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 معرفی سیستم

نوعی از تجهيزات شبکه دسترسي سرويس های  ULC-1000ANسيستم 

 MSAN  (Multi-Service Access Network)چندد ننودورا ارتبدا ي

 ,Video, Data سدده ناندده نددی باشددد مدده بننوددور  شددتيباني سرويسددها 
Voice  سرويسددددهای باندددددباري  و بانددددد  هدددد  هنچددددو   دددد   انددددوا و

در شددبکه  VoIPو  XDSLا تصاصددی اندداوود و ديجيتدداو و سرويسددهای 

NGN  .برای  نشترمي  نرامز تلفني نورد استفادا قرار نيگيرد 

 COT (Central Office Terminal)  تجهيزات اي  سيستم شدانو شدل 

که هددای سرويسددددهندا بددرا  نصدد  در نرامددز تلفنددی و اتصدداو بدده شددب
PSTN/ISDN  بدا اينتدرسيسa/b wire  و يداV5.2  وIP Network  بددا

بددا  NGNو  E1 IMA/STM-1بدا اينتدرسيس  ATMو  FE/GEاينتدرسيس 

 RT (Remoteو هنچنددددي  شددددل    H.248/MGCP/SIPاينتددددرسيس 
Terminal)   برای نص  در سنت نشترمي  و ارائه سرويسهای ن تل

POTS  وISDN-BRA/ISDN-PRA  2/4 Wire Leased line  و

E1/V.35 Leased line و ADSL2+/SHDSL/E1 IMA .ني باشد 

 

 
 
 

 سیستمکاربردهای سرویسها و 

 سرویسهای باند باریک 
  سرويسهای سوئيچ نرامزPSTN/ ISDN  با اينترسيسa/b 

wire    
  سرويسهای سوئيچ نرامزPSTN/ ISDN  با اينترسيسV5.2 

 

 

و دیجیتال  (2W/4W)خط اختصاصی آنالوگ سرویس 

(G.703/V.35) 
  ا تصاصی اناوود، انتقاو بصورت دو سينه يا چهار   

  (E&M)سينه 
  ا تصاصی ديجيتاو با و يا بدو  نديريت   NTU ها 
  دو نو  سرويس    ا تصاصی(G.703/V.35) G.SHDSL 

nx64kbps 

 

    XDSLسرویسهای باند پهن 
  سرويسهایADSL2+/ADSL2/ADSL  
  سرويسهایSHDSL  

 

 NGNسرویسهای باند پهن 
  سرويسهایVoIP  از  ريق شبکهSoft Switch 

 

    2سوئیچ دیتای الیه  سرویس عملکرد
  برای  شتيبانی استانداردهای اترنتIEEE802.1d & 

IEEE802.1w& IEEE802.3ad 
  برای  شتيبانیIP Multicast  باIGMP  
  برای  شتيبانیPPPoE  
  برای  شتيبانی  روتکوSIP   وH.248 
  و تاني  سرويسهایVoDSL  وVPN  وVOD  وVLAN  و

VoIP  وIP  وIP TV Broadcasting  وLAN-to-LAN  
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 محیط انتقال سیستم

نيتواند سيم نسی )با  ONUو  OLTنحي  انتقاو تران  بي  

G.SHDSL ( يا سيبرنوری )باSTM-1/4با   ( و يا هوا(Wi-Fi.باشد ) 

 

 

 FTTC & FTTB) )روشهای بکارگیری سیستم 

از تجهيزات اي  سيستم نيتوا  در  راحی شبکه دسترسی سيبرنوری به 
 استفادا ننود.   FTTBو  FTTCدو روش 

  

 انواع توپولوژیهای کاربرد سیستم 

 ,Ringاي  سيستم توانايی انجام  يکربندی بصورت تو وووژيهای شبکه 
Tree, Linear, Star, Point to Point .را دارد  

 

 

 سیستم مدیریت شبکه  
قابليت انجام عنليات نديريت سناريوهای   MSANسيستم نديريت شبکه 

و با TMNن تل  نحلی و نن قه ای شبکه دسترسی بر اساس ندوهای 

 بصورت نرم اسزاری را دارد. ISO شتيبانی وواي  
سيستم  (OAM&P)جهت انجام عنليات، نديريت، نگهداری و تدارمات 

 از ابزار بشرح ذ يو استفادا نيگردد:
CIT بننوور انجام  يکربندی و :Upgrade سيستم بصورت 

Command Line  
NMS از اي  نرم اسزاربصورت اينترسيس ماربر نراسيکی :(GUI) 

های شبکه دسترسی بعنوا  سيستم نديريت شبکه برای نونيتورينگ نود
 و اعناو عنليات نديريت سيستم استفادا نی شود.

 

 بخشهای مکانیکی سیستم

 CBA-Cو  CBA-Bو  CBA-Aسه نو  شل  : شل 

برای يونيت های سرويس ،  66تا  1اسالت ، اسالت 62ورسيت تا 
برای يونيت منترو و  62و  62اسالت ، نيرندا -عنلکرد و سرستندا
 برای يونيت ننبع تغذيه 62و  62 اسالتو   ردازش نرمزی

 

 

 

 

 x 385 x 435 mm 176ارتفا ( xعنق xابعاد: ) هنا 


