.

Load Share

Function Share

switching-Ghader 169



Load Share

اشتراک بار یا تقسیم بار

در این حالت بار سیستم بین دو یا چند واحد تقسیم می شود.

ی  توزیع بار ترافیک)هر واحد کلیه عملیات مربوطه را انجام  می دهد
(انجام  می شود

 در جهت افزایش قابلیت اعتماد هر واحد می تواند دارای واحد
یدکی باشد که بسته به درجه اهمیت به صورت کار و استراحت  

.ساده یا خاص عمل خواهند نمود
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Load Share Architecture

switching-Ghader 171



Function Share

اشتراک کار یا تقسیم کار

 در این حالت عملیات سیستم بین دو یا چند واحد تقسیم می
.شود و هر واحد اجرای عملیات خاصی را بر عهده دارد 

 الزم به ذکر است هر واحد توانایی انجام عملیات اختصاصی
.خودش را داشته و نمی تواند کار واحد دیگر را انجام دهد

اختار در این تکنیک نیز برای باال بردن میزان قابلیت اعتماد از س
.های دوگانه بهره برد
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Function Share Architecture
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فعالیت کالسی دانشجو

بررسی قابلیت اعتماد بر افزایش
کیفیت ارتباط در سیستم های 

سوئیچینگ

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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Design of Switching systems

گطراحی سیستم های سوئیچین

طراحی شبکه های سوئیچینگ
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طراحی شبکه های سوئیچینگ

متحرک در سیستم های سوئیچینگ با کنترل مستقیم عناصر ارتباطی  کلید های
.با یک ورودی و چند خروجی بودند

یر این باعث می شد که شبکه های سوئیچینگ در این سیستم ها جهت برقراری مس
.های ارتباطی به صورت یک طرفه عمل نمایند

در سیستم های سوئیچینگ با کنترل مشترک ، عناصر ارتباطی از کلید های
مختصاتی  با چند ورودی و چند خروجی تشکیل شده اند که مانند ردیف های یک

در این سیستم های امکان ایجاد ارتباط دو طرفه امکان. ماتریس مرتب شده اند
.پذیر است
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ماتریس سوئیچینگ

مجموعه ای از عناصر ارتباطی که به صورت مختصاتی جهت اتصال بین ورودی ها
و خروجی های یک سیستم سوئیچینگ مورد استفاده قرار می گیرند ماتریس

.سوئیچینگ    اطالق میگردند

ه به محل تقاطع هر ورودی و هر خروجی در ماتریس سوئیچینگ یک نقطه تقاطع گفت
.میشود

 تعداد کل نقاط تقاطع در ماتریس سوئیچینگ برابر حاصل ضرب تعداد ورودی ها در
.خروجی هاست

switching-Ghader 177



موضوعات مطرح  در طراحی ماتریس سوئیچینگ

کاهش هزینه و قیمت سیستم سوئچینگ

 کاهش حجم وابعاد سیستم

کاهش تعداد نقاط تقاطع ماتریس سوئیچینگ
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طراحی شبکه سوئیچینگ با استفاده از ماتریس سوئیچینگ

 مشترک خروجی64مشترک ورودی و 64مثال

کاهش تعداد نقاط تقاطع

افزایش تعداد طبقات شبکه ماتریسی

(تراکم داخلی) ایجاد یک اشکال
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داخلی       تراکم  Internal Blocking 

یکبهتواندمیطبقههرهایورودیازیکهرایطبقهچندهایشبکهدر
قطفهاشبکهگونهایندرواقعدروکندپیدادسترسیبعدیطبقهازماتریس

آزادعدماحتمالمواردیدرکهاستموجودخروجییکوورودییکبینمسیریک
.بودخواهدممکنمسیراینبودن

ود این محدودیت ، مسئله ای به نام تراکم یا انسداد  در شبکه ماتریسی را به وج
.می آورد

لذا برای طراحی یک شبکه ماتریسی بهینه نیاز به محاسبات دقیقی باشد.

 محاسبه تعداد کل نقاط تقاطع

 (هر مشترک ) محاسبه تعداد نقاط تقاطع به ازای هر ورودی یاخروجی

.....
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Blocking Probabilty

     تعداد طبقاتK

      تعداد ورودی ها و خروجی هاN

      بعد واحد های ماتریسیn

    تعداد کل نقاط تقاطعX

   تعداد نقاط تقاطع هر طبقهx

     تعداد ماتریس های هر طبقهt

     ترافیک هر مسیر یا لینکa

switching-Ghader 181



Blocking Probabilty

N=nK

 t=N/n

B=1-(1-a)K-1
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یا هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد احتمال بالکینک
.تراکم بیشتر میشود



نتیجه 

 در طراحی ماتریس سوئیچ باید تعادلی بین کاهش تراکم 
Bداخلی  . و تعداد نقاط  تقاطع ماتریس سوئیچ برقرار باشد
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روش های کاهش میزان تراکم 

 روش طبقات توزیع کننده

 روش طبقات مخلوط کننده
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استفاده از طبقات توزیع کننده

 طبقه توزیع کننده طبقه ای است که ماتریس های آن یک ورودی را به چند
.خروجی که هر خروجی به یک ماتریس از طبقه بعدی می رود، مرتبط کند

خروجی های شبکه های سوئیچ استفاده می/از این طبقات برای افزایش ورودی
.شود
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استفاده از طبقات مخلوط کننده

 طبقه مخلوط کننده طبقه ای است که به ماتریس های آن چند مسیر ورودی از
.چند طبقه ماتریس طبقه قبلی مرتبط می شود

طبقه از این طبقات برای افزایش تعداد مسیر های ارتباطی بین ماتریس های اولین
.استفاده می شود( خروجی ) و آخرین طبقه( ورودی)
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شبکه های بدون تراکم

 می توان یک شبکه چند طبقه ای ساخت که تراکم داخلی
نداشته باشد ضمن اینکه تعداد نقاط تقاطع آن نسبت به

.ماتریس های سوئیچ مربعی کمتر باشد

روش آقای کلوس

روش شبکه های با تمرکز
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روش آقای کلوس

استفاده از ماتریس هایM*(M+N-1)     و(M+N-1)*N به  جای ماتریس

M*Nهای 

switching-Ghader 188



شبکه های با تمرکز

استفاده از ماتریس های غیر مربعی
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بررسی نموداری شبکه های سوئیچ 

چ با برای کاهش هزینه شبکه سوئیچ باید از شبکه های سوئی
ساختار چند طبقه  و با حداقل نقاط تقاطع  ضمن توجه به 

تراکم و انسداد و میزان ترافیک ) مشخصه های شبکه 
.استفاده کرد( دسترسی ورودی ها به خروجی ها

 برای پیاده سازی اهداف طراحی شبکه نیز از مباحث علمی و
.ریاضیات و قضایای مطرح بهره مند باید شد

 بدیهی است بررسی نتایج هر الگوی پیاده سازی نیازمند
.ابزارهای مختلفی است 

 ،یکی از این ابزار  های مورد استفاده در تحلیل شبکه ها
بررسی نموداری شبکه هاست تا الگوی بهینه جهت طراحی  

.حاصل شود
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انواع نمودار ها

 نمودار شبکه

نمودار کانالی

switching-Ghader 191



نمودار شبکه 

ت اگر در یک شبکه ماتریسی، هر ماتریس سوئیچ  را به صور
( کلین) یک نقطه نمایش داده و اولین و آخرین مسیر ارتباطی

از بین آنها را رسم کنیم، نموداری بدست می آید که نمایشی
شبکه سوئیچ طرح شده می باشد و به آن نمودار شبکه 

.ماتریس گفته می شود
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نمودار کانالی 

 و ورودی( ماتریس سوئیچ) برای نمایش این نمودار یک نقطه
یک نقطه خروجی روی نمودار شبکه را در نظر گرفته و اولین و

.آخرین مسیر ارتباطی بین آن دو نقطه را رسم  می کنیم

 واضح است که نمودار حاصل جهت بررسی شبکه ساده تر و
.راحت تر می باشد

ه لذا به کمک این نمودار می توان نوع هر ماتریس سوئیچ را ب
از لحاظ نوع طبقه مربوطه  تمییز و تشخیص داد و با استفاده

نظریه ها و تئوری های مختلف به بررسی و بهینه سازی طرح
.های ماتریس سوئیچ مبادرت ورزید
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بررسی طبقات توزیع کننده توسط نمودار کانالی
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بررسی طبقات مخلوط کننده توسط نمودار کانالی
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فعالیت کالسی دانشجو

بررسی ساختاری ماتریس شبکه
سوئیچ بهینه

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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جلسه هفتم
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سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890

mailto:r.ghader@gmail.com
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Digital Switching Systems

 سیستم های
سوئیچینگ دیجیتال

 اصول انتقال اطالعات

سیگنالینگ
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اصول سیستم های سوئیچینگ دیجیتال 

(سیگنال)اصول انتقال اطالعات

د حفظ در سوئیچ های آنالوگ شکل موج سیگنال صحبت از ترمینال مبدا تا مقص-
.می شد

.  ددر سوئیچ های دیجیتال  شکل موج سیگنال صحبت تغییر پیدا می کن-

ون  جهت تغییر از انواع روش های مخابراتی مثل مالتی پلکسینگ و مدوالسی-
.استفاده می شده است

PCMو PAMو TDMوFDMو SDMاز جمله این تکنیک های مخابراتی می توان به -

.اشاره نمود
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فواید شبکه های مخابراتی دیجیتال
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Voice Digitizing
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Voice Digitizing
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Voice 

Digitizing
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Voice 

Digitizing
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PCM
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Pulse Code Modulation-PCM
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Time Devision Multiplexing-TDM

 transmissions from 

multiple sources sharing same media

at different time slots

switching-Ghader 207



Time Devision Multiplexing-TDM
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Sixteen-to-one TDM multiplexer
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TDM
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PCM -32 Channels

 Time Slot(TS)

8 bits

 1 Channel in 1 TS

 32 Channels

30 speech channels

1  signaling channel(TS16)

1  sinchronization channel-Framing  

channel(TS0)
switching-Ghader 212



Channel Format
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Switching Techniques

 سیستم های
سوئیچینگ دیجیتال

گ تکنیک های سوئیچین
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هدف تکنیک های سوئیچینگ
تاطالعاسوئیچینگهایتکنیکانواعوسیلهبه

ینالترمبینصحبتسیگنالازشدهتولیدباینری
جابجاPCMهایکانالدرراگیرندهوفرستندههای
.نمائیممی

بینسیگنالتبادلمنزلهبهاطالعاتاینجاییجابه
.باشدمیمقصدومبدا
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تکنیک های سوئیچینگ دیجیتال 

سوئیچینگ زمانی

سوئیچینگ مکانی

مکانی –سوئیچینگ زمانی 
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Circuit Switch Types

 Space-Division switches

 Provide separate physical connection between inputs and outputs

 Crossbar switches

 Multistage switches

 Time-Division switches

 Time-slot interchange technique

 Time-space-time switches

 Hybrids combine Time & Space switching
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شبکه سوئیچینگ
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ظرفیتواستمکانیوزمانیسوئیچطبقاتازترکیبیسوئیچینگشبکه

.باشدمیآنبهمتصلPCMهایکانالتعدادبابرابرشبکه



طراحی ماتریس سوئیچینگ  

با استفاده از طبقات سوئیچ زمانی
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طراحی ماتریس سوئیچینگ  

با استفاده از طبقات سوئیچ زمانی
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اجزای سوئیچ 

طبقات سوئیچ زمانی
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Time switching
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Time switching
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طراحی ماتریس سوئیچینگ  

با استفاده از طبقات سوئیچ مکانی
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Space-Division Switch

n inputs are connected to m outputs

each cross point can be implemented by electronic switches

E.g : a 4 inputs and 5 outputs crossbar switch

           1

                    S11    S..    S..     S..    S15

           2

                    S21    S..    S..     S..    S25

           3

                    S31    S..    S..     S..    S35

           4

                    S41    S..    S..     S..    S45

     

                  A     B     C     D    E

When S11 is closed, input 1 is connected to output A
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طراحی ماتریس سوئیچینگ  

با استفاده از طبقات سوئیچ مکانی
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طراحی ماتریس سوئیچینگ  

با استفاده از طبقات سوئیچ مکانی

switching-Ghader 228



طراحی ماتریس سوئیچینگ  

نیمکا-با استفاده از طبقات سوئیچ زمانی
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Time and Space switch
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Time and Space switch
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Disadvantages of single stage crossbar switching

 Huge number of crosspoints resquired

 e.g. 2000 inputs, 2000 outputs

 4000000 crosspoints

 impractical & inefficient

 Why impractical ?

 prohibitively huge size of crossbar

 Why inefficient ?

 not all the crosspoints are used at a time

 e.g., only 4 crosspoints are used in the 4 x 5 
crossbar switch

 but 20 crosspoints must be provided
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بررسی تراکم و انسداد در ماتریس های سوئیچینگ

Complexity

Blocking
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Time-Space switching
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lmplementation Complexity of Time Division Switches
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S-T-S switching
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S-T-S switching
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S-T-S switching Complexity
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T-S-T switching
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T-S-T switching
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Complexity comparison
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T-S-S-S-T switching
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T-S-S-S-T switching
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T-S-S-S-T switching
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فعالیت کالسی دانشجو

ک طراحی طبقات سوئیچ  به کمک  تکنی
های بهینه

  ارائه یک روش نوین برای طراحی
ماتریس سوئیچ

 طراحی یک پردازنده سوئیچ با
مشخصات ویژه

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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جلسه هشتم
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سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890
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Hardware Analysis

 سیستم های
سوئیچینگ دیجیتال

 بررسی سخت افزاری
سیستم 
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اصول سیستم های سوئیچینگ دیجیتال 

 معماری سیستم های
سوئیچینگ

ه سیستم های سوئیچینگ از س
.واحد اصلی تشکیل شده اند

   واحد دسترسیAccess Unit

 واحد سوئیچSwitch Unit

 واحد کنترلControl Unit 

switching-Ghader 248



switching-Ghader 249

Other 

Equipments/Signaling 

Equipments

High

Way



Digital Switching System Architecture
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دسترسی    واحد 

Access Unit       

هاورودیارتباطودسترسیامکانواحداین

میفراهمرامرکزبامختلفهایوخروجی
.آورد

دوبهمرکزهایخروجیوهاورودیآنجائیکهاز
هستندترانکخطوطومشترکینخطوطصورت

.شوندمیدستهدوبهدسترسیهایواحدلذا

مشترکخطهایواحد

ترانکهایواحد
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واحد خط مشترک 

 این واحد نقش واسطه را بین مرکز و
ده خط ایفا می کند و به تعبیری نماین

.ترمینال در مرکز است

 این واحد از مداراتی موسوم به مدارات
SLC. خط مشترک تشکیل شده است

به تعداد ترمینال های متصل به یک
مرکز سوئیچ مدار های خط مشترک 

.وجود دارد
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وظایف مدارات خط مشترک

     رابط تغذیه مشترکBattery  supply 

  محافظ خطوط در مقابل ولتاژ زیادOvervoltage protection 

 رابط ارسال جریان زنگ برای مشترکRinging 

    اعمال نظارت روی مشترکین به منظور تشخیص برداشتن یا گذاشتن گوشی
Suppervision

 تبدیل اطالعات آنالوگ به دیجیتال و برعکسCodec

  تبدیل اطالعات دو سیمه به چهار سیمه و بر عکسHybrid

   تست خطوط مشترکینTest 

 به مجموعه عملیات مدار خط عملیاتBORSCHTگفته  میشود.
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واحد ترانک 

ه واحدی است که واسطه ارتباط بین دو مرکز تلفن می باشد و از مجموعه مداراتی ب
.نام مدارات ترانک تشکیل شده است

مدارات ترانک به دو گونه در مراکز سوئیچینگ مورد استفاده قرار می گرفته اند.

 آنالوگ

 دیجیتال
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وظایف واحد ترانک
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وظایف واحد ترانک
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 Cable code

 Digital signals can have relatively high aperiodic

component. E.G. by the frequent lining up of 1 or 0. These 

signals are subject to an absorption on a longer 

transmission circuit.

 Digital signals are changed by a cable code in such a way 

that they are suitable for the transmission on long lines.
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 The following demands are made against the cable 

codes: 

 The signal which can be transmitted must be DC voltage-

free. 

 The process of the amplitude spectrum must lie in the 

transmission window of the line. 

 The information signal should contain flank changes for 

clock recuperation as much as possible. 

 The monitoring of the signal sequence must take place via 

coding rules.
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 In the communicationses usual cable codes: 

 AMI code 

 Modified AMI code 

 4B3T-Code 

 2B1Q-Code 

 HDB3-Code 
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Binary & AMI code
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Binary & 2B1Q code
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Binary & AMI & HDB3 code
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NRZ code

 In telecommunication, a non-return-to-zero (NRZ) line code is a binary

code in which 1's are represented by one significant condition (usually a 

positive voltage) and 0's are represented by some other significant 

condition (usually a negative voltage), with no other neutral or rest 

condition.
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وظایف واحد ترانک
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وظایف واحد ترانک
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واحد ترانک
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شبکه ) واحد سوئیچینگ

(سوئیچینگ

 در این بخش از مرکز
گ  تلفن عملیات سوئیچین

.انجام می شود

 جهت انجام عمل
سوئیچینگ از طبقات 
مختلف سوئیچ  استفاده
.می شود
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جلسه نهم
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سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890

mailto:r.ghader@gmail.com
mailto:r.ghader@gmail.com


(لسیستم کنتر) واحد کنترل 
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(لسیستم کنتر) وظایف واحد کنترل 
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مدارات دیگر

در یک مرکز سوئیچینگ از مدارات دیگری استفاده می شود.

مدار گیرنده تن

 مدارCID

مدار فرستنده تن

مدار کنفرانس

مدار تولید بوق های شنوایی

مدار تولید پیام

و......
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مدار گیرنده تن
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CIDمدار
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مدار فرستنده تن 
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مدار کنفرانس

switching-Ghader 286



مدار تولید بوق های شنوایی
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مدار تولید پیام 

switching-Ghader 288



مدار مولد پالس ساعت یا مولد کالک
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مدار مولد زنگ
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مدار تغذیه
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مدار تغذیه
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مدار تغذیه
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DIUD

DLUC

A-DLU

SLCA

SLMCP

A-LTG

DIU

TOG

GS

CRGP

16

PDC

MCH

SDC

DIUD

DLUC

SLCA

SLMCP

B-LTG

DIU

TOG

GS

CRGP

16

PDC

MCH

SDC

a/b

a/b

Calling party

Called party

MB

CP

SDC

TSG/

SSG

SN

SGC

...

MCH

of the

A-LTG

MCH

of the

B-LTG

B-DLU

CP Coordination processor MB Message Buffer
CR Code receiver SGC Switching network control
DIU Digital interface unit SLCA Subscriber line circuit analog
DIUD Digital interface unit for DLU SLMA Subscriber line module analog
DLU Digital line unit SLMCP Processor for SLMA
DLUC DLU control SN Switching network
GP Group processor SSG Space stage group
GS Group switch TOG Tone generator
LTG Line trunk group TSG Time stage group
MCH Message channel

SLMA

SLMA

Fig. 51 (SN2010EU14SN_0001 System Overview EWSD, 117)
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EWSD 

Powernode

LTG

LTG

SSNC

MBD

2Mbps with

Trunks and 

64kbps SS7 Links

64 kbps or

High Speed

SS7 Links

207Mb/s

CP

NetM

207Mb/s

LTG

LTG

DLU 

SND

Fig. 7 (SN2010EU14SN_0001 System Overview EWSD, 17)
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فعالیت کالسی دانشجو  

بررسی بورد های مختلف سوئیچ های دیجیتال

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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فعالیت کالسی دانشجو

طراحی انواع مدارات سیستم های سوئیچینگ

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com
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جلسه دهم
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سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890

mailto:r.ghader@gmail.com
mailto:r.ghader@gmail.com


بررسی ساختار سیستم های سوئیچ دیجیتال در سوئیچ های بسته ای

 معماری گره های ارتباطی 

 سوئیچ

 هاب

 روتر

 .....
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بررسی ساختار سیستم های سوئیچ دیجیتال در سوئیچ های بسته ای

 پردازش عملیات سوئیچینگ در گره های ارتباطی
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فعالیت کالسی دانشجو

 طراحی سوئیچ   در شبکه های
Packet Switchingمبتنی بر 

.نتایج  گروه های مطالعاتی به آدرس زیر ارسال گردد

r.ghader@yahoo.com

switching-Ghader 301



جلسه یازدهم
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سوئیچینگ در شبکه های مخابراتی

رضا قادر
 WWW.YEKHA.NET

 r.ghader@yahoo.com

 +989120876890

mailto:r.ghader@gmail.com
mailto:r.ghader@gmail.com


نرم افزار  در سیستم های سوئیچینگ  دیجیتال

یامجموعهبهنیازسوئیچینگعملیاتانجامبرای

است(افزارسخت)مخابراتیتجهیزاتوامکاناتاز

وعالئمبایستمیافزارسختمجموعهمابینو

.شودمبادله(سیگنالینگ)هاییسیگنال

ملالعدستوربهنیازموردهایسیگنالمبادلهبرای

.باشدمیاحتیاج(افزارنرم)خاصقواعدیوها
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مفهوم  نرم افزار  

Software Concept ? 
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اهداف نرم افزار در شبکه های ارتباطی

 مدیریت  

 مدیریت ساختار

 مدیریت عملکرد

 مدیریت خطا
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انواع  سیستم های نرم افزاری

 عملیاتی

 برنامه های سیستم 

 پشتیبانی

 برنامه های کاربردی
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ارتباط مابین سخت افزار ونرم افزار
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ویژگی ها و خصوصیات سیستمهای نرم افزاری
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 پایان مبحث سوئیچینگ
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