االحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ITU-T
قطـاع تقييس االتصـاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت

لالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت

G.998.4
التصويب 1
)(2017/08

السلسلة  :Gأنظمة اإلرسال ووسائطه واألنظمة
والشبكات الرقمية
األقسام الرقمية وأنظمة اخلطوط الرقمية  -شبكات
النفاذ املعدنية

تحسين الحماية من الضوضاء النبضية لمرسالت-
مستقبالت الخط الرقمي للمشترك )(DSL
التصويب 1

التوصيـة
التصويب 1

)ITU-T G.998.4 (2015

توصيات السلسلة  Gالصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت
أنظمة اإلرسال ووسائطه واألنظمة والشبكات الرقمية
التوصيالت والدارات اهلاتفية الدولية
اخلصائص العامة املشرتكة لكل األنظمة التماثلية مبوجات حاملة
اخلصائص الفردية لألنظمة اهلاتفية الدولية مبوجات حاملة على خطوط معدنية
اخلصائص العامة لألنظمة اهلاتفية الدولية الالسلكية أو الساتلية والتوصيل البيين مع األنظمة على خطوط
معدنية
تنسيق املهاتفة الراديوية واملهاتفة السلكية
خصائص وسائط اإلرسال واألنظمة البصرية
التجهيزات املطرافية الرقمية
الشبكات الرقمية
األقسام الرقمية وأنظمة اخلطوط الرقمية
اعتبارات عامة
معلمات ألنظمة كبالت األلياف البصرية
األقسام الرقمية يف معدالت بتات تراتبية على أساس معدل kbit/s 2048
أنظمة اإلرسال باخلطوط الرقمية الكبلية مبعدالت بتات غري تراتبية
أنظمة اخلطوط الرقمية اليت توفرها حامالت تعدد اإلرسال بتقسيم الرتدد )(FDM
أنظمة اخلطوط الرقمية
أنظمة األقسام الرقمية واإلرسال الرقمي لنفاذ الزبائن إىل الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات )(ISDN
أنظمة الكبالت البحرية لأللياف البصرية
أنظمة اخلطوط البصرية للشبكات احمللية ولشبكات النفاذ
شبكات النفاذ المعدنية

نوعية اخلدمة وأداء اإلرسال  -اجلوانب اخلاصة واجلوانب املتعلقة باملستعمل
خصائص وسائط اإلرسال
البيانات عرب طبقة النقل  -اجلوانب العامة
جوانب الرزم عرب طبقة النقل
شبكات النفاذ
ملزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إىل قائمة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت.

G.199-G.100
G.299-G.200
G.399-G.300
G.449-G.400
G.499-G.450
G.699-G.600
G.799-G.700
G.899-G.800
G.999-G.900

G.909-G.900
G.919-G.910
G.929-G.920
G.939-G.930
G.949-G.940
G.959-G.950
G.969-G.960
G.979-G.970
G.989-G.980

G.999-G.990

G.1999-G.1000
G.6999-G.6000
G.7999-G.7000
G.8999-G.8000
G.9999-G.9000

التوصيـة

ITU-T G.998.4

تحسين الحماية من الضوضاء النبضية لمرسالت-مستقبالت
الخط الرقمي للمشترك )(DSL
التصويب

1

ملخص
حتدد التوصية  ITU-T G.998.4تقنيات تتجاوز تلك الوارد وصفها يف توصيات اخلط الرقمي للمشرتك
و ITU-T G.992.5و ITU-T G.993.2احلالية لتوفري محاية معززة من الضوضاء النبضية أو لزيادة كفاءة توفري احلماية من الضوضاء
النبضية ).(INP
ITU-T G.992.3

وتُدمج صيغة  2015من هذه التوصية مجيع التعديالت والتصويبات السابقة يف صيغة  2010من التوصية .ITU-T G.998.4

التصويب  (2017) 1يصوب الوظيفة التالية:
القيم الصاحلة للتصحيح األمامي لألخطاء ( RS FECتصويب)
-

التسلسل التاريخي
الطبعة

تاريخ املوافقة

جلنة الدراسات

2010-06-11

15

11.1002/1000/10418

1.1

ITU-T G.998.4 (2010) Cor. 1

2010-11-29

15

11.1002/1000/11017

1.2

ITU-T G.998.4 (2010) Cor. 2

2011-04-13

15

11.1002/1000/11132

1.3

ITU-T G.998.4 (2010) Amd. 1

2011-06-22

15

11.1002/1000/11131

1.4

ITU-T G.998.4 (2010) Cor. 3

2011-12-16

15

11.1002/1000/11399

1.5

ITU-T G.998.4 (2010) Amd. 2

2012-04-06

15

11.1002/1000/11505

1.6

ITU-T G.998.4 (2010) Cor. 4

2012-06-13

15

11.1002/1000/11646

1.7

ITU-T G.998.4 (2010) Cor. 5

2013-03-16

15

11.1002/1000/11894

1.8

ITU-T G.998.4 (2010) Amd. 3

2014-01-13

15

11.1002/1000/12092

1.9

ITU-T G.998.4 (2010) Amd. 4

2015-05-22

15

11.1002/1000/12377

2015-01-13

15

11.1002/1000/12376

2017-08-13

15

11.1002/1000/13312

1.0

2.0
2.1

*

التوصية

ITU-T G.998.4

ITU-T G.998.4
ITU-T G998.4(2015) Cor1

معرف اهلوية
ّ

الفريد*

عرف التوصية الفريد.
للنفاذ إىل التوصية ،يرجى كتابة العنوان  http://handle.itu.int/يف حقل العنوان يف متصفح الويب لديكم ،متبوعاً مب ّ
ومثال ذلك.http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830-en ،

التوصية )/ITU-T G.998.4 (2015التصويب

(2017/08) 1

i

متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة متخصصة لألمم املتحدة يف ميدان االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ).(ICT
وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائمة يف االحتاد الدويل لالتصاالت .وهو مسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل
املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي.
وحتدد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) ،(WTSAاليت جتتمع مرة كل أربع سنوات ،املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان
الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.
وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار  1الصادر عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.

ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلومات اليت تقع ضمن اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تُعد املعايري الالزمة على أساس التعاون
مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC

مالحظة
تستخدم كلمة "اإلدارة" يف هذه التوصية لتدل بصورة موجزة سواء على إدارة لالتصاالت أو على وكالة تشغيل معرتف ها.
والتقيد هذه التوصية اختياري .غري أهنا قد تضم بعض األحكام اإللزامية (هدف تأمني قابلية التشغيل البيين والتطبيق مثالً) .ويعترب
التقيّد هذه التوصية حاصالً عندما يتم التقيّد جبميع هذه األحكام اإللزامية .ويستخدم فعل "جيب" وبعض صيغ اإللزام األخر
مثل فعل "ينبغي" وصيغها النافية للتعبري عن متطلبات معينة ،وال يعين استعمال هذه الصيغ أن التقيّد هذه التوصية إلزامي على أي
طرف.

حقوق امللكية الفكرية
يسرتعي االحتاد االنتباه إىل أن تطبيق هذه التوصية أو تنفيذها قد يستلزم استعمال حق من حقوق امللكية الفكرية .وال يتخذ االحتاد
أي موقف من القرائن املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية أو صالحيتها أو نطاق تطبيقها سواءً طالب ها عضو من أعضاء االحتاد
أو طرف آخر ال تشمله عملية إعداد التوصيات.
وعند املوافقة على هذه التوصية ،كان االحتاد قد تلقى إخطاراً مبلكية فكرية حتميها براءات االخرتاع ميكن املطالبة ها لتنفيذ هذه
التوصية .ومع ذلك ،ونظراً إىل أن هذه املعلومات قد ال تكون هي األحدث ،يوصى املسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية باالطالع على
قاعدة البيانات اخلاصة برباءات االخرتاع يف مكتب تقييس االتصاالت ) (TSBيف املوقع .http://www.itu.int/ITU-T/ipr/

© ITU 2019

مجيع احلقوق حمفوظة .وال جيوز استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي مسبق من االحتاد
الدويل لالتصاالت.
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التصويب

1

مالحظة صياغية :يتضمن هذا املنشور النص الكامل .وتُبني التعديالت اليت أدخلت من خالل هذا التصويب بعالمات املراجعة
بالنسبة للتوصية .(2015) ITU-T G.998.4
1

مجال التطبيق
] [ITU-T G.992.3و] [ITU-T G.992.5و][ITU-T G.993.2

حتدد التوصية احلالية تقنيات تتجاوز تلك الواردة يف التوصيات القائمة
للخط الرقمي للمشرتك من أجل توفري محاية معززة من الضوضاء النبضية أو زيادة كفاءة توفري احلماية من الضوضاء النبضية ).(INP
والضوضاء النبضية هي حدث ضوضائي ميتد لفرتة حمدودة وميكن أن يؤدي إىل تدهور واحد أو أكثر من الرموز املرسلة .وعلى
عكس كل أنواع الضوضاء املتصلة العديدة املوجودة يف نظم اخلط الرقمي للمشرتك ،تستمر الضوضاء النبضية لفرتة وجيزة وقد تتكرر،
تعرف الضوضاء النبضية اليت ال يبدو أهنا تتكرر على فرتات دورية ولكن تقع كأحداث
سواءً بشكل عشوائي أو على فرتات دورية .و ّ
غري متوقعة باسم حدث الضوضاء النبضية العالية الوحيد ) .(SHINEأما الضوضاء النبضية الناجتة عن الشبكات الكهربائية،
تعرف باسم الضوضاء النبضية الكهربائية املتكررة ).(REIN
وبالتايل تتكرر على فرتات ثابتة ترتبط برتدد قدرة التيار احمللي ،ف ّ
وتعترب تقنيات احلماية من الضوضاء النبضية بصفة عامة تقنيات تستعملها مرسالت-مستقبِالت  DSLللحماية من آثار الضوضاء
النبضية على اإلشارة املرسلة .وحتدد توصيات  DSLالقائمة الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت تقنيات لتخفيف آثار الضوضاء
النبضية .ومن هذه الطرائق استعمال ترميز وتشذير التصحيح األمامي لألخطاء ).(FEC
وحتدد التوصية احلالية طريقة إلعادة اإلرسال على الطبقة املادية لتعزيز احلماية من الضوضاء النبضية ) ،(INPوتتضمن ملحقات حتدد
التفاصيل الالزمة لتنفيذ هذه التقنيات على املستقبِالت املرسالت الداعمة للتوصيات ] [ITU-T G.992.3و][ITU-T G.992.5
و] .[ITU-T G.993.2وتعرض طرائق تعزيز احلماية من الضوضاء النبضية باستعمال تقنيات أخر غري إعادة اإلرسال على الطبقة املادية
ملزيد من الدراسة.
2

المراجع

تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس االتصاالت وغريها من املراجع أحكاماً تش ّكل ،من خالل اإلشارة إليها يف هذا النص،
جزءاً ال يتجزأ من هذه التوصية .وكانت مجيع الطبعات املذكورة سارية الصالحية يف وقت النشر .وملا كانت مجيع التوصيات واملراجع
األخر ختضع إىل املراجعة ،يرجى من مجيع مستعملي هذه التوصية النظر يف إمكانية تطبيق أحدث طبعة للتوصيات واملراجع
األخر الواردة أدناه .وتُنشر بانتظام قائمة بتوصيات قطاع تقييس االتصاالت السارية الصالحية .واإلشارة إىل وثيقة ما يف هذه
التوصية ال تضفي عليها يف حد ذاهتا صفة التوصية.
التوصية ) ،ITU-T G.992.3 (2009املرسالت-املستقِبالت يف اخلط الرقمي الالتناظري للمشرتك )(ADSL2
][ITU-T G.992.3
التوصية ) ،ITU-T G.992.5 (2009املرسالت-املستقِبالت يف اخلط الرقمي الالتناظري للمشرتك )(ADSL2
][ITU-T G.992.5

 -بعرض نطاق  ADSL2ممتد

][ITU-T G.993.2
][ITU-T G.993.5

)(ADSL2+

التوصية ) ،ITU-T G.993.2 (2015مرسل-مستقبل  2خلط رقمي بالغ السرعة للمشرتك
التوصية ) ،ITU-T G.993.5 (2015إلغاء اللغط الذايت عند الطرف البعيد (بواسطة املتجهات) لالستعمال
مع مرسالت-مستقِبالت VDSL2
)(VDSL2
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التعاريف

تعرف هذه التوصية املصطلحات التالية:
ّ

 1.3معدل البيانات التجميعي )) :(aggregate data rate (ADRهو جمموع معدالت البيانات التجميعي لكل فرتة كمون
خالل مجيع مسريات الكمون وعلى قناة العودة إلعادة اإلرسال ) .(RRCويف حالة تفعيل إعادة اإلرسال ،يكون معدل البيانات
التجميعي يف مسري الكمون  1#هو جمموع معدل البيانات الصايف زائداً معدل البيانات اإلضافية الناتج عن مرتل وحدة نقل
البيانات ،ويكون معدل البيانات التجميعي يف مسري الكمون  1#هو معدل البيانات اإلضافية .ومعدل البيانات التجميعي لقناة
العودة إىل إعادة اإلرسال هو املعدل املسجل باستبعاد البيانات اإلضافية لشفرة غويل .ومعدل البيانات التجميعي هو املعدل
املسجل عند النقطة املرجعية.A-
 2.3اإلنتاجية المتوقعة )) :(expected throughput (ETRهي املعدل املتاح يف وقت العرض عند النقطة املرجعية ،/
بافرتاض احلماية الكاملة من بيئة ضوضاء نبضية مقابلة لبيئة الضوضاء النبضية املوصوفة باملعلمات الواردة يف القاعدة .MIB
3.3

االتجاه األمامي :هو اجتاه إرسال وحدات نقل البيانات.

 4.3الحماية من الضوضاء النبضية )) :(impulse noise protection (INPهي عدد رموز  DMTاملتتابعة حسبما تُر
يف النقطة املرجعية ،δ-واليت ميكن تصحيح أخطائها بالكامل بواسطة وظيفة إعادة اإلرسال ،بغض النظر عن عدد األخطاء يف رموز
النربة املتعددة املنفصلة ) (DMTاخلاطئة.
 5.3الحماية النبضية من الضوضاء النبضية الكهربائية المتكررة ) :(INP_REINهي عدد رموز  DMTاملتتابعة اخلاطئة
النامجة عن الضوضاء النبضية الكهربائية املتكررة ،حسبما تُر يف النقطة املرجعية  ،واليت ميكن تصحيح أخطائها بالكامل بواسطة
وظيفة إعادة اإلرسال ،بغض النظر عن عدد األخطاء يف رموز  DMTاخلاطئة.
6.3

معدل الخط )) :(line rate (LRهو معدل البيانات يف النقطة املرجعية.U-

 7.3معدل البيانات الصافي )) :(net data rate (NDRهو معدل البيانات يف النقطة املرجعية  /للقناة احلاملة لألرتال
على مسري الكمون  ،1#بافرتاض عدم حدوث إعادة إرسال.
8.3

معدل البيانات اإلضافية )) :(overhead rate (ORاملعدل املخصص للقناة اإلضافية احملمولة يف مسري الكمون .0#

 9.3الضوضاء النبضية الكهربائية المتكررة )) :(repetitive electrical impulse noise (REINمنط من أمناط الضوضاء
الكهربائية الذي حيدث على اخلطوط الرقمية للمشرتك .ويظهر يف شكل انسياب مستمر ودوري ألحداث الضوضاء النبضية
القصرية .وعادة ما تقل مدة نبضات  REINالفردية عن  1مللي ثانية .وعادة ما حتدث الضوضاء النبضية الكهربائية املتكررة على
أثر اقرتان أجهزة مزودة بكبالت قدرة كهربائية تزود بالقدرة من تيار الشبكة الكهربائية ،ويكون معدل التكرار فيها ضعف تردد
قدرة التيار ( 100أو .)Hz 120
10.3

اتجاه العودة :اجتاه إرسال اإلشعارات (يف قناة عودة إعادة اإلرسال) باستالم وحدات نقل البيانات املستقبلة.

 11.3حدث ضوضاء نبضية عالية وحيد )) :(single high impulse noise event (SHINEمنط من أمناط الضوضاء
الكهربائية اليت حتدث على اخلطوط الرقمية للمشرتك .وعادة ما تنشأ  SHINEكانسياب دوري للنبضات بفواصل زمنية عشوائية
وطول نبضة مرتبطان عكسياً بالشدة .وعاد ًة ما يرتبط مصطلح  SHINEبالنبضات الكبرية اليت تستغرق مدهتا من ثوان ميلية
إىل ثوان.
 12.3معدل البيانات الكلي )) :(total data rate (TDRجمموع معدل البيانات الكلي لكل فرتة كمون خالل مجيع مسريات
الكمون ومعدل قناة عودة إعادة اإلرسال مبا يف ذلك املعدل اإلضايف (غويل) للتصحيح األمامي لألخطاء .وهو املعدل عند النقطة
املرجعية.C-

2
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المختصرات والمصطلحات

تستعمل هذه التوصية املختصرات التالية:
أسلوب النقل الالمتزامن )(Asynchronous Transfer Mode
ATM
معدل البيانات الصايف الذي ميكن حتقيقه )(Attainable Net Data Rate
ATTNDR
ATU-C
وحدة املرسل–املستقبِل خلط  +ADSL2/ADSL2عند طرف املكتب املركزي
)(Central office ADSL2/ADSL2plus Transceiver Unit

ATU-R
CRC
DMT
DTU
EFTR
ETR
eoc
FEC
LSB
MIB
MTBE
NDR
NMS
PMD
PMS-TC
PSD
PTM
REIN
RRC
SDO
SHINE
SID
TC
TPS-TC
TS
VTU-O
VTU-R

5

وحدة املرسل–املستقبِل خلط  +ADSL2عند الطرف البعيد
التحقق من اإلطناب الدوري )(Cyclic Redundancy Check
نغمة متعددة منفصلة )(Discrete Multi-Tone
وحدة نقل البيانات )(Data Transfer Unit
معدل اإلنتاجية اخلالية من األخطاء )(Error-Free throughput Rate
اإلنتاجية املتوقعة )(Expected Throughput
قناة عمليات مدجمة )(Embedded operations channel
التصحيح األمامي لألخطاء )(Forward Error Correction
البتة األقل داللة )(Least Significant Bit
قاعدة معلومات اإلدارة )(Management Information Base
حوادث متوسط الفواصل الزمنية بني األخطاء )(Mean Time Between error Events
معدل البيانات الصايف )(Net Data Rate
نظام إدارة الشبكة )(Network Management System
الطبقة املعتمدة على الوسائط املادية )(Physical Media Dependent
تقارب اإلرسال اخلاص بالوسائط املادية )(Physical Media Specific Transmission Convergence
الشدة الطيفية للقدرة )(Power Spectral Density
أسلوب النقل بالرزم (التغليف بالطريقة  65/64أمثوناً) )(Packet Transfer Mode
ضوضاء نبضية كهربائية متكررة )(Repetitive Electrical Impulse Noise
قناة عودة إعادة اإلرسال )(Retransmission Return Channel
تشغيل متقطع جمدول )(Scheduled Discontinuous Operation
حدث ضوضاء نبضية عالية وحيد )(Single High Impulse Noise Event
حمدد التتابع )(Sequence Identifier
تقارب اإلرسال )(Transmission Convergence
تقارب اإلرسال اخلاص بربوتوكول النقل )(Transmission Protocol Specific Transmission Convergence
داللة الوقت )(Time Stamp
وحدة مستقبل مرسل  - VDSL2على الطرف البصري )(VDSL2 Transceiver Unit – Optical side
وحدة مستقبل مرسلة  - VDSL2على الطرف البعيد )(VDSL2 Transceiver Unit – Remote side
)(Remote ADSL2plus Transceiver Unit

لمحة عامة

تنفذ هذه التوصية باالقرتان بواحدة أو أكثر من التوصيات التالية ،واملشار إليها بعبارة "توصيات مرتبطة":
) [ITU-T G.992.3] (ADSL2أو ) [ITU-T G.992.5] (ADSL2plusأو ).[ITU-T G.993.2] (VDSL
وحيدد منت التوصية العناصر املستقلة عن التوصيات املرتبطة ،وتتضمن:
مسري البيانات وقناة عودة إعادة اإلرسال اخلاصة باالجتاه الذي تعمل فيه إعادة اإلرسال.
إدارة ومراقبة وظيفة إعادة اإلرسال.
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وحتدد امللحقات العناصر املعتمدة على التوصيات املرتبطة ،واليت تتضمن:
املتطلبات املتعلقة مبسري البيانات اخلاص بالتوصية املرتبطة.
التغريات يف تدميث التوصية املرتبطة.
التغريات يف رسائل قناة العمليات املدجمة ).(eoc
ويدعم أحد املرسالت-املستقبِالت املتقيدة هذه التوصية املنت وإحد التوصيات املرتبطة وامللحق ها.
6

النموذج المرجعي الوظيفي

يُظهر الشكل  1.6النموذج املرجعي الوظيفي للحالة اليت يتم فيها تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاهي اإلرسال.

ختول قناة حاملة واحدة ) .(0#وتغلّف األمثونات من القناة احلاملة يف وحدات نقل البيانات .وختزن وحدات
ويف االجتاه األماميّ ،
نقل البيانات يف طابور إلعادة اإلرسال بعد اإلرسال .وخيتار معدد اإلرسال لوحدات نقل البيانات إما وحدة نقل بيانات جديدة
أو وحدة نقل بيانات من طابور إعادة اإلرسال إلرساهلا على النقطة املرجعية.2-
وحتتوي تقنية تقارب اإلرسال اخلاص بالوسائط املادية على مسريي كمون وقناة لطلب إعادة اإلرسال .وال حيتوي مسري الكمون
إال على بيانات إضافية ،يف حني حيتوي مسري الكمون  1#على وحدات نقل للبيانات فقط (أي األمثونات اآلتية عرب النقطة
املرجعية  .)2-وحتمل قناة طلب إعادة اإلرسال إشعارات استالم وحدات نقل البيانات املستقبلة .وختلّط مسريات الكمون وتشفر
باستعمال شفرة ريد-سولومون .وتشفر قناة طلب إعادة اإلرسال باستعمال شفرة غويل ممددة .ويتم تعديد إرسال بتات اخلرج
الناجتة من مسريات الكمون وقناة طلب إعادة اإلرسال يف رتل للبيانات اليت يتم نقلها إىل الطبقة املعتمدة على وسيط مادي على
النقطة املرجعية .-
0#

النقطة املرجعية1-

مرتال

DTU

طابور إعادة اإلرسال

معدد إرسال إعادة اإلرسال
النقطة املرجعية2-

ib NTR

قناة

eoc

معدد إرسال البيانات اإلضافية
املرتال

 12بتة
التصحيح األمامي
لألخطاء (غويل)

 24بتة
النقطة

املخلّط

التصحيح األمامي
لألخطاء )(RS
املشذر

املخلّط

التصحيح األمامي
لألخطاء )(RS
املشذر

معدد إرسال مسري الكمون

املرجعية-

الطبقة املعتمدة على الوسائط املادية

)(PMD

الشكل  - 1-6النموذج المرجعي عند تفعيل إعادة اإلرسال في كال االتجاهين
4
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ويُظهر الشكل  2-6النموذج املرجعي الوظيفي يف االجتاه األمامي عند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه واحد .ويتطابق هذا النموذج
املرجعي الوظيفي مع النموذج الوارد وصفه يف الشكل  ،1-6باستثناء أنه ال توجد فيه قناة .RRC
النقطة املرجعية1-

مرتال

DTU

طابور إعادة اإلرسال

معدد إرسال إعادة اإلرسال

النقطة املرجعية2-
ib NTR

قناة

eoc

معدد إرسال
البيانات اإلضافية
املرتال
املخلّط

التصحيح األمامي
لألخطاء )(RS
املشذر

النقطة

املخلّط

التصحيح األمامي
لألخطاء )(RS
املشذر

معدد إرسال
مسري الكمون

املرجعية-

الطبقة املعتمدة على الوسائط املادية

)(PMD

الشكل  - 2-6النموذج المرجعي في االتجاه األمامي عند تفعيل إعادة اإلرسال في اتجاه واحد
ويُظهر الشكل  3-6النموذج املرجعي الوظيفي يف اجتاه العودة عند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه واحد .ويتطابق النموذج املرجعي
الوظيفي لتقارب اإلرسال اخلاص بربوتوكول اإلرسال مع النموذج الوظيفي لتقارب اإلرسال اخلاص بربوتوكول اإلرسال الوارد بالتوصية
املرتبطة السارية (] ،[ITU-T G.992.3أو ] ،[ITU-T G.992.5أو ] .)[ITU-T G.993.2ويتألف تقارب اإلرسال اخلاص بالوسائط
املادية من مسري كمون واحد وقناة عودة إعادة اإلرسال .ويتطابق النموذج الوظيفي ملسريات الكمون مع تلك الواردة بالتوصية املرتبطة
السارية (] [ITU-T G.992.3أو ] [ITU-T G.992.5أو ] .)[ITU-T G.993.2وجير تعديد إرسال قناة عودة إعادة اإلرسال مع
خرج مسريات الكمون يف رتل بيانات يتم نقلها إىل الطبقة املعتمدة على الوسائط املادية على النقطة املرجعية .
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النقطة املرجعية2-

#n
TPS-TCالنحو
 TPS-TCعلى
#p
as specified in associated
تبطة
ر
امل
التوصية
يف
احملدد
Recommendation

 reference point

RRC
bitsبتة
12
12

#p
PMS-TCالنحو
 TPS-TCعلى
#n
as specified in associated
تبطة
احملدد يف التوصية املر
Recommendation

)(Golayاألمامي
التصحيح
FEC
لألخطاء (غويل)

النقطة

}{Lp

24 bits
 24بتة

مسري
pathإرسال
معدد
Latency
multilplexer
الكمون

املرجعية-

 reference point

G.998.4(10)_F6-3

PMD
الوسائط املادية
الطبقة املعتمدة على

)(PMD

الشكل  - 3-6النموذج المرجعي في اتجاه العودة عند تفعيل إعادة اإلرسال في اتجاه واحد
ويف حالة النموذج املرجعي الوارد يف الشكلني  1-6و ،2-6يظهر طابور إعادة اإلرسال بني تقارب اإلرسال اخلاص بربوتوكول اإلرسال
واملخلط فقط ألغراض تعريف البنية اإلطارية لوحدة نقل البيانات الوارد وصفها يف البند  8أدناه .ويالحظ أن بنية رتل وحدات نقل
البيانات يتم تعريفها حبيث تتسم بالشفافية إزاء مكان طابور إعادة اإلرسال حيث جيوز وضع الطابور يف طبقة ما داخل بنية
املرسل-املستقبِل وتشغيله بينياً مع جهاز آخر يقع فيه طابور إعادة اإلرسال يف طبقة خمتلفة.
7

وظيفة تقارب اإلرسال الخاص ببروتوكول اإلرسال

1.7

تقارب اإلرسال الخاص ببروتوكول اإلرسال القائم على نمط النقل الالمتزامن

)(TPS-TC

جيب أن تدعم أجهزة املرسل-املستقبِل املتقيدة هذه التوصية إما تقارب اإلرسال لنمط النقل الالمتزامن أو وظيفة اإلرسال اخلاص
بنمط نقل الرزم بالتغليف بالطريقة  65/64أمثوناً أو كليهما.
)(ATM TPS-TC

يكون تقارب اإلرسال القائم على منط النقل الالمتزامن على النحو احملدد بالتوصية املرتبطة الصادرة عن مكتب تقييس االتصاالت
واملتصلة بأنظمة  ،ADSL2أو  ،+ADSL2أو  ،VDSL2باستثناء أن خملط احلمولة النافعة لنمط النقل الالمتزامن احملدد
يف البند  8.2.Kمن التوصيتني ] [ITU-T G.992.3و] [ITU-T G.993.2يتعني تعطيله مع إدراج معلمات التحكم املنصوص عليها
يف البنود التالية .وتتضمن امللحقات  Aو Bو Cالتعديالت املدخلة على معلمات التحكم اخلاصة بالتوصيات املرتبطة الصادرة عن
قطاع تقييس االتصاالت.
1.1.7

معلمات التحكم الخاصة بالتوصية

ITU-T G.998.4

تعرف معلمات التحكم لتقارب اإلرسال اخلاص بربوتوكول إعادة اإلرسال يف منط النقل الالمتزامن إىل التوصية
ّ
يف اجلدول .1-7

ITU-T G.998.4

الجدول  :1-7معلمات التحكم لتقارب اإلرسال الخاص ببروتوكول إعادة اإلرسال في نمط النقل الالمتزامن
المعلمة
ETR_min
ETR_max
net_max
INP_min
SHINEratio
INP_min_rein

6

التعريف
القيمة الدنيا املسموح ها لإلنتاجية املتوقعة .kbit/s
القيمة القصو املسموح ها لإلنتاجية املتوقعة .kbit/s
القيمة القصو املسموح ها ملعدل البيانات الصايف .kbit/s
احلد األدىن للحماية من الضوضاء النبضية  SHINEيف رموز النغمة املتعددة املنفصلة .DMT
خسارة العائد يف فاصل زمين مدته ثانية واحدة ويعرب عنه كجزء من معدل البيانات الصايف يف ضوء بيئة
الضوضاء النبضية  SHINEاليت تتوقع شركة التشغيل حدوثها باحتمالية مقبولة للخدمات.
احلد األدىن للحماية من الضوضاء النبضية  REINيف رموز النغمة املتعددة املنفصلة.
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الجدول  :1-7معلمات التحكم لتقارب اإلرسال الخاص ببروتوكول إعادة اإلرسال في نمط النقل الالمتزامن
التعريف
المعلمة
iat_rein_flag
علم التشكيل الذي يعلن عن وقت وصول الضوضاء النبضية  .REINويوضع العلم عند  0إذا ما اشتق
الفاصل الزمين للوصول من ضوضاء  REINعند  .Hz 100ويوضع العلم عند  1يف حالة اشتق الفاصل
الزمين لوصول الضوضاء  REINعند ( Hz 120امللحوظتان .)2 ،1
احلد األقصى للتأخر (انظر البند .ms )6.1.8
delay_max
احلد األدىن للتأخر (انظر البند .ms )6.1.8
delay_min
leftr_thresh
العتبة املستخدمة لإلعالن عن العيوب ( leftrانظر البند  )3.3.11ويعرب عنها جبزء من معدل البيانات
ِ
الصايف .والقيمة  0هي قيمة خاصة لإلشارة إىل أن املستقبل يتعني أن يستخدم قيمة خاصة لإلعالن
عن عيب  .leftrوالعتبة الدنيا السليمة لإلعالن عن قيمة  leftrهي  .ETR/2ويتعني أن يتجاهل
املستقبِل العتبات اليت تقل قيمها عن احلد األدىن ويستخدم  ETR/2لإلعالن عن عيوب  leftrعوضاً
عن ذلك.
سياسة تدميث القناة املستخدمة ألغراض القناة احلاملة هذه.
CIpolicy
ضبطت املعلمة  INP_min_reinعند .0
المالحظة  - 1هذه املعلمة ليست مناسبة يف حالة ُ
المالحظة  - 2يشتق تواتر الضوضاء النبضية  REINمن افرتاض حدوث نبضتني على بعد متساو لكل دورة تيار متناوب تبلغ  Hz 50أو .Hz 60
وهناك حاجة إىل مواصلة دراسة احلاالت اليت توجد فيها نبضتان ليستا على نفس البعد.
2.1.7

التشكيالت السليمة

تتألف التشكيالت السليمة لتقارب اإلرسال  ATM TPS-TCمن تشكيل كل معلمة من معلمات التحكم واليت ترد واحدة من
قيمها السليمة يف اجلدول .2-7
الجدول  - 2-7التشكيالت السليمة لتقارب اإلرسال
المعلمة
ETR_min
ETR_max
net_max
INP_min
SHINEratio
INP_min_rein
iat_rein_flag
delay_max
delay_min

leftr_thresh
CIpolicy

3.1.7

ATM TPS-TC

القدرة
القيم السليمة هي مجيع مضاعفات الرقم  8من  0إىل احلد األقصى من القيم السليمة ملعدل البيانات
الصايف األدىن احملدد بالتوصية املرتبطة.
القيم السليمة هي مجيع مضاعفات الرقم  8من  0إىل احلد األقصى من القيم السليمة ملعدل البيانات
الصايف األقصى احملدد بالتوصية املرتبطة.
القيم السليمة هي مجيع مضاعفات الرقم  8من  0إىل احلد األقصى من القيم السليمة ملعدل البيانات
الصايف األقصى احملدد بالتوصية املرتبطة.
القيم السليمة هي مجيع األعداد الصحيحة من  0إىل  63لنظام بتباعد لقناة حاملة فرعية قدره .kHz 4,3125
والقيم السليمة هي مجيع األعداد الصحيحة من  0إىل  127لنظام بتباعد لقناة حاملة فرعية قدره .kHz 8,625
القيم السليمة هي مجيع مضاعفات الرقم  0,001من  0إىل .0,1
القيم السليمة هي مجيع األعداد الصحيحة من  0إىل  7لنظام بتباعد قناة حاملة فرعية قدره .kHz 4,3125
والقيم السلبية هي مجيع األعداد الصحيحة من  0إىل  13لنظام بتباعد قناة حاملة فرعية قدره .kHz 8,625
القيم السليمة هي  0و.1
القيم السليمة هي مجيع األعداد الصحيحة من  1إىل .63
القيم السليمة هي مجيع األعداد الصحيحة من  0إىل .63
القيم السليمة هي مجيع مضاعفات  0,01من  0,01إىل .0,99
القيمة السليمة هي .0

التشكيالت اإللزامية

التشكيالت اإللزامية لتقارب اإلرسال  TPS-TCللدعم هي جمموعة فرعية من التشكيالت السليمة اليت تتألف من تشكيالت لكل
تعرف إحد قيمها اإللزامية يف اجلدول .3-7
معلمة من معلمات التحكم ّ
التوصية )/ITU-T G.998.4 (2015التصويب
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الجدول  - 3-7التشكيالت اإللزامية لتقارب اإلرسال الخاص ببروتوكول اإلرسال بنمط نقل المتزامن
القدرة
تكون القيم اإللزامية هي كل مضاعفات الرقم  8من  0إىل احلد األقصى للقيم اإللزامية ملعدل البيانات
الصايف األدىن احملدد بالتوصية املرتبطة.
تكون القيم اإللزامية هي كل مضاعفات الرقم  8من  0إىل احلد األقصى للقيم اإللزامية ملعدل البيانات
الصايف األقصى احملدد بالتوصية املرتبطة.
تكون القيم اإللزامية هي كل مضاعفات الرقم  8من  0إىل احلد األقصى للقيم اإللزامية ملعدل البيانات
الصايف األقصى احملدد بالتوصية املرتبطة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.

المعلمة
ETR_min
ETR_max
net_max
INP_min
SHINEratio
INP_min_rein
iat_rein_flag
delay_max
delay_min
leftr_thresh
CIpolicy

2.7

الوظيفة  PTM TPS-TCبالتغليف بالطريقة  65/64أثمونا

جير تغليف تقارب اإلرسال بنمط نقل الرزم مبقدار  65/64أمثوناً على النحو احملدد بالتوصية الصادرة عن مكتب تقييس االتصاالت
مع إدراج معلمات التحكم احملددة يف البنود التالية .وحتدد أي تعديالت على معلمات التحكم اخلاصة بتوصيات قطاع تقييس
االتصاالت يف امللحقات  Aو Bو.C
1.2.7

معلمات التحكم الخاصة بالتوصية

ITU-T G.998.4

معلمات التحكم لتقارب اإلرسال
اإلرسال ( ATM TPS-TCانظر اجلدول .)1-7

PTM TPS-TC

2.2.7

اخلاصة بالتوصية

ITU-T G.998.4

التشكيالت السليمة

تكون التشكيالت السليمة ملعلمات التحكم لتقارب اإلرسال
املستخدمة يف تقارب اإلرسال ( ATM TPS-TCانظر اجلدول .)2-7

PMS TPS-TC

3.2.7

هي نفس معلمات التحكم لتقارب

اخلاص بالتوصية

ITU-T G.998.4

هي نفسها

التشكيالت اإللزامية

تكون التشكيالت اإللزامية ملعلمات التحكم لتقارب اإلرسال
املستخدمة يف تقارب اإلرسال ( ATM TPS-TCانظر اجلدول .)3-7

PMS TPS-TC

8

وظائف إعادة اإلرسال

1.8

مرتّل وحدات نقل البيانات

اخلاصة بالتوصية

ITU-T G.998.4

هي نفسها

حتتوي كل وحدة من وحدات نقل البيانات على عدد صحيح من خاليا  ATMبقيمة  53بايتة (خاليا بيانات أو خاليا معطلة)
أو على عدد صحيح من مشفرات  PTMمبقدار  65/64أمثوناً واألمثونات التالية:
معرف التتابع.
أمثون واحد حيتوي على ّ
أمثون واحد حيتوي على داللة الوقت.
8
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أمثونات  Wحيتوي على القيم اإلضافية للتحقق من اإلطناب الدوري بقيمة  8بتات.
أمثونات  Vحيتوي على بايتات احلشو.

معرف التتابع وداللة الوقت يف البند  5.1.8والبند  .6.1.8وحيدد حمتو األمثونات  Wبإدخال  CRCبقيمة  8بتات
وحيدد حمتو ّ
يف البنود املتعلقة برتتيل وحدات نقل البيانات .وحيدد حمتو أمثونات احلشو وفقاً لتقدير مقدم اخلدمة .وخيتار املستقبِل عدد أمثونات
احلشو لكل وحدة  ،V ،DTUأثناء التدميث.
وتتطابق وحدة نقل البيانات وتتزامن مع عدد صحيح ،Q ،لكلمات الشفرة ريد-سولومون .ولذلك ،تستمر العالقة العامة قائمة
بني عدد أمثونات احلمولة النافعة لكل كلمة شفرة ريد-سولومون( H ،انظر اجلدول  ،)2-9وعدد شفرات ريد-سولومون لكل وحدة
نقل بيانات:Q ،
– 2 – V – W   A * 53 for ATM
– 2 – V – W   A * 65 for PTM

Q * H
Q * H

ومتثل  Aعدداً صحيحاً خلاليا  ATMأو كلمات شفرة .PTM

ويدعم املرسل املرتل دون حتقق من اإلطناب الدوري على النحو الوارد يف البند .1.1.8
 2.1.8و3.1.8

وإضافةً إىل ذلك ،يشري املرسل أثناء التدميث إىل دعم إحد بىن وحدات نقل البيانات الوارد وصفها يف البنود
و .4.1.8وحتتوي بىن الوحدات  DTUالواردة يف البنود  2.1.8و 3.1.8و 4.1.8على حتقق من اإلطناب الدوري ) (CRCبقيمة 8
بتات لتيسري الكشف عن األخطاء يف تقارب اإلرسال  .TPS-TCومتثل  Wعدد البايتات اليت جير إدخاهلا عند إضافة  CRCإىل
وحدة نقل البيانات.
وأثناء التدميث ،خيتار املرسل إما بنية وحدة نقل البيانات بدون حتقق من اإلطناب الدوري أو بنية وحدة نقل البيانات بتحقق من
اإلطناب الدوري اليت أشري إىل دعمها من املرسل خالل عملية التدميث.
وحجم وحدة نقل البيانات يف رموز النغمات املتعددة املنفصلة  DMTهو  .S*Qوللتشغيل باستعمال اخلط القائم يف احلالة ،L0
يدعم كل من املرسل واملستقبِل مجيع قيم  S*Qيف النطاق من  0,5إىل .4
ويرد وصف بىن التشكيالت السليمة يف البنود  1.1.8و 2.1.8و 3.1.8و.4.1.8
1.1.8

مرتل وحدات نقل البيانات بدون ( CRC-8نوع الترتيل )1

معرف
ال حيتوي النوع  1من مرتل وحدات نقل البيانات على حتقق من اإلطناب الدوري قدره  8بتات ) .(0=Wويطابق أوالً رقم ّ
التتابع وداللة الوقت وأمثونات احلشو هذا الرتتيب وبعد ذلك تطابق خاليا  A ATMأو كلمات الشفرة  65/64أمثوناً .وتتطابق
عرف التتابعي يف األمثون األول لشفرة ريد-سولومون .وتستمر العالقة التالية قائمة بني عدد أمثونات احلمولة النافعة لكل
أمثونات امل ّ
شفرة ريد-سوملون ،H ،وعدد شفرات ريد-سولومون لكل وحدة نقل بيانات:Q ،

Q * H  2  V   A * 53 for ATM
Q * H  2  V   A * 65 for PTM

ويقدم الشكل  1-8عرضاً عاماً للجمع بني وحدة نقل بيانات من نوع الرتتيل  1ومزامنتها مع شفرات ريد-سولومون.
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numberقدرها
الشفرة PTM
 ATMأو
ألسلوب
عدد صحيح
 65Integerأمثوناً
كلمات (A) of
ATM cells
or 65 octet
)PTM(A
codewords
 ATMcellأو
or ATMخلية
 ATMcellأو
orخلية
 ATMcellأو
كلمة orخلية
 ATMأو
 ATMcellأو
or ATMخلية
 ATMcellأو
or ATMخلية
ATM
ATM
ATM
خليةcell
or
الشفرة  PTMقدرها كلمة الشفرة  ... PTMكلمة الشفرة  PTMكلمة الشفرة PTM
PTM
PTMالشفرة
 65كلمة
PTMoctet
PTMالشفرة
 65كلمة
65
octet
octet PTM 65 octet PTM
65 octet PTM 65 octet PTM
قدرها  65أمثونا
قدرها  65أمثون
قدرها  65أمثون
ا
أمثون
65
ًcodewordا
قدرها  65أمثون
ًcodewordا
قدرها  65أمثون
ًcodeword
codewordاً
codewordاً
ً
codeword

محولة

محولة

DTU
DTU
payload

TS
SID
V
 paddingبقيمة
 8-bitبقيمة
بايتات
8-bit
8
8
احلشو V
SID
TS
 bytesبتات بتات

DTUpayload
DTU

Scrambler
املخلط
 resetضبط
إعادة
H bytes
)(Q
)(Q
بايتات H

R1
بايتات

H
بايتات
H bytes

bytes
R1

NN11 bytes
بايتات

بايتات

G.998.4(10)_F8-1

)(1
بايتات H
H bytes
)(1

H bytes
)(2
)(2
بايتات H

...

...

DTU
وحدةDTU

بايتات
R1

H
بايتات H
bytes

bytes
R1

R1
بايتات
bytes
R
1

bytes
بايتاتNN1 1

DTU after
 DTUبعد
وحدة
scrambling
التجزئة
و
التخليط
and
partitioning

وحدة  DTUبعد
DTUاألمامي
التصحيح
after
FEC
لألخطاء

بايتاتHH
bytes
bytes
بايتات NN11

QQ*RS
= Q* N1
كلماتbytes 
الشفرة N1
Q RS codewords

الشكل  - 1-8بنية وحدات نقل البيانات بدون تحقق من اإلطناب الدوري (نوع الترتيل )1
والمزامنة مع شفرات ريد-سولومون
2.1.8

مرتل وحدات نقل البيانات بتحقق من اإلطناب الدوري( 8-نوع الترتيل )2

يف هذا النمط ،تتطابق بنية وحدات بيانات اإلرسال مع تلك الواردة يف البند  1.1.8بتحقق إضايف من اإلطناب الدوري قدره
 8بتات يتم إدخاله يف هناية وحدة نقل البيانات (أي أن .)1=W ،وحيتسب التحقق من اإلطناب الدوري هذا قبل التخليط على
معرف التتابع ،وتقارب اإلرسال ،وأمثونات احلشو لوحدة نقل البيانات .ويأيت التحقق من اإلطناب الدوري
أمثونات احلمولة النافعة ،و ّ
معرف
بقيمة  8بتات باعتباره الوظيفة  CRCلتقارب اإلرسال  PMS-TCيف البند  3.2.5.9بالتوصية ] .[ITU-T G.993.2ويطابق ّ
التتابع على األمثون األول ملشفر ريد-سولومون .ويوفر الشكل  2-8استعراضاً عاماً لتجميع وحدة نقل بيانات مع نوع الرتتيل 2
ومزامنتها مع كلمات الشفرة ريد-سولومون.
numberقدرها
الشفرة PTM
 ATMأو
(A)codewords
عدد صحيح
كلمات(A) of
ATM cells
ألسلوب or 65
octet PTM
 65Integerأمثوناً
كلمة
 ATMأو
 ATMcellأو
كلمة orخلية
 ATMأو
ATM
خلية cell
or
ATM
ATM
خليةcell
or
 PTMPTMقدرها
 ... 65الشفرة
الشفرة  PTMقدرها كلمة الشفرة PTM
65 octet
octet
PTM
65
octet
PTM
ا
أمثون
65
ا
أمثون
قدرها 65
ا
أمثون
65
ً
ً
ً
codeword
codeword
codeword

 ATMcellأو
orخلية
 ATMcellأو
كلمة orخلية
 ATMأو
ATM
ATM
خلية cell
or ATM
كلمة الشفرة  PTMالشفرة  PTMقدرها كلمة الشفرة PTM
65
أمثوناoctet PTM 65 octet PTM 65
octet
PTM
قدرها 65
قدرها  65أمثونا
ًcodeword
ًcodeword
 65أمثوناً
codeword

محولة

CRC

8-bit
بقيمة 8
بتات
CRC

محولة

DTU
DTU
payload

TS

V
 paddingبقيمة
8-bit
 8-bitبقيمة
بايتات
8
بتات
بتات SID8
TS
Vbytes
احلشو

DTU
DTU
payload

Scramblerط
resetضبط املخل
إعادة
)(Q
بايتات H
H
bytes
)(Q

Rp
بايتات

bytes
Rp

HHbytes
بايتات

H bytes
)(2
)(2
بايتات H

...

...

Rp
بايتات

bytes
Rp

Npp bytes
N
بايتات
G.998.4(10)_F8-2

(1)bytes
بايتات H
H
)(1

بايتات HH
bytes
Npp bytes
N
بايتات

Rp
بايتات

bytes
Rp

H
H bytes
بايتات

NNpp bytes
بايتات

SID

وحدةDTU
DTU
DTU after
 DTUبعد
وحدة
scrambling
and
التجزئة
التخليط و
partitioning

وحدة  DTUبعد
DTU after
األمامي
التصحيح
FEC
لألخطاء

 Q RS
الشفرة*Q
Np bytes
Q RS
كلمات
= codewords
بايتات Q* Np

الشكل  - 2-8بنية وحدة نقل البيانات المصحوبة بتحقق من اإلطناب الدوري عند الذيل (نوع الترتيل )2
ومزامنتها مع كلمات الشفرة ريد-سولومون
10
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وتظل العالقة التالية قائمة بني القيم  Qو Hو Aو Vلبنية وحدات نقل البيانات املصحوبة بتحقق من اإلطناب الدوري ).(1=W

Q * H  3  V   A * 53 for ATM
Q * H  3  V   A * 65 for PTM

3.1.8

مرتل وحدات نقل البيانات المصحوبة بتحقق من اإلطناب الدوري( 8-نوع الترتيل )3

يف هذا النمط ،تعد بنية وحدة نقل البيانات هي تلك الوارد وصفها يف البند  1.1.8بإطناب دوري قدره  8بتات يتم إدخاله
بوصفه األمثون األول لوحدة نقل البيانات .وحيتسب التحقق من اإلطناب الدوري هذا قبل التخليط على أمثونات احلمولة النافعة،
معرف التتابع ،وتقارب اإلرسال ،وأمثونات احلشو لوحدات نقل البيانات اليت مت نقلها من قبل عرب النقطة املرجعية .2/β2
و ّ
ويظهر التحقق من اإلطناب الدوري مبقدار  8بتات بوصفه اإلطناب الدوري للخدمة  PMS-TCاحملددة يف البند 3.2.5.9
من التوصية ] .[ITU-T G.993.2ويتطابق هذا التحقق من اإلطناب الدوري مبقدار  8بتات مع األمثون األول ملشفر ريد-سولومون.
معرف التتابع وتقارب اإلرسال وأمثونات احلشو يعقبها
وتكون البايتات التالية للبايت اخلاص بالتحقق من اإلطناب الدوري هي ّ
تتابع خاليا  A ATMأو كلمات الشفرة  65/64أمثوناً.
ويستعرض الشكل  3-8جتميع وحدة نقل بيانات مع نوع الرتتيل  3ومزامنتها مع كلمات شفرة ريد-سولومون.
numberقدرها
الشفرة PTM
cellsكلمات
 ATMأو
ألسلوب
(A)codewords
عدد صحيح
Integer
(A) of ATM
or 65 octet
PTM
 65أمثوناً
 ATMcellأو
كلمة orخلية
 ATMأو
 ATMcellأو
كلمة orخلية
 ATMأو
 ATMcellأو
كلمة orخلية
 ATMأو
ATM
ATM
خلية cell
or ATM
ATM
خلية cell
or
ATM
ATM
خلية cell
or
PTM
PTMالشفرة
 65كلمة
octetقدرها
PTM PTM
 65الشفرة
PTM
PTMالشفرة
 65كلمة
octetقدرها
PTM PTM
 ... 65الشفرة
PTMoctet
PTMالشفرة
 65كلمة
octetقدرها
PTM PTM
الشفرة
65
octet
octet
قدرها  65أمثون
قدرها  65أمثون
قدرها  65أمثون
codewordاً
 65أمثوناً
codewordاً
 65أمثوناً
codewordاً
 65أمثوناً
codeword
codeword
codeword

محولة

محولة

DTU
payload
DTU

CRC
SID
TS
V
88-bit
 8-bitبقيمة
 8-bitبقيمة
 paddingبقيمة
بايتات
 SIDبتات
8
8
احلشو V
CRC
TS
 bytesبتات بتات

DTU
DTU
payload

Scramblerط
resetضبط املخل
إعادة
)(Q
)(Qات H
بايت
H bytes

Rp
بايتات

bytes
بايتاتHH

bytes
Rp

bytes
بايتات NNpp
G.998.4(10)_F8-3

H bytes
)(2
)(2
بايتات H

...

...

Rp
بايتات

bytes
Rp

وحدةDTU
DTU

H
بايتات
H bytes

bytes
)(1
(1)H H
بايتات

Rp
بايتات

bytes
Rp

Npp bytes
N
بايتات

بايتاتHH
bytes
bytes
بايتات NNpp

DTU after
 DTUبعد
وحدة
scrambling
التجزئة
التخليط و
and
partitioning

وحدة  DTUبعد
after
التصحيحDTUاألمامي
FEC
لألخطاء

الشفرة* N
 Q RS codewords
Q QRS
بايتات = Q* Np
كلمات p bytes

الشكل  – 3-8بنية وحدات نقل البيانات المصحوبة بتحقق من اإلطناب الدوري عند الرأس
(نوع الترتيل  )3ومزامنتها مع كلمات شفرة ريد-سولومون
وتظل العالقة التالية قائمة بني القيم  Qو Hو Aو Vلبنية وحدة نقل البيانات املصحوبة بتحقق من اإلطناب الدوري.

Q * H  3  V   A * 53 for ATM
Q * H  3  V   A * 65 for PTM

4.1.8

مرتّل وحدات نقل البيانات المصحوبة بتحقق من اإلطناب الدوري( 8-نوع الترتيل )4

يف هذا النمط ،تكون بنية وحدة نقل البيانات هي تلك الوارد وصفها يف البند  1.1.8مع إدخال حتقق من اإلطناب الدوري قدره
معرف التتابع،
بتات كأول بايتة لوحدة نقل البيانات .وحيتسب اإلطناب الدوري قبل التخليط على أمثونات احلمولة النافعة ،و ّ
وتقارب اإلرسال ،وأمثونات احلشو لوحدات نقل البيانات اليت مت نقلها من قبل عرب النقطة املرجعية  .2/β2ويأيت التحقق
من اإلطناب الدوري مبقدار  8بتات بوصف التحقق من اإلطناب الدوري خلدمة  PMS-TCاحملددة يف البند  3.2.5.9من
8
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التوصية ] .[ITU-T G.993.2ويتطابق التحقق من اإلطناب الدوري مبقدار  8بتات مع األمثون األول ملشفر ريد-سولومون .ويكون
عدد األمثونات املدخلة لكل وحدة نقل بيانات هذه الطريقة هو  .SEQ1وجير اختيار معلمات الرتتيل حبيث تستويف القيود التالية:
 ، W = SEQ1مع  SEQ1 = 2خلط  ADSLو SEQ1 = 8خلط ،VDSL
و ، M1 × Q × G1 = T1 × SEQ1مع:
-

-

 G1 = 1إذا كان ،SEQ1=2
•
و T1/M1عدد صحيح إذا كان SEQ1=8
•
) ،H = M1 × (B10+ G1 / T1مع  G1=1إذا كان SEQ1=2

حيث  SEQ1و M1و G1و T1توافق القيم  SEQpو Mpو Gpو Tpالواردة بالتوصية املرتبطة املتعلقة مبسري الكمون  ،p=1وتوافق
القيمة  B10القيمة  Bpnبالتوصية املرتبطة مبسري الكمون  p=1وحاملة األرتال  ،n=0حيث تشري  xإىل احلد األعلى للقيمة .x
ويتم إدخال أمثونات  W-1إضافية إىل وحدة نقل البيانات باستعمال إعدادات املرتل املبينة أعاله على أن تكون قيمة
األمثونات اإلضافية هي  .FF16وتكون  Wتساوي  2إذا كانت التوصية املرتبطة هي إحد التوصيتني ][ITU-T G.992.3
أو ] ،[ITU-T G.992.5وتساوي  8إذا كانت التوصية املرتبطة هي التوصية ] .[ITU-T G.993.2وعندما تكون  ،G1=1يتم إدخال
البايتات اإلضافية على مسافة متساوية.
واألمثونات التالية لإلطناب الدوري  8-bitمبقدار  8بتات هي أمثونات  SIDو TSواحلشو يتلوها تتابع خاليا  A ATMأو كلمات
الشفرة  65/64أمثوناً مع إدخال القيمة  FF16يف األماكن املناسبة يف وحدة نقل البيانات .وينفذ توزيع األمثونات  Wفيما بني أطر
التوزيع الرئيسية للقيمة  T1وفقاً للبند  1.2.5.9بالتوصية ] [ITU-T G.993.2حيث تكون  G1=1إذا كانت  .W=2وتتم مطابقة
وحدات نقل البيانات املصحوبة بعملية التحقق من اإلطناب الدوري واألمثون  FF16املقابل هلا مع كلمات الشفرة ريد-سولومون
للقيمة  Qومزامنتها معها على النحو املبني يف الشكل  4-8للقيم  W=2و Q=2و.M1=2
 numberقدرها
الشفرة PTM
 ATMأو
(A)codewords
عدد صحيح
 65Integerأمثوناً
كلمات( A) of
ATM cells
ألسلوبor 65
octet PTM

محولة

 ATMcellأو
كلمة orخلية
 ATMأو
 ATMcellأو
كلمة orخلية
 ATMcellأو
كلمة orخلية
 ATMأو
 ATMأو
ATM
ATM
خلية cell
or ATM
ATM
خلية cell
or
ATM
ATM
خلية cell
or
PTMoctet
PTMالشفرة
 65كلمة
octetقدرها
PTM PTM
 ... 65الشفرة
PTM
PTMالشفرة
 65كلمة
PTMoctet
PTMالشفرة
 65كلمة
octetقدرها
PTM PTM
 65الشفرة
octetقدرها
PTMPTM
الشفرة
65
octet
ا
أمثون
65
قدرها
ا
أمثون
65
ا
أمثون
65
قدرها
قدرها  65أمثون
ا
أمثون
65
ا
أمثون
65
ً
ً
ً
codewordاً
ً
ً
codeword
codeword
codeword
codeword
codeword

محولة

TS
SID
V
 paddingبقيمة
 8-bitبقيمة
بايتات
8-bit
8
8
احلشو V
SID TS
 bytesبتات

DTU
DTU
payload

BB1010+1
+ 1 bytes
بايتات

بايتات
+ 1 bytes
BB1010+1

BB1010bytes
بايتات

بايتات
BB1010bytes

FF

بتات

B
بايتات + 1
bytes
B1010+1

BB1010bytes
بايتات

+ 1 bytes
BB1010+1
بايتات

بايتات
BB1010bytes
Scramblerط
resetضبط املخل
إعادة

R1
بايتات
bytes
R1

بايتاتHH
bytes

R1
بايتات
bytes
R1

N11 bytes
N
بايتات
G.998.4(10)_F8-4

DTU

DTU payload

CRC

88-bit
بقيمة
CRC
بتات

DTU
وحدةDTU
DTU after
 DTUبعد
وحدة
scrambling
and
التجزئة
التخليط و

H
بايتات H
bytes

partitioning

بايتات H
bytes
H

وحدة  DTUبعد
DTU after
األمامي
التصحيح
FEC
لألخطاء

NN11bytes
بايتات

Q RS
كلمات
= codewords
بايتات Q* N1
 Q RS
الشفرة*Q
N1 bytes

الشكل  - 4-8مثال على بنية وحدة نقل البيانات التي تتضمن عملية تحقق من اإلطناب الدوري عند الرأس (نوع
الترتيل  )2=W ،4ومزامنتها مع كلمات الشفرة ريد-سولومون [ ،M1=2و ،T1=Q=2و ،SEQ1 = 2و.]B10 = (H/2) – 1
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وتستمر العالقة التالية قائمة بني القيم  Qو Hو AوVو Wلبنية وحدة نقل البيانات املتضمنة عملية حتقق من اإلطناب الدوري.

Q * H  2  W  V   A * 53 for ATM
Q * H  2  W  V   A * 65 for PTM

مالحظة  -يتم اختيار موقع البايتات  W=8حبيث يصادف موقع البايتات يف رتل  OHخلدمة  VDSL2احلامل للنوع  2من الرتل  ،OHعندما يصادف
الرتل  OHوحدة نقل البيانات .ويتم اختيار مكان البايتات  W=8حبيث تصادف موقع البايتات يف الرتل  OHيف خدمة  ADSL2وفقاً
للجدول  14-7حيث  ،SEQ1=2عندما يصادف الرتل  OHوحدة نقل البيانات.
5.1.8

معرف التتابع
ّ

6.1.8

داللة الوقت

معرف التتابع لكل
معرف التتابع يف كل وحدة نقل بيانات هوية وحدة نقل البيانات يف تتابع اإلرسال .ويزيد املرسل ّ
يعمل أمثون ّ
معرف التتابع املسند إليها يف اإلرسال األول.
وحدة نقل بيانات مرتلة حديثاً .ويكون لوحدات نقل البيانات املعاد إرساهلا نفس ّ
معرف التتابع لوحدة نقل البيانات األوىل املرسلة يف وقت العرض.
معرف التتابع عند القيمة  0016ويكون ذلك هو ّ
ويدمث أمثون ّ
معرف التتابع التالية هي .0016
معرف تتابع بقيمة  ،FF16تكون قيمة ّ
وعند الوصول إىل ّ
تستخدم داللة الوقت ألداء وظيفتني:
تستخدم داللة الوقت للتحكم يف تأخر وحدة نقل البيانات بالقيمة  α1-β1واحلمولة النافعة للبيانات املرتبطة ها.
1
وجيوز استعمال داللة الوقت خلفض تذبذب التأخري بني األسطح البينية  γللمرسالت واملستقبِالت.
2
معرف تتابع رمز النغمة املتعددة املنفصلة) عدد مجيع رموز النغمات
ومتثل اإلشارة املرجعية للوقت (اليت يشار إليها أيضاً مبصطلح ّ
املتعددة املنفصلة ،أي رموز البيانات ورموز التزامن ،املرسلة على اخلط بعد الدخول يف وقت العرض.
وحتتوي بايتة داللة الوقت لوحدة نقل البيانات على قيمة مقاس اإلشارة املرجعية للوقت  255لرمز النغمة املتعددة املنفصلة اليت حتتوي
على البتة األوىل هلذه الوحدة ،بافرتاض عدم وقوع أي حدث إعادة إرسال بني ترتيل وحدة نقل البيانات وإرساهلا على اخلط.
ويتم احتجاز القيمة ) FF16 (255يف أمثون داللة الوقت.
وبوجه عام ،تستخدم بايتة داللة الوقت يف كل وحدة نقل بيانات سواء للخطوط يف زمر الربط أو للخطوط اليت ال حتتوي
1
على ربط:
وللتحكم يف قيمة التأخر القصو  1-β1لكل وحدة نقل بيانات وما يرتبط ها من محولة البيانات ،تكون معلمة
التشكيل  delay_maxهي احلد األعلى للتأخر الذي يضاف إىل تأخر اإلرسال الناجم فقط عن إعادة اإلرسال .وهنا يتوىل
املستقبِل و/أو املرسل تعريف اهلوية والتخلص من مجيع وحدات نقل البيانات اليت ال ميكن نقل محولتها على النقطة املرجعية β1
على املستقبِل دون انتهاك حد املعلمة  .delay_maxوتستخدم داللة الوقت معياراً للتخلص من وحدات نقل البيانات.
ويستبعد التأخر يف املعاجلة بني الواجهة البينية  Uوطبقة إعادة اإلرسال الفرعية للمستقبِل (النقطة املرجعية  )β2يف اجتاه مسري
بيانات إعادة اإلرسال من النظر فيه كمعلمة  delay_maxيف اجتاه مسري بيانات إعادة اإلرسال.
المالحظة  - 1بناءً على ذلك ،جيوز أن يتجاوز التأخر من طرف إىل طرف بني النقطة املرجعية  1والنقطة املرجعية  β1القيمة  delay_maxمبقدار
تأخر املعاجلة يف املستقبل واملرسل.

وخلفض التباين يف التأخر من الواجهة البينية  γعلى جانب اإلرسال إىل الواجهة البينية  γعلى جانب االستقبال:
جيب دعم وظيفة قولبة املقابس يف املستقبِل.
1
يكون التأخر بني الواجهة البينية  γوالنقطة املرجعية  1والتأخر بني النقطة املرجعية  β1والواجهة البينية  γمستقالً عن
2
إعادات اإلرسال الصادرة عن وحدات نقل البيانات.
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وتكون معلمة التشكيل  delay_minهي احلد األدىن للتأخر الذي يضاف إىل تأخر اإلرسال الناجم عن إعادة اإلرسال فقط.
وتستخدم وظيفة قولبة املقابس داللة الوقت لتحديد وقت إرسال احلمولة النافعة لوحدة نقل البيانات إىل النقطة املرجعية β1
الستيفاء حدود التأخر .وختفض وظيفة قولبة املقابس إىل أدىن حد التأخر اإلضايف الذي قد حيدث فوق القيمة  ،delay_minعلى
أال يتجاوز القيمة  delay_maxمطلقاً.

المالحظة  - 2نظراً للذاكرة احملدودة لطابور إعادة اإلرسال يف املستقبِالت (انظر البنود  1.1.Aو 1.1.Bو ،)1.1.Cقد حيتاج أحد مرافق  XTUللحد
من معدل البيانات الصافية من أجل التقيد حبد القيمة .delay_min
2

يف حالة تشكيل مرفق التوليف  XTUضمن زمرة الربط ،يشرتط أن تظل املهلة التفاضلية يف الطبقة املادية بني مجيع
اخلطوط املؤرضة يف إحد الزمرات مقيدة حبد.

المالحظة  - 3ينبغي استيفاء متطلبات املهلة التفاضلية ملواصفة الربط احلاكمة (أي التوصية
أو التوصية  ITU-T G.998.2املتعلقة بتأريض الطبقة  )PTMعلى مجيع اخلطوط يف أي زمرة تأريض.

ITU-T G.998.1

2.8

املتعلقة بتأريض الطبقة

ATM

معدد إرسال إعادة اإلرسال

تنقل وحدة نقل بيانات عرب النقطة املرجعية  2لكل بايتة ( H*Qاملرتبطة مبعدل البيانات اإلمجايل ملسري الكمون  .)1#وخيتار
معدد إرسال إعادة اإلرسال نوع وحدة نقل البيانات املقرر نقلها .وتكون وحدة نقل البيانات إما وحدة جديدة مأخوذة من مرتل
وحدات نقل البيانات أو تكون وحدة نقل بيانات مرسلة سابقاً مأخوذة من طابور إعادة اإلرسال .وجير التحكم يف االختيار
بواسطة آلة حالة إعادة اإلرسال على أساس حمتو قناة عودة إعادة اإلرسال ) (RRCوعلى أساس متطلبات احلماية من الضوضاء
النبضية وحاالت التأخر اليت يتم تشكيلها على املوجة احلاملة املنقولة يف مسري الكمون.
3.8

آلة حالة إعادة اإلرسال

4.8

قناة عودة إعادة اإلرسال

يف ِ
املرسل ،يعاد إرسال أي وحدة نقل بيانات غري مستلمة يف حالة استيفاء القيد املتعلق حبد التأخر األقصى .ويكون الوقت احملدد
الذي يعاد فيه إرسال وحدة نقل البيانات خاص بكل عملية تنفيذ ،ولكن يضمن املرسل على األقل إمكانية إعادة إرسال NRET
(انظر البند  )4.6.8لنفس وحدة نقل البيانات دون انتهاك القيد املتعلق حبد التأخر األقصى .وينبغي أال يعاد إرسال وحدات DTU
اليت يتم اإلشعار باستالمها ،حىت وإن طلب املستقبِل ذلك.
)(RRC

تستخدم قناة عودة إعادة اإلرسال لإلشعار باستالم وحدات نقل البيانات .وتتألف من  24بتة معددة اإلرسال مبسارات كمون
لكل رتل بيانات .وحتتوي احلمولة النافعة لقناة  RRCعلى ثالثة حقول:
حقل من  5بتات ،AbsoluteDTUCountLsbs ،حيتوي على أقل البتات داللة للعدد املطلق آلخر وحدات DTU
1
املستقبِلة .والعدد املطلق لوحدة نقل البيانات هو عدد مجيع وحدات نقل البيانات (اجلديدة أو املعاد إرساهلا ،خبطأ وبدون
خطأ) املستقبلة قبل دخول وحدة  DTUيف وقت العرض .وتكون قيمة احلقل  ،AbsoluteDTUCountLsbsألول
وحدة  DTUمستقبلة عند الدخول يف وقت العرض ،صفراً.
حقل من  2بتة ،(k=0,1) Nack[k] ،يشري إىل حالة آخر وحدتني  DTUيتم استقباهلما .وتشري ] Nack[0إىل حالة
2
آخر وحدة  DTUيتم استقباهلا ،وتشري ] Nack[1إىل حالة الوحدة قبل األخرية اليت يتم استقباهلا .وتكون Nack[k]=0
إذا مت اإلشعار باستالم وحدة نقل البيانات وإال تكون .Nack[k]=1
حقل من  5بتات ،ConsecutiveGoodDTUs ،يشري إىل ما يلي:
3
 إذا كانت ] ،0=Nack[1يشري هذا احلقل إىل عدد وحدات  DTUقبل الوحدة قبل األخرية املستقبلة اليت يتماإلشعار باستالمها .فإذا كان العدد أكرب من  ،31يضبط هذا احلقل عند .31
 إذا كانت  ،Nack[1]=1يشري هذا احلقل إىل عدد وحدات نقل البيانات املتتابعة املشعر باستالمها ،حيث جيرعد الوحدات املتتابعة بدءاً من وحدات نقل اإلرسال ( lbانظر البند  )6.8اليت تسبق الوحدة قبل األخرية املستلمة.
14
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.5-8  وتوصف البنية الكلية يف الشكل. بتة12 وتتم محاية تلك احلقول بإطناب قدره
 بتةbits
12
12

بتات
5 bits5

بت
2تان
bits

بتات
5 bits5

Redundancy[11:0]
[11:0] إطناب

ConsecutiveGood
DTUs[4:0]

Nack[1:0]

AbsoluteDTU
CountLsbs[4:0]

RrcCodeword[23:0]

G.998.4(10)_F8-5

 بنية ومحتوى مشفر قناة عودة إعادة االتصال- 5-8 الشكل
: أي،وتنقل البيانات أوالً يف أقل البتات داللة ملشفر قناة عودة إعادة االتصال
AbsoluteDTUCountLsbs[4:0]=
RrcCodeword[4:0]
Nack[1:0]=
RrcCodeword[6:5]
ConsecutiveGoodDTUs[4:0] =
RrcCodeword[11:7]
Redundancy[11:0]=

RrcCodeword[23:12]

.kbit/s 96  قدرهRRC  يصبح معدل قناة،kHz 4  مبعدل رموز قدره- مالحظة

.6-8  يف الشكلConsecutiveGoodDtus وترد أمثلة على تقييمات احلقل
12

11

7

11

0

4

0

ConsecutiveGoodDTUs

5

4

0

AbsoluteDTUCountLsbs

n+1

Last
received
DTU
آخر
مستقبلة
DTU وحدة

UNKNOWN
غري معروفة

n

ACK

0

غري معروفة
UNKNOWN

1

قبل األخرية
وحدة
DTUlast
Second
to the
(i.e.
last-1)
DTU NACK
املستقبلة (أي
)last-1received

ملعلمة
 من ا،ReTX
The ReTX transmitter
derives,
from يشتق مرسل
ConsecutiveGoodDTUs
= 28, that DTU (n-3)
 إشعار املستقبِل بعدم،ConsecutiveGoodDTUs
= 28
has been Nacked by the receiver.
بشأن
معلومات
توجد
ال
.
DTU
(n-3)
وحدة
استالم
No information about DTUs (n-2) and (n-1).
.(n-1)( وn-2) DTU وحدات

غري معروفة
UNKNOWN

NACK

ACK

ACK

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1

ACK

ACK

UNKNOWN
غري معروفة

n-31 n-30

0

n+1

ConsecutiveGoodDTUs = 28

UNKNOWN
غري معروفة

Status
DTU
حالة
وحدات
DTU

)31 رتاضيةIb(افdefault
السابقة (بقيمة
ib preceeding
DTU وحدات
31) DTUs
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UNKNOWN
غري معروفة

n+1

= lb  حيثConsecutiveGoodDtus  أمثلة على تقييم الحقل- 6-8 الشكل
التصويب/ITU-T G.998.4 (2015) التوصية

:B المثال

0

UNKNOWN
غري معروفة

n

ACK

ACK

ACK

n-3 n-2 n-1

ACK

ACK

NACK

UNKNOWN
غري معروفة

UNKNOWN
غري معروفة

UNKNOWN
غري معروفة

UNKNOWN
غري معروفة

31

0

ACK

ConsecutiveGoodDTUs = 27

UNKNOWN
غري معروفة

Status
وحدات
DTU

حالةDTU
DTU وحدة

Example B: RRC = | ConsecutiveGoodDTUs = 27 | NACK[1]=0 | NACK[0]=0 | AbsoluteDTUCountlsb = n+1 |

n-31 n-30 n-29 n-28 n-27

المثال

4

UNKNOWN
غري معروفة

إطناب

Redundancy

6

NACK[0]

23

NACK[1]

RRC

Example A: RRC = | ConsecutiveGoodDTUs = 28 | NACK[1]=1 | NACK[0]=0 | AbsoluteDTUCountlsb = n+1 | :A

G.998.4(10)_F8-6

1.4.8

تدميث حقل قناة عودة إعادة اإلرسال

تنشأ وصلة متديد افرتاضية لوحدات  DTUاملستقبلة عندما يفرتض استقبال  33وحدة نقل بيانات بشكل صحيح قبل الدخول
يف وقت العرض ،بدون احلاجة إىل إعادة اإلرسال.
2.4.8

وصف شفرة غولي الموسعة

حتتوي بتات اإلطناب اخلاصة مبشفر قناة  ،]b12 b13 ... b23[ ،RRCعلى بتات للتحقق من شفرة غويل املوسعة ( )12 ،24املع ّدلة.

وبالنسبة لرتل قناة  RRCاملنقول عرب رسالة بيانات مكونة من  12بتة ،حتتسب بتات إطناب شفرة غويل ] [b13 b14 ... b23باستعمال
العملية التالية يف ):GF(2
C(D) = M(D)  D11 modulo G(D),

حيث  Dهي عامل التأخر ،و
M(D) = b0D11 + b1D10 + … + b10D + b11

هي القيمة املتعددة احلدود لرسالة البيانات ،و
G(D) = D11+ D9 + D7 + D6 + D5 + D + 1

هي القيمة املتعددة احلدود املولدة
= b17D10 + b18D9 + b22D8 + b21D7 + b14D6 + b19D5 + b23D4 + b13D3 + b20D2 + b15D + b16

)C(D

هي القيمة املتعددة احلدود الختبار التعادلية.
ومتثل البتة  b12بتة التعادل الكلية حمتسبة بالقيمة ) GF(2على النحو التايل:
23

 bk

k 13

5.8

11

 bk 

k 0

b12 

دورة الذهاب والعودة

تنقسم دورة الذهاب والعودة يف كل اجتاه إىل جزئني :جزء ناجم عن مرسل وحدات  ،DTUويطلق عليه نصف دورة ذهاب وعودة
املرسل ويشار إليه بالرمز  ،HRTtxوجزء ناجم عن مستقبِل وحدات  ،DTUويطلق عليه نصف دورة ذهاب وعودة املستقبِل ،ويشار
إليه بالرمز  .HRTrxوكال النصفان لدورة الذهاب والعودة يتضمنان جزءاً يعرب عنه برمز  DMTويشار إليهما بالرمزين HRTtxS
و HRTrxSوحيتسب جزء فيهما بوحدة نقل البيانات ويشار إليه بالرمزين  HRTtxDو.HRTrxD
يعرف جزء الرمز اخلاص بنصف دورة املستقبِل ،HRTrxS ،بأنه الزمن األقصى برمز  DMTمقيساً عند الواجهة البينية  Uبني آخر
و ّ
D
بتة مستقبلة لوحدة نقل البيانات والعدد املطلق  k+HRTrxوإرسال أول قناة  RCCحتمل معلومات عن وحدة نقل البيانات بالعدد
املطلق  .kويتم تقريب القيمة إىل أقرب عدد صحيح.
يعرف جزء الرمز اخلاص بنصف دورة املرسل ،HRTtxS ،بأنه الزمن األقصى برمز  DMTمقيساً عند الواجهة البينية  Uبني استقبال
و ّ
D
أول قناة  RRCحتتوي على طلب إلعادة إرسال وحدة نقل البيانات بعدد مطلق  kوأول بتة لوحدة نقل البيانات املرسلة HRTtx
قبل إعادة اإلرسال الفعلية لوحدة نقل البيانات املرسلة بالعدد املطلق  .kوتفرتض هذه القيمة إرسال وحدة نقل البيانات املعاد
إرساهلا يف أسرع وقت ممكن ،أي عدم تأخريها بواسطة آلة حالة اإلرسال ،وعدم تعطيلها بإرسال وحدة نقل البيانات احلالية على
الواجهة البينية  .Uويتم تقريب القيمة ألقرب عدد صحيح.
وحتتسب كال القيمتني  HRTrxSو HRTtxSبافرتاض عدم إرسال أي رمز تزامن يف أي اجتاه من إرسال النغمة  DTUبالعدد املطلق
وإعادة إرساهلا.
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k

وبناءً على تعريف أنصاف دورات الذهاب والعودة ،حيتسب احلجم األدين لطابور اإلرسال  Qtx,minعلى النحو التايل:
 HRTtxS  HRTrxS  1
D
D
Qtx, min  
  HRTtx  HRTrx  1
Q

S
1



ويوضح الشكل  7-8هذه العالقة.

مالحظة  -يراعي الرمز اإلضايف يف وظيفة التقريب االختالل احملتمل لرموز التزامن بني اجتاهي املنبع واملصب .وميكن إزالة هذا الرمز اإلضايف يف حالة
S
D
 HRTrx
  HRTrx
تنسيق رموز التزامن يف اجتاه إرسال وحدة  DTUمع رموز التزامن يف اجتاه قناة  RRCيف نطاق يرتاوح بني  1  Q  S1  -
و  - HRTtxS  HRTtxD  Q  S1  1لرموز  ،DMTحيث يشري ظهور قيمة موجبة إىل رمز تزامن يف اجتاه إرسال وحدة  DTUبعد رمز التزامن
يف اجتاه قناة .RRC





<= HRTs_tx
’k

k’-HRTd_tx
<=Qtx

’k

k’-HRTd_tx

k+HRTd_rx

k+1

DTU

k

DMT

DMT

اجتاه
DTU

direction
DTU

اجتاه

RRC
direction
RRC

<= HRTs_rx
G.998.4(10)_F8-7

الشكل  -7-8العالقة بين تعريف نصف دورة الذهاب والعودة والقيمة الدنيا

Qtx

يتم احلصول على زمن دورة الذهاب والعودة الكاملة ) (RTTمبا يف ذلك مسامهة املستقبِل واملرسل ،والذي يعرب عنه بامليلي ثانية،
باملعادلة التالية:
Qtx, min  Q  S1
fs

RTT 

حيث  fsهو معدل رمز البيانات املعرب عنه بالرمز .ksymbols/s
6.8

معلمات التحكم في إعادة اإلرسال

1.6.8

معلمات التحكم

تعرف معلمات التحكم يف إعادة اإلرسال يف اجلدول .1-8
ّ

الجدول  - 1-8معلمات التحكم لوظيفة إعادة اإلرسال

المعلمة
FramingType
Q
V
HRTtxS
HRTtxD
HRTrxS
HRTrxD
Qtx
Lb

التعريف

نوع ترتيل وحدات .DTU
عدد كلمات الشفرة ريد-سولومون لكل وحدة .DTU
عدد أمثونات احلشو لكل وحدة .DTU
جزء الرمز لنصف دورة ذهاب وعودة املرسل املعرب عنه برموز  DMTكما يرد تعريفه يف البند .5.8
جزء وحدة  DTUلنصف دورة ذهاب وعودة املرسل املعرب عنه برموز  DMTعلى النحو احملدد يف البند .5.8
جزء وحدة الرمز لنصف دورة ذهاب وعودة املستقبِل املعرب عنه برموز  DMTعلى النحو احملدد يف البند .5.8
جزء وحدة  DTUلنصف دورة ذهاب وعودة املستقبِل املعرب عنه برموز  DMTعلى النحو احملدد يف البند .5.8
التأخر يف وحدة  DTUبني إرسالني متعاقبني لنفس الوحدة  DTUاليت يفرتضها املستقبِل ألغراض آلة احلالة
املرجعية.
قيمة النظرة الراجعة (انظر البند .)4.8
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2.6.8

التشكيالت السليمة

تتمثل التشكيالت السليمة لوظيفة إعادة اإلرسال يف إعادة تشكيل كل معلمة حتكم ترد إحد قيمها السليمة يف اجلدول .2-8
الجدول  - 2-8التشكيالت السليمة لوظيفة إعادة اإلرسال
المعلمة
FramingType
HRTtxS

HRTtxD
HRTrxS

HRTrxD
Qtx
lb

3.6.8

القدرة
القيم السليمة هي القيم  1و 2و 3و.4
القيم السليمة هي أي عدد صحيح من  0إىل  15إذا كانت التوصية املرتبطة هي التوصية ] [ITU-T G.992.3أو
] [ITU-T G.992.5أو ] [ITU-T G.993.2باستثناء املواصفة .30a
والقيم السليمة هي مجيع مضاعفات الرقم  2من  0إىل  30إذا كانت التوصية املرتبطة هي التوصية
] [ITU-T G.993.2مع املواصفة .30a
القيم السليمة هي أي عدد صحيح من  0إىل .2
القيم السليمة هي أي عدد صحيح من  1إىل  16إذا كانت التوصية املرتبطة هي إحد التوصيات
] [ITU-T G.992.3أو ] [ITU-T G.992.5أو ] [ITU-T G.993.2باستثناء املواصفة .30a
والقيم السليمة هي مجيع مضاعفات العدد  2من  0إىل  32إذا كانت التوصية املرتبطة هي التوصية
] [ITU-T G.993.2مع املواصفة .30a
القيم السليمة هي أي عدد صحيح من  0إىل .2
القيم السليمة هي أي عدد صحيح من  1إىل  .63ويتوافق التشكيل السليم مع الذاكرة على النحو احملدد يف
امللحق املرتبط.
القيم السليمة هي أي عدد صحيح من  1إىل .31
ويكون التشكيل السليم هو ).lb ≤ min(31,Qtx

التشكيالت اإللزامية

التشكيالت اإللزامية لوظيفة إعادة اإلرسال املقرر دعمها هي جمموعة فرعية للتشكيالت السليمة .وتتمثل يف تشكيالت كل معلمة
حتكم ترد إحد قيمها اإللزامية يف اجلدول .3-8
الجدول  - 3-8التشكيالت اإللزامية لوظيفة إعادة اإلرسال
المعلمة
FramingType
Qtx
lb

4.6.8

القدرة
يدعم املرسل نوع الرتتيل  1وواحد على األقل من أنواع الرتتيل  2و 3و.4
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.

اختيار قيم المعلمات

تعرف آلة حالة اإلرسال املرجعية حبيث تسمح للمستقبل باشتقاق إعدادات مسري إعادة اإلرسال ( )L ،R ،V ،Q ،Hوزمن تأخر
ّ
الطابور ) .(Qtxوتستند هذه اإلعدادات إىل القيود التالية:
القيود املتعلقة مبعلميت التأخر التاليتني delay_min :و.delay_max
القيود املتعلقة بقيم الضوضاء النبضية التالية INP_min :و INP_min_reinو.iat_rein_flag
القيود املتعلقة بقيمة الضوضاء التالية.SNR_margin :
القيود املتعلقة باملعدل.
مالحظة  -ينبغي أن يأخذ املرسل احتياطاته ليتسم بالصالبة يف مواجهة تداخل الرتددات الراديوية غري الثابتة.

وتعيد آلة حالة اإلرسال املرجعية إرسال أي وحدة  DTUال يتم اإلشعار باستالمها كعدد ثابت من وحدات  ،Qtx ،DTUبعد
آخر إرسال لنفس وحدة  .DTUوال يعاد إرسال أي وحدة  DTUال يتم اإلشعار باستالمها بعد أول إرسال لنفس وحدة DTU
18
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زائداً القيمة  .delay_maxوبالتايل ،ال ميكن إعادة إرسال أكثر من القيمة

باستعمال آلة حالة اإلرسال املرجعية.

 delay _ max  f s 
 NRET  لنفس وحدة DTU

 Qtx  Q  S


وتعتمد احلماية من الضوضاء النبضية الفعلية اليت يبلغ عنها املرسل على آلة حالة املرسل الفعلية .وجيوز أن تعيد آلة حالة املرسل
الفعلية إرسال وحدات  DTUعلى فواصل زمنية خمتلفة عن وحدات  DTUذات القيمة  .Qtxوميكن العثور على أمثلة آالت احلالة
هذه يف التذييل  .Iوجيوز أن ختتلف عن القيم احملتسبة من الصيغة املشتقة من آلة احلالة املرجعية .وتكون قيمة احلماية من الضوضاء
النبضية الفعلية املبلغ عنها يف القاعدة  MIBهي تلك املشتقة بواسطة املرسل.
9

وظيفة

PMS-TC

يتألف النموذج الوظيفي لتقارب اإلرسال  PMS-TCمن مسريي كمون اثنني .ولكن يقيد تعدد إرسال البيانات اإلضافية وبيانات
املستعملني على النحو املوضح أدناه.
وال حيتوي مسري الكمون  0#إال على قناة البيانات اإلضافية وال حيتوي على أي بيانات للمستعملني (أي أن  .)0=B0nويدعم
مسري الكمون هذا التصحيح األمامي لألخطاء والتشذير .وال يسمح إال لعدد خمفض من تركيبات  Lو Nو Rو Dيف مسري
الكمون .وحتدد هذه الرتكيبات يف امللحقات ذات الصلة.
وال حيمل مسري الكمون  1#إال بيانات املستعملني على املوجة احلاملة ( 0#أي أن  B1n=0للقيمة  )n≠0وحيمى بإعادة اإلرسال.
ويستخدم مسري الكمون  1#ترتيل وحدات  DTUعلى النحو املوضح يف البندين  1.8و.2.8
ويصف البند  3.9تعدد إرسال مسريي الكمون وقناة .RRC
1.9

المخلِّط

يتطابق خملط اخلدمة  PMS-TCملسري الكمون  1#مع خملط خدمة  PMS-TCاحملدد بالتوصية املرتبطة (البند  2.9بالتوصية
] ،[ITU-T G.993.2والبند  3.1.7.7بالتوصية ] )[ITU-T G.992.3ولكن يعاد ضبط حالته إىل الصفر عند البتة األوىل لكل
وحدة  .DTUويعاد ضبط املخلط حبيث يتماثل أول أمثونني لكل وحدة  DTUقبل أو بعد التخليط .وبالنسبة لوحدة  DTUمن
معرف التتابع ) (SIDو TSيف املستقبِل قبل إزالة التخليط.
نوع الرتتيل  1و ،2يتيح ذلك فك تشفري ّ
2.9

التصحيح األمامي لألخطاء

بالنسبة للتشغيل وفقاً امللحق  ،Aيكون التصحيح األمامي لألخطاء هو نفسه الوارد بالتوصية ] .[ITU-T G.992.3ويكون التشذير
املستخدم على مسري الكمون  0#هو نفس التشذير التالفيفي احملدد بالتوصية ].[ITU-T G.992.3
وبالنسبة للتشغيل وفقاً للملحق  ،Bيكون التصحيح األمامي لألخطاء هو نفسه الوارد بالتوصية ] .[ITU-T G.992.5ويكون
التشذير املستخدم على مسري الكمون  0#هو نفس التشذير التالفيفي احملدد بالتوصية ].[ITU-T G.992.5
وبالنسبة للتشغيل وفقاً للملحق  ،Cيكون التصحيح األمامي لألخطاء هو نفسه الوارد بالتوصية ] .[ITU-T G.993.2ويكون
التشذير املستخدم على مسري الكمون  0#نفس التشذير التالفيفي احملدد بالتوصية ].[ITU-T G.993.2
ويكون التشذير املستخدم على مسري الكمون  1#هو تشذير الفدرات .وتتخذ فدرة التشذير حجم  D1 × NFECبايتة ،حيث
هي طول مشفرة ريد-سولومون ،و D1هي عمق التشذير .فإذا كانت  ،D1=1فإن فدرة التشذير تساوي مشفر ريد-سولومون.
وإذا كانت ( D1=Qعدد كلمات الشفرة ريد-سولومون لكل وحدة  )DTUتساوي فدرة التشذير وحدة  .DTUوتقع كل بايتة Bk
داخل فدرة التشذير (دخل عند املوقع  ،kمع وقوع الدليل  kيف الفاصل  0إىل  )D1 × NFEC – 1عند خرج وظيفة التشذير عند
املوقع  lالناتج عن املعادلة  ،l = i × D1 + j 1حيث  i = k MOD NFECو) .j = floor(k / NFECويبني الشكل  a1-9مشذر الفدرات.
NFEC
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الدخل (كتابة)
)Input (write
)
(الدليل  i=0إىل N-1
)(index i = 0 to N–1

(بايتات)
=NFEC
N
)= NFECN(bytes

B(D–1)×N+2
}{/=3×D–1

B(D–1)×N
}{/=D–1

B(D–1)×N+1
}{/=2×D–1

(بايتات)
D=D1
)D=D1 (bytes

BD×N–1
}{/=D×N–1

...

B(D–1)×N+3
}{/=4×D–1

...

اخلرج (قراءة)

B2×N–1
}{/=(N–1)×D+1

...

BN+3
}{/=3×D+1

BN+2
}{/=2×D+1

BN+1
}{/=D+1

BN
}{/=1

)Output (read
إىل )D-1
(
(index
j =j=0
الدليل0 to
)D–1

BN–1
}{/=(N–1)×D

...

B3
}{/=3×D

B2
}{/=2×D

B1
}{/=D

Bk = 0
}{/=0

G.998.4(10)-Amd.2(12)_F9-1a

الشكل  - a1-9توضيح ِّ
مشذر الفدرات
3.9

معدِّد إرسال مسيرات الكمون

تطابق قناة  RCCعلى رتل البيانات أوالً .وبعدها ،تطابق مسريات الكمون حسب الرتتيب تقيداً بالتوصية املرتبطة .ويرد وصف
تعدد إرسال قناة  RRCيف الشكل  1-9بالتوصية ] [ITU-T G.993.2والشكل  2-9يف التوصيتني ][ITU-T G.992.3
و].[ITU-T G.992.5
صوان املسري

صوان املسري

p=1 of path p = 1
Buffer

L1 bits

G.998.4(10)_F9-1

L0 bits

Buffer
p=0 of path p = 0

بقيمة
RRC
RRC
24
bitsبتة24

Data
+1
K+1 frame
تلkالبيانات
ر

L1 bits

L0 bits

بقيمة
RRC
RRC
24
bitsبتة24
Data
تلframe k
ر-1
البيانات K-1

رk
Data
تل frame
البيانات K

الشكل  - 1-9تعدد إرسال قناة  RRCومسيرات الكمون بالتوصية
صوان املسري

صوان املسري

p=0 of path p = 0
Buffer

L0 bits

G.998.4(10)_F9-2

L1 bits

p=1 of path p = 1
Buffer

بقيمة
RRC
RRC
24
bitsبتة24

Data
ر+1
K+1 frame
تلkالبيانات

L0 bits

L1 bits

بقيمة
RRC
RRC
24
bitsبتة24

Data
رتلframe k
البيانات K

الشكل  - 2-9تعدد إرسال قناة  RRCومسيرات الكمون في التوصيتين
4.9

ITU-T G.993.2

Data
frame
ت K-1
ر-1تل kالبيانا

 ITU-T G.992.3وITU-T G.992.5

معلمات الترتيل

يعرف نوعان من معلمات الرتتيل على النحو التايل:
ترد معلمات الرتتيل ملسريي الكمون يف القسمني الواردين أدناه .و ّ
معلمات الرتتيل األولية :هي املعلمات اليت يتم تبادهلا أثناء التدميث.
معلمات الرتتيل املشتقة :هي املعلمات اليت ميكن احتساها باستعمال املعلمات األولية كدخل .وميكن استعمال املعلمات
املشتقة للتحقق من معدالت البيانات أو أي قيود إضافية على سالمة املعلمات األولية.

20
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1.4.9

المعلمات األولية

يوضح اجلدول  1-9املعلمات األولية.
الجدول  - 1-9معلمات الترتيل األولية
التعريف

المعلمات

عدد األمثونات لكل رتل  MDFمن القناة احلاملة  nيف مسري الكمون .p
Bpn
وميكن أن يتفاوت العدد الفعلي لألمثونات يف رتل  MDFيف مسري الكمون  1بني القيمتني  B1n-V-W-2و،B1n +1
استناداً إىل نوع ترتيل وحدات نقل البيانات.
بنية ترتيل وحدات نقل البيانات (املالحظة .)1
FramingType
عدد كلمات الشفرة ريد-سولومون لكل وحدة نقل بيانات (املالحظة .)1
Q
عمق التشذير ملسري الكمون 1#
D1
عدد بايتات احلشو لكل وحدة نقل بيانات (املالحظة .)1
V
عدد أمثونات اإلطناب لكل مشفر ريد-سولومون يف مسري الكمون ( p#املالحظة .)2
Rp
عدد أرتال  MDFلكل مشفر ريد-سولومون (املالحظة .)2
Mp
عدد البتات من مسري الكمون  p#املرسلة بكل رمز بيانات (املالحظة .)2
Lp
إمجايل عدد األمثونات اإلضافية يف رتل فرعي ( OHاملالحظة .)3
Gp
عدد أرتال  MDFاليت حتمل أمثونات إضافية .Gp
Tp
المالحظة  - 1ال تنطبق هذه املعلمة إال على مسري الكمون .1#
المالحظة  - 2حيتوي مسري الكمون  #0على حركة البيانات اإلضافية فقط .وتقيد القيم السليمة هلذه املعلمة يف مسري الكمون  0#على النحو
الوارد وصفه يف امللحقات.
تعرف هذه املعلمة إذا كانت التوصية املرتبطة هي إحد التوصيتني ] [ITU-T G.992.3أو ] .[ITU-T G.992.5ويف هذه
المالحظة  - 3ال ّ
احلالة ،تفرتض املعلمة املكافئة قيمة خاصة قدرها  0أو ( 1انظر اجلدول .)3-9
2.4.9

المعلمات المشتقة

ترد املعلمات املشتقة يف اجلدول .2-9
الجدول  - 2-9معلمات الترتيل المشتقة
المعلمة
W

NFECp

التعريف
األمثونات اإلضافية لوحدات  DTUاملرتبطة بإدخال التحقق من اإلطناب الدوري:
–  0=Wللقيمة 1 = FramingType
–  1=Wللقيمة  2 = FramingTypeأو 3
–  2=Wللقيمة  4 = FramingTypeعندما تكون التوصية املرتبطة إحد التوصيتني ][ITU-T G.992.3
أو ].[ITU-T G.992.5
–  8=Wللقيمة  4 = FramingTypeعندما تكون التوصية املرتبطة هي التوصية ].[ITU-T G.993.2
حجم مشفر ريد-سولومون:

G  
N FEC1  M1   B10   1    R1
 T1  


G 
N FEC0  M 0   0   R0
 T0 

حسب املتعارف عليه ،القيمة

 G1 
 
 T1 

تساوي  1إذا كانت .G1 = T1 = 0
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الجدول  - 2-9معلمات الترتيل المشتقة
التعريف

المعلمة
H

عدد بايتات احلمولة النافعة لكل مشفر ريد-سولومون يف إحد وحدات نقل البيانات:

Sp

عدد رموز البيانات لكل مشفر ريد-سولومون ملسري الكمون :p

H  N FEC1  R1

8  N FECp
Lp

DTUframingOH

Sp 

البيانات اإلضافية النسبية الناجتة عن ترتيل وحدات نقل البيانات:
V W  2
QH

fDMT

fs

TDRp

معدل إرسال رموز خدمة  DMTبالكيلوهرتز.
–  kHz 4,3125*16/17 = fDMTإذا كانت التوصية املرتبطة إحد التوصيتني ][ITU-T G.992.3
أو ].[ITU-T G.992.5
–  fDMTتكون على النحو احملدد يف البند  4.4.10بالتوصية ] [ITU-T G.993.2إذا كانت التوصية املرتبطة هي
التوصية ].[ITU-T G.993.2
معدل إرسال رموز البيانات بالكيلوهرتز.
–  kHz 4 = fsإذا كانت التوصية املرتبطة هي إحد التوصيتني ] [ITU-T G.992.3أو ].[ITU-T G.992.5
–  fsتكون على النحو احملدد يف البند  4.4.10بالتوصية  ITU-T G.993.2إذا كانت التوصية املرتبطة
هي ].[ITU-T G.993.2
جمموع معدل البيانات لكل مسري بيانات بالكيلوبت/ثانية:

TDR p  L p  f s

TDR

جمموع معدل البيانات بالكيلوبت/ثانية:
 TDR   TDR p  24  f sإذا كانت القناة  RCCحاضرة يف هذا االجتاه.
p

 TDR   TDR pإذا كانت  RCCغائبة يف هذا االجتاه.
p

NDRp

معدل البيانات الصايف لكل مسري كمون:

ORp

يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال
ويف حالة تعطيل إعادة اإلرسال ،حيدد معدل البيانات الصايف لكل كمون بالتوصية املرتبطة.
معدل البيانات اإلضافية لكل مسري كمون:

H
NDR1  L1  f s   1  DTUframingOH 
N
حبيث .NDR0 = 0

G0  M 0
S0  T0

OR0  8  f s 

 ،حبيث .OR1 = 0
يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال،
يعرف معدل البيانات اإلضافية لكل مسري بيانات بالتوصية املرتبطة.
ويف حالة تعطيل إعادة اإلرسالّ ،
ADRp

ADR

معدل البيانات اإلمجايل لكل مسري كمون:
. ADRp  NDR p  ORp kbit/s

معدل البيانات الصايف:

 ADRp  12  f s

ADR 

p

 ADRp
p

22

ADR 

 kbit/sإذا كانت القناة  RRCحاضرة يف هذا االجتاه.

 kbit/sإذا كانت قناة  RRCغائبة يف هذا االجتاه.
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الجدول  - 2-9معلمات الترتيل المشتقة
المعلمة
RTxOH

التعريف
البيانات اإلضافية إلعادة اإلرسال الالزمة للحماية من أسوأ بيئة ضوضاء نبضية على النحو الوارد تشكيله يف قاعدة
 MIBوالضوضاء الثابتة.
حبيث
إذا كانت

RTxOH  REIN _ OH  SHINE _ OH  STAT _ OH

1

INP_min_rein >0: REIN _ OH   INP _ min_ rein  1  Q  S    f DMT  
1 



Q  S1


  f REIN  

هي تردد تكرار الضوضاء النبضية الكهربائية املتكررة بالكيلوهرتز .وإذا كانت

حيث ،fREIN

INP_min_rein=0

REIN_OH=0

إذن

SHINE _ OH  SHINEratio
STAT _ OH  104
ETRu

النسخة غري احملدودة لإلنتاجية املتوقعة بالكيلوبت/ثانية:

ETR

اإلنتاجية املتوقعة بالكيلوبت/ثانية:

(1  RTxOH )  NDR

)ETR  min(ETRu, ETR _ max

3.4.9

التشكيالت السليمة

يوضح اجلدول  3-9القيم السليمة ملعلمات الرتتيل وأي قيود إضافية.
الجدول  - 3-9التشكيالت السليمة لمعلمات الترتيل
المعلمة
Bpn
FramingType
Q

D1

V
Rp
Mp
Lp
Gp

Tp

التعريف
قيم  B10السليمة هي أي عدد صحيح من  0إىل .254
والقيمة السليمة لكل من  B00و B01و B11هي .0
القيم السليمة هي  1و 2و 3و 4املوافقة ألنواع الرتتيل من  1إىل ( 4انظر البند -1.1.8البند .)4.1.8
قيم  Qالسليمة هي أي عدد صحيح من  1إىل  64إذا كانت التوصية املرتبطة ].[ITU-T G.993.2
قيم  Qالسليمة هي أي عدد صحيح من  1إىل  16إذا كانت التوصية املرتبطة هي إحد التوصيتني
] [ITU-T G.992.3أو ].[ITU-T G.992.5
وفضالً عن ذلك ،تكون التشكيالت السليمة للقيمة  Qحبيث  0.5 ≤ Q×S1 ≤ 4يف احلالة .L0
قيمة  D1السليمة الوحيدة هي  1إذا كانت التوصية املرتبطة هي إحد التوصيتني ] [ITU-T G.992.3أو ].[ITU-T G.992.5
قيم  D1السليمة هي أي عدد صحيح من  1إىل  64إذا كانت التوصية هي ] ،[ITU-T G.993.2ولكن تقيد مبجموعة
من القيم اليت ينصح ها املرسل (انظر البندين  1.1.2.Cو .)1.2.2.Cوباإلضافة إىل ذلك ،تكون قيم  D1السليمة
حبيث  D1 = Qأو .D1 = 1
قيم  Vالسليمة هي أي عدد صحيح من  0إىل .15
قيم  R1السليمة هي  0أو  2أو  4أو  6أو  8أو  10أو  12أو  14أو .16
قيم  R0السليمة معرفة يف امللحقات  Aو Bو.C
قيمة  M1السليمة هي لنوع الرتل =  1أو  2أو .3
ترد قيمة  M1السليمة يف البند  4.1.8للقيمة .4 = FramingType
قيم  L1السليمة هي نفسها القيم السليمة ملسري الكمون  0#احملدد بالتوصية املرتبطة.
تعرف قيم  L0السليمة يف امللحقات  Aو Bو.C
و ّ
تعرف قيم  G0السليمة يف امللحق  Cإذا كانت التوصية املرتبطة هي .ITU-T G.993.2
ّ
وقيمة  G0السليمة هي  1إذا كانت التوصية املرتبطة هي إحد التوصيتني ] [ITU-T G.992.3أو ].[ITU-T G.992.5
وقيمة  G1السليمة هي  0للمعلمة  1 = FramingTypeأو  2أو .3
تعرف قيم  G1السليمة يف البند  4.1.8للمعلمة .4 = FramingType
و ّ
تعرف قيم  T0السليمة يف امللحقات  Aو Bو.C
ّ
قيمة  T1السليمة هي  0للمعلمة  1 = FramingTypeأو  2أو .3
تعرف قيم  T1السليمة يف البند  4.1.8للمعلمة .4 = FramingType
و ّ
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الجدول  - 3-9التشكيالت السليمة لمعلمات الترتيل
المعلمة

قيم  NFEC1السليمة هي أي عدد صحيح من
] [ITU-T G.992.3أو ].[ITU-T G.992.5
وقيم  NFEC1السليمة هي أي عدد صحيح من  32إىل  255إذا كانت التوصية املرتبطة هي ].[ITU-T G.993.2
تعرف قيم  NFEC0السليمة يف امللحقات  Aو Bو.C
و ّ
تتطابق القيم السليمة هلذه املعلمة مع القيم السليمة ملسري الكمون  #0الواردة بالتوصية املرتبطة.

NFECp

1

S1

4.4.9

التعريف
إىل

255

إذا كانت التوصية املرتبطة هي إحد التوصيتني

التشكيالت اإللزامية

يوضح اجلدول  4-9القيم اإللزامية ملعلمات الرتتيل .وتنطبق القيم اإللزامية على الدعم لد املرسل.
الجدول  - 4-9التشكيالت اإللزامية لمعلمات الترتيل
المعلمة
Bpn
FramingType

Q
D1
V
Rp
Mp
Lp
Gp
Tp
NFECp
S1

القدرة
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
بالنسبة للمرسل ،تدعم القيمة  ،1 = FramingTypeوعلى األقل إحد قيم املعلمة  FramingTypeاألخر
( 2أو  3أو .)4
وبالنسبة للمستقبل ،يُدعم إما نوع الرتتيل  1أو أنواع الرتتيل  2و 3و.4
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
القيمة اإللزامية الوحيدة للمعلمة  D1هي .1
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع قيم  L0السليمة.
وتتطابق قيم  L1السليمة مع القيم اإللزامية ملسري الكمون  0#بالتوصية املرتبطة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
يتعني دعم مجيع القيم السليمة.
تتطابق القيم اإللزامية مع القيم اإللزامية احملددة يف مسري الكمون  0#الواردة بالتوصية املرتبطة.

 5.9الحماية من الضوضاء النبضية
خالل عملية التدميث ،خيتار املستقبِل قيم معلمات الرتتيل اليت تكفل احلماية من أسوأ حاالت بيئة الضوضاء النبضية اليت تعرفها
معلمات القاعدة  MIBاملرتبطة.
وتشمل معلمات القاعدة  MIBهذه ما يلي:
 :INP_minهي احلد األدىن من احلماية من الضوضاء النبضية  ،SHINEالذي يعرب عنه برموز  DMTعند النقطة
املرجعية .
 :INP_min_reinهي احلد األدىن من احلماية من الضوضاء النبضية  ،REINالذي يعرب عنه برموز  DMTعند النقطة
املرجعية .
 :fREINهي الرتدد التكراري للضوضاء  REINالذي يعرب عنه بالكيلوهرتز .وميكن احلصول على قيمتني فقط (0,1
و )kHz 0,12وتشكالن من خالل املعلمة .iat_rein_flag
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وتفرتض أسوأ حاالت بيئة الضوضاء النبضية ما يلي:
تتسبب كل ضوضاء يف إعادة إرسال مجيع وحدات نقل البيانات اليت ترتاكب مع النبضة؛
متثل كل ضوضاء الطول األقصى (إما برموز  DMTللمعلمة  INP_minأو املعلمة  INP_min_reinحسب نوع النبضة)؛
يفرتض أن تكون نبضات  SHINEمنعزلة.
والشتقاق إعدادات املرتل ،يفرتض املستقبِل منوذج املرسل املرجعي الوارد وصفه يف البند  4.6.8وأسوأ حاالت بيئة الضوضاء النبضية.
وحتدد البنود التالية قائمة بالقيود املتعلقة مبعلمات الرتتيل اليت يتعني استيفاؤها لتحقيق الشرط الالزم .وختتلف القيود بناءً على
ما إذا كانت بيئة الضوضاء النبضية تتألف من نوع نبضة وحيد (إما  REINأو  )SHINEأو من بيئة ضوضاء نبضية تتألف من
النوعني  REINو SHINEكليهما.
1.5.9

بيئة الضوضاء النبضية من نوع  SHINEفقط أو  REINفقط

عندما تتألف بيئة الضوضاء من نوع واحد من النبضات ،يتعني أن تستويف معلمات الرتتيل القيود املبينة أدناه .ويف هذه الصيغ،
ينبغي تفسري املعلمة  INP_minعلى أهنا إما ( INP_minاليت تصف احلماية من الضوضاء النبضية من نوع )SHINE
أو ( INP_min_reinاليت تصف احلماية من الضوضاء النبضية  ،)REINحسب نوع بيئة الضوضاء.
1

قيد دورة ذهاب وعودة طابور إرسال إعادة اإلرسال:
S
 HRTtxS  HRTRx
 1
DTU
DTU
Qtx  
  HRTTx  HRTRx  1
S

Q
1



2

إعادة جدولة إعادة إرسال  FIFOعند املستقبِل .ويتعني وجود عدد صحيح  Nret ≥ 1حبيث يستوىف القيدان التاليان:
أ
ب

3

Nret  Qtx  S1  Q  delayMax f DMT   delayMax f sync 

 INP _ min 
Nret  Qtx  
 1
 S1  Q 

إذا كانت  INP_min_REINأكرب من  ،0يدرج قيد  REINإضايف:

  1
f DMT
INP _ min_ rein 
1 
  f sync   
 1
 INP _ min_ rein   


f REIN
f DMT
  f REIN

  S1  Q 

 
Nret  Qtx   
 

يف املعادلتني الواردتني أعاله ،متثل  fsyncمعدل تكرار رمز املزامنة بالكيلوهرتز.

مالحظة – توفر إعادة اإلرسال تصحيحاً لنبضات ضوضاء  SHINEبالطول  INP_minوتتضمن وقتاً فاصالً أكرب من .delay_max+(S1 × Q × Qtx)/fs
2.5.9

بيئة الضوضاء النبضية  SHINEو REINالمختلطة

عندما تكون بيئة الضوضاء مكونة من مزيج من الضوضاء النبضية من النوعني
الرتتيل القيود الواردة أدناه.
قيد دورة الذهاب والعودة لطابور إعادة اإلرسال:
1

REIN

و ،SHINEفيتعني أن تستويف معلمات

S
 HRTtxS  HRTRx
 1
DTU
DTU
Qtx  
  HRTTx  HRTRx  1
S

Q
1



التوصية )/ITU-T G.998.4 (2015التصويب

(2017/08) 1

25

2

أ
ب
ج
3

إعادة جدولة إعادة اإلرسال
يُستوىف القيدان التاليان:

FIFO

عند املستقبِل .يتعني وجود عدد صحيح

Nret ≥ 2

وعدد صحيح

k≥1

حبيث

Nret  Qtx  S1  Q  delayMax  f DMT   delayMax  f sync

  k  f sync 

REIN   f REIN 





















rein
k  f DMT
_  Nret  Qtx   INP _S minو

  1  S1  Q  
Q
f
1

  ( k  1)  f


DMT  INP _ min_ rein    ( k  1)  INP _ min_ rein   f
  1  1
Nret  Qtx   



sync


f REIN
f DMT
 
  S1  Q 
  f REIN


القيد املتعلق بضوضاء  REINآللة حالة اإلرسال املرجعية:




  f

 
 Qtx   INP _ min_ rein   1  S1  Q   f DMT    sync 


S1  Q

 
 f REIN   f REIN 


القيد املتعلق بضوضاء  SHINEآللة حالة اإلرسال املرجعية:
 INP _ min 
 S  Q   1  ( Nret  1)  Qtx
 1


ويف املعادلتني السابقتني ،متثل  fsyncمعدل التكرار لرمز املزامنة بالكيلوهرتز.

مالحظة – توفر إعادة اإلرسال تصحيحاً لنبضات  SHINEبقيمة الطول  INP_minاليت تتضمن وقتاً فاصالً أكرب من .delay_max+( S1 × Q × Qtx)/fs
10

وظيفة الطبقة المعتمدة على الوسيط المادي

)(PMD

تتقيد وظيفة  PMDبالتوصية املرتبطة ،باستثناء األحكام الواردة أدناه.
1.10

تعريف متوسط الفاصل الزمني بين األخطاء

)(MTBE

يعرف اخلطأ على أنه فدرة مكونة من واحدة
متوسط الفاصل الزمين بني األخطاء ) (MTBEهو متوسط عدد الثواين بني خطأين .و ّ
أو أكثر من وحدات  DTUمتعاقبة غري مصححة.
وميكن افرتاض أن كل خطأ يف الضوضاء الثابتة يتكون من وحدة نقل بيانات تالفة واحدة .ويف تلك احلالة ،ميكن حساب
على النحو التايل:

MTBE



Measurement _ Time

MTBE  
 Number _ of _ uncorrecte d _ DTUs 

حيث:

 :MTBEيعرب عنها بالثواين
 :Measurement_Timeيعرب عنها بالثواين
 :Number_of_uncorrected DTUsعدد وحدات نقل البيانات اليت تكتشف أخطاؤها يف املستقبِل وال تصحح هذه األخطاء
بواسطة إعادة اإلرسال( .انظر  DTUمقابل  rtx-ucيف البند .)12
 :fsهي معدل رموز البيانات بالقيمة .ksymbols/s
وال تصح العملية احلسابية هذه إال بافرتاض وجود ضوضاء ثابتة.
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2.10

تعريف عام لهامش نسبة اإلشارة إلى الضوضاء

يعرف متوسط الفاصل الزمين بني األخطاء عند نقطة تشغيل هامش نسبة اإلشارة
يف حالة استعمال إعادة اإلرسال يف اجتاه معنيّ ،
إىل الضوضاء البالغة .dB 1
ولذلك ،فإن هامش نسبة اإلشارة إىل الضوضاء يساوي  dB 1زائداً الزيادة القصو (الكسب القياسي ،بالديسيبل) للكثافة الطيفية
لقدرة الضوضاء املرجعية ) (PSDيف مجيع الرتددات ذات الصلة ،واليت ال يقل فيها متوسط  MTBEلتيار  TPS-TCالنشيط عن
قيمة  MTBEالدنيا ( ،MTBE_minانظر البند  )3.10احملدد لتيار  TPS-TCهذا ،دون أي تغيري يف معلمات ( PMDمثالً ،البتات
والكسب) ومعلمات ( PMS-TCمثالً ،Lp ،معلمات التصحيح األمامي لألخطاء) وبإنتاجية خالية من األخطاء )(EFTR
تعرف  MTBEنسبة إىل خرج وظيفة تقارب اإلرسال  PMS-TCبعد إعادة
(انظر البند  ≥ )2.2.11اإلنتاجية املتوقعة ) .(ETRو ّ
اإلرسال (أي النقطة املرجعية .)1/1
وأثناء اختبار هامش نسبة اإلشارة إىل الضوضاء ،ال تطبق سو الضوضاء الثابتة (أي جيب غياب أي ضوضاء نبضية).
ويعتمد تعريف الشدة الطيفية لقدرة الضوضاء املرجعية على معلمة التحكم  SNRM_MODEعلى النحو الوارد تعريفه يف التوصيات
] [ITU-T G.992.3أو ] [ITU-T G.992.5أو ] ،[ITU-T G.993.2على التوايل.
3.10

تعريف المعلمة

MTBE_min

تعرف القيمة الدنيا ملتوسط الفاصل الزمين بني األخطاء ) (MTBEبأهنا  14 400ثانية (مبا يوافق متوسط قدره خطأ واحد لكل
ّ
أربع ساعات).
مالحظة  -هذه القيمة مستمدة من منتد النطاق العريض ] ،[b-TR-126وتوافق جودة أنظمة .HDTV

4.10

المعجل
اختبار MTBE
ّ

لتسهيل االختبار ،يتم حتديد منط اختبار خاص ،ال يطلب فيه املستقبِل إعادة إرسال البيانات وال ترسل بشكل مستقل من املرسل.
وجير هذا االختبار يف حالة وجود ضوضاء ثابتة فقط .ويدخل الطرف البعيد يف حالة االختبار بناءً على طلب ( eocانظر البندين
 1.3.1.3.Aو.)1.3.1.3.C
ويتم اختيار منط االختبار باستعمال اإلعداد  .RTX_ENABLE = RTX_TESTMODEويقحم الطرف البعيد يف هذه احلالة
بإرسال طلب تشخيصي من خالل قناة .eoc
تعرف املعلمة  PDTUبأهنا احتمال تعرض حاوية وحدات نقل البيانات للتلف ،أي عندما ال يتم استقبال وحدة  DTUبشكل
و ّ
صحيح يف إطار عملية إرسال وحيدة .وميكن حساها يف هذا النمط االختباري من عدادات وحدات  DTUعلى النحو التايل:
 Number _ of _ uncorrecte d _ DTUs 

PDTU  
Measurement _ Time / TDTU



حيث:

 :Measurement_Timeيعرب عنها بالثواين
 :TDTUهي الفرتة الزمنية لوحدة نقل بيانات معرباً عنها بالثواين
 :Number_of_uncorrected DTUsهي عدد وحدات نقل البيانات اليت يكتشف خطؤها يف املستقبِل ويكتشف عدم تصحيحها
نتيجة لغياب إعادة اإلرسال .وعليه ،يكون  Number_of_uncorrected DTUsيساوي

.Number_of_errored DTUs
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ويكون املتطلب املتعلق باملعلمة  ،PDTUيف هذا االختبار املعجل ،على النحو التايل:

12

8.3333  10 –3
 TDTU _ in _ DMT
fs



PDTU 

حيث  fsهو معدل الرموز باهلرتز.

مالحظة  -يوفر التذييل  IIاحلسابات احملفزة هلذا املتطلب.

11

وظيفة التشغيل واإلدارة والصيانة

1.11

معلمات التشكيل

1.1.11

اإلنتاجية المتوقعة الدنيا

)(OAM

)(MINETR_RTX

متثل املعلمة  MINETR_RTXمعلمة التشكيل املستعملة الشتقاق معلمة التحكم  ETR_minواليت حتدد القيمة الدنيا املسموحة
ملعدل اإلنتاجية املتوقعة )( (ETRانظر البند .)7
وتستعمل يف سياسة تدميث القنوات وإجراءات إعادة التشكيل على اخلط.
وتشكل قيم  MINETR_RTXباجتاه املصب وباجتاه املنبع يف قاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيم من  0إىل أعلى قيمة سليمة للحد األدين من معدل البيانات الصايف احملدد بالتوصية املرتبطة ،يف خطوات من .bit/s 1000
وتشتق معلمة التحكم  ETR_minعن طريق تقريب  MINETR_RTXإىل املضاعف التايل البالغ قدره .kbit/s 8
2.1.11

اإلنتاجية المتوقعة القصوى

)(MAXETR_RTX

متثل املعلمة  MAXETR_RTXمعلمة التشكيل املستعملة الشتقاق معلمة التحكم  ETR_maxاليت تعني احلد األقصى املسموح
ملعدل اإلنتاجية املتوقعة ( ETRانظر البند .)7
حمددة.
وتستعمل يف تعريف  ETRكقيمة ِّ
وتشكل قيم  MAXETR_RTXباجتاه املصب وباجتاه املنبع يف القاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيمة من  0إىل أعلى قيمة سليمة ملعدل البيانات الصايف األقصى احملدد بالتوصية املرتبطة ،خبطوات من .bit/s 1000
وتشتق معلمة التحكم  ETR_maxعن طريق تقريب  MAXETR_RTXإىل املضاعف التايل البالغ
 ETR_min ≤ ETR_maxبعد التقريب يف االجتاه املناظر .وإال ،تضبط املعلمة  ETR_maxعلى القيمة .ETR_max = ETR_min
kbit/s 8

3.1.11

معدل البيانات الصافي األقصى

إذا كانت

)(MAXNDR_RTX

متثل املعلمة  MAXNDR_RTXمعلمة التشكيل املستعملة الشتقاق معلمة التحكم  net_maxاليت حتدد القيمة القصو املسموحة
ملعدل البيانات الصايف ( NDRانظر البند .)7
وتستعمل يف سياسة تدميث القنوات وإجراءات إعادة التشكيل على اخلط.
وتشكل قيم  MAXNDR_RTXباجتاه املصب وباجتاه املنبع يف قاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيم من  0إىل أعلى قيمة سليمة ملعدل البيانات الصايف األقصى احملدد بالتوصية املرتبطة ،خبطوات من .bit/s 1000
وتقرب القيمة  DELAYMAX_RTXللمضاعف التايل البالغ  kbit/s 8للحصول على القيمة .net_max
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4.1.11

التأخر األقصى

)(DELAYMAX_RTX

متثل املعلمة  DELAYMAX_RTXمعلمة تشكيل تستعمل الشتقاق معلمة التحكم
املسموح إلعادة اإلرسال (انظر البند .)7

delay_max

اليت حتدد التأخر األقصى

وتستعمل يف سياسة تدميث القناة وإجراءات إعادة التشكيل على اإلنرتنت.
وتش ّكل قيم املعلمة  DELAYMAX_RTXباجتاه املصب واجتاه املنبع يف قاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيم من  1إىل  ms 63خبطوات من .ms 1
وتضبط معلمة التحكم  delay_maxلتتطابق مع معلمة التشكيل .DELAYMAX_RTX
5.1.11

التأخر األدنى

)(DELAYMIN_RTX

متثل املعلمة  DELAYMIN_RTXمعلمة تشكيل تستعمل الشتقاق معلمة التحكم  delay_minاليت حتدد التأخر األدىن املسموح
إلعادة اإلرسال (انظر البند .)7
وتستعمل يف سياسة تدميث القنوات وإجراءات إعادة التشكيل على اخلط.
وتشكل قيم  DELAYMIN_RTXباجتاه املنبع وباجتاه املصب يف قاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيم من  0إىل  ms 63خبطوات من .ms 1
وتضبط معلمة التحكم  delay_minلتتطابق مع معلمة التشكيل .DELAYMIN_RTX
6.1.11

الحد األدني للحماية من الضوضاء النبضية  SHINEلألنظمة التي تستعمل تباعد حاملة فرعية

قدره kHz 4,3125

)(INPMIN_SHINE_RTX

متثل املعلمة  INPMIN_SHINE_RTXمعلمة تشكيل تستعمل ،يف حالة تباعد احلاملة الفرعية البالغ  ،kHz 4,3125الشتقاق
معلمة التحكم  INP_minاليت تعني احلد األدىن للحماية من الضوضاء النبضية ( SHINEانظر البند .)7
وتستعمل يف سياسة تدميث القنوات وإجراءات إعادة التشكيل على اخلط.
وتشكل قيم املعلمة  INPMIN_SHINE_RTXباجتاه املنبع وباجتاه املصب يف القاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيم من  0إىل  63رمز  DMTمبقدار  kHz 4,3125خبطوات من .DMT 1
وتضبط معلمة التحكم  INP_minلتطابق معلمة التشكيل .INPMIN_SHINE_RTX
7.1.11

الحد األدنى للحماية من الضوضاء النبضية
قدره (INPMIN8_SHINE_RTX) kHz 8,625

SHINE

بالنسبة لألنظمة التي تستعمل تباعد حاملة فرعية

متثل  INPMIN8_SHINE_RTXمعلمة تشكيل تستعمل ،يف حالة تباعد احلاملة الفرعية البالغ  ،kHz 8,625الشتقاق معلمة
التحكم  INP_minاليت حتدد احلد األدىن للحماية من الضوضاء النبضية ( SHINEانظر البند .)7
وتستعمل يف سياسة تدميث القنوات وإجراءات إعادة التشكيل على اخلط.
وتشكل قيم املعلمة  INPMIN8_SHINE_RTXباجتاه املنبع وباجتاه املصب يف القاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيم من  0إىل  127رمز  DMTمبقدار  kHz 8,625خبطوات من .DMT 1
وتضبط معلمة التحكم  INP_minلتطابق معلمة التشكيل .INPMIN8_SHINE_RTX
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8.1.11

المعلمة

SHINERATIO_RTX

متثل املعلمة  SHINERATIO_RTXمعلمة تشكيل تستعمل الشتقاق معلمة التحكم  SHINEratioوتستعمل لتحديث معدل
اإلنتاجية املتوقعة )( (ETRانظر البند .)7
وتشكل القيم باجتاه املنبع وباجتاه املصب يف القاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيم من  0إىل  0,1بزيادة قدرها .0,001

مالحظة  -عادة ما تكون السمات التفصيلية لبيئة الضوضاء النبضية  SHINEغري معروفة سلفاً للمشغل .وبالتايل ،يتوقع أن يتوىل املشغل ضبط هذه
املعلمة باستعمال أساليب جتريبية.

وتضبط معلمة التحكم  SHINEratioلتتطابق مع معلمة التشكيل .SHINERATIO_RTX
9.1.11

الحد األدنى للحماية من الضوضاء النبضية
قدره (INPMIN_REIN_RTX) kHz 4,3125

REIN

بالنسبة لألنظمة المستعملة لتباعد حاملة فرعية

متثل املعلمة  INPMIN_REIN_RTXمعلمة تشكيل تُستعمل ،يف حالة تباعد احلاملة الفرعية البالغ قدره  ،kHz 4,3125الشتقاق
معلمة التحكم  INP_minاليت تعني احلد األدىن للحماية من الضوضاء النبضية ( REINانظر البند .)7
وتستعمل يف سياسة تدميث القنوات وإجراءات إعادة التشكيل على اخلط.
وتشكل قيم  INPMIN_REIN_RTXباجتاه املنبع وباجتاه املصب يف القاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيم من  0إىل  7رمز  DMTمبقدار  kHz 4,3125خبطوات من .DMT 1
وتضبط معلمة التحكم  INP_minلتتطابق مع معلمة التشكيل .INPMIN_REIN_RTX
 10.1.11الحد األدنى للحماية من الضوضاء النبضية
قدره (INPMIN8_REIN_RTX) kHz 8,625

REIN

بالنسبة لألنظمة المستعملة لتباعد حاملة فرعية

متثل املعلمة  INPMIN8_REIN_RTXمعلمة تشكيل تستعمل ،يف حالة تباعد احلاملة الفرعية البالغ قدره  ،kHz 8,625الشتقاق
معلمة التحكم  INP_minاليت تعني احلد األدىن للحماية من الضوضاء النبضية ( REINانظر البند .)7
وتستعمل يف سياسة تدميث القنوات وإجراءات إعادة التشكيل على اخلط.
وتشكل قيم  INPMIN8_REIN_RTXباجتاه املنبع وباجتاه املصب يف القاعدة .CO-MIB
وترتاوح القيم من  0إىل  13رمز  DMTمبقدار  kHz 8,625خبطوات من .DMT 1
وتضبط معلمة التحكم  INP_minلتتطابق مع معلمة التشكيل .INPMIN8_REIN_RTX
 11.1.11الوقت الفاصل إلعادة اإلرسال بين حوادث ضوضاء

(IAT_REIN_RTX) REIN

متثل املعلمة  IAT_REIN_RTXمعلمة تشكيل تستعمل الشتقاق معلمة التحكم  iat_rein_flagاليت حتدد الوقت الفاصل بني
حدوث ضوضاء ( REINانظر البند .)7
وتستعمل يف سياسة تدميث القنوات وإجراءات إعادة التشكيل على اخلط.
وتشكل قيم  IAT_REIN_RTXباجتاه املنبع وباجتاه املصب يف القاعدة .CO MIB
وتكون القيم هي  0و.1
وتضبط معلمة التحكم  iat_rein_flagلتتطابق مع معلمة التشكيل .IAT_REIN_RTX
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 12.1.11عتبة اإلعالن عن عيوب

"(LEFTR_THRESH) "leftr

متثل املعلمة  LEFTR_THRESHمعلمة تشكيل تستعمل الشتقاق معلمة التحكم
تستخدم كعتبة إلعالن عيوب ( leftrانظر البند .)7

leftr_thresh

اليت حتدد نسبة

NDR

اليت

وتشكل قيم  LEFTR_THRESHباجتاه املنبع وباجتاه املصب يف القاعدة .CO-MIB
وترتاوح قيم  LEFTR_THRESHالسليمة من  0,01إىل  0,99بتحبحب قدره  0,01وقيمة خاصة تشري إىل استعمال  ETRكعتبة
إلعالن عيوب .leftr
وتضبط معلمة التحكم  leftr_threshلتتطابق مع قيمة معلمة التشكيل  .LEFTR_THRESHوتتطابق القيمة اخلاصة للمعلمة
 LEFTR_THRESHمع .leftr_thresh = 0
وتبلغ العتبة السليمة الدنيا لإلعالن عن عيوب  .ETR/2 leftrويستعمل املستقبِل القيمة  ETR/2يف حالة تشكيل املشغل لعتبة
تقل قيمتها عن .ETR/2
 13.1.11نمط إعادة اإلرسال

)(RTX_MODE

متثل  RTX_MODEمعلمة تشكيل تستعمل للتحكم يف تفعيل إعادة اإلرسال خالل عملية التدميث.
وتتضمن هذه املعلمة  4قيم سليمة على النحو التايل:
 :RTX_FORBIDDENال يسمح بإعادة اإلرسال وفقاً للتوصية .ITU-T G.998.4
:0
 :RTX_PREFERREDيفضل إجراء إعادة اإلرسال وفقاً للتوصية  ITU-T G.998.4بواسطة املشغل.
:1
(أي أنه إذا كانت قدرة  RTXوفقاً للتوصية
التوصية  ITU-T G.998.4هلذا االجتاه).
 :RTX_FORCEDفرض استعمال إعادة اإلرسال وفقاً للتوصية .ITU-T G.998.4
ITU-T G.998.4

:2

مدعومة مبعلميت  ،XTUختتار

XTU

تشغيل

(أي أنه إذا كانت قدرة النمط  RTXوفقاً للتوصية  ITU-T G.998.4يف هذا االجتاه غري مدعومة بكال املعلمتني لوحدة
 XTUأو غري خمتارة بواسطة وحدة  ،XTUفقد يسفر ذلك عن فشل عملية التدميث).
مالحظة  -نظراً الختيارية إعادة اإلرسال وفقاً للتوصية  ITU-T G.998.4يف اجتاه املنبع ،قد يؤدي استعمال املعلمة
إىل فشل عملية التدميث ،حىت وإن كانت وحدة  XTUتدعم التوصية ( ITU-T G.998.4باجتاه املصب).

:3

RTX_FORCED

 :RTX_TESTMODEفرض استعمال إعادة اإلرسال وفقاً للتوصية  ITU-T G.998.4يف منط االختبار الوارد وصفه
يف البند .4.10

(أي أنه إذا كانت معلمتا  XTUال تدعمان قدرة النمط  RTXوفقاً للتوصية  ITU-T G.998.4أو ختتاراها ،فقد يسفر
ذلك عن فشل يف عملية التدميث).
2.11

معلمات االختبار

يرد عدد من معلمات االختبار اخلاصة بالتوصية  ITU-T G.998.4يف البنود التالية.
وحتتسب/تقاس معلمات االختبار بواسطة وظيفة اإلرسال أو االستقبال ،ويُبلغ ها بناءً على طلب إىل كيان اإلدارة يف الطرف
القريب .ويرسل كيان إدارة الطرف القريب قيمة معلمة االختبار إىل كيان إدارة الطرف البعيد بناءً على طلب أثناء وقت العرض،
باستعمال أوامر قراءة معلمة اختبار القناة  eocاحملددة يف امللحقات.
ومترر معلمات االختبار التالية بناءً على طلب من وظيفة استقبال  PMS-TCإىل كيان اإلدارة يف الطرف القريب:
اإلنتاجية املتوقعة ).(ETR
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-

التأخر الفعلي يف زمن إعادة اإلرسال ).(delay_act_RTX

ومترر معلمات االختبار التالية بناءً على طلب من وظيفة استقبال  PMS-TCإىل كيان اإلدارة يف الطرف القريب:
احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية .(INP_act_SHINE) SHINE
احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية .(INP_act_REIN) REIN
1.2.11

اإلنتاجية المتوقعة

)(ETR

تعرف اإلنتاجية املتوقعة ملعلمات االختبار ) (ETRيف اجلدول  2-9على النحو التايل:
ّ

ETR  min( ETRu, ETR _ max) kbit/s

حيث:

 :ETRuهي النسخة غري احملدودة لإلنتاجية املتوقعة اليت حتققها املعادلة التالية:
ETRu  (1  RTxOH )  NDR

وحتتسب بواسطة املستقبِل أثناء عملية التدميث وحت ّدث عند إعادة التشكيل على اخلط ).(OLR

ومتثل ( RTxOHانظر اجلدول  )2-9خسارة املعدل املتوقعة ،ويعرب عنها كجزء من معدل البيانات الصايف ،نتيجة لألثر اجملمع ملا يلي:
احلماية من أسوأ حاالت الضوضاء النبضية  REINعلى النحو الوارد وصفه يف معلميت التشكيل INPMIN_REIN_RTX
و IAT_REIN_RTXيف القاعدة CO-MIB؛
احلماية من أسوأ حاالت الضوضاء النبضية  SHINEعلى النحو الوارد وصفه يف معلميت التشكيل INPMIN_SHINE_RTX
و SHINERATIO_RTXيف القاعدة CO-MIB؛
البيانات اإلضافية النامجة عن أخطاء الضوضاء الثابتة.
والقيم السليمة هي مجيع األعداد الصحيحة من  0إىل القيم السليمة القصو ملعدل البيانات الصايف األقصى احملدد يف القيم الواردة
بالتوصية املرتبطة.
ومتثل معلمة االختبار  ETRكعدد صحيح غري جربي قدره  32-bitيعرب عن قيمة  ETRبالكيلوبايت/ثانية .وتدعم صيغة البيانات
هذه حتبحباً قدره .kbit/s 1
وتطابق معلمة االختبار  ETRعلى معلمة اإلبالغ "معدل البيانات الفعلي" .وتبلغ القيم باجتاه املصب وباجتاه املنبع يف القاعدة .CO-MIB
2.2.11

اإلنتاجية الخالية من األخطاء

)(EFTR

تعرف اإلنتاجية اخلالية من األخطاء ) (EFTRبأهنا معدل البتات املتوسط ،الذي حيسب خالل نافذة زمنية مدهتا ثانية واحدة ،عند
ّ
النقطة املرجعية  ،β1من البتات الناشئة عن وحدات  DTUاليت مت الكشف عن أهنا ال حتتوي على أي أخطاء يف حلظة عبور النقطة
املرجعية  .β1وتتسم النوافذ الزمنية البالغة مدهتا ثانية واحدة بالتعاقب وعدم الرتاكب .وبناءً على هذا التعريف ،تكون .EFTR ≤ NDR
وحتتسب  EFTRيف وقت العرض بواسطة املستقبِل.
تعرف  EFTRهلذه الثواين فقط.
وحتتسب  EFTRلكل ثانية كاملة تكون فيها وحدة  xTUيف حالة وقت العرض .و ّ

وال متثل  EFTRمعلمة اختبار يبلغ عنها مباشرة إىل كيان اإلدارة ،بل تُستعمل بشكل غري مباشر يف تعريف العيوب ذات الصلة
باملعلمتني  EFTRminو.leftr
3.2.11

الحماية الفعلية من الضوضاء النبضية

(INP_act_SHINE) SHINE

تعرف معلمة االختبار  INP_act_SHINEبأهنا احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية  SHINEملسري الكمون الذي يتضمن إعادة
ّ
اإلرسال وفقاً للشروط احملددة التالية:
32
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افرتاض أن احلماية من الضوضاء النبضية  REINتساوي
افرتاض أن

INPmin_rein

EFTR ≥ ETR

المالحظة  - 1يف حالة استعمال آلة حالة اإلرسال املرجعية بواسطة املرسل (البند  ،)4.6.8تكون احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية  SHINEملسري
الكمون الذي يتضمن إعادة إرسال هي أعلى قيمة  INP_minاليت تتوافق مع القيود احملددة يف البند  1.5.9أو البند  2.5.9والشروط احملددة الواردة أعاله.

وحتتسب بواسطة املرسل أثناء عملية التدميث وحتدث عند إعادة التشكيل على اخلط.
ومتثل معلمة االختبار  INP_act_SHINEكعدد صحيح غري جربي قدره  16-bitيعرب عن القيمة بأجزاء من رموز  DMTبتحبحب
قدره  0,1رمزاً.
وترتاوح القيم السليمة من  0إىل  .204,6وتشري القيمة اخلاصة البالغة  204,7إىل قيمة تبلغ  204,7أو أعلى.

المالحظة  - 2يأيت اختيار الصيغة اخلطية ألغراض البساطة وال ينطوي ذلك على أي متطلبات مستقبلية تتعلق بالدقة.

وتطابق معلمة االختبار  INP_act_SHINEعلى معلمة اإلبالغ  .ACTINPوتبلغ القيم باجتاه املصب واملنبع يف القاعدة .CO-MIB
4.2.11

الحماية الفعلية من الضوضاء النبضية

(INP_act_REIN) REIN

تعرف معلمة االختبار  INP_act_REINبأهنا القيمة الدنيا ملا يلي:
ّ
احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية  REINملسري كمون يتضمن إعادة إرسال وفقاً للشروط احملددة التالية:
1
 افرتاض أن احلماية من الضوضاء النبضية  SHINEتساوي .INP_min_SHINE -افرتاض أن .EFTR ≥ ETR

المالحظة  - 1يف حالة استعمال آلة حالة اإلرسال املرجعية بواسطة املرسل (البند  ،)4.6.8تكون احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية  REINمبسري
كمون يتضمن إعادة إرسال هي أعلى قيمة للمعلمة  INP_min_reinاليت تتوافق مع القيود احملددة يف البند  1.5.9أو البند  2.5.9والشروط احملددة
الواردة أعاله.

2

احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية يف مسري كمون حيمل القناة اإلضافية.

وحتتسب بواسطة املرسل أثناء عملية التدميث وحتدث عند إعادة التشكيل على اخلط.
ومتثل معلمة االختبار
بتحبحب قدره  0,1رمزاً.

INP_act_REIN

كعدد صحيح غري جربي قدره

8-bit

يعرب عن القيمة .ويشفر بأجزاء لرموز

DMT

وترتاوح القيم من  0إىل  .25,4وتشري القيمة اخلاصة البالغة  25,5إىل قيمة تبلغ  25,5أو أكثر.

المالحظة  - 2يأيت اختيار الصيغة اخلطية ألغراض البساطة وال تنطوي على أي متطلبات تتعلق بالدقة يف املستقبل.

وتطابق معلمة االختبار  INP_act_REINعلى معلمة اإلبالغ  .ACTINP_REINوتبلغ قيم املصب واملنبع يف القاعدة .CO-MIB
5.2.11

التأخر الفعلي

(delay_act_RTX) RTX

تعرف معلمة االختبار  delay_act_RTXبأهنا القيمة الفعلية للمكون
يف حالة استعمال إعادة اإلرسال يف اجتاه إرسال معنيّ ،
املستقل زمنياً للتأخر بني النقطتني املرجعيتني  1و β1الناجم عن وظيفة إعادة اإلرسال .وميكن أن حيتسب ذلك باعتباره القيمة
الدنيا للتأخر اللحظي املمكن بني النقطتني املرجعيتني  1و ،β1استناداً إىل اإلعدادات الفعلية ملعلمات الرتتيل.
وحتتسب بواسطة املستقبِل خالل عملية التدميث وحت ّدث عند إعادة التشكيل على اخلط.

وتشفر معلمة االختبار  delay_act_RTXبامليلي ثانية )( (msتقرب إىل أقرب ميلي ثانية) ومتثل بعدد صحيح غري جربي قدره .8-bit
وترتاوح القيم السليمة بني  0و.ms 63
وتطابق معلمة االختبار  delay_act_RTXعلى معلمة اإلبالغ "التأخر الفعلي" .وتُبلغ قيم املصب واملنبع يف القاعدة .CO-MIB
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3.11

البدائيات المتعلقة بخط العمليات واإلدارة والصيانة

1.3.11

الشذوذ عند الطرف القريب

)(OAM

عرف إال فيما يتعلق
يعاد تعريف حاالت الشذوذ عند الطرف القريب التالية فيما يتصل بالتعريف الوارد يف التوصيات املرتبطة .وال ت ّ
مبسري الكمون  1#الذي حيمل وحدات :DTU
التصحيح األمامي لألخطاء ( fec-pحيث  :)p=1وحتدث حالة شذوذ  fec-pعلى أي مشفر ريد-سولومون يتم
تصحيحها بأسلوب التصحيح األمامي لألخطاء حىت وإن كان مشفر ريد-سولومون هذا جزءاً من وحدة نقل البيانات
اليت يتم استبعادها أو تصحيحها عن طريق إعادة اإلرسال .وال تؤكد حالة الشذوذ هذه إذا مت الكشف عن أخطاء غري
قابلة للتصحيح.
التحقق من اإلطناب الدوري ( crc-pحيث  :)p=1نظراً لعدم وجود حتقق من اإلطناب الدوري على مسري الكمون الذي
حيمل وحدات نقل البيانات ،يعاد تعريف حالة الشذوذ  crc-pعن طريق الكشف عن وحدة نقل بيانات غري مصححة
واحدة على األقل بفاصل زمين قدره .ms 17
المالحظة  - 1ينبغي عدم اخللط بني  crc-pو CRC-8يف أنواع الرتتيل  2و 3و 4لوحدات .DTU
المالحظة  - 2تشتق قيمتا  CVو ESوفقاً للتوصية املرتبطة من قيمة  crc-pالشاذة أو من القيم الشاذة أو العيوب األخر  ،بإضافة عيوب seftr
الواردة بالتوصية .ITU-T G.998.4

يعرف اخللو من العيوب والشذوذ والفشل وفقاً ملسري الكمون الذي حيمل القناة اإلضافية.
و ّ
2.3.11

الشذوذ عند الطرف البعيد

يعرف يف هذه التوصية أي شذوذ عند الطرف البعيد.
ال ّ
3.3.11

العيوب عند الطرف القريب

يعرف عيب اخنفاض معدل اإلنتاجية اخلالية من األخطاء '') ''(leftrعلى النحو التايل:
ّ

يعرف فيها عيب :EFTR
بالنسبة للثواين اليت ّ
عند ضبط  leftr_threshعند قيمة خمتلفة عن :0
حيدث عيب  leftrعندما تكون )EFTR  max( leftr _ thresh * NDR, ETR / 2
وينتهي عيب  leftrعندما تكون )EFTR  max( leftr _ thresh * NDR, ETR / 2
عند ضبط  leftr_threshعند القيمة اخلاصة :0
حيدث عيب  leftrعندما تكون EFTR  0.998  ETR
وينتهي عيب EFTR  0.998  ETR

تعرف فيها .EFTR
وينتهي عيب  leftrأو يبقى يف حالة اخلمول بالنسبة للثواين اليت ال ّ

عرف عيب اخلسارة الشديدة ملعدل اإلنتاجية اخلالية من العيوب ) (seftrعلى النحو التايل:
وي ّ

تعرف فيها  ،EFTRحيدث عيب  seftrعندما تكون  EFTR<ETR/2وينتهي عندما تكون .EFTR≥ETR/2
بالنسبة للثواين اليت ّ
تعرف فيها  ،EFTRينتهي عيب  seftrأو يظل يف حالة اخلمول.
وبالنسبة للثواين اليت ال ّ

4.3.11

العيوب عند الطرف البعيد

تعرف يف هذه التوصية أي عيوب عند الطرف البعيد.
ال ّ
34

التوصية )/ITU-T G.998.4 (2015التصويب

(2017/08) 1

4.11

معلمات رصد األداء

حيدد يف البنود التالية عدد من املعلمات العامة لرصد األداء اخلاصة بالتوصية .ITU-T G.998.4
وتقيس وظيفة االستقبال معلمات رصد األداء ويُبلغ ها بناءً على طلب إىل كيان اإلدارة عند الطرف القريب .ويرسل كيان اإلدارة
عند الطرف القريب قيمة املعلمة إىل كيان اإلدارة عند الطرف البعيد بناءً على طلب خالل وقت العرض ،باستعمال أمر قراءة عداد
عرف يف امللحقات.
اإلدارة للقناة  eocامل ّ
ومترر معلمات رصد األداء التالية بناءً على طلب من وظيفة تقارب اإلرسال  PMS-TCإىل كيان اإلدارة عند الطرف القريب:

-

عدادان اثنان
عداد الثواين لعيوب leftr
•
عداد بتات خال من األخطاء
•

-

معلمة واحدة
معلمة اإلنتاجية الدنيا اخلالية من األخطاء )(EFTR_min
•

1.4.11

عداد الثواني لعيوب

''''leftr

هو عداد للثواين عند الطرف القريب اليت ها عيب '' ''leftrعند الطرف القريب.
وهو عداد فيض قدره  .32-bitويعاد ضبط العداد على وضع التشغيل .وال يعاد ضبط العدادات مع نقل حالة الوصلة وال يعاد
ضبطها عند قراءهتا.
ويُبلغ عن قيمة اجتاه املنبع يف القاعدة  CO-MIBكقيمة عند الطرف القريب.

ويبلغ عن قيمة اجتاه املصب يف القاعدة  CO-MIBكقيمة عند الطرف البعيد.

2.4.11

عداد البتات الخالي من األخطاء

هو عداد عند الطرف القريب إلحصاء عدد البتات اخلالية من األخطاء املمررة عرب النقطة املرجعية  β1مقسومة على  .162والبتات اخلالية
من األخطاء هي بتات تنشأ من وحدات  DTUاليت مت الكشف على أهنا ال حتتوي على أخطاء حلظة عبور النقطة املرجعية .β1
وهو عداد فيض بقيمة  .32-bitويعاد ضبط العداد عند وضع التشغيل .وال يعاد ضبط العدادات اليت تتضمن نقل حالة الوصلة
وال يعاد ضبطها عند قراءهتا.
ويبلغ عن قيمة اجتاه املنبع يف القاعدة  CO-MIBكقيمة عند الطرف القريب.
ويبلغ عن قيمة اجتاه املصب يف قاعدة  CO-MIBكقيمة عند الطرف البعيد.
3.4.11

معلمة القيمة الدنيا لإلنتاجية الخالية من العيوب

)(EFTR_min

تعرف القيمة الدنيا لإلنتاجية اخلالية من العيوب ملعلمة رصد األداء ) (EFTR_minبأهنا احلد األدىن لإلنتاجية  EFTRاملرصودة
ّ
بالثواين من القراءة األخرية للقيمة  ،EFTR_minما عدا الثواين التالية:
الثواين اليت تكون فيها قيم  EFTRأقل من ETR/2؛
تعرف فيها EFTR؛
الثواين اليت ال ّ
الثانية الوحيدة السابقة لثانية ها عيب seftr؛
الثانية الوحيدة التالية لثانية ها عيب .seftr
-
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ويتوىل املستقبِل قياس املعلمة  EFTR_minيف وقت العرض  .وتتم القراءة بواسطة كيان اإلدارة ( xTU-Cأي
للتوصية ] )[ITU-T G.993.2للقيمة  EFTR_minعند الطرف البعيد بواسطة أمر  eocعرب الواجهة البينية  .Uوتتم قراءة
كيان اإلدارة  xTU-Cللقيمة  EFTR_minعند الطرف القريب من وظيفة استقبال  PMS-TCعند الطرف القريب عرب
الوظيفة ( MPS-TCأي على الواجهة البينية  γOللتوصية ].)[ITU-T G.993.2
VME

والقيم السليمة هي مجيع األعداد الصحيحة من  ETR/2إىل القيم السليمة القصو للحد األقصى  NDRاحملدد يف التوصيات املرتبطة.
ومتثل معلمة رصد األداء  EFTR_minكعدد صحيح غري جربي قدره  32-bitيعرب عن قيمة املعلمة  EFTR_minبالكيلوبت/ثانية.
معرفة أو تكون فيها
وتدعم صيغة البيانات هذه حتبحباً قدره  .kbit/s 1وبالنسبة لفرتات الرصد اليت تكون فيها  EFTRإما غري ّ
بشكل دائم أقل من  ،ETR/2أو كليهما ،خالل فرتة الرصد الكاملة ،تضبط قيمة  EFTR_minعند قيمة خاصة من 32-bit
للمعلمة .0xFFFFFFFF16
وتبلغ قيمة  EFTR_minالسابقة ما مل جير أي قياس للمعلمة  EFTRمنذ القراءة األخرية للمعلمة .EFTR_min

المالحظة  - 1يغطي املتطلب أعاله احلالة اليت حتدث فيها عمليتا اسرتجاع للمعلمة  EFTR_minعلى القناة  eocيف أقل من ثانية واحدة ،وال يتوفر
فيها قياساً جديداً للمعلمة  ،EFTRحيث ال يتم حتديث  EFTRإال عند فاصل مدته ثانية واحدة.

وعلى الرغم من أن هذه املعلمة  EFTR_minيتم إبالغها عن طريق أمر قراءة عداد اإلدارة للقناة  ،eocال تعد معلمة رصد األداء
هذه عداداً .وبالتايل ،ال تنطبق متطلبات التوصيات ] [ITU-T G.992.3و] [ITU-T G.993.2و] [ITU-T G.997.1املطبقة على
العدادات بوجه عام على هذه املعلمة.
تعرف املعلمة املبلغة إىل القاعدة  CO-MIBعلى الواجهة البينية  ،MINEFTR ،Qبأهنا احلد األدين
و ّ
املرصودة على فرتات تراكم متتد من  15دقيقة أو  24ساعة.

للقيم املسرتجعة EFTR_min

ويسرتجع كيان اإلدارة  XTU-Cاملعلمة  EFTR_minعند الطرف البعيد ،الحتساب القيمة  MINEFTRعند الطرف البعيد على
النحو احملدد يف الواجهة البينية  .Qويسرتجع كيان اإلدارة  xTU-Cاملعلمة  EFTR_minحلساب  MINEFTRعند الطرف القريب،
على النحو احملدد يف الواجهة البينية .Q
المالحظة  - 2يرتك حتديد وترية االسرتجاع عند الطرفني القريب والبعيد ملرحلة التنفيذ حسب االقتضاء ألغراض الرصد الدقيق.

وتُبلغ قيمة  MINEFTRباجتاه املنبع إىل القاعدة  CO-MIBكقيمة عند الطرف القريب.

وتبلغ قيمة  MINEFTRباجتاه املصب إىل القاعدة  CO-MIBكقيمة عند الطرف البعيد.

 5.11سياسات تدميث القنوات
الطريقة اليت يستخدمها املستقبِل الختيار هذه القيم هي طريقة تعتمد على التنفيذ .غري أن هذه القيم املختارة يتعني أن تستويف،
يف حدود املعدل اإلمجايل للبيانات وكسب التشفري الذي يوفره  PMDاحمللي ،مجيع القيود اليت ينقلها املرسل قبل طور حتليل القنوات
وتبادهلا مبا يف ذلك:
معدل البيانات اإلضافية للرسالة ≤ املعدل األدىن للبيانات اإلضافية.
.ETR ≥ ETR_min
احلماية من الضوضاء النبضية على األقل من حدوث هتديد جممع ألسوأ حاالت نبضات  REINعلى النحو الوارد وصفه
يف املعلمتني  INPmin_REINو IAT_REIN_flagبالقاعدة  CO-MIBوأسوأ حاالت نبضات  SHINEعلى النحو
الوارد وصفه يف معلمة  INPminبقاعدة .CO-MIB
التأخر األدىن ≤ التأخر ≤ التأخر األقصى.
هامش .TARSNRM ≥ SNR
-
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وإذا عجز املستقبِل ،يف إطار هذه القيود ،عن اختيار جمموعة من معلمات التشكيل ،يدخل املرسل حينئذ يف احلالة "الصامتة" بدالً
من حالة وقت العرض عند استكمال إجراءات التدميث.
ويف إطار هذه القيود ،خيتار املستقبِل القيم لالستمثال يف األولوية الواردة يف قائمة األولويات أدناه .وال تنطبق سياسة تدميث
القنوات إال على اختيار القيم املتبادلة أثناء عملية التدميث ،وال تنطبق أثناء وقت العرض.
تعرف سياسة تدميث القنوات التالية:
و ّ
تكون السياسة صفراً إذا كانت CIpolicyn=0
زيادة اإلنتاجية املتوقعة إىل أقصى حد حىت الوصول إىل حد للمعلمة ETR_max
1
زيادة صايف معدل البيانات إىل أقصى حد حىت الوصول إىل حد للمعلمة net_max
2
زيادة اهلامش إىل أقصى حد حىت الوصول إىل MAXSNRM
3
خفض اهلامش الفائض املتعلق باحلد األقصى هلامش نسبة اإلشارة إىل الضوضاء  MAXSNRMعن طريق تعديل
4
الكسب (انظر البند  2.4.3.10بالتوصية ] .)[ITU-T G.993.2وميكن استعمال معلمات حتكم أخر لتحقيق
ذلك (مثال ،MAXMASK ،انظر البند  3.2.7بالتوصية ].)[ITU-T G.993.2
)b

)a

NDR

)b

net_max

)a

ETR_max

ETR

)a

Achievableالبيانات
صافي معدل
NDR
يمكن تحقيقه
الذي
MAXSNRM
 marginبلوغ
األقصى حىت
MAXSNRMاحلد
 )3زيادة اهلامش إىل
3) Maximize
until

األدىن4) Minimize
excess-margin
 )4خفض هامش الفائض إىل احلد

2) NDR
Maximize
إىل
 )2زيادة
احلدNDR
األقصى

إىل )1
Maximize
احلد
 )1زيادة ETR
ETR
األقصى

ETR_min

اتصالNo
connect
ال
Failed
init
تدميث فاشل

G.998.4(10)_F11-1

a) Control
parameters.التحكم
أ ) معلمات
b) Test parameters.

ب) معلمات االختبار

الشكل  - 1-11رسم توضيحي

للمعلمة CIpolicy=0

يعد دعم سياسة تدميث القنوات  0إلزامياً.
حتتجز قيم املعلمة  CIpolicynخبالف القيمة  0الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.
12

عدادات وحدات نقل البيانات

)(DTU

بالنسبة لوظيفة حل املشكالت واختبار إعادة اإلرسالُ ،عرفت ثالث عدادات لوحدات  DTUمن أجل متابعة إعادة اإلرسال:
عداد وحدات  DTUغري املصححة ) :(rtx-ucهو عداد تتم زيادته يف كل مرة يكتشف فيها خطأ يف وحدة DTU
وال يصحح بعملية واحدة أو أكثر إلعادة اإلرسال يف إطار القيد delay_max؛
عداد وحدات  DTUغري املصححة ) :(rtx-cعداد تتم زيادته يف كل مرة يكتشف فيها خطأ ويتُمكن من تصحيحه عن
طريق إعادة اإلرسال؛
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-

عداد وحدات  DTUاملعاد إرساهلا بواسطة املرسل ) :(rtx-txعداد تتم زيادته يف كل مرة يعاد فيها إرسال وحدة
بواسطة املرسل .ويتم ع ّد حاالت إعادة اإلرسال املتعددة لنفس الوحدة  DTUبنفس عدد مرات إعادة إرساهلا.

DTU

وتتضمن هذه العدادات قيماً مبقدار  32-bitخباصية الفيض وتتم صيانتها بواسطة  .xTUوتتاح عند الطلب على القناة  .eocويعاد
ضبط العدادات عند وضع التشغيل .وال يعاد ضبطها على خاصية نقل حالة الوصلة وال يعاد ضبطها بعد قراءهتا.
13

إعادة التشكيل على الخط

)(OLR

ختضع إعادة التشكيل على اخلط غري املعرفة يف البنود الفرعية التالية ملزيد من الدراسة.
1.13

مقايضة البتات

حتدد مقايضة البتات باستعمال النوع  1من رسائل القناة اإلضافية إلعادة التشكيل على اخلط يف التوصيات املرتبطة:
] [ITU-T-G.992.3أو ] [ITU-T G.992.5أو ].[ITU-T G.993.2
2.13

تكييف المعدل المسمط

)(SRA

يستخدم تكييف املعدل املسمط النوع  5من رسائل القنوات اإلضافية إلعادة التشكيل على اخلط على النحو احملدد يف امللحق
ذي الصلة بالتوصية ( ITU-T G.998.4التوصية احلالية).
3.13

خدمة

SOS

تستعمل خدمة  SOSالنوع  6املع ّدل لرسائل القناة اإلضافية إلعادة التشكيل على اخلط على النحو احملدد يف امللحق املرتبط
بالتوصية ( ITU-T G.998.4التوصية احلالية).
مالحظة  -النوع  6غري مدعوم فيما يتصل بالتوصيتني ] [ITU-T G.992.3و].[ITU-T G.992.5

4.13

آلية النقل ألوامر إعادة التشكيل على الخط المعدلة من النوع  5والنوع

6

عند تلقي مرسل إعادة اإلرسال طلباً لتكييف املعدل احملكم ) (SRAعرب النوع  5إلعادة التشكيل على اخلط أو طلب
عرب رسالة قناة إضافية إلعادة التشكيل على اخلط من النوع  6من مستقبِل إعادة اإلرسال ،يكون اإلجراء على النحو الوارد
عرف يف هذا البند كذلك.
يف الشكل  1-13وامل ّ
SOS

نقل

ORL

 9رموز

إيقاف مرتل وحدات DTU
رمز البيانات قبل تنفيذ نقل
DS
رمز مزامنة معكوس يف مكان رمز مزامنة معتاد بالنسبة لفرتة رمز املزامنة
ISS
رمز البيانات قبل تنفيذ نقل  SOS/SRAبالرتتيل اجلديد املطبّق
˄DS
وحدة نقل البيانات قبل تنفيذ نقل SOS/SRA
DTU
وحدة نقل البيانات قبل نقل  ،SOS/SRAمرسلة من صوان إعادة اإلرسال
R
وحدة نقل البيانات بعد نقل SOS/SRA
DTU
SOS/SRA

الشكل  -1-13آلية االنتقال إلى معلمات جديدة إلعادة التشكيل على الخط
يتوقف مرتل وحدات  DTUلفرتة من الوقت ،TDTU-stoppage ،قبل إهناء إرسال بدائية االنتقال.
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وتكون  TDTU-stoppageهي أكرب الفرتات التالية:
احلد األدىن لوقت التوقف الالزم الستيفاء تشكيالت  INP_minوINP_min_rein؛
التأخر األدىن احملدد يف املعلمة .delay_min
-

مالحظة  -يف حالة استعمال آلة احلالة املرجعية يف املرسل ،يكون احلد األدىن لوقت التوقف الالزم الستيفاء تشكيالت
وINP_min_reinتساوي  ،Nret*Qtx*TDTUحيث  Nretهي أصغر عدد صحيح يستويف القيود الواردة يف البند .5.9

INP_min

وعند وقف مكون وحدات  ،DTUتنقل وحدات  DTUمن الذاكرة الوسيطة إلعادة اإلرسال إىل معدد إرسال إعادة اإلرسال.
ويف حالة استعمال إحد املرسالت آلة حالة إرسال خبالف آلة احلالة املرجعية ،قد تشمل وحدات  DTUاملرسلة خالل وقت
التوقف وحدات  DTUاليت يتم اإلشعار باستالمها.
وتتألف بدائية النقل من رمز مزامنة معكوس ،وعالمة  ،ISSعلى النحو احملدد يف التوصيات ] [ITU-T G.992.3و][ITU-T G.992.5

و] ،[ITU-T G.993.2متبوعة بتسعة رموز  DMTانتقالية قبل البدء يف إعادة إرسال رموز البيانات مبعلمات الرتتيل اجلديدة.

وحيمل رمز  DMTاألول بعد بدائية النقل أول وحدة  DTUبالرتتيل املبدل .ويتماثل الرتصيف بني بداية وحدة  DTUوبداية رمز
بيانات  DMTمع ترصيف الدخول يف وقت العرض.
ويعاد ضبط املعلمة  absoluteDTUcountsعند  0بالنسبة للوحدة  DTUاألوىل بالرتتيل املبدل .ويعاد ضبط قناة  RRCيف االجتاه
املعاكس لالجتاه املرتبط بتغيري الرتتيل وفقاً للشروط احملددة يف البند  1.4.8عند اإلشعار باستالم أول وحدة  DTUبالرتتيل املبدل.
معرف التتابع عند  0بالنسبة لوحدة  DTUاألوىل بالرتتيل املبدل ،كما هو احلال عند الدخول يف وقت العرض.
ويعاد ضبط أمثون ّ

وال يعاد ضبط أمثون  TSعند تطبيق الرتتيل اجلديد ،ولكنها حتافظ على داللتها عرب تغيري الرتتيل ،حبيث ميكن استعماهلا خلفض
تذبذب التأخر بني األسطح البينية  γللمرسل واملستقبِل بعد فرتة نقل إعادة التشكيل على اخلط.
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الملحق

A

دعم التوصية  ITU-T G.998.4بالتوصية
)يشكل هذا امللحق جزءاً ال يتجزأ من هذه
1.A

ITU-T G.992.3
التوصية(

متطلبات محددة

تعرف إعادة اإلرسال الجتاه املصب فقط (أي ،ترسل وحدات  DTUفقط يف اجتاه املصب
بالنسبة للتوصية ]ّ ،[ITU-T G.992.3
وترسل  RRCيف اجتاه املنبع فقط).
1.1.A

الذاكرة

يقتصر حجم طابور إرسال إعادة اإلرسال يف  COعلى طابور تأخر املشذرات يف اجتاه املصب بالبايتات ،أي:
]Qtx*Q*H ≤ 8001 octets for [ITU-T G.992.3

حيث  QTxهو طول طابور إرسال إعادة اإلرسال بوحدات .DTU
ويتطابق احلد األدىن لطابور إعادة اإلرسال للمستقبل مع كمية الذاكرة يف طابور اإلرسال املرتبط.
ويكون احلجم األقصى لوحدات  DTUباألمثونات ) (Q*Hهو .1024
2.1.A

النفاذ إلى القناة اإلضافية (يكمل البند  2.8.7من التوصية )ITU-T G.992.3

تدرج القناة العلوية يف مسري الكمون  0#على النحو احملدد بالتوصية ] [ITU-T G.992.3حيث
مسري الكمون :0#
 L0هي مضاعف الرقم .8
.T0 = 1
 B0nتساوي .0
 R0تساوي  .16وتكون  NFEC,0أكرب من أو تساوي .32
وتكون قيمة  D0السليمة هي  1أو  2أو .4
وتكون القيمة ( INP0احلماية من الضوضاء النبضية ملسري الكمون احملدد يف اجلدول  7-7بالتوصية ])[ITU-T G.992.3
عند  7على األقل.
وتستمر العالقة التالية قائمة بني  N0و D0و L0لضمان املتانة أمام ضوضاء  REINعند .Hz 120
MSGLP=0

8  N FEC,0  D0  f DMT 

 1  32
L0
120Hz 
3.1.A

بقيود إضافية على

حيث  fDMTمعدل الرمز .4312.5*16/17 Hz

تعدد اإلرسال

إذا مت تفعيل خاصية  ROCميكن حينئذ لبتات  RRCو (ROC) L0أن تتشاطر حاملة فرعية مشرتكة .ويطبق نفس ختالف هامش
نسبة اإلشارة إىل الضوضاء ) (SNRMOFFSET-ROCعلى  RRCو.(ROC) L0
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2.A

التدميث

1.2.A

طور التوصية ( ITU-T G.994.1تحل محل البند  10.x.Kبالتوصية )ITU-T G.992.3

يصف هذا البند التغري من رسائل التوصية ] [ITU-T G.992.3الواردة بالتوصية  ITU-T G.994.1لدعم التوصية
إىل جانب التوصية ].[ITU-T G.992.3

ITU-T G.998.4

وخالل طور التوصية  ،ITU-T G.994.1يتم فقط اختيار وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن .وتشكل وظيفة
بأسلوب النقل الالمتزامن خالل طور حتليل القنوات عرب رسائل  C/R-MSG1وخالل طور التبادل عرب رسائل .C/R-PARAMS
TPS-TC

وخالل طور التوصية  ،ITU-T G.994.1ال يتم سو اختيار وظيفة  TPS-TCبأسلوب نقل الرزم ،إىل جانب التشكيل الستعمال
أولوية االلتقاط والرزم القصرية .وتشكل املعلمات املتبقية من الوظيفة  TPS-TCبأسلوب نقل الرزم خالل طور حتليل القنوات عرب
رسائل  C-MSG1/R-MSG1وخالل طور التبادل عرب رسائل .C-PARAMS/R-PARAMS
1.1.2.A

رسائل قائمة القدرة الواردة بالتوصية

ITU-T G.994.1

تضاف وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن باجتاه املصب مبقدار ) RETX 0# bit SPar(2إىل كل ملحق من ملحقات
منط التشغيل  A/Lو Bو Iو Jو Mبالتوصية ] [ITU-T G.992.3لإلشارة إىل دعم إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب للوظيفة TPS-TC
بأسلوب النقل الالمتزامن .0#
وتضاف وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل بالرزم باجتاه املصب  RETX #0ببتات ) SPar(2لكل ملحق من ملحقات منط التشغيل
 A/Lو Bو Iو Jو Mبالتوصية ] [ITU-T G.992.3لإلشارة إىل دعم إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب للوظيفة  TPS-TCبأسلوب
النقل بالرزم .0#
ويضبط مشغل الشبكة "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن باجتاه املصب  "RETX #0ببتات ) bit Spar(2عند
يف رسالة  CLلإلشارة إىل أن القاعدة  CO-MIBختول إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب وأن مشغل الشبكة يدعم إعادة اإلرسال
بأسلوب النقل الالمتزامن يف اجتاه املصب.
ONE

ويضبط مشغل الشبكة "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل بالرزم باجتاه املصب  "RETX #0ببتات ) Spar(2عند
يف رسالة  CLلإلشارة إىل أن القاعدة  CO-MIBختول إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب وأن مشغل الشبكة يدعم إعادة اإلرسال
يف اجتاه املصب.
ONE

ويضبط مشغل الشبكة "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن باجتاه املصب  "RETX #0ببتات
يف رسالة  CLRلإلشارة إىل أن املشرتك يدعم إعادة اإلرسال بأسلوب النقل الالمتزامن يف اجتاه املصب.
ويضبط مشغل الشبكة "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل بالرزم باجتاه املصب  "RETX #0ببتات
يف رسالة  CLRلإلشارة إىل أن املشرتك يدعم إعادة اإلرسال بأسلوب النقل بالرزم يف اجتاه املصب.

)Spar(2

عند

ONE

)Spar(2

عند

ONE

ومتثل املعلومات املتعلقة بوظيفة  ATM-TCباستعمال فدرة معلومات على النحو الوارد يف اجلدول .1.A
الجدول  - 1.Aنسق رسالة  CLو CLRلوظيفة
بتات

)Spar(2

ATM TPS-TC #0

 RETXباجتاه املصب

ATM-TC

تعريف أثمونات ) Npar(3ذات الصلة
عرف أدناه لوصف قدرات وظيفة  ATM-TCباجتاه املصب  0#إن وجدت.
فدرة أمثونات ) Npar(3على النحو امل ّ
تعريف فدرة المعلمات ألثمونات

)Npar(3

فدرة معلمات ألمثون واحد حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.

ويتم متثيل هذه املعلومات لوظيفة  PTM-TCباستعمال فدرة معلومات التوصية  ITU-T G.994.1على النحو املبني يف اجلدول .2.A
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الجدول  - 2.Aنسق رسالة  CLو CLRلوظيفة
بتات

تعريف أثمونات ) Npar(3ذات الصلة

)Spar(2

PTM TPS-TC #0

 RETXباجتاه املصب

PTM-TC

عرف أدناه لوصف قدرات وظيفة  PTM-TCباجتاه املصب  0#إن وجدت.
فدرة أمثونات ) Npar(3على النحو امل ّ
تعريف فدرة المعلمات ألثمونات

)Npar(3

فدرة معلمات من أمثون واحد تشري إىل دعم أولوية االلتقاط والرزم القصرية.

رسالة اختيار النمط

2.1.2.A

ITU-T G.994.1

فقط إذا كانت "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن باجتاه املصب  "RETX #0ببتات ) Spar(2مضبوطة عند واحد
يف آخر رسالة  CLو ،CLRجيوز ضبط "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن باجتاه املصب  ")RETX #0ببتات )Spar(2
عند واحد يف الرسالة  .MSوخالف ذلك ،تضبط عند الصفر.
وفقط إذا كانت "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل بالرزم باجتاه املصب  "RETX #0ببتات ) Spar(2مضبوطة عند واحد يف آخر
رسالة  CLو ،CLRجيوز ضبط "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل بالرزم باجتاه املصب  "RETX #0ببتات ) Spar(2عند واحد
يف رسالة  .MSوخبالف ذلك ،تضبط عند الصفر.
وال تضبط أكثر من "وظيفة واحدة  TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن باجتاه املصب  "RETX #0ووظيفة  TPS-TCبأسلوب
النقل بالرزم باجتاه املصب  "RETX #0عند واحد .وإذا ضبطت كال البتتني يف آخر رسالة  CLوآخر رسالة  ،CLRيتم اختيار
ضبط إما "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن باجتاه املصب  "RETX #0أو "وظيفة  PTM-TC DSبأسلوب النقل بالرزم
باجتاه املصب  "RETX #0ببتات ) Spar(2عند واحد بواسطة الكيان املرسل لرسالة .MS
وإذا كانت "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن باجتاه املصب  "n#أو "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل بالرزم باجتاه
املصب  "n#مضبوطة عند واحد يف رسالة  ،MSفتضبط كل من وظيفة " TPS-TCبأسلوب النقل املتزامن باجتاه املصب "n#
و" TPS-TCبأسلوب النقل الالمتزامن باجتاه املصب  "n#ببتات )( Spar(2حيث  0 = nو 1و 2و )3عند الصفر يف رسالة .MS
وإذا كانت "وظيفة  TPS-TCبأسلوب النقل بالرزم باجتاه املصب  "RETX #0مضبوطة عند واحد ،حينئذ تعمل وظيفة
 TCبأسلوب نقل الرزم وفقاً للملحق  Nبالتوصية ] ،[ITU-T G.992.3باستعمال الرزم القصرية وأولوية االلتقاط املفعلة فقط
إذا كانت الوظيفة ذات الصلة  TPS-TCبأسلوب نقل الرزم باجتاه املصب  "RETX #0ببتات ) Npar(3عند واحد.
TPS-

1.2.1.2.A

سلوك مشغل الشبكة ) (ATU-Cفي حالة

RTX_ENABLE = FORCED

يف حالة ضبط املعلمة  RTX_ENABLEعلى القيمة " " FORCEDيف القاعدة  CO-MIBويف رسالة اختيار النمط بالتوصية
 ، ITU-T G.994.1وضبط كل من وظيفة  ATM TPS-TC #0 RETXباجتاه املصب وPTM TPS-TC #0 RETX
باجتاه املصب ببتات ) Spar(2عند الصفر ،حينئذ يدخل مرسل مشغل الشبكة حالة  C-SILENT1عند استكمال طور
التوصية .ITU-T G.994.1
ويعترب ذلك فشالً يف عملية التدميث .ويزداد عدد مرات فشل التدميث على حنو تدرجيي ويشار يف القاعدة  MIBإىل القيمة
ألسباب فشل التدميث .ويصدر مشغل الشبكة شفرة الفشل هذه.
2.2.A

6

تشكيل وظيفة  TPS-TCفي طور تحليل القنوات (تحل محل البند  2.6.6بالتوصية )ITU-T G.992.3

يصف هذا البند التغيري يف رسائل حتليل القنوات املتعلقة بالتدميث بالتوصية ] [ITU-T G.992.3لدعم التوصية
إىل جانب التوصية ].[ITU-T G.992.3

ITU-T G.998.4

وتشمل الرسالة  C-MSG1معلومات  TPS-TCاحملددة يف اجلدول  .3.Aوحتتوي معلومات  TPS-TCعلى املتطلب املتعلق بتشكيل
القناة احلاملة اهلابطة  0#املطابقة على مسري إعادة اإلرسال.
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الجدول  - 3.Aنسق معلومات
عدد
األثمونات
][i

TPS-TC C-MSG1

نسق PMS-TC
]bits [8 × I + 7 to 8 × I + 0

 0أمثون

] [aaaa aaaaالبتة  7إىل

 1أمثون

] [aaaa aaaaالبتة  15إىل

8

 2أمثون

] [bbbb bbbbالبتة  7إىل

0

 3أمثونات

] [bbbb bbbbالبتة  15إىل

 4أمثونات

] [cccc ccccالبتة  7إىل

 5أمثونات

] [cccc ccccالبتة  15إىل

8

 6أمثونات

] [00dd ddddالبتة  7إىل

0

 7أمثونات

] [eeee eeeeالبتة  7إىل

0

 8أمثونات

] [000f 0gggالبتة  7إىل

0

 9أمثونات

] [00hh hhhhالبتة  7إىل

0

 10أمثونات

] [00ii iiiiالبتة  7إىل

0

 11أمثوناً

] [0jjj jjjjالبتة  7إىل

0

الوصف
تعطي البتات  aaaa aaaaالبتة األقل داللة ملعدل اإلنتاجية األدىن للقناة احلاملة باجتاه
املصب  (ETR_min) 0#اليت يعرب عنها كمضاعف للقيمة .kbit/s 8

0

تعطي البتات  aaaa aaaaالبتة األكثر داللة ملعدل اإلنتاجية األدىن للقناة احلاملة باجتاه
املصب  (ETR_min) 0#اليت يعرب عنها كمضاعف للقيمة .kbit/s 8
تعطي البتات  bbbb bbbbالبتة األقل داللة ملعدل اإلنتاجية األقصى للقناة احلاملة
باجتاه املصب  (ETR_max) 0#اليت يعرب عنها كمضاعف للقيمة .kbit/s 8
8

تعطي البتات  bbbb bbbbالبتة األكثر داللة ملعدل اإلنتاجية األقصى للقناة احلاملة
باجتاه املصب  (ETR_max) 0#اليت يعرب عنها كمضاعف للقيمة .kbit/s 8
تعطي البتات  cccc ccccالبتة األقل داللة ملعدل اإلنتاجية األقصى للقناة احلاملة باجتاه
املصب  (net_max) 0#اليت يعرب عنها كمضاعف للقيمة .kbit/s 8

0

تعطي البتات  cccc ccccالبتة األكثر داللة ملعدل اإلنتاجية األقصى للقناة احلاملة باجتاه
املصب  (net_max) 0#اليت يعرب عنها كمضاعف للقيمة .kbit/s 8
تعطي البتات  dd ddddاحلد األدىن للحماية من الضوضاء النبضية ) (INPminللقناة
احلاملة باجتاه املصب  (INP_min) 0#واليت يعرب عنها برموز .DMT
تعطي البتات  eeee eeeeالقيمة  SHINEratioاليت يعرب عنها كوحدة من .0.001
تعطي البتات  gggاحلد األدىن للحماية من الضوضاء النبضية  REINللقناة احلاملة
باجتاه املصب  (INP_min_rein) 0#واليت يعرب عنها برموز  .DMTوحتتوي البتة f
على تواتر  REINللقناة احلاملة  .(iat_rein_flag) 0#فإذا كانت  fتساوي  ،0يكون
تواتر  REINهو  .Hz 100وإذا كانت  fتساوي  ،1يكون تواتر  REINهو .Hz 120
تعطي البتات  hh hhhhالتأخر األقصى للقناة احلاملة باجتاه املصب (delay_max) 0#

الذي يعرب عنه بامليللي ثانية.

تعطي البتات  ii iiiiالتأخر األدىن للقناة احلاملة باجتاه املصب  (delay_min) 0#الذي
يعرب عنه بامليللي ثانية.
تعطي البتات  jjj jjjjالقيمة احلدية للمعلمة  leftrللقناة احلاملة باجتاه املصب
) (leftr_threshاليت يعرب عنها مبضاعفات املئة ملعدل البيانات الصايف.

0#

تعطي البتات  kkسياسة  CIللقناة احلاملة باجتاه املصب .0#
] [0000 00kkالبتة  7إىل 0
 12أمثوناً
مالحظة  -عند تفعيل إعادة اإلرسال (باجتاه املصب) ،تدعم قناة حاملة واحدة يف اجتاهي املصب واملنبع.
3.2.A
1.3.2.A

تشكيل  PMS-TCفي طور تحليل القنوات (تحل محل البند  2.10.7بالتوصية )G.992.3
رسالة

C-MSG1

يكون نسق معلومات  PMS-TCاملرسلة يف رسالة  C-MSG1على النحو الوارد وصفه يف اجلدول .4.A
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الجدول  - 4.Aنسق معلومات
عدد
األثمونات
][i

 0أمثون

PMS-TC C-MSG1

نسق PMS-TC
]bits [8 × I + 7 to 8 × I + 0

الوصف
تعطي البتات  aaنوع ترتيل وحدات DTU
 CRC-8بواسطة مشغل الشبكة ):(ATU-C

][0000 00aa

املدعم بالتحقق من اإلطناب الدوري

 aa = 00حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت
 aa = 01تشري إىل دعم النوع  2لرتتيل وحدات ( DTUانظر البند .)2.1.8
 aa = 10تشري إىل دعم النوع  3لرتتيل وحدات ( DTUانظر البند .)3.1.8
 aa = 11تشري إىل دعم النوع  4لرتتيل وحدات ( DTUانظر البند .)4.1.8
 1أمثون

] [00dd ssssالبتة  7إىل

 2أمثون

] [0000 bbbbالبتة  7إىل

رسالة

2.3.2.A

0

0

البتات  ssssو ddتعطي املرسل نصف دورة ذهاب وعودة ملشغل الشبكة .وحتتوي
البتات  ssssعلى اجلزء الوارد يف رموز  DMTاملشفر كعدد صحيح من  0إىل 15
وحتتوي البتات  ddعلى اجلزء يف وحدات  DTUاملشفر كعدد صحيح من  0إىل .3
حتتوي البتات  bbbbعلى القيمة القصو  1/Sاليت يدعمها املرسل ملسري الكمون الذي
يتضمن وظيفة إعادة اإلرسال .وتساوي هذه القيمة القصو  ،(n+1) 1/Sحيث تشفر
كقيمة  bbbbمن  4بتات بدون إشارة ،يف النطاق من  0إىل  .15وعند تفعيل إعادة
اإلرسال ،حتل هذه القيمة حمل القيمة  1/Sاليت تستبدل باحلقل '' ''S1minيف قائمة
القدرات  PMS-TCبالتوصية .ITU-T G.994.1

R-MSG1

يكون نسق معلومات  PMS-TCاملرسلة يف رسالة  R-MSG1على النحو الوارد وصفه يف اجلدول .5.A
الجدول  - 5.Aنسق معلومات
عدد
األثمونات
][i

 0أمثون

4.2.A
1.4.2.A

PMS-TC R-MSG1

نسق PMS-TC
]bits [8 × I + 7 to 8 × I + 0

] [0add ssssالبتة  7إىل

0

الوصف
تعطي البتات  ssssو ddنصف دورة ذهاب وعودة للمشرتك ) .(ATU-Rوحتتوي
البتات  ssssعلى اجلزء يف رموز  DMTاملشفر كعدد صحيح من  0إىل  15وحتتوي
البتات  ddعلى اجلزء يف وحدات  DTUاملشفر كعدد صحيح من  0إىل .3
وتشري البتة  aإىل القيمة  .CPARAMS_INP_FLAGوتشري القيمة
 CPARAMS_INP_FLAG =1إىل أن رموز  C-PARAMSهي أوقات مكررة
) .(2 × INP_min_rein + 1وتشري القيمة  CPARAMS_INP_FLAG =0إىل
عدم وجود تكرار.

تشكيل  PMS-TCفي طور االستبدال (يكمل البند  3.10.7من التوصية )G.992.3
رسالة

R-PARAMS

حيل النسق الوارد وصفه يف اجلدول  6.Aحمل نسق معلومات  PMS-TCاملرسل يف الرسالة ( R-PARAMSاجلدول  21-7بالتوصية
] .)[ITU-T G.992.3ويبقى طول معلومات  PMS-TCاملرسلة يف رسالة  R-PARAMSكما هو دون تغيري.
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الجدول  - 6.Aنسق معلومات
عدد
األثمونات
][i

PMS-TC R-PARAMS

نسق PMS-TC
]bits [8 × I + 7 to 8 × I + 0

الوصف

األمثون

0

] [p fff 0000البتة  7إىل

0

األمثون

1

] [0001 1111البتة  7إىل

0

حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.

األمثون

2

] [1111 1111البتة  7إىل

0

حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.

األمثون

3

] [gggg ggggالبتة  7إىل

0

األمثون

4

] [hhhh hhhhالبتة  7إىل

0

] [0000 0000البتة  7إىل

0

األمثونات

7-5

األمثون

8

] [0mmm mmmmالبتة  7إىل

األمثون

9

] [tttt ttttالبتة  7إىل

األمثون

10

] [rrrr 0DDDالبتة  7إىل

األمثون

11

] [llll llllالبتة  7إىل

األمثون

12

] [llll llllالبتة  15إىل

األمثون

13

] [0mmm mmmmالبتة  7إىل

األمثون

14

] [tttt ttttالبتة  7إىل

األمثون

15

] [rrrr 0DDDالبتة  7إىل

األمثون

16

] [llll llllالبتة  7إىل

األمثون
األمثون 18

األمثون

عرف يف البند
تشفر البتات  fffجناح/فشل التدميث على النحو امل ّ
التوصية ].[ITU-T G.992.3
والبته  pهي بتة الفحص .وتبني القيمة  1أن التدميث احلايل يستخدم يف الفحص
بالنمط األوتومايت .يف حني تبني القيمة صفر أن التدميث احلايل هو تدميث عادي.
3.10.7

تشفر البتات  ggggggggالقيمة  ،MSGCوعدد األمثونات يف اجلزء من البنية
العلويـة املعتمد على الرسائـل .ويستخدم مسيـر الكمون  0#لنقل املعلومات العلوية
املعتمدة على الرسائل.
تعطي البتات  hhhhhhhhعدد األمثونات من احلاملة  0#لكل رتل بيانات تعدد
إرسال جير نقله يف مسري الكمون  1#الذي يتضمن وظيفة إعادة اإلرسال.B10 ،
حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.
0

0

rrrr

0

تعطي البتات  llllllllالبتة األكثر داللة للقيمة  LPملسري الكمون  .0#وهي حاضرة
دائماً.

8

0

0

] [llll llllالبتة  15إىل
] [0000 00aaالبتة  7إىل 0

17

8

19

] [0qqq qqqqالبتة  7إىل

0

تعطي البتات  mmmmmmmقيمة  MPملسري الكمون  .0#وهي حاضرة دائماً.
تعطي البتات  ttttttttقيمة  TPملسري الكمون  .0#وهي حاضرة دائماً.

تعطي البتات  rrrr0DDDقيميت RPوDPملسري الكمون  .0#وتشفر البتات
و DDDعلى النحو الوارد يف اجلدول  .18.7وهي حاضرة دائماً.
تعطي البتات  llllllllالبتة األقل داللة للقيمة  LPملسري الكمون  .0#وهي حاضرة
دائماً.

0

0

من

0

تعطي البتات  mmmmmmmقيمة  Mpملسري الكمون  .1#وهي حاضرة دائماً.
وتضبط القيمة عند  1لألنواع  1و 2و 3لرتتيل وحدات .DTU
تعطي البتات  ttttttttقيمة  Tpملسري الكمون  .1#وهي حاضرة دائماً .وتضبط عند
الصفر يف حالة النوعني  1و 2لرتتيل وحدات  DTUوتضبط عند  Qيف حالة النوع
لرتتيل وحدات .DTU
تعطي البتات  rrrr0DDDقيمة  Rpو Dpملسري الكمون  .1#وتشفر البتات
عرف يف اجلدول  .18.7وهي حاضرة دائماً.
و DDDعلى النحو امل ّ
تعطي البتات  llllllllالبتة األقل داللة للقيمة  Lpملسري الكمون  .1#وهي حاضرة دائماً.
rrrr

تعطي البتات  llllllllالبتة األكثر داللة للقيمة  Lpملسري الكمون  .1#وهي حاضرة دائماً.
تعطي البتة  aaنوع ترتيل  DTUاملختار .وتشفر على النحو التايل:
يشفر نوع ترتيل  DTUاملختار كما يلي:
 ،aa=00النوع  1لرتتيل ( DTUانظر البند )1.1.8
 ،aa=01النوع  2لرتتيل ( DTUانظر البند )2.1.8
 ،aa=10النوع  3لرتتيل ( DTUانظر البند )3.1.8
 ،aa=11النوع  4لرتتيل ( DTUانظر البند )4.1.8
وخيتار املستقبِل نوع الرتتيل الذي يدعمه املرسل.
عدد مشفر ريد-سولومون لكل وحدة نقل بيانات.
1 ≤ Q ≤ 16
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الجدول  - 6.Aنسق معلومات
عدد
األثمونات
][i

نسق PMS-TC
]bits [8 × I + 7 to 8 × I + 0

األمثون

20

] [0000 vvvvالبتة  7إىل

األمثون

21

] [jjjj jjjjالبتة  7إىل

األمثون

22

األمثونات

27-23

رسالة

2.4.2.A

PMS-TC R-PARAMS

الوصف
عدد أمثون احلشو لكل وحدة نقل بيانات.0 ≤ V ≤ 15 .

0

] [000n nnnnالبتة  7إىل

0

التأخر يف وحدة نقل البيانات بني عملييت إرسال متعاقبتني لوحدة نقل بيانات
بواسطة املستقبِل يف آلة احلالة املرجعية.1 ≤ QTx ≤ 63 .
تشفر البتات  nnnnnقيمة النظرة الراجعة ) (lbلقناة .RRC

] [0000 0000البتة  7إىل

0

حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.

0

C-PARAMS

تضبط األمثونات  27-18ملعلومات  PMS-TCاملرسلة يف رسالة ( C-PARAMSاجلدول  21-7بالتوصية ] )[ITU-T G.992.3على
النحو الوارد وصفه يف اجلدول  .7.Aويبقى طول معلومات  PMS-TCاملرسلة يف رسالة  C-PARAMSكما هو دون تغيري.
الجدول  - 7.Aنسق معلومات  PMS-TC C-PARAMSالمعدل
عدد
األثمونات
][i

نسق PMS-TC
]bits [8 × I + 7 to 8 × I + 0

الوصف

األمثونات

22-18

] [0000 0000البتة  7إىل

0

حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.

األمثونات

27-23

] [0000 0000البتة  7إىل

0

حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.

وفضالً عن ذلك ،تستند بتات  fffلألمثون ( 0انظر اجلدول  21-7بالتوصية ] ،)[ITU-T G.992.3اليت تشفر جناح/فشل التدميث،
عرف بالتوصية احلالية بدالً من السياسات الواردة بالتوصية ].[ITU-T G.992.3
إىل عملية تدميث القناة امل ّ

وإضافةً إىل ذلك ،إذا كانت املعلمة  delay_maxأقل من دورة الذهاب والعودة الفعلية (انظر البند  ،)6.8يشار حينها إىل أي فشل
يف التدميث عن طريق ضبط حالة التدميث عند ( 0102التشكيل غري ممكن على اخلط) .وتعتمد دورة الذهاب والعودة الفعلية على
مسات  XTU-Cوِ XTU-R
املستقلة عن اخلط العام وعلى أحجام ومعدالت بيانات وحدات  DTUاملعتمدة على اخلط العام.
ويف حالة ضبط شفرة جناح/فشل غري صفرية بواسطة إحد وحدات :ATU
يزاد عدد مرات فشل التدميث،
وتضبط البتات األخر يف معلومات  PMS-TC PARAMSعند ،0
ويدخل املرسل يف حالة الصامت (انظر امللحق  Dبالتوصية ] )[ITU-T G.992.3بدالً من حالة وقت العرض عند
استكمال إجراءات التدميث.
5.2.A
1.5.2.A

رسائل التدميث
( C-MSG1يكمل البند  1.1.5.13.8بالتوصية )ITU-T G.992.3

حيل اجلدول  8.Aحمل اجلدول  37-8بالتوصية ].[ITU-T G.992.3
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الجدول  - 8.Aالسابقة  C-MSG1والرسالة وطول القناة

2.5.2.A

CRC

جزء الرسالة

الطول (بالبتات أو الرموز)

السابقة

32

Npmd

160

Npms

24

Ntps

104

Nmsg

288

CRC

16

( LEN_C-MSG1رموز)

336

( R-MSG1يكمل البند  3.2.5.13.8بالتوصية )ITU-T G.992.3

حيل اجلدول  9.Aحمل اجلدول  38-8بالتوصية ].[ITU-T G.992.3
الجدول  - 9.Aسابقة  R-MSG1والرسالة وطول القناة

3.5.2.A

CRC

جزء الرسالة

الطول (بالبتات أو الرموز)

السابقة

32

Npmd

32

Npms

8

Ntps

0

Nmsg

40

CRC

16

( LEN_R-MSG1رموز)

88

الحالة ( C-PARAMSتحل محل البند  4.1.6.13.8بالتوصية )ITU-T G.992.3

احلالة  C-PARAMSثابتة الطول .ويف هذه احلالة ،ترسل  ATU-Cرموز  LEN_C-PARAMS C-PARAMSلتشكيل رسالة
تعرف قيمة  NSC_C-PARAMSبأهنا عدد احلامالت
 C-PARAMSو CRCعند البتات ) (2 × NSC_C-PARAMSلكل رمز .و ّ
الفرعية اليت تستخدم لتشكيل رسالة  C-PARAMSعلى النحو الذي يبينه  ATU-Rيف الرسالة  .R-MSG2وتكون احلماية من
الضوضاء النبضية لرسالة  C-PARAMSتساوي  ،INP_CPARAMS= INP_min_rein× CPARAMS_INP_FLAGحيث
تعرف قيمة  LEN_C-PARAMSبأهنا (طول
تكون  CPARAMS_FLAGعلى النحو املبني من  ATU-Rيف رسالة  .R-MSG2و ّ
رسالة  C-PARAMSو CRCبالبتات) مضروبةً يف ) ،(2 × INP_CPARAMS +1مقسومةً على )،(2 × NSC_C-PARAMS
ويتم تقريبها إىل أعلى عدد صحيح.
ويدرج اجلدول  10.Aطول رسالة  C-PARAMموجزةً من الطبقات
بتات  TPS-TCو PMS-TCو PMDعدداً زوجياً من األمثونات.

 TPS-TCوPMS-TC

و .PMDوتقابل كل بتة من
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الجدول  - 10.Aرسالة  C-PARAMSوطول

CRC

جزء من الرسالة

الطول (بالبتة أو الرمز)

Npmd

96 + 24 × NSCus

Npms

224

Ntps

0

Nmsg

320 + 24 × NSCus

CRC

16

LEN_C-PARAMS

 336  24  NSCus 
 2  NSC _ C-PARAMS   2  INP _ CPARAMS  1



(طول احلالة بالرموز)

مالحظة x :تعين التقريب إىل العدد الصحيح األعلى التايل.

تعرف الرسالة  mيف  C-PARAMSكاآليت:
و ّ
}m = {tpsNtps–1, ... , tps0, pmsNpms–1, ... , pms0, pmdNpmd–1, ... , pmd0} = {mNmsg–1, ... , m0

تنقل الرسالة  C-PARAMSثالث جمموعات من املعلمات تتعلق بتشكيل اخلدمات  TPS-TCو PMS-TCو .PMDوتنقل
معلمات  TPS-TCيف البتات  tpsNtps–1إىل  tps0وتعرف يف البند  .6وتنقل معلمات  PMS-TCيف البتات  pmsNpms–1إىل pms0
ّ
تعرف يف البند .8
و
وتعرف يف البند  .7وتنقل معلمات  PMDيف البتات  pmdNpmd–1إىل pmd0
ّ
ّ

وتتضمن املعلمات  PMS-TCمعلمات تشكيل املرتل ،وتتضمن معلمات  PMDجدول البتات والكسب للحامالت الفرعية الصاعدة.
وترفق القناة  CRCبالرسالة .وحتتسب بتات قناة
بتات  CRCللرسالة .C-MSG-FMT

CRC

الست عشرة من البتات

m

للرسالة

Nmsg

بنفس طريقة حساب

وإذا مل يكن عدد بتات الرسالة و CRCالذي سيتم إرساله يعادل مضاعف عدد البتات الصحيح لكل حاملة فرعية (أي ليس
مضاعف  ،)2 × NSC_C-PARAMعندئذ حتشى مرة أخر بتات الرسالة و CRCببتات صفرية حبيث يصبح العدد الكلي للبتات
املقرر إرساهلا مساوياً ملا يلي ).(2 × NSC_C-PARAM × LEN_C-PARAM) / (2 × INP_CPARAMS + 1
ويتعني ختليط بتات الرسالة ( C-PARAMSباإلضافة إىل بتات  CRCوبتات التحشية) باستعمال املعادلة التالية:
d n'  d n  d n' 18  d n' 23

حيث  dnالدخل النوين للمخلّط (الدخل األول )d1؛
و ' d nهي اخلرج النوين من املخلّط (اخلرج األول ') d1؛
وجير تدميث املخلط على ' 1 = d nمن أجل .1 > n
وc15

وتدرج البتات املقرر إرساهلا يف معادلة املخلط حيث تأيت أوالً البتة األقل داللة ( m0األوىل و mNmsg–1األخرية يعقبها  c0األوىل
'
'
األخرية تعقبها بتات التحشية إن وجدت) .وبإنشاء املخلّط ،تصبح بتات خرج املخلط  d nإىل  d18مساوية للبتات  m0إىل m17
على التوايل.
ويرسل خرج املخلّط عند البتات ) (2 × NSC_C-PARAMلكل رمز ( C-PARAMSحبيث البتة األوىل من املخلّط ترسل أوالً
وهكذا) .وسوف تطابق أزواج البتات يف احلامالت الفرعية برتتيب تصاعدي لدليل احلاملة الفرعية وباستعمال نفس
عرف يف اجلدول  36.8من التوصية ] [ITU-T G.992.3للرموز  .C-REVERBويكرر كل
تشكيل  4-QAMعلى النحو امل ّ
رمز  C-PARAMSمبقدار ) (2 × INP_CPARAMS + 1مرة.
وال حيتوي الرمز  C-PARAMSإال على احلامالت الفرعية ( NSC_C-PARAMاحلاملة لبتات الرسالة) والنغمة الرائدة .C-TREF
وترسل احلامالت الفرعية األخر دون قدرة (أي .)0 = Yi =Xi
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وقد تكون النغمة الرائدة  C-TREFجزءاً من جمموعة احلامالت الفرعية ( NSC-PARAMSاليت حتمل بتات الرسالة) .ويف هذه
احلالة ،تشكل النغمة الرائدة ببتات الرسالة .وإال تشكل بنقطة الكوكبة  4-QAMالثابتة }.{0,0
وتعقب احلالة  C-PARAMSاحلالة .C-REVERB7
3.A

إجراءات مستوي اإلدارة

1.3.A

أوامر قراءة المعلمات االختبارية (يكمل البند  10.1.4.9بالتوصية )ITU-T G.992.3

تضاف أربع معلمات اختبارية إىل اجلدول  30.9بالتوصية ] [ITU-T G.992.3على النحو الوارد وصفه يف اجلدول .11.A
وحتتوي املعلمة اليت تتضمن  ID=4116على احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية  SHINEاملشتقة بواسطة مرسل الطرف البعيد.
ويتم متثيلها كعدد صحيح من  16بتة غري جربي مبضاعفات القيمة  .0,1وتتاح هذه املعلمة من طرف مشغل الشبكة عن طريق
أمر قراءة وحيد.
وحتتوي املعلمة اليت تتضمن  ID=4216على احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية الكهربائية املتكررة املشتقة بواسطة مستقبل الطرف
البعيد .ويتم متثيلها كعدد صحيح من  8بتات غري جربي مبضاعفات القيمة  .0,1وتتاح هذه املعلمة من طرف مشغل الشبكة عن
طريق أمر قراءة وحيد.
وحتتوي املعلمة اليت تتضمن القيمة  ID=4316على اإلنتاجية املتوقعة الفعلية املشتقة بواسطة مستقبل الطرف البعيد .ويتم متثيلها
كعدد صحيح من  32بتة غري جربي مبضاعفات القيمة  .kbit/s 1وتتاح هذه املعلمة من طرف املشرتك عن طريق أمر قراءة وحيد.
وحتتوي املعلمة اليت تتضمن القيمة  ID=4416على التأخر الفعلي املشتق بواسطة مستقبل الطرف البعيد .ويتم متثيلها بعدد صحيح
مكون من  8بتات غري جربي مبضاعفات  .ms 1وتتاح هذه املعلمة من طرف املشرتك عن طريق أمر قراءة وحيد.
الجدول  - 11.Aقيم  IDاإلضافية لمعلمة  PMDاالختبارية
معلمة االختبار
4116

اسم معلمة االختبار

ID

مرسل  RTXللطرف البعيد احلماية
الفعلية من الضوضاء النبضية

طول القراءة
الوحيدة

طول القراءات
المتعددة

طول قراءة الفدرة

أمثونان

غري متاح

غري متاح

(INP_act_SHINE) SHINE

4216

مرسل  RTXللطرف البعيد
احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية

أمثون واحد

غري متاح

غري متاح

(INP_act_REIN) REIN
4316

اإلنتاجية املتوقعة ) (ETRللمستقبل

 4أمثونات

غري متاح

غري متاح

RTX
4416

اإلنتاجية املتوقعة ) (ETRللمستقبل

أمثون واحد

غري متاح

غري متاح

(delay_act_RTX) RTX

2.3.A

أوامر قراءة عداد اإلدارة (يضاف إلى البند  6.1.4.9بالتوصية )ITU-T G.992.3

حيل اجلدول  12.Aحمل اجلدول  19-9بالتوصية ] [ITU-T G.992.3واجلدول  13.Aحمل اجلدول  20-9بالتوصية ].[ITU-T G.992.3
وحيتوي احلقل " "EFTR_minعلى  EFTR_minاملشتق من مستقبِل الطرف البعيد .ويتم متثيله كعدد صحيح غري جربي مبقدار  32بتة
مبضاعفات  .kbit/s 1ويكون هذا احلقل حاضراً يف االستجابة من طرف مشغل الشبكة يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب.
وعلى الرغم من اإلبالغ هذه املعلمة عرب أوامر  eocلعداد اإلدارة ،فإن معلمة مراقبة األداء هذه ليست عداداً .وعليه ،ال تنطبق على هذه
املعلمة املتطلبات الواردة يف التوصيتني ] [ITU-T G.992.3و] [ITU-T G.997.1الساريتني على العدادات بوجه عام.
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الجدول  - 12.Aأمر قراءة عداد اإلدارة المرسل من المجيب
طول الرسالة
(باألثمون)
 2 + 4 × Ncللخدمة
 PMS-TCومتغري للخدمة
TPS-TC

اسم العنصر
(األمر)
 8116تعقبها:
مجيع قيم عداد  ،PMS-TCتعقبها مجيع قيم عداد .TPS-TC
مجيع قيم األمثونات األخر حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.

مالحظة  Nc -تشري إىل عدد العدادات املرتبطة بوظيفة  ،PMS-TCوتكون  Nc=14يف اإلبالغ عن اجتاه
املصب ،و Nc=8يف اإلبالغ عن اجتاه املنبع.

الجدول  - 13.Aقيم عداد إدارة
عداد حاالت شذوذ ( FEC-0املالحظة )1

ATU

 PMDوPMS-TC

عداد حاالت شذوذ ( FEC-1املالحظة )1
عداد حاالت شذوذ ( CRC-0املالحظة )1
عداد حاالت شذوذ ( CRC-1املالحظة )1
عداد ( rtx-txاملالحظة )3
عداد ( rtx-cاملالحظة )2
عداد ( rtx-ucاملالحظة )2

عداد الثواين اخلاطئة
عداد الثواين اخلاطئة

FEC

عداد الثواين شديدة اخلطأ
عداد الثواين اخلاطئة LOS
عداد الثواين اخلاطئة غري املتاحة
عداد الثواين املعيبة ''( ''leftrاملالحظة )2
عداد البتات اخلالية من األخطاء (املالحظة )2
املعلمة ( EFTR_minاملالحظة )2
TPS-TC
عدادات TPS-TC #0

المالحظة  - 1يتضمن املشرتك ) (ATU-Rحاالت شذوذ احلقلني  FECو CRCملسري الكمون  0#و1#؛ ويكون احلقالن  FECو CRCملسري
الكمون  0#حسب تقدير املشرتي .وال يتضمن مشغل الشبكة ) (ATU-Cسو حاالت شذوذ احلقلني  FECو CRCملسري الكمون .0#
ضمن هذه العدادت إال يف البالغ من طرف املشرتك ومن طرف مشغل الشبكة باجتاه املصب.
المالحظة  - 2ال تُ ّ
المالحظة  - 3ال يضمن هذا العداد إال يف البالغ من طرف املشرتك ومن طرف مشغل الشبكة باجتاه املنبع.
3.3.A

أوامر واستجابات التشخيص (يكمل البند  2.1.4.9بالتوصية )ITU-T G.992.3

حيل اجلدول  14.Aحمل اجلدول  10-9الوارد بالتوصية ].[ITU-T G.992.3
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الجدول  - 14.Aأوامر  eocالمرسلة من
طول الرسالة
(باألثمونات)

ATU-C

اسم العنصر
(األمر)
أداء االختبار الذايت
حتديث معلمات االختبار

2

0116

2

0216

2

0316

2

0416

2

0516

2

0616

2

0716

الدخول يف منط االختبار RTX

2

0816

اخلروج من منط االختبار RTX

2

 8016إشعار االستالم

بدء  CRCاخلاطئة يف
إهناء  CRCاخلاطئة يف TX
TX

بدء  CRCاخلاطئة يف
إهناء  CRCاخلاطئة يف RX
RX

مجيع قيم األمثونات األخر حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.
1.3.3.A

نمط اختبار إعادة اإلرسال

يعرف منط اختبار خاص ألغراض االختبار املعجل متوسط الفاصل الزمين بني األخطاء (انظر البند  .)4.10ويتم تعريف أمر
ّ
تشخيصي للدخول يف النمط أو اخلروج منه خالل وقت العرض.
عند استالم أمر الدخول يف منط االختبار  ،RTX_TESTMODEيرسل مشغل الشبكة إشعاراً باستالم األمر باالستجابة .ACK
وبعد ذلك ،يرسل مشغل الشبكة إشعاراً باستالم مجيع وحدات نقل البيانات املستلمة.
وعند تلقي أمر اخلروج من منط االختبار  ،RTX_TESTMODEيستأنف مشغل الشبكة سلوكه املعتاد إلعادة اإلرسال.

4.3.A

أمر إعادة التشكيل على الخط

يعرف طلب إضايف إلعادة التشكيل على اخلط (النوع  .)5وحيل طلب إعادة
لدعم تكييف املعدل املسمط بإعادة اإلرسالّ ،
التشكيل على اخلط هذا حمل طلب إعادة التشكيل على اخلط من النوع  0216من النوع وطلب إعادة التشكيل على اخلط من
النوع  0316يف اجلدول  7-9من التوصية ].[ITU-T G.992.3
ويرد وصف نسق أوامر إعادة التشكيل على اخلط النوع  5املرسلة من املستقبِل القائم بالتدميث يف اجلدول  .15.Aوعند تلقي هذا
األمر ،يقوم املرسل-املستقبِل إما بإطالق إعادة تشكيل مرسل األمر على النحو الوارد وصفه يف البند  2.13وإصدار رد إلعادة
تشكيل على اخلط .ويرد وصف أوامر نسق إعادة التشكيل على اخلط من النوع  5املرسلة من املرسل اجمليب يف اجلدول .16.A
تعرف شفرة السبب يف البند  1.1.4.9بالتوصية ] .[ITU-T G.992.3وتنطبق مجيع رموز السبب على إعادة التشكيل على اخلط
و ّ
من النوع .5
ويف كل طلب إلعادة التشكيل على اخلط من النوع ُ ،5ختتار إعدادات املرتل اجلديد حبيث تستوىف مجيع القيود املتعلقة بالتشكيالت.
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الجدول  - 15.Aاألوامر اإلضافية إلعادة التشكيل على الخط مباشرة التي يرسلها المستقبل المبادر
طول الرسالة (باألثمونات)
2 + 10 + 3 × Nf

اسم العنصر
(األمر)
0516

نوع الطلب  5متبوعاً باآليت:
أمثونان حيتويان على قيمة  L1اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  B10اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  M1اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  R1اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  Qاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  Vاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  Qtxاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  lbاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على عدد احلامالت الفرعية Nf
أمثونات  3 × Nfتصف حقل معلمة احلامالت الفرعية لكل حاملة فرعية

الجدول  - 16.Aاألوامر اإلضافية إلعادة التشكيل على الخط مباشرة المرسلة من المرسل المجيب
طول الرسالة (باألثمونات)
3

5.3.A

اسم العنصر
(األمر)
8416

طلب رفض من النوع  3متبوعاً باآليت:
أمثون واحد لشفرة السبب

أوامر إدارة القدرة (تحل محل البند  7.1.4.9من التوصية )ITU-T G.992.3

ختضع ملزيد من الدراسة.

مالحظة  -ال يدعم منط القدرة املنخفض  L2باالقرتان بالتوصية  .ITU-T G.998.4ومن مث ،ينبغي إرسال الطلب  L2من طرف مشغل الشبكة عند
تفعيل إعادة اإلرسال .ودعم النمط  L2باالقرتان مع التوصية  ،ITU-T G.998.4مبا يف ذلك إدخال حتسينات على وظائف منط القدرة املنخفض،
خيضع ملزيد من الدراسة.
4.A

توقيت إعادة التشكيل على الخط إلجراء تغييرات في معلمات التحكم

حيدد هذا البند توقيت التغيريات اخلاصة باملعلمات والواردة يف إعادة التشكيل على اخلط من النوع  .5وحيدد توقيت التغيريات
يف قيم معلمات التحكم املختلفة لكل إجراء حمدد يف البند .13
مالحظة  -بعد إجراء التغيري يف معلمات  RSو ،DTUال يعود من املمكن إعادة إرسال وحدات  DTUاليت شفرت بقيم املعلمات القدمية .وينبغي
أن حتاول أجهزة املودم ضمان االستالم الصحيح جلميع وحدات  DTUاليت يتم تشفريها مبعلمات الرتتيل القدمية قبل تنفيذ التغيريات يف معلمات
الرتتيل .وجيوز إجراء ذلك عن طريق قطع إعادة اإلرسال لوحدات  DTUبشكل مؤقت على الواجهة البينية  1وإعادة إرسال وحدات  DTUبشكل
مستقل من طابور إعادة اإلرسال لفرتة مناسبة من الوقت .على أال تتجاوز هذه الفرتة القيمة .Tdtu-stoppage

وجير تغيري يف قيم  biوgiحلاملة فرعية واحدة أو أكثر عن طريق تغيري معلمة التحكم  PMDاملقابلة (انظر اجلدول  4-8بالتوصية
].)[ITU-T G.992.3
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الملحق

B

دعم التوصية  ITU-T G.998.4بالتوصية

ITU-T G.992.5

(يشكل هذا امللحق جزءاً ال يتجزأ من هذه التوصية).
1.B

المتطلبات الخاصة

يعرف إعادة اإلرسال لالجتاه اهلبوطي فقط (أي تُرسل وحدات نقل املعطيات
بالنسبة إىل التوصية [ّ ،]ITU-T G.992.5
باالجتاه اهلبوطي وتُرسل قناة عودة إعادة اإلرسال ) (RRCيف االجتاه الصعودي فقط).
1.1.B

)(DTU

الذاكرة

يقتصر حجم طابور االنتظار اخلاص باإلرسال وإعادة اإلرسال يف  COعلى نصف مهلة التشذر يف االجتاه اهلبوطي بالبايتات ،أي:
إذا كانت وحدة املرسل–املستقبل خلط  ADSLعند طرف املكتب املركزي ) (ATU-Cتشري يف رسالة  C-MSGIإىل دعم
حجم طابور االنتظار اخلاص باإلرسال وإعادة اإلرسال الذي يصل إىل  12000أمثون (انظر البند  ،)1.3.Bمث ختتار وحدة
املرسل–املستقبل خلط  ADSLعند الطرف البعيد ) (ATU-Rكل من  QTXو Qو Hحبيث تكون:
-

 Qtx*Q*H≤ 12000 octetsللتوصية ،ITU-T G.992.5
وخبالف ذلك ختتار وحدة  ATU-Rكل من  QTXو Qو Hحبيث تكون:
 Qtx*Q*H≤ 8001 octetsللتوصية،ITU-T G.992.5

حيث  Qtxهي طول صف إعادة اإلرسال يف وحدات .DTU
واحلد األدىن لذاكرة مستقبل صف إعادة اإلرسال جيب أن يكون مماثالً حلجم ذاكرة صف اإلرسال ذي الصلة.

واحلد األقصى حلجم وحدات  DTUيف أمثونة ) (Q*Hجيب أن يكون .1024
2.1.B

القناة اإلضافية

تُشكل القناة اإلضافية على النحو احملدد يف البند .2.1.A
3.1.B

تعدد اإلرسال

إذا كانت القناة اإلضافية القوية ) (ROCنشطة ،ميكن عندئذ أن تتقاسم بتات قناة عودة إعادة اإلرسال ) (RRCو( L0القناة
اإلضافية القوية) موجة حاملة فرعية مشرتكة .ويُطبق نفس تعويض هامش معدل اإلشارة إىل الضوضاء ()SNRMOFFSET-ROC
على قناة عودة إعادة اإلرسال ) (RRCو( L0القناة اإلضافية القوية).
2.B

التدميث

يصف هذا البند التغريات املدخلة على رسائل تدميث التوصية
التوصية .ITU-T G.992.5

ITU-T G.992.5

لدعم التوصية

ITU-T G.998.4

بالتزامن مع

وجيب تعديل رسائل التدميث على النحو احملدد يف البند  2.Aباستثناء أنه جيب االستعاضة عن األمثون  2يف اجلدول  4.Aباألمثون
الوارد يف اجلدول  .1.Bويكون طول رسالة ) C-MSG1 (LEN_C_MSG1قدره  336+ NSCds/4أو  336حسب ما إذا كان
سيتم تطبيق النوافذ أم ال ،على التوايل.
2
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الجدول  - 1.Bنسق بتات  PMS-TCلمعلومات الرسائل
عدد األثمونات
2

3.B

][i

نسق بتات PMS-TC
[من  7 + I x 8إلى ]0 + I x 8

] ،[c000 bbbbالبتات  7إىل

0

C-MSG1

الوصف
حتتوي البتات  bbbbعلى أقصى قيمة  1/Sيدعمها املرسل بالنسبة ملسار الكمون
مع وظيفة إعادة اإلرسال .وتكون أقصى قيمة  1/Sمساوية إىل ) ،(n+1حيث n
مشفر على أنه قيمة غري موقعة من  4بتات  ،bbbbيف املد من  0إىل  .15وعندما
تكون إعادة اإلرسال نشطة ،تتجاوز هذه القيمة أقصى قيمة  1/Sيتم تبادهلا مع
ميدان " "S1minيف قائمة قدرات  PMS-TCيف.ITU-T G.994.1 :
وتشري البتة  cأقصى حجم للدعم يف طابور انتظار اإلرسال وإعادة اإلرسال .ويكون
رمزه  0إذا كان يدعم أقصى حجم قدره  8001بايت و 1إذا كان يدعم أقصى
حجم قدره  12000بايت.

إجراءات مستوي اإلدارة

تكون إجراءات مستوي اإلدارة على النحو احملدد يف البند  3.Aباستثناء للبند  ،4.3.Aاليت يتعني االستعاضة عنها مبحتويات البندين
 4.3.Bو.5.3.B
1.3.B

متروك خال عن عمد

2.3.B

متروك خال عن عمد

3.3.B

متروك خال عن عمد

4.3.B

أوامر إعادة التشكيل على الخط مباشرة

)(OLR

يعرف طلب إضايف إلعادة التشكيل على اخلط مباشرة (النمط  .)5وحيل طلب
لدعم تكييف املعدل بدون انقطاع مع إعادة اإلرسالّ ،
إعادة التشكيل على اخلط مباشرة الطلب املماثل من النمط  0216والنمط  0316الواردين يف اجلدول  7-9من التوصية ].[ITU-T G.992.5
ويرد وصف لنسق أوامر إعادة التشكيل على اخلط مباشرة من النمط  5اليت يرسلها املستقبل املمهد يف اجلدول  .2.Bوعند استالم
هذه األوامر ،يقوم املرسل املستقبل إما بتفعيل إعادة تشكيل للمرسل اخلاص به على النحو الوارد وصفه يف البند  2.13أو يولد رد
بأوامر إعادة التشكيل على اخلط مباشرة .ويرد وصف لنسق أوامر إعادة التشكيل على اخلط مباشرة من النمط  5اليت يرسلها
تعرف شفرة السبب يف البند  1.1.4.9من التوصية ] .[ITU-T G.992.3وتنطبق مجيع شفرات
املرسل املستجيب يف اجلدول  .3.Bو ّ
األسباب على النمط  5من إعادة التشكيل على اخلط مباشرة.
ويف كل طلب من طلبات إعادة التشكيل على اخلط مباشرة من النمط  ،5جيب اختيار أوضاع الرتتيل اجلديدة حبيث يتم استيفاء
مجيع قيود التشكيل.
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الجدول  - 2.Bاألوامر اإلضافية إلعادة التشكيل على الخط مباشرة التي يرسلها المستقبل المبادر
طول الرسالة
(أثمونات)
2 + 11 + 4 × Nf

اسم العنصر
(األمر)
0516

طلب من النمط  5يعقبه:
 2أمثون حيتويان على قيمة  L1اجلديدة
 1أمثون حيتوي على قيمة  B10اجلديدة
 1أمثون حيتوي على قيمة  M1اجلديدة
 1أمثون حيتوي على قيمة  R1اجلديدة
 1أمثون حيتوي على قيمة  Qاجلديدة
 1أمثون حيتوي على قيمة  Vاجلديدة
 1أمثون حيتوي على قيمة  Qtxاجلديدة
 1أمثون حيتوي على قيمة  lbاجلديدة
 2أمثون حيتويان على قيمة  Lfاجلديدة
 Nf x 4أمثونات تصف جمال معلمات املوجة احلاملة الفرعية لكل موجة حاملة فرعية

الجدول  - 3.Bاألوامر اإلضافية إلعادة التشكيل على الخط مباشرة التي يرسلها المستقبل المستجيب
طول الرسالة
(أثمونات)
3

اسم العنصر
(األمر)
8416

رفض طلب من النمط  3يعقبه:
 1أمثون لشفرة السبب

5.3.B

أوامر إدارة القدرة (يحل محل البند  7.1.4.9من التوصية )ITU-T G.992.5

4.B

توقيت تغيرات إعادة التشكيل على الخط مباشرة في معلمات التحكم

مالحظة  -أسلوب القدرة املنخفضة  L2املصاحب للتوصية  ITU-T G.998.4غري مدعوم .وبالتايل ،جيب أال ترسل وحدة  ATU-Cطلب
عندما يكون إعادة اإلرسال نشطاً .ويتعني مواصلة دراسة دعم  L2املصاحب للتوصية  ،ITU-T G.998.4مبا يف ذلك حتسينات لوظائف أسلوب
القدرة املنخفضة.
L2

ُحيدد توقيت التغريات يف معلمات التحكم يف البند .4.A
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الملحق

C

دعم التوصية  ITU-T G.998.4بالتوصية

ITU-T G.993.2

) يشكل هذا امللحق جزءاً ال يتجزأ من هذه
1.C

المتطلبات الخاصة

1.1.C

الذاكرة

التوصية(.

تنطبق التعاريف التالية:
)delay_octetDS,0 = (DDS,0 – 1) × (IDS,0 – 1
delay_octetUS,0 = (DUS,0 – 1) × (IUS,0 – 1).

إذا مت تنشيط إعادة اإلرسال يف االجتاه اهلبوطي،
إذاً
وإال

delay_octetDS,1 = 2×Qtx,DS×QDS×HDS
)delay_octetDS,1 = (DDS,1 – 1) × (IDS,1 – 1

إذا مت تنشيط إعادة اإلرسال يف االجتاه الصعودي،
إذاً
وإال

delay_octetUS,1 = 2×Qtx,US×QUS×HUS
)delay_octetDS,1 = (DUS,1 – 1) × (IUS,1 – 1

وتنطبق القيود التالية:
delay_octetDS,0 + delay_octetDS,1 + delay_octetUS,0 + delay_octetUS,1 ≤ MAXDELAYOCTET,

حيث تكون  MAXDELAYOCTETمعلمة "املهلة التجميعية للتشذر وفك التشذر" باألمثونات الوارد وصفها يف اجلدول
من التوصية ] [ITU-T G.993.2بالنسبة للملمح اجلانيب.

1-6

وتدعم وحدة  VTU-Oو VTU-Rمجيع قيم ) (delay_octetDS,0 + delay_octetDS,1 + delay_octetUS,0 + delay_octetUS,1حىت
احلد األقصى لقيمة  .MAXDELAYOCTETوتبلغ الكمية الدنيا من الذاكرة الالزمة يف املرسل املستقبل ( VTU-Oأو )VTU-R
الستيفاء هذا املطلب  MAXDELAYOCTET/2أمثون .وتتعلق الكمية احلقيقية للذاكرة املستخدمة بالتنفيذ.
وجيب أن تكون الكمية الدنيا من الذاكرة لصف انتظار إعادة إرسال املستقبل مساوية لكمية الذاكرة لصف االنتظار ذي الصلة
يف نفس االجتاه.
واحلد األقصى حلجم وحدات نقل املعطيات ) (DTUباألمثونات ) (Q×Hجيب أن يكون مساوياً للقيمة الواردة يف اجلدول
حسب امللمح واالجتاه.
الجدول  - 1.Cالحد األقصى لقيمة
الملمح
8d ،8c ،8b ،8a
12a
17a
30a
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DTU

الحد األقصى لحجم )Q×H( DTU
اجتاه املصب

اجتاه املنبع

 2048بايت
 2048بايت
 3072بايت
 3072بايت

 512بايت
 1536بايت
 1536بايت
 3072بايت
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1.C

وجيب تطبيق معلمة تشكيل  (MDOSPLIT) MAXDELAYOCTET-splitبالتوصية  .ITU-T G.998.4واملهلة
املعرفة يف هذا البند على أهنا مجع القيم احملددة يف ( O-PMSانظر البند ( )3.1.2.Cانظر
(حيث  DS= xأو  USو 0 = pأو ّ ،)1
القفرة  7.2.4.11من التوصية [ )]ITU-T G.993.2ال تزيد عما يلي:

delay_octetx,p

max_delay_octetDS,0 + max_delay_octetDS,1 ≤ MAXDELAYOCTETS_DS
max_delay_octetUS,0 + max_delay_octetUS,1 ≤ MAXDELAYOCTETS_US
2.1.C

القناة اإلضافية
البند 1.9

إذا كانت القناة اإلضافية القوية ) (ROCنشطة يف رسالة  ،O-TPSجيب استعمال الكمون الوحيد مع أسلوب ( ROCانظر
من التوصية [ )]ITU-T G.993.2وجيب أن تستخدم القناة اإلضافية  ROCعلى النحو احملدد بالتوصية [.]ITU-T G.993.2

وإذا كانت القناة اإلضافية القوية ) (ROCخامدة يف رسالة  O-TPSأو غري مدعومة بوحدة  VTU-Oأو وحدة ،VTU-R
جيب استعمال الكمون الوحيد مع أسلوب ( ROCانظر البند  1.9من التوصية [ )]ITU-T G.993.2وجيب أن تستخدم
القناة اإلضافية باستعمال معلمات الرتتيل كما هي مشتقة للقناة )( (ROCانظر احلدود على قيود املرتل يف اجلدول  47-12من
التوصية [ )]ITU-T G.993.2بالتشكيل التايل:
-

،dB 0 = SNRMOFFSET-ROC

-

،max(INPMIN_REIN, 2) = INPMIN-ROC

باستثناء أن املوجات احلاملة الفرعية احململة ببتات القناة اإلضافية ميكن أن تتقاسم املوجات احلاملة الفرعية احململة ببتات مسار
الكمون .1#
3.1.C

تعدد اإلرسال

إذا كانت القناة  ROCنشطة ،ميكن عندئذ أن تتقاسم بتات قناة  RRCو (ROC) L0موجة حاملة فرعية واحدة .ويُطبق نفس
تعويذ هامش نسبة اإلشارة على الضوضاء ) (SNRMOFFSET-ROCعلى قناة  RRCو.(ROC) L0
4.1.C

معدل البيانات الصافية المتيسرة

انظر البند  7.1.1.4.11من التوصية [.]ITU-T G.993.2

املعرفة
مالحظة  -حساب
معدل البيانات الصافية  ATTNDRيف تشخيص العروة يستخدم قيمة فجوة نسبة اإلشارة إىل الضوضاء )ّ (SNRGAP
-7
ملعدل خطأ بتتات قدره  10على تشكيل ( 4-QAMبدون كسب تشفري ،وبدون إعادة إرسال.)INP_min0=0 ،

1.4.1.C

طريقة معدل البيانات الصافية المتيسرة األساسية

انظر البند  1.7.1.1.4.11من التوصية [.]ITU-T G.993.2
2.4.1.C

طريقة معدل البيانات الصافية المتيسرة المحسنة

يكون دعم طريقة معدل البيانات الصافية املتيسرة احملسنة اختيارياً.
ومعدل البيانات الصافية املتيسرة هي أقصى معدل بيانات صافية اليت تكون وظائف االستقبال يف  PMS-TCو PMDمصممة
لدعمها ،بافرتاض شروط طريقة معدل البيانات الصافية املتيسرة األساسية (انظر البند  )1.7.1.1.4.11والشروط التالية:
إذا وضعت معلمة التحكم  attndr_methodعند قيمة  ،1تستخدم وحدة  VTU-Oووحدة  VTU-Rحد احلماية من
الضوضاء النبضية  INP_min0بالقيمة احملددة يف رسالة ( O-TPSانظر البند )2.1.2.C؛
إذا وضعت معلمة التحكم  attndr_methodعند قيمة  ،2تستخدم وحدة  VTU-Oووحدة  VTU-Rحد احلماية من
الضوضاء النبضية INP_min0 = 0؛
يكون استعمال فك تشفري احملو أو عدم استعماله مماثالً لالستعمال على القنوات احلاملة؛
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-

مراعاة قيود الرتتيل؛
الكمون ليس أقل من احلد األدىن للكمون املشكل للقناة احلاملة )(delay_act0 ≥ delay_min0؛
مراعاة قيمة معلمة ATTNDR_MDOSPLIT؛
معدل البيانات الصافية غري حمدود باحلد األقصى ملعدل البيانات الصافية املشكل ،وال بأقصى إنتاجية متوقعة ) (ETRمشكلة؛
مراعاة نصف املهلة الفعلي للحركة ذهاباً وعودةً لوحدة  VTU-Oووحدة VTU-R؛
سياسة تدميث القناة CIP = 0؛
إرسال  PSDيساوي  MREFPSDجلميع املوجات احلاملة الفرعية اليت تكون فيها .0 ≠ gi

المالحظة  - 1قد تكون قيمة  ATTNDRأقل نتيجة التخفيضات احملتملة يف قدرة اإلرسال ،نتيجة أوضاع تشكيل ،MAXMARGIN
وتشكيل  MAXNDRوختفيضات قدرة اإلرسال التقديرية للبائع (مثل املوجات احلاملة الفرعية ذات  ،0 = giنتيجة املد الدينامي للطرف األمامي
التماثلي ).)(AFE
المالحظة  - 2ال حتدد الطريقة األساسية عدد الشروط الالزمة حلساب  ،ATTNDRمما يؤدي إىل السلوك التقديري للبائع يف قيم  ATTNDRاملبلغ
عنها .وحتدد الطريقة احملسنة شروطاً إضافية للحد من التباين يف قيم  ATTNDRاملبلغ عنها خالل التنفيذ.

وعندما يتم اإلبالغ عن قيمة  ATTNDRأثناء طور العرض ) (Showtimeالجتاه تكون فيه إعادة اإلرسال خامدة ،يتم
اإلبالغ أيضاً عن املعلمات التالية املستخدمة يف حساب  ATTNDRعلى قناة العمليات املدجمة ) (eocمع قيمة ATTNDR
(انظر البند  2.7.1.1.4.11واجلدول  28a-11من التوصية [ )]ITU-T G.993.2ويبلغ عنها أيضاً يف املكتب املركزي-قاعدة
معلومات اإلدارة ) (CO-MIBمع قيمة ( ATTNDRانظر البندين  19.1.5.7و 20.1.5.7من التوصية [:)]ITU-T G.997.1
-

( ATTNDR_INP_act0انظر البندين  2.41.1.5.7و 3.41.5.7من التوصية [)]ITU-T G.997.1؛

-

( ATTNDR_delay_act0انظر البندين  6.41.1.5.7و 7.41.5.7من التوصية [.)]ITU-T G.997.1

وعندما يتم اإلبالغ عن قيمة  ATTNDRأثناء طور العرض ) (Showtimeالجتاه تكون فيه إعادة اإلرسال نشطة ،يتم اإلبالغ
أيضاً عن املعلمات التالية املستخدمة يف حساب  ATTNDRعلى قناة العمليات املدجمة ) (eocمع قيمة ( ATTNDRانظر
اجلدول  )1a.Cويبلغ عنها أيضاً يف املكتب املركزي-قاعدة معلومات اإلدارة ) (CO-MIBمع قيمة ( ATTNDRانظر
البندين  19.1.5.7و 20.1.5.7من التوصية [:)]ITU-T G.997.1
-

( ATTNDR_INP_act_SHINE0انظر البندين  2.41.1.5.7و 3.41.5.7من التوصية [)]ITU-T G.997.1؛

-

( ATTNDR_INP_act_REIN0انظر البندين  4.41.1.5.7و 5.41.5.7من التوصية [)]ITU-T G.997.1؛

-

( ATTNDR_delay_act_RTX0انظر البندين  6.41.1.5.7و 7.41.5.7من التوصية [.)]ITU-T G.997.1

واملعلمة  ATTNDR_INP_act_SHINE0هي احلماية من الضوضاء النبضية الفعلية عند الطرف البعيد  SHINEاملستعملة
يف حساب  .ATTNDRوُمتثل احلماية من الضوضاء النبضية الفعلية  ATTNDR_INP_act_SHINE0كعدد صحيح غري جربي
من  16بتة  ،attndr_inp_act_shine0وتعرف قيمة  ATTNDR_INP_act_SHINE0على أهنا ATTNDR_INP_act_SHINE0
ّ
=  10 / attndr_inp_act_shine0رموز  .DMTويعمل نسق البيانات هذا بتقسيم  ATTNDR_INP_act_SHINE0قدره 0,1
رمز  .DMTويكون املد من  0رمز ( DMTممثل على أنه  )0إىل  204,6رمز ( DMTممثل على أنه  .)2 046والقيمة 2 047
هي قيمة خاصة تشري إىل أن  ATTNDR_INP_act_SHINE0أعلى من  204,6رمز .DMT
واملعلمة  ATTNDR_INP_act_REIN0هي احلماية من الضوضاء النبضية الفعلية عند الطرف البعيد  REINاملستعملة يف حساب
 .ATTNDRوُمتثل احلماية من الضوضاء النبضية الفعلية  ATTNDR_INP_act_REIN0كعدد صحيح غري جربي من  8بتات
تعرف قيمة  ATTNDR_INP_act_rein0على أهنا = ATTNDR_INP_act_REIN0
 ،attndr_inp_act_REIN0و ّ
 10 /attndr_inp_act_rein0رموز  .DMTويعمل نسق البيانات هذا بتقسيم  ATTNDR_INP_act_REIN0قدره  0.1رمز
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 .DMTويكون املد من  0رمز ( DMTممثل على أنه  )0إىل  25,4رمز ( DMTممثل على أنه  .)254والقيمة  255هي قيمة
خاصة تشري إىل أن  ATTNDR_INP_act_REIN0أعلى من  25,4رمز .DMT
واملعلمة  ATTNDR_delay_act_RTX0هي التأخري الفعلي عند الطرف البعيد املستعمل يف حساب  .ATTNDRوُميثل التأخري
تعرف قيمة
الفعلي  ATTNDR_delay_act_RTX0كعدد صحيح غري جربي من  8بتات  ،attndr_delay_act_rtx0و ّ
 ATTNDR_delay_act_RTX0على أهنا  .ms 10 /attndr_delay_act_rtx0 = ATTNDR_delay_act_RTX0ويعمل نسق
البيانات هذا بتقسيم  ATTNDR_delay_act_RTX0قدره  .ms 0.1ويكون املد من ( ms 0ممثل على أنه  )0إىل ms 25,4
(ممثل على أنه  .)254والقيمة  255هي قيمة خاصة تشري إىل أن  ATTNDR_DELAY_act_RTX0أعلى من .ms 25,4
3.4.1.C

)ATTNDR_MAXDELAYOCTET-split (ATTNDR_MDOSPLIT

انظر البند  8.2.4.11بالتوصية ].[ITU-T G.993.2
4.4.1.C

أوامر قراءة معلمة االختبار  ATTNDRوردودها

انظر البند  11.3.2.11بالتوصية ] ،[ITU-T G.993.2الذي يتضمن تعريف املعلمة  ATTNDRعلى النحو املبني يف اجلدول .a1.C
الجدول  - a1.Cمعلمة اختبار
عدد األثمونات
4-1

الطريقة األساسية
ATTNDR

الطريقة المحسنة
(تفعيل إعادة اإلرسال)

الطريقة المحسنة
(تعطيل إعادة

اإلرسال(

ATTNDR

حمجوزة ومضبوطة عند

ATTNDR

غري متاحة
5
ATTNDR_INP_act0
غري متاحة
6
حمجوزة ومضبوطة عند 0016
غري متاحة
7
ATTNDR_delay_act0
غري متاحة
8
يعرف نسق احلقول يف البند .7.1.1.4.11
مالحظة ّ -
2.C

ATTNDR

0016

ATTNDR_INP_act_SHINE0
ATTNDR_INP_act_REIN0
ATTNDR_delay_act_RTX0

التدميث

يتحقق دعم التوصية  ITU-T G.998.4يف اخلدمة  VDSL2من خالل النقاط الشفرية "لتمديدات التوصية
بالتوصية  ITU-T G.994.1و"حقل معلمة التوصية  "ITU-T G.998.4يف خمتلف رسائل التدميث خلدمة  ،VDSL2على النحو
يعرف هذا البند حمتويات النقاط الشفرية "لتمديدات التوصية  "ITU-T G.998.4يف التوصية
احملدد بالتوصية ] .[ITU-T G.993.2و ّ
 ITU-T G.994.1وحقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4لرسائل التدميث ذات الصلة .وإذا مل تدرج رسالة تدميث يف األقسام
الفرعية املبينة أدناه ،يكون حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4لتلك الرسالة بايتة وحيدة بقيمة .0016
"ITU-T G.998.4

0.2.C

طور المصافحة بالتوصية

ITU-T G.994.1
 VTU-OوVTU-R

يبدأ إجراء التدميث بطور املصافحة املبني بالتوصية  .ITU-T G.994.1وخالل هذا الطور ،تتبادل وحدتا
قدراهتما املرتتبة على متديدات التوصية  ITU-T G.998.4فضالً عن املعلمات املبلغة خالل طور املصافحة العادي ،على النحو
املعرف بالتوصية ] .[ITU-T G.993.2واستناداً إىل هذه القدرات ،حتدد اجملموعة النهائية لتمديدات التوصية ITU-T G.998.4
ّ
خالل طور تدميث املصافحة بالتوصية ( ITU-T G.994.1انظر اجلدول  1.0.68.11واجلدول  11.68.11بالتوصية ][ITU-T G.994.1
واجلداول  1.1.Cو 2.1.Cو 3.1.Cو.)4.1.C
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الجدول  - 1.1.Cتعاريف البتة ) Npar(3لرسائل  CLللوحدة
)ITU-T G.994.1 Npar(3
Bit

تعريف البتة

VTU-O

)Npar(3

إذا ضبطت عند واحد ،تشري هذه البتة إىل أن الوحدة  VTU-Oتدعم امللحق  Dبالتوصية .ITU-T G.998.4
وال جيوز ضبط هذه البتة عند واحد إال إذا كان مرسل-مستقبل الوحدة  VTU-Oمم ّكن بالتوصية
 ،ITU-T G.993.5ولكن تضبط بتة التوصية " "ITU-T G.993.5عند الصفر يف األمثون Spar(2) 2
للتوصية ITU-T G.993.2؛ وإال تضبط هذه البتة عند الصفر.
مالحظة  -يف اإلصدارات السابقة للتوصية  ،ITU-T G.998.4أشري إىل دعم امللحق  Dضمناً عن طريق
دعم التوصية ( ITU-T G.993.5أي ،ضبط بتة التوصية " " ITU-T G.993.5عند واحد يف األمثون 2
) Spar(2للتوصية .)ITU-T G.993.2

دعم امللحق  Dبالتوصية

ITU-T G.998.4

الجدول  - 2.1.Cتعاريف البتة ) Npar(3لرسال  MSللوحدة
)ITU-T G.994.1 Npar(3
Bit

تعريف البتة

VTU-O

)Npar(3

تضبط هذه البتة عند واحد ،فقط يف حالة ضبطها عند واحد يف رساليت  CLاألخريتني ورسالة  CLRاألخرية.
ويف حالة ضبط هذه البتة عند واحد ،تدل على أن اختيار التشغيل الوارد يف امللحق  Dبالتوصية ITU-T
 ،G.998.4حىت وإن كانت رسالة  MSهذه ال تدل على اختيار التوصية  .ITU-T G.993.5ويف حالة ضبط
هذه البتة عند صفر ،تدل على عدم اختيار التشغيل الوارد يف امللحق  Dبالتوصية .ITU-T G.998.4

بالتوصية

دعم امللحق D
ITU T G.998.4

الجدول  - 3.1.Cتعاريف البتة ) Npar(3لرسائل  CLRللوحدة
)ITU-T G.994.1 Npar(3
Bit

تعريف البتة

)Npar(3

يف حالة ضبط هذه البتة عند واحد ،تدل على دعم وحدة  VTU-Rللملحق  Dبالتوصية .ITU-T G.998.4
وال جيوز ضبط هذه البتة عند واحد إال يف حالة ضبط بتة التوصية " " ITU-T G.993.5عند واحد أيضاً
يف األمثون  Spar(2) 2للتوصية ITU-T G.993.2؛ وإال تضبط هذه البتة عند صفر.
مالحظة  -يف اإلصدارات السابقة للتوصية  ،ITU-T G.998.4أشري ضمناً إىل دعم امللحق  Dعن طريق
دعم التوصية ( ITU-T G.993.5أي ضبط بتة التوصية " "ITU-T G.993.5عند واحد يف األمثون 2
) Spar(2للتوصية .ITU-T G.993.2

دعم امللحق  Dبالتوصية

ITU-T G.998.4

الجدول  - 4.1.Cتعاريف البتة ) Npar(3لرسائل  MSللوحدة
)ITU-T G.994.1 Npar(3
Bit

ITU-T G.998.4

1.2.C
1.1.2.C

رسالة

حتتوي رسالة
يف اجلدول .2.C

)Npar(3

VTU-O

O-MSG 1

O-MSG 1

60

تعريف البتة

VTU-R

تضبط هذه البتة عند واحد فقط يف حالة ضبطها عند واحد يف رسالة  CLاألخرية ورسالة  CLRاألخرية على السواء.
ويف حالة ضبطها عند واحد ،تدل هذه البتة على اختيار التشغيل الوارد يف امللحق  Dبالتوصية
 ،ITU-T G.998.4حىت وإن مل تدل رسالة  MSهذه على اختيار التوصية  .ITU-T G.993.5ويف حالة
ضبطها عند صفر ،تدل هذه البتة على عدم اختيار التشغيل الوارد يف امللحق  Dبالتوصية .ITU-T G.998.4

دعم امللحق  Dبالتوصية

رسائل الوحدة

VTU-R

على قدرات وحدة  .VTU-Oوينظم حقل معلمات التوصية
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ITU-T G.998.4

على النحو املبني

الجدول  - 2.Cحقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4للرسالة
محتويات الحقل
1

 1بايتة

طول حقل املعلمة

Tx
Rx

 1بايتة

][00ddsssss

6

DS (1/S)max

 1بايتة

][0eeeeeee

7

US (1/S)max

 1بايتة

][0eeeeeee

8

دعم قيم  D1باجتاه املصب

9

دعم امللحق  Eللمعلمة

3
4
5

][0000 000u

LPMode

الوصف
العدد اإلمجايل لبايتات البيانات يف حقل معلمات التوصية

ITU-T G.998.4

 1بايتة
 1بايتة ][0000 0cba
 1بايتة ][00ddssss

2

دعم إعادة اإلرسال
خيارات وحدات DTU
نصف دورة الذهاب والعودة
لوحدة VTU-O
نصف دورة الذهاب والعودة
لوحدة VTU-O

النسق

O-MSG1

 1بايتة

][eddddddd

 1بايتة

][0000 00ab

تدل على دعم إعادة اإلرسال باجتاه املنبع يف الوحدة .VTU-O
تدل على أنواع الرتتيل االختيارية اليت يدعمها مرسل الوحدة .VTU-O
تأخر زمن نصف دورة الذهاب والعودة ملرسل الوحدة VTU-O
تأخر زمن نصف دورة الذهاب والعودة ملستقبِل وحدة

VTU-O

قيمة  1/Sالقصو اليت تدعمها الوحدة  VTU-Oيف اجتاه املصب
عند تفعيل إعادة اإلرسال.
قيمة  1/Sالقصو اليت تدعمها الوحدة  VTU-Oيف اجتاه املنبع
عند تفعيل إعادة اإلرسال.
تدل على قيم عمق تشذير الفدرات االختيارية اليت يدعمها مرسل
الوحدة .VTU-O
تدل على تفعيل احلالتني الفرعيتني  L2.1و L2.2لوصلة LPMode
يف اجتاه املصب:
 ab=00يف حالة تفعيل  L2.1و L2.2على حد سواء.
 ab=01حتتجز الستعمال قطاع تقييس االتصاالت.
 ab=10يف حالة تفعيل  L2.1وتعطيل .L2.2
 ab=11يف حالة تعطيل  L2.1وتفعيل .L2.2

ويشري "طول حقل املعلمة"  1#إىل عدد بايتات البيانات يف حقل معلمات التوصية  .ITU-T G.998.4وبايتات البيانات هي
البايتات اليت تعقب بايتة مؤشر الطول هذه (أي ،مجيع البايتات الواردة يف حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4مع بدء العد
من البايتة قبل األخرية) .وتدرج هذه البايتة حبيث تسمح ملعدات  CPEاليت ال تدعم التوصية  ITU-T G.998.4بتحليل
الرسالة  O-MSG1على حنو صحيح.
ويشري احلقل " 2#دعم إعادة اإلرسال" إىل قدرات إعادة اإلرسال باجتاه املنبع للوحدة  .VTU-Oويشفر احلقل ببايتة
وحيدة ] ،[0000 000uحبيث:
 :u = 0تشري إىل عدم دعم إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.
 :u = 1تشري إىل دعم إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.
ويالحظ أن إعادة اإلرسال باجتاه املصب تفهم ضمناً يف حالة اشتملت الوحدة  VTU-Oعلى حقل معلمة بالتوصية
به عدد غري صفري من بايتات البيانات.

ITU-T G.998.4

ويشري احلقل " 3#خيارات وحدات نقل البيانات" إىل أنواع الرتتيل االختيارية لوحدات نقل البيانات غري املدعومة من مرسل الوحدة
 .VTU-Oويشفر احلقل ببايتة وحيدة ] ،[0000 0abcحيث:
 :a = 1تشري إىل دعم نوع الرتتيل  2لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)2.1.8
 :b = 1تشري إىل دعم نوع الرتتيل  3لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)3.1.8
:c = 1تشري إىل دعم نوع الرتتيل  4لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)4.1.8
وتضبط بتة واحدة على األقل من البتات  aأو  bأو  cعلى  1عند دعم إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب.
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وحيتوي احلقل " 4#نصف دورة الذهاب والعودة  Txللوحدة " " VTU-Oعلى تأخر زمن نصف دورة الذهاب والعودة ملرسل
الوحدة  .VTU-Oويشفر احلقل ببايتة وحيدة ] ،[00ddssssحبيث:
متثل القيمة  ssssعدداً من أربع بتات يشري إىل جزء التأخر برموز  DMTللمواصفات اليت تتضمن تباعد حاملة فرعية
قدره  kHz 4,3125أو مبضاعف رمزين  DMTللمواصفات اليت تتضمن تباعد حاملة فرعية قدره .kHz 8,625
متثل القيمة  ddعدداً من بتتني يشري إىل جزء التأخر بوحدات نقل البيانات.
وحيتوي احلقل " 5#نصف دورة الذهاب والعودة  Rxللوحدة  "VTU-Oعلى التأخر يف زمن نصف دورة الذهاب والعودة ملستقبِل
الوحدة  .VTU-Oويشفر احلقل ببايتة وحيدة ] ،[00ddssssحبيث:
متثل القيمة  ssssعدداً من أربع بتات يشري إىل جزء التأخر برموز  DMTللمواصفات اليت تتضمن تباعد حاملة فرعية
قدره  kHz 4,3125أو مبضاعف رمزين  DMTللمواصفات اليت تتضمن تباعد حاملة فرعية قدره .kHz 8,625
متثل القيمة  ddعدداً من بتتني يشري إىل جزء التأخر بوحدات نقل البيانات.
-

وحيتوي احلقل " 6#القيمة  (1/S)maxباجتاه املصب اليت تتضمن  "RTXعلى أقصى قيمة  1/Sتدعمها وحدة  VTU-Oيف اجتاه
املصب عند تفعيل إعادة اإلرسال يف هذا االجتاه حنو املصب .ويشفر احلقل بقيمة غري جربية من  8-bitبنطاق ممتد من  1إىل 64
يف خطوات من  .1وعند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب ،حتل هذه القيمة حمل القيمة " "DS (1/S)maxاليت يتم تبادهلا
يف حقل قدرات  PMS-TCللرسالة .O-MSG 1
وحيتوي احلقل " 7#القيمة  (1/S)maxباجتاه املنبع اليت تتضمن  "RTXعلى القيمة القصو  1/Sاليت تدعمها الوحدة
يف اجتاه املنبع عند تفعيل إعادة اإلرسال يف املنبع .ويشفر احلقل كقيمة غري جربية قدرها  8-bitبنطاق ميتد من  1إىل  64على
خطوات تبلغ كل منها  .1وعند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع ،حتل هذه القيمة حمل القيمة '' ''US (1/S)maxاليت يتم تبادهلا
يف حقل قدرات  PMS-TCللرسالة .O-MSG 1
VTU-O

وحيتوي احلقل " 8#قيم  D1باجتاه املنبع املدعومة" على وصف جملموعة قيم عمق تشذير الفدرات باجتاه املصب املدعومة من مرسل
الوحدة  VTU-Oعلى مسري الكمون  .1#ويشفر احلقل ببايتة وحيدة ] ،[edddddddحيث:
متثل القيمة  dddddddعدداً صحيحاً من سبعة بتات يشري إىل عمق التشذير األقصى لقيم  D1املدعومة؛
وتضبط القيمة  eعند  1لإلشارة إىل أن وحدة  VTU-Oال تدعم إال قيم  D1اليت متثل عدداً صحيحاً أس  2وإال تضبط
عند .0
عرف
ويشري احلقل " 9#دعم امللحق  Eللنمط  "LPModeإىل مد تفعيل احلالتني الفرعيتني  L2.1و( L2.2على النحو امل ّ
يف امللحق  )Eلوصلة  LPModeمن عدمه يف اجتاه املصب .وتعتمد قيمة  abعلى تفعيل القاعدة  CO-MIBودعم احلالتني
الفرعيتني  L2.1و L2.2لوصلة النمط  LPModeالوحدة  VTU-Oيف اجتاه املصب.
وعند تفعيل إعادة اإلرسال ،حتافظ مجيع قيم املعلمات األخر اليت يتم تبادهلا يف بقية الرسالة  O-MSG 1على معناها األصلي
عرف بالتوصية ] ،)[ITU-T G.993.2ما مل يشر أعاله إىل خالف ذلك.
(على النحو امل ّ
2.1.2.C

رسالة

O-TPS

تنقل رسالة  O-TPSتشكيل  TPS-TCالجتاه املنبع واجتاه املصب على السواء .وتستند إىل القدرات اليت بينت يف الرسالتني
 O-MSG 1و .R-MSG 2وينظم حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4للرسالة  O-TPSعلى النحو املبني يف اجلدول .3.C
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الجدول  - 3.Cحقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4للرسالة
1

محتويات الحقل
طول حقل املعلمة

 1بايتة

2

تفعيل إعادة اإلرسال

 1بايتة

3

القيمة  ETR_maxباجتاه املصب

 2بايتة

4

القيمة  ETR_minباجتاه املصب

 2بايتة

5

القيمة الدنيا للتأخر باجتاه املصب

 1بايتة

القيمة  INP_min_REINوالقيمة
 iat_REIN_flagباجتاه املصب

 1بايتة
][f00mmmmm

7

القيمة  SHINEratioباجتاه املصب

 1بايتة

8

القيمة الدنيا للتأخر باجتاه املنبع

 1بايتة

القيمة  INP_min_REINوالعلم
 iat_REIN_flagباجتاه املنبع

 1بايتة
][f00mmmmm

10

معلمة  leftr_threshباجتاه املصب

 1بايتة

11

سياسة CI

12

حقل معلمة النمط  LPModeبالتوصية

6

9

النسق

][0000 00ud

O-TPS

الوصف
العدد إلمجايل لبايتات البيانات يف حقل معلمة التوصية
.ITU-T G.998.4
تشري إىل ما إذا كانت إعادة اإلرسال مفعلة أم معطلة (لكل اجتاه
إرسال).
متديد واصف القناة احلاملة الذي حيتوي على القيمة القصو
لإلنتاجية املتوقعة يف اجتاه املصب.
متديد واصف القناة احلاملة الذي حيتوي على القيمة الدنيا
لإلنتاجية املتوقعة يف اجتاه املصب.
متديد واصف القناة احلاملة الذي حيتوي على الشرط األدىن
للتأخر للقناة احلاملة يف اجتاه املصب (مالحظة).
متديد واصف القناة احلاملة الذي حيتوي على القيمة الدنيا للحد
األدىن للحماية من الضوضاء النبضية باجتاه املصب REIN
والوقت الفاصل بني وصول نبضات  REINباجتاه املصب.
قيمة نسبة  SHINEratioباجتاه املصب.
متديد واصف القناة احلاملة الذي حيتوي على شرط التأخر األدىن
باجتاه املنبع للقناة احلاملة باجتاه املنبع (مالحظة).
متديد واصف القناة احلاملة الذي حيتوي على احلد األدىن للحماية
من الضوضاء النبضية باجتاه املنبع  REINوالوقت الفاصل بني
وصول نبضات  REINيف اجتاه املصب.
تعطي البتات  iii iiiiقيمة  leftr_threshيف اجتاه املصب.

][0iii iiii

سياسة تدميث القناة باجتاه املصب.

 1بايتة
][0000 000p

ITU-T G.998.4

طول متغري

عرف يف امللحق .E
معلمات التحكم للنمط  LPModeامل ّ

مالحظة  -عند تفعيل إعادة اإلرسال سواءً يف اجتاه املصب أو املنبع أو يف كال االجتاهني ،تُدعم قناة حاملة واحدة يف اجتاه املنبع واجتاه املصب.

يشري احلقل " 1#طول حقل املعلمة" إىل عدد بايتات البيانات يف حقل معلمات التوصية  .ITU-T G.998.4وبايتات البيانات هي
البايتات اليت تعقب بايتة مؤشر الطول (أي مجيع البايتات يف حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4مع بدء العد من البايتة
قبل األخرية) .وتدرج هذه البايتة حبيث تسمح ملعدات  CPEاليت ال تدعم التوصية  ITU-T G.998.4بتحليل الرسالة O-TPS
على حنو صحيح.
ويشري احلقل " 2#تفعيل إعادة اإلرسال" إىل تفعيل أو تعطيل إعادة اإلرسال يف اجتاهي املنبع واملصب .ويشفر هذا احلقل ببايتة
وحيدة ] ،[0000 00udحيث:
 u = 0تشري إىل عدم تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.
 u = 1تشري إىل تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.
 d = 0تشري إىل عدم تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب.
 d = 1تشري إىل تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب.
ويف حالة عدم تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب ،تضبط البايتات املتبقية حلقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4اليت تتعلق
بالنقل يف اجتاه املصب عند الصفر يف املرسل وتُغفل يف املستقبِل.
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ويف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع ،يضبط حقل املعلمات بالتوصية  ITU-T G.998.4املتعلق باإلرسال يف اجتاه املنبع
عند الصفر يف املرسل ويُغفل يف املستقبِل.
عرف يف البند  7للقناة احلاملة اهلابطة.
وحيتوي احلقل " 3#القيمة  ETR_maxباجتاه املصب" على القيمة  ETR_maxعلى النحو امل ّ
ويشفر احلقل بعدد صحيح غري جربي قدره  16-bitsومبعدل بيانات مبضاعف .kbit/s 8
عرف يف البند  7للقناة احلاملة اهلابطة.
وحيتوي احلقل " 4#القيمة  ETR_minباجتاه املصب" على القيمة  ETR_minعلى النحو امل ّ
ويشفر احلقل بعدد غري جربي قدره  16-bitsمبعدل بيانات مبضاعف القيمة .kbit/s 8
وحيتوي احلقل " 5#التأخر األدىن باجتاه املصب" على شرط التأخر األدىن ) (delay_minللقناة احلاملة اهلابطة .ويشفر احلقل ببايتة
تعرف القيم السليمة يف اجلدول .2-7
وحيدة .و ّ

وحيتوي احلقل " 6#القيمة  INP_min_REINوالقيمة  iat_REIN_flagباجتاه املصب" على احلد األدىن للضوضاء النبضية
والوقت الفاصل بني النبضات الذي يتعني افرتاضه للحماية من الضوضاء  REINيف اجتاه املصب .ويشفر احلقل ببايتة
وحيدة ] ،[f00m mmmmحيث:
القيمة  mmmmmهي عدد من مخس بتات حيتوي على احلد األدىن الالزم للحماية من الضوضاء النبضية  REINيف اجتاه
تعرف القيم السليمة يف اجلدول .2-7
املصب ) .(INP_min_REINو ّ
ومتثل القيمة  fعلماً يشري إىل تواتر نبضات  ، REINحيث:
 f = 0تشري إىل تواتر نبضات  REINمبقدار .(iat_REIN_flag = 0) Hz 100
•
 f = 1تشري إىل تواتر نبضات  REINمبقدار .(iat_REIN_flag = 1) Hz 120
•
وحيتوي احلقل  7#على القيمة  SHINEratioلإلرسال يف اجتاه املصب .ويتم احلصول على قيمة  SHINEratioبضرب القيمة
تعرف القيم السليمة يف اجلدول .2-7
يف  .0,001و ّ

8-bit

وحيتوي احلقل " 8#التأخر األدىن يف اجتاه املنبع" على شرط التأخر األدىن للقناة احلاملة الصاعدة .ويشفر احلقل ببايتة وحيدة.
وتعرف القيم السليمة يف اجلدول  .2-7وميكن استعمال هذه املعلومات عن طريق  VTU-Rيف آلة احلالة املرجعية ِ
للمرسل.
ّ
وحيتوي احلقل " 9#القيمة  INP_min_REINوالقيمة  iat_REIN_flagباجتاه املنبع" على احلد األدىن للحماية من الضوضاء
والوقت الفاصل بني النبضات الذي يتعني افرتاضه للحماية من الضوضاء النبضية  REINيف اجتاه املنبع .ويشفر احلقل ببايتة
وحيدة ] ،[f00m mmmmحيث:
متثل القيمة  mmmmmعدداً من مخس بتات حيتوي على احلد األدىن الالزم للحماية من الضوضاء النبضية REIN
تعرف القيم السليمة يف اجلدول .2-7
يف اجتاه املنبع ) .(INP_min_REINو ّ
ومتثل القيمة  fعلماً يشري إىل تواتر نبضات الضوضاء  ،REINحيث:
 f = 0تشري إىل تواتر تكراري للضوضاء  REINمقداره .(iat_REIN_flag=0) Hz 100
•
 f = 1تشري إىل تواتر تكراري للضوضاء  REINمقداره .(iat_REIN_flag=1) Hz 120
•

وحيتوي احلقل " 10#القيمة  "leftr_threshيف اجتاه املصب على عتبة اإلعالن عن عيوب  leftrلإلرسال باجتاه املصب .ويتم
تعرف القيم السليمة يف اجلدول  .2-7وتشري قيمة
احلصول على القيمة  LEFTR_THRESHبضرب القيمة  7-bitيف  .0,01و ّ
خاصة قدرها  0إىل استعمال اإلنتاجية املتوقعة كعتبة لعيوب .leftr
ويشري احلقل " 11#سياسة  "CIإىل سياسة تدميث القنوات اليت تستعمل يف اجتاه املصب .وتشفر على أهنا القيمة ] ،[0000 000pحيث:
  p = 0تشري إىل أنه يتعني استعمال القيمة .CIpolicy 0 p = 1 -حمتجزة بواسطة قطاع تقييس االتصاالت.
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ويعد احلقل  12#حقل طول متغرياً مكوناً من عدد صحيح من األمثونات .وينسق على النحو املبني يف اجلدول  .3.Eويف حالة
أشارت الوحدة  VTU-Oإىل تفعيل احلالة الفرعية  L2.1لوصلة  LPModeيف الرسالة  ،O-MSG 1وإذا أشارت الوحدة VTU-R
إىل دعمها احلالة الفرعية  L2.1لوصلة  LPModeيف الرسالة  ،R-MSG 2يكون طول هذا احلقل حينئذ  9بايتات .وإال ،ميكن أن
يصبح طول احلقل  1بايتة بقيمة .0016
وعند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب ،حتافظ قيم املعلمات املتبقية اليت يتم تبادهلا يف  O-TPSعلى معناها األصلي (على
عرف بالتوصية ] ،)[ITU-T G.993.2مع االستثناءات التالية:
النحو امل ّ
احلقل  net_minnيف واصف القناة احلاملة اهلابطة (انظر اجلدول  42.12بالتوصية ] )[ITU-T G.993.2يضبط عند .0
املعرف
احلقل  net_maxnيف واصف القناة احلاملة اهلابطة حيتوي على احلقل  net_maxيف اجتاه املنبع على النحو ّ
يف البند .7
احلقل  INP_min nيف جمال احلماية من الضوضاء النبضية للقناة احلاملة اهلابطة (انظر اجلدول  42-12بالتوصية
عرف يف اجلدول .2-7
] )[ITU-T G.993.2حيتوي على احلماية الدنيا من الضوضاء يف اجتاه املصب على النحو امل ّ
وتُغفل البتة  CIpolicyحلقل خيارات  TPS-TCاخلاص بواصف القناة احلاملة باجتاه املصب (انظر اجلدول  42-12بالتوصية
] )[ITU-T G.993.2وحتل حملها املعلومات الواردة يف حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4للخدمة .O-TPS
وحتتوي القيمة القصو حلقل تأخر التشذير لواصف الوصلة احلاملة اهلابطة على القيمة  delay_maxباجتاه املصب املعرفة
يف اجلدول .2-7
وعند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع ،حتافظ قيم املعلمات املتبقية اليت يتم تبادهلا يف خدمة
عرف بالتوصية ] ،)[ITU-T G.993.2مع االستثناءات التالية:
(على النحو امل ّ

O-TPS

على معناها األصلي

يضبط احلقل  net_minnيف واصف القناة احلاملة الصاعدة (انظر اجلدول  42-12للتوصية ] )[ITU-T G.993.2عند .0
عرف يف البند .7
وحيتوي احلقل  net_maxnيف واصف القناة احلاملة الصاعدة على القيمة  net_maxيف اجتاه املنبع على النحو امل ّ

وحيتوي احلقل  INP_min nيف حقل احلماية من الضوضاء النبضية للقناة احلاملة الصاعدة (انظر اجلدول
للتوصية ] )[ITU-T G.993.2على احلد األدىن للحماية من الضوضاء النبضية يف اجتاه املنبع يف اجلدول .2-7

42-12

وتغفل البتة  CIpolicyحلقل خيارات اخلدمة  TPS-TCللقناة احلاملة الصاعدة (انظر اجلدول  42-12للتوصية ])[ITU-T G.993.2
وحيل حملها املعلومات الواردة يف حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4للخدمة .O-TPS
وحتتوي القيمة القصو حلقل تأخر التشذير لواصف القناة احلاملة الصاعدة على القيمة  delay_maxيف اجتاه املنبع على النحو
عرف يف اجلدول .2-7
امل ّ
3.1.2.C

رسالة

O-PMS

تنقل رسالة  O-PMSمعلمات  PMS-TCاألولية اليت تستخدم يف اجتاه املنبع خالل وقت العرض .وينظم حقل املعلمات بالتوصية
 ITU-T G.998.4للرسالة  O-PMSعلى النحو املبني يف اجلدول .4.C
ويف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع (على النحو املبني يف حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4للرسالة )O-TPS
وعدم دعم الوحدة  VTU-Oإلعادة التشكيل على اخلط يف أي اجتاه ،قد ترتك اخلدمة  VTU-Oحقل املعلمات الوارد بالتوصية
 ITU-T G.998.4للخدمة  O-PMSفارغاً (أي يتألف من بايتة وحيدة بالقيمة .)0
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الجدول  - 4.Cحقل المعلمات الوارد بالتوصية  ITU-T G.998.4لرسالة
1

محتويات الحقل
طول حقل املعلمة
خيارات DTU

3

Q

4

V

5

Qtx

6

Lb

2

7

قدرات إعادة التشكيل
على اخلط يف اجتاه
املصب بالتوصية

النسق
 1بايتة
][0000 00aa

 1بايتة
 1بايتة
 1بايتة
 1بايتة
 1بايتة

O-PMS

الوصف
العدد اإلمجايل لبايتات البيانات يف حقل معلمات التوصية .ITU-T G.998.4
نوع ترتيل  DTUاملختار يف اجتاه املنبع.
عدد كلمات الشفرة ريد-سولومون لكل وحدة نقل بيانات يف اجتاه املنبع.
عدد أمثونات احلشو لكل وحدة نقل بيانات يف اجتاه املنبع.
التأخر يف وحدات نقل املعلومات بني عملييت إرسال متعاقبتني لوحدة نقل بيانات.
قيمة النظرة الراجعة املستخدمة حلساب القيم املبلغ عنها يف قناة  RRCاليت حتمل
طلبات إلعادة اإلرسال باجتاه املنبع ،أي املرسلة يف قناة  RRCيف اجتاه املصب.
تشري إىل الدعم يف اجتاه املصب ملختلف آليات إعادة التشكيل على اخلط عند تفعيل
إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب.

ITU-T G.998.4
8

قدرات إعادة التشكيل
على اخلط يف اجتاه
املنبع بالتوصية

 1بايتة

تشري إىل الدعم يف اجتاه املنبع ملختلف آليات إعادة التشكيل على اخلط عند تفعيل
إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.

ITU-T G.998.4
9

D1

 1بايتة

عمق تشذير الفدرات يف اجتاه املنبع.

يشري احلقل " #1طول حقل املعلمات" إىل عدد بايتات البيانات يف حقل املعلمات الوارد بالتوصية  .ITU-T G.998.4وبايتات
البيانات هي البايتات اليت تعقب بايتة مؤشر الطول هذه (أي مجيع البايتات يف حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4مع بدء
العد من البايتة قبل األخرية) .وتدرج هذه البايتة حبيث تسمح ملعدات  CPEاليت ال تدعم التوصية  ITU-T G.998.4بتحليل
رسالة  O-PMSعلى حنو صحيح.
ويشري احلقل " 2#خيارات وحدات نقل البيانات" إىل أي أنواع ترتيل اختيارية لوحدات نقل البيانات يتعني استعماله يف اجتاه املنبع.
ويشفر احلقل بالقيمة ] ،[0000 00aaحيث:
 aa=00تشري إىل استعمال نوع الرتتيل  1لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)1.1.8
 aa=01تشري إىل استعمال نوع الرتتيل  2لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)2.1.8
 aa=10تشري إىل استعمال نوع الرتتيل  3لرتتيل لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)3.1.8
 aa=11تشري إىل استعمال نوع الرتتيل  4لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)4.1.8
وتتسق القيمة املختارة مع دعم أنواع الرتتيل االختيارية يف وحدة  VTU-Rعلى النحو املشار إليه يف الرسالة .R-MSG2
ويشري احلقل  "Q" 3#إىل عدد كلمات الشفرة ريد-سولومون لكل وحدة نقل بيانات يف اجتاه املنبع .وتأخذ  Qقيمة يف النطاق
املمتد من  1إىل ( 64شاملة كل القيم).
ويشري احلقل  "V'" 4#إىل عدد أمثونات احلشو لكل وحدة نقل بيانات يف اجتاه املنبع .وتأخذ  Vقيمة بني
القيم).

 0و15

(شاملة كل

ويشري احلقل ( ''Qtx'' 5#بعدد وحدات نقل البيانات) بني عملييت إرسال متعاقبتني باجتاه املنبع لنفس وحدة نقل البيانات يف آلة
احلالة املرجعية للمرسل اليت تفرتضها وحدة  .VTU-Oوتأخذ  Qtxقيمة يف النطاق املمتد من  1إىل ( 64شاملة كل القيم).
وحيتوي احلقل  ''lb'' 6#على قيمة النظرة الراجعة اليت تستخدم حلساب القيم املبلغ عنها يف القناة
إرسال باجتاه املصب .وتأخذ '' ''lbقيماً يف النطاق املمتد من  1إىل .31
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احلاملة لطلبات إعادة

ويشري احلقل " 7#قدرات إعادة التشكيل على اخلط يف اجتاه اهلبوط باستعمال التوصية  "ITU-T G.998.4إىل أي آليات إعادة
التشكيل االختيارية املختلفة مدعوم من وحدة  VTU-Oيف اجتاه املصب عند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب .ويشفر احلقل
على أنه القيمة ] ،[0000 00usحيث:
تكون  s=1يف حالة دعم النوع  5إلعادة التشكيل على اخلط (تكييف املعدل املسمط املعدل للتوصية )ITU-T G.998.4
وإال تكون .s=0
تكون  u=1يف حالة دعم النوع  6إلعادة التشكيل على اخلط (خدمة  SOSمعدلة للتوصية )ITU-T G.998.4
وإال تكون .u=0
ويشري احلقل " 8#قدرات إعادة التشكيل على اخلط يف اجتاه املنبع بالتوصية  "ITU-T G.998.4إىل آليات إعادة التشكيل على
اخلط االختيارية املختلفة املدعومة من وحدة  VTU-Oيف اجتاه املنبع عند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع .ويشفر احلقل بالقيمة
] ،[0000 00usحيث:
تكون  s=1يف حالة دعم النوع  5إلعادة التشكيل على اخلط (تكييف املعدل املسمط املعدل للتوصية )ITU-T G.998.4
وإال تكون .s=0
تكون  u=1يف حالة دعم النوع  6إلعادة التشكيل على اخلط (خدمة  SOSمعدلة للتوصية )ITU-T G.998.4
وإال تكون .u=0
ويشري احلقل  "D1" 9#إىل عمق تشذير الفدرات يف اجتاه املنبع على مسري الكمون  .1#وتتخذ  D1قيمة يف النطاق املمتد من
إىل ( 64شاملة كل القيم) .وتكون  D1إما تساوي  1أو تساوي .Q

1

وعند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع ،حتتفظ قيم املعلمات املتبقية اليت يتم تبادهلا يف رسالة  O-PMSعلى معناها األصلي
عرف بالتوصية ] ،)[ITU-T G.993.2مع االستثناءات التالية:
(على النحو امل ّ
تضبط احلقول  Fو Iو Dملسري الكمون  1#عند  0وتُغفل من املستقبِل.
حيدد احلقل  max_delay_octetUS,0قيمة  delay_octetUS,0القصو (املعرفة يف البند .)1.1.C
وحيدد احلقل  max_delay_octetUS,1القيمة القصو ( delay_octetUS,1املعرفة يف البند  ،)1.1.Cاحملددة بالبايتات كعدد
صحيح غري جربي.
وعند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب ،حتافظ قيم املعلمات املتبقية يف الرسالة  O-PMSعلى معناها األصلي (على النحو
عرف بالتوصية ] ،)[ITU-T G.993.2مع االستثناءات التالية:
امل ّ
حيدد احلقل  max_delay_octetDS,0القيمة القصو للتأخر ( delay_octetDS,0املعرفة يف البند .)1.1.C
حيدد احلقل  max_delay_octetDS,1القيمة القصو للتأخر ( delay_octetDS,1املعرفة يف البند  ،)1.1.Cواحملددة
بالبايتات كعدد صحيح غري جربي .ويف حالة ضبط قيمة هذا احلقل عند القيمة اخلاصة  ،FFFFFF16يشري احلقل
" ،"max_delay_octetDS,0إىل القيمة القصو ) (delay_octetDS,0 + delay_octetDS,1وجتزئ الوحدة  VTU-Rبشكل
مستقل عدد األمثونات بني مسريي الكمون باجتاه املصب.
4.1.2.C

رسالة

O-PMD

تنقل رسالة  O-PMDإعدادات معلمة  PMDاألولية اليت تستخدم يف اجتاه املنبع أثناء وقت العرض .ويكون حقل معلمات
التوصية  ITU-T G.998.4هلذه الرسالة فارغاً (أي يتألف من بايتة وحيدة بقيمة .)0016

وتستند حالة التدميث املبلغ عنها يف احلقل  5#إىل سياسات تدميث القنوات املعرفة يف هذه التوصية بدالً من السياسات الواردة
بالتوصية ].[ITU-T G.993.2
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وفضالً عن ذلك ،إذا كانت  delay_maxأقل من دورة الذهاب والعودة الفعلية (انظر البند  ،)6.8يشار إىل فشل يف التدميث عن
طريق ضبط حالة التدميث عند ( 8216إعادة التشكيل غري ممكنة على اخلط) .وتعتمد دورة الذهاب والعودة الفعلية على مسات
اخلدمتني  XTU-Cو XTU-Rاملستقلة عن اخلط العام ،وعلى أحجام ومعدالت بيانات وحدات نقل البيانات بشكل مستقل عن
اخلط العام.
وفضالً عن ذلك ،عندما تدعم وحدة  VTU-Oالتوصية  ،ITU-T G.998.4ميكن أن يأخذ احلقل "حالة التدميث"
يف الرسالة  O-PMDالقيمة  ،8616فضالً عن القيم السليمة احملددة بالتوصية ].[ITU-T G.993.2

وتضبط حالة التدميث عند  8616يف حالة مل يتم اختيار منط إعادة اإلرسال الوارد بالتوصية
تكون .RTX_ENABLE = FORCED

ITU-T G.998.4

يف حني

ويف حالة فشل التدميث:
يزاد عدد مرات فشل التدميث
تضبط مجيع القيم يف احلقلني  2#و 4#عند ،0
تعود وحدة  VTU-Oإىل حالة الوصلة  L3بدالً من حالة الوصلة  L0عند استكمال إجراءات التدميث.
وتصدر شفره الفشل هذه عن وحدة .VTU-O

2.2.C
1.2.2.C

رسائل

VTU-R

رسالة

R-MSG 2

تنقل رسالة  R-MSG 2قدرات  VTU-Rإىل  .VTU-Oوينظم حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4للرسالة  R-MSG 2على
النحو املبني يف اجلدول .5.C
الجدول  - 5.Cحقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4للرسالة
محتويات الحقل
1

طول حقل املعلمة

R-MSG2

النسق

الوصف

 1بايتة

العدد اإلمجايل لبايتات البيانات يف حقل معلمات التوصية ITU-T G.998.4
(املالحظة .)1

2

دعم إعادة إرسال يف اجتاه املنبع

 1بايتة
][0000 000u

تشري إىل دعم إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع يف الوحدة .VTU-R

3

خيارات DTU

 1بايتة
][0000 0cba

تشري إىل أنواع الرتتيل االختيارية املدعومة من مرسل وحدة .VTU-R

4
5
6
7
8

9
10
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نصف دورة الذهاب والعودة
للوحدة VTU-R
نصف دورة الذهاب والعودة Rx
للوحدة VTU-R
 (1/S)maxباجتاه املنبع
Tx

 (1/S)maxباجتاه املصب
معدل البيانات الصايف األقصى
يف اجتاه املنبع
قيم  D1مدعومة باجتاه املنبع
حمتجزة للتوصية ][ITU-T G.993.5

 1بايتة

][00ddssss

تأخر نصف دورة الذهاب والعودة ملرسل وحدة .VTU-R

 1بايتة
][00ddsssss

تأخر نصف دورة الذهاب والعودة ملستقبل وحدة .VTU-R

 1بايتة
][0eeeeeee

القيمة القصو  1/Sاملدعومة من الوحدة  VTU-Rيف اجتاه املنبع عند
تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.
القيمة القصو  1/Sاملدعومة من الوحدة  VTU-Rيف اجتاه املصب عند
تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب.
معدل البيانات الصايف األقصى مدعوم من وحدة  VTU-Rيف اجتاه
املنبع عند تفعيل إعادة اإلرسال.
تشري إىل قيم عمق تشذير الفدرات االختيارية املدعومة من مرسل
الوحدة VTU-R
حمتجزة ألغراض التوصية ]( [ITU-T G.993.5انظر البند .)1.2.2.D

 1بايتة
][0eeeeeee
 2بايتة
 1بايتة
][eddddddd
 3بايتات
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الجدول  - 5.Cحقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4للرسالة
محتويات الحقل

النسق

R-MSG2

الوصف
تشري إىل دعم احلالتني الفرعيتني  L2.1و L2.2للوصلة LPMode

 1بايتة
دعم امللحق  Eلنمط LPMode
11
يف اجتاه املصب:
][0000 00ab
 ab=00يف حالة كانت احلالتني  L2.1و L2.2غري مدعومتني.
 ab=01حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت
 ab=10حمتجزة الستعمال قطاع تقييس االتصاالت
 ab=11يف حالة كانت احلالتني  L2.1و L2.2غري مدعومتني.
المالحظة  - 1يف حالة مل تدعم الوحدة  VTU-Rإلعادة اإلرسال يف أي من اجتاهي اإلرسال ،جيوز أن يكون عدد بايتات البيانات صفراً.

يشري احلقل " #1طول حقل املعلمة" إىل عدد بايتات البيانات يف حقل معلمات التوصية  .ITU-T G.998.4وبايتات البيانات
هي البايتات اليت تعقب بايتة مؤشر الطول (أي مجيع البايتات الواردة يف حقل معلمات التوصية  ITU-T G.998.4اليت تبدأ العد
من البايتة قبل األخرية) .وتدرج هذه البايتة حبيث تسمح لوحدات  VTU-Oاليت ال تدعم التوصية  ITU-T G.998.4بتحليل
الرسالة  R-MSG2على حنو صحيح.
ويشري احلقل  2#إىل قدرات إعادة اإلرسال للوحدة  .VTU-Rويشفر ببايتة وحيدة ] ،[0000 000uحيث:
 u = 0تشري إىل عدم دعم إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.
 u = 1تشري إىل عدم دعم إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.
ويالحظ أن دعم إعادة اإلرسال باجتاه املصب يشار إليها ضمناً يف حالة اشتملت وحدة  VTU-Rعلى حقل ملعلمات التوصية
 ITU-T G.998.4اليت تتضمن عدداً غري صفري لبايتات البيانات.
ويشري احلقل " 3#خيارات وحدات نقل البيانات" إىل أنواع ترتيل وحدات نقل البيانات االختيارية املدعومة من مرسل .VTU-R
ويشفر احلقل ببايتة وحيدة ] ،[0000 0abcحيث:
 a = 1تشري إىل دعم نوع الرتتيل  2لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)2.1.8
 b = 1تشري إىل دعم نوع الرتتيل  3لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)3.1.8
 c = 1تشري إىل دعم نوع الرتتيل  4لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)4.1.8
تضبط بتة واحدة على األقل من البتات  aأو  bأو  cعلى  1عند دعم إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.
وحيتوي احلقل " 4#نصف دورة الذهاب والعودة  Txللوحدة  "VTU-Rعلى تأخر نصف دورة الذهاب والعودة ملرسل
ويشفر احلقل ببايتة وحيدة ] ،[00ddssssحيث:
 ssssهي عدد من أربع بتات يشري إىل جزء التأخر يف رموز  DMTللمواصفات اليت تتضمن تباعد حاملة فرعية
قدره  kHz 4,3125أو مبضاعف رمزين  DMTللمواصفات اليت تتضمن تباعد حاملة فرعية قدره .kHz 8,625
 ddهو عدد من بتتني يشري إىل جزء التأخر يف وحدة نقل البيانات.
.VTU-R

للوحدة .VTU-R

وحيتوي احلقل " 5#نصف دورة الذهاب والعودة  Rxللوحدة  "VTU-Rعلى تأخر نصف دورة الذهاب والعودة
ويشفر احلقل ببايتة وحيدة ] ،[00ddssssحيث:
 ssssهي عدد من أربع بتات يشري إىل جزء التأخر يف رموز  DMTللمواصفات اليت تتضمن تباعد حاملة فرعية قدره
 kHz 4,3125أو مبضاعف رمزين  DMTللمواصفات اليت تتضمن تباعد حاملة فرعية قدره .kHz 8,625
 ddهو عدد من بتتني يشري إىل جزء التأخر يف وحدة نقل البيانات.
-
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وحيتوي احلقل  "US (1/S)max" 6#على قيمة  1/Sالقصو اليت تدعمها وحدة  VTU-Rيف اجتاه املنبع عند تفعيل إعادة اإلرسال
يف اجتاه املنبع .ويشفر احلقل كقيمة غري جربية قدرها  8-bitبنطاق ممتد من  1إىل  64خبطوات تبدأ من  .1وعند تفعيل إعادة
اإلرسال يف اجتاه املصب ،حتل هذه القيمة حمل القيمة " "US (1/S)maxاليت يتم تبادهلا حبقل قدرات  PMS-TCللرسالة .R-MSG2
وحيتوي احلقل  "DS (1/S)max" 7#على قيمة  1/Sالقصو اليت تدعمها وحدة  VTU-Rيف اجتاه املصب عند تفعيل إعادة اإلرسال
يف اجتاه املصب .ويشفر احلقل كقيمة غري جربية قدرها  8-bitبنطاق ممتد من  1إىل  64خبطوات تبدأ من  .1وعند تفعيل إعادة
اإلرسال يف اجتاه املصب ،حتل هذه القيمة حمل القيمة " "DS (1/S)maxاليت يتم تبادهلا حبقل قدرات  PMS-TCللرسالة .R-MSG2
وحيتوي احلقل " 8#معدل البيانات الصايف األقصى باجتاه املنبع" على القيمة القصو ملعدل البيانات الصايف اليت تدعمها
وحدة  VTU-Rعند تفعيل إعادة اإلرسال يف هذا االجتاه .ويشفر هذا احلقل كقيمة غري جربية قدرها  16-bitحبيث حيدد املعدل
مبضاعف القيمة .kbit/s 8
وحيتوي احلقل " 9#قيم  D1املدعومة باجتاه املنبع" على وصف جملموعة من قيم عمق تشذير الفدرات باجتاه املنبع الذي يدعمه
مرسل وحدة  .VTU-Rويشفر احلقل ببايتة وحيدة ] ،[edddddddحيث:
متثل القيمة  dddddddعدداً صحيحاً غري جربي من سبع بتات يشري إىل قيمة  D1القصو املدعومة لعمق التشذير؛
وتضبط القيمة  eعند  1حبيث تشري إىل أن وحدة  VTU-Rال تدعم سو قيم  D1اليت متثل عدداً صحيحاً أس ،2
وإال تضبط عند .0
وحيتجز احلقل  10#ألغراض التوصية ] .[ITU-T G.993.5وهو حقل من  24-bitيشفر بالقيمة .00000016
ويشري احلقل " 11#دعم امللحق  Eللنمط  "LPModeإىل ما إذا كانت وحدة  VTU-Rتدعم احلالتني الفرعيتني
عرف يف امللحق  )Eيف اجتاه املصب.
لوصلة ( LPModeعلى النحو امل ّ

وعند تفعيل إعادة اإلرسال ،حتافظ مجيع قيم املعلمات األخر اليت يتم تبادهلا يف الرسالة
عرف بالتوصية ] ،)[ITU-T G.993.2ما مل يشر أعاله إىل خالف ذلك.
(على النحو امل ّ
2.2.2.C

الرسالة

R-MSG 2

 L2.1وL2.2

على معناها األصلي

R-PMS

تنقل رسالة  R-PMSإعدادات معلمات  PMS-TCاألولية اليت تستخدم يف اجتاه املصب أثناء وقت العرض .وينظم حقل معلمات
التوصية  ITU-T G.998.4لرسالة  R-PMSعلى النحو املبني يف اجلدول .6.C
ويف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب (على النحو املبني يف رسالة  )O-TPSوعدم دعم وحدة  VTU-Rإعادة التشكيل
على اخلط يف أي اجتاه ،جيوز أن يُرتك حقل معلمة التوصية  ITU-T G.998.4للرسالة  R-PMSفارغاً من مرسل الوحدة VTU-R
(أي يتألف من بايتة وحيدة بالقيمة .)0
الجدول  - 6.Cحقل المعلمات بالتوصية  ITU-T G.998.4للرسالة
1
2
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محتويات الحقل
طول حقل املعلمة
خيارات وحدة نقل
البيانات

3

Q

4

V

5

Qtx

6

Lb

النسق
 1بايتة
][0000 00aa

 1بايتة
 1بايتة
 1بايتة
 1بايتة

R-PMS

الوصف
العدد اإلمجايل لبايتات البيانات يف حقل معلمات التوصية .ITU-T G.998.4
نوع ترتيل وحدة نقل البيانات املختار يف اجتاه املصب.
عدد كلمات الشفرة ريد-سولومون لكل وحدة نقل بيانات يف اجتاه املصب.
عدد أمثونات احلشو لكل وحدة نقل بيانات يف اجتاه املصب.
التأخر يف وحدات نقل البيانات بني عملييت إرسال متعاقبتني لوحدة إرسال بيانات.
قيمة النظرة الراجعة املستخدمة حلساب القيم املبلغة يف قناة  RRCاليت حتمل طلبات
إعادة اإلرسال باجتاه املصب ،أي يف القناة  RRCاملرسلة يف اجتاه املنبع.
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الجدول  - 6.Cحقل المعلمات بالتوصية  ITU-T G.998.4للرسالة
7

محتويات الحقل

النسق

الوصف

قدرات إعادة التشكيل على
اخلط باجتاه املصب بالتوصية

 1بايتة

تشري إىل الدعم يف اجتاه املصب ملختلف آليات إعادة التشكيل على اخلط عند
تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب.

 1بايتة

تشري إىل الدعم يف اجتاه املنبع ملختلف آليات إعادة التشكيل على اخلط عند تفعيل
إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.

 1بايتة

عمق تشذير الفدرات يف اجتاه املصب.

ITU-T G.998.4
8

قدرات إعادة التشكيل على
اخلط باجتاه املنبع بالتوصية

ITU-T G.998.4
9

R-PMS

D1

يشري احلقل " #1طول حقل املعلمة" إىل عدد بايتات البيانات يف احلقل (أي بدء العد من البايتة قبل األخرية) .ويدرج هذا احلقل
حبيث يسمح لوحدة  VTU-Oاليت ال تدعم التوصية  ITU-T G.998.4بتحليل الرسالة  R-PMSعلى حنو صحيح.
ويشري احلقل " 2#خيارات وحدات نقل البيانات" إىل أنواع ترتيل وحدات نقل البيانات االختيارية اليت يتعني استعماهلا يف اجتاه
املصب .ويشفر هذا احلقل بالقيمة ] ،[0000 00aaحيث:
 aa=00تشري إىل استعمال نوع الرتتيل  1لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)1.1.8
 aa=01تشري إىل استعمال نوع الرتتيل  2لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)2.1.8
 aa=10تشري إىل استعمال نوع الرتتيل  3لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)3.1.8
 aa=11تشري إىل استعمال نوع الرتتيل  4لوحدات نقل البيانات (انظر البند .)4.1.8
ويشري احلقل  "Q" 3#إىل عدد كلمات الشفرة ريد-سولومون لكل وحدة نقل بيانات يف اجتاه املصب .وتأخذ  Qقيمة يف النطاق
املمتد من  1إىل ( 64شامالً كل القيم).

ويشري احلقل  "V" 4#إىل عدد أمثونات احلشو لكل وحدة نقل بيانات يف اجتاه املصب .وتأخذ  Vقيمة بني  0و( 15شاملة مجيع القيم).
ويشري احلقل  "Qtx" 5#إىل التأخر (بعدد وحدات نقل البيانات) بني عملييت إرسال متعاقبتني باجتاه املصب يف آلية احلالة املرجعية
للمرسل اليت تفرتضها وحدة  .VTU-Rوتأخذ  Qtxقيمة يف النطاق املمتد من  1إىل ( 64شاملةً كل القيم).
وحيتوي احلقل  ''lb'' 6#على قيمة النظرة الراجعة املستخدمة يف حساب القيم املبلغ عنها يف القناة  RRCاليت حتمل طلبات إعادة
اإلرسال يف املنبع ،أي يف قناة  RRCاملرسلة يف اجتاه املصب .وتأخذ '' ''lbقيماً يف النطاق املمتد من  1إىل .31
ويشري احلقل " 7#قدرات إعادة التشكيل على اخلط باجتاه املصب بالتوصية  "ITU-T G.998.4إىل آليات إعادة التشكيل على
اخلط االختيارية املختلفة اليت تدعمها وحدة  VTU-Rيف اجتاه املصب عند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب .ويشفر احلقل
بالقيمة ] ،[0000 00usحيث:
تكون  s=1يف حالة دعم النوع  5إلعادة التشكيل على اخلط (التكييف  SRAاملعدل للتوصية )ITU-T G.998.4
وإال تكون .s=0
 u=1يف حالة دعم النوع  6إلعادة التشكيل على اخلط (اخلدمة  SOSاملعدلة للتوصية )ITU-T G.998.4
وإال تكون .u=0

يشري احلقل " 8#قدرات إعادة التشكيل على اخلط بالتوصية  "ITU-T G.998.4إىل آليات  OLRاالختيارية املختلفة اليت تدعمها
وحدة  VTU-Rيف اجتاه املنبع عند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع .ويشفر احلقل بالقيمة ] ،[0000 00usحيث:
 s=1يف حالة دعم النوع  5إلعادة التشكيل على اخلط (التكييف  SRAاملعدل للتوصية )ITU-T G.998.4
وإال تكون .s=0
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 u=1يف حالة دعم النوع
وإال تكون .u=0

-

6

إلعادة التشكيل على اخلط (اخلدمة

SOS

املعدلة للتوصية

G.998.4

)ITU-T

ويشري احلقل  "D1" 9#إىل عمق تشذير الفدرات يف اجتاه املصب على مسري الكمون  .1#وتأخذ  D1قيمة يف النطاق املمتد من
 1إىل ( 64شاملة كل القيم) .وتكون  D1تساوي إما  1أو تساوي .Q
وعند تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب ،حتتفظ بقية قيم املعلمات اليت يتم تبادهلا يف الرسالة  R-PMSعلى معناها األصلي
عرف بالتوصية ] ،)[ITU-T G.993.2مع االستثناءات التالية:
(على النحو امل ّ
تضبط احلقول  Fو Iو Dملسري الكمون  1#عند  0وتُغفل من املستقبِل.
3.C

إجراءات مستوي اإلدارة

1.3.C

أوامر قراءة معلمات االختبار

أضيفت أربع معلمات اختبارات إىل اجلدول  27-11بالتوصية ] [ITU-T G.993.2على النحو الوارد وصفه يف اجلدول .7.C
وحتتوي املعلمة اليت حتمل القيمة  ID=4116على احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية  SHINEاملشتقة بواسطة مرسل الطرف
البعيد .ويتم متثيلها بعدد صحيح غري جربي من  16-bitمبضاعف الرقم  .0,1وتدرج هذه املعلمة كاستجابة وحدة  VTUألمر قراءة
وحيد يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه إرساهلا.
وحتتوي املعلمة اليت حتمل القيمة  ID=4216على احلماية الفعلية من الضوضاء النبضية  REINاملشتقة بواسطة مرسل الطرف البعيد.
ويتم متثيلها بعدد صحيح غري جربي من  8-bitمبضاعف الرقم  .0,1وتدرج هذه املعلمة كاستجابة وحدة  VTUألمر قراءة وحيد
يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه إرساهلا.
وحتتوي املعلمة اليت حتمل القيمة  ID=4316على اإلنتاجية املتوقعة الفعلية املشتقة بواسطة مرسل الطرف البعيد .ويتم متثيلها بعدد
صحيح غري جربي من  32-bitمبضاعف الرقم  .kbit/s 1وتدرج هذه املعلمة كاستجابة وحدة  VTUألمر قراءة وحيد يف حالة
تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه إرساهلا.
وحتتوي املعلمة اليت حتمل القيمة  ID=4416على التأخر الفعلي املشتق بواسطة مرسل الطرف البعيد .ويتم متثيلها بعدد صحيح غري
جربي من  8-bitمبضاعف الرقم  .ms 1وتدرج هذه املعلمة كاستجابة وحدة  VTUألمر قراءة وحيد يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال
يف اجتاه إرساهلا.
معرف معلمات اختبار الطبقة  PMDاإلضافية وطول الردود
الجدول  - 7.Cقيم ّ
معرف معلمة
ّ
االختبار
4116

مسمى معلمة االختبار
احلماية من الضوضاء النبضية
 SHINEيف مرسل الطرف البعيد

RTX
)(INP_act_SHINE
4216

احلماية من الضوضاء النبضية
 REINيف مرسل الطرف البعيد

4316
4416

اإلنتاجية املتوقعة ملستقبِل RTX
التأخر الفعلي ملستقبِل RTX
)(delay_act_RTX

RTX
)(INP_act_REIN

2.1.3.C

الطول للقراءة
الوحيدة
(باألثمونات)
أمثونان
أمثون واحد
 4أمثونات
أمثون واحد

الطول للقراءة
المتعددة
(باألثمونات)
غري متاح
غري متاح
غري متاح
غري متاح

الطول لقراءة الفدرات (باألثمونات)
غري متاح
غري متاح
غري متاح
غري متاح

أوامر وردود قراءة عداد اإلدارة

حيل اجلدول  8.Cواجلدول  9.Cحمل اجلدول  16-11واجلدول  17-11بالتوصية ] [ITU-T G.993.2على التوايل.
72
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وحيتوي احلقل " "EFTR_minعلى املعلمة  EFTR_minاملشتقة بواسطة مستقبل الطرف البعيد .ويتم متثيله بعدد صحيح غري
جربي بقيمة  32-bitمبضاعف  .kbit/s 1ويكون هذا احلقل حاضراً يف الرد الوارد من وحدة  VTUيف حالة تفعيل إعادة اإلرسال
يف اجتاه االستقبال .وعلى الرغم من اإلبالغ عن هذه املعلمة عرب أوامر قناة  eocلعداد اإلدارة ،فإن معلمة رصد األداء هذه ليست
عداداً .ومن مث ،فإن املتطلبات الواردة يف التوصيتني ] [ITU-T G.993.2و] [ITU-T G.997.1والسارية بوجه عام على العدادات
ال تنطبق على هذه املعلمة.
الجدول  - 8.Cردود قراءة عداد اإلدارة المرسلة من  VTUالقائمة بالرد
االسم
اإلشعار
باالستالم

الطول
(باألثمونات)
متغري

المحتوى

رقم األثمون

( 8116املالحظة )1
أمثونات جلميع قيم عداد ( PMS-TCاملالحظة (2
أمثونات جلميع قيم عداد ( TPS-TCاملالحظة )2

2
3 to 2 + 4 × Nc

)(ACK

 3 + 4 × 13وأعلى

المالحظة  - 1مجيع القيم األخر لألمثون رقم  2حمتجزة بواسطة قطاع تقييس االتصاالت.

المالحظة  NC - 2هي عدد العدادات للخدمة  .PMS-TCوتكون  NC = 14يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال فقط يف اجتاه االستقبال .وتكون
 = 8يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال فقط يف اجتاه اإلرسال .وتكون  Nc = 15يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف االجتاهني ،وتكون  Nc=7يف حالة
تفعيل إعادة اإلرسال يف االجتاهني.
NC

الجدول  - 9.Cعدادات إدارة
عدادات
عداد حاالت شذوذ ( FEC-0املالحظة )1
عداد حاالت شذوذ ( FEC-1املالحظة )1
عداد حاالت شذوذ ( CRC-0املالحظة )1
عداد حاالت شذوذ ( CRC-1املالحظة )1
عداد ( rtx-txاملالحظة )3
عداد ( rtx-cاملالحظة )2
عداد ( rtx-ucاملالحظة )2
عداد الثواين اخلاطئة FEC
عداد الثواين اخلاطئة
عداد الثواين شديدة اخلطأ
عداد الثواين اخلاطئة los
عداد الثواين اخلاطئة غري املتاحة
عداد ثواين عيوب "( "leftrاملالحظة )2
عداد البتات اخلالية من العيوب (املالحظة )2
القيمة ( EFTR_minاملالحظة )2

عدادات

VTU

PMS-TC

TPS-TC

عدادات
المالحظة  - 1تتضمن وحدة  VTUحاالت شذوذ احلقلني  FECو CRCملسريي الكمون  0#و 1#يف حالة اإلبالغ
عن اجتاه تفعل فيه إعادة اإلرسال؛ وخيضع احلقالن  FECو CRCملسري الكمون  0#لتقدير مقدم اخلدمة .وتتضمن
وحدة  VTUحاالت شذوذ احلقلني  FECو CRCملسري الكمون  0#فقط يف حالة اإلبالغ عن اجتاه تعطل فيه
إعادة اإلرسال.
المالحظة  - 2تدرج هذه العدادات يف حالة اإلبالغ بواسطة وحدة  VTUتتضمن تفعيل إعادة اإلرسال يف املستقبِل.
المالحظة  - 3يدرج هذا العداد يف حالة اإلبالغ بواسطة وحدة  VTUتتضمن تفعيل إعادة اإلرسال يف املرسل.
TPS-TC #0

التوصية )/ITU-T G.998.4 (2015التصويب

(2017/08) 1

73

األوامر والردود التشخيصية

3.1.3.C

حيل اجلدول  10.Cحمل اجلدول  8-11بالتوصية ].[ITU-T G.993.2
الجدول  - 10.Cاألوامر التشخيصية المرسلة من الوحدة
االسم

الطول
(باألثمونات)

عدد األثمونات

إجراء اختبار ذايت
2
2
حتديث معلمات االختبار
2
2
بدء التحقق من اإلطناب الدوري لتلف TX
2
2
إهناء التحقق من اإلطناب الدوري لتلف TX
2
2
بدء التحقق من اإلطناب الدوري لتلف RX
2
2
إهناء التحقق من اإلطناب الدوري لتلف RX
2
2
الدخول يف منط RTX_TESTMODE
2
2
مغادرة منط RTX_TESTMODE
مالحظة  -حتتجز مجيع القيم األخر ألمثونات العدد  2بواسطة قطاع تقييس االتصاالت.
2

1.3.1.3.C

2

VTU-O

المحتوى
( 0116مالحظة)
( 0216مالحظة)
( 0316مالحظة)
( 0416مالحظة)
( 0516مالحظة)
( 0616مالحظة)
( 0716مالحظة)
( 0816مالحظة)

نمط اختبار إعادة اإلرسال

يعرف أمر تشخيصي للدخول
يعرف منط اختبار خاص إلجراء االختبار املعجل للفاصل الزمين بني األخطاء (انظر البند  .)4.10و ّ
ّ
أو اخلروح من النمط أثناء وقت العرض.
وعند استالم أمر دخول  ،RTX_TESTMODEترسل الوحدة  VTU-Rإشعاراً باستالمه عن طريق الرد باالستالم ) .(ACKوبعد
ذلك ،ترسل الوحدة  VTU-Rإشعاراً باستالم مجيع وحدات نقل البيانات يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصب وتوقف
إعادة إرسال أي وحدات نقل بيانات يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املنبع.
وعند استالم أمر اخلروج من  ،RTX_TESTMODEتستأنف الوحدة  VTU-Rسلوكها الطبيعي بإعادة اإلرسال يف االجتاه املفعلة فيه.
2.3.C

أوامر وردود إعادة التشكيل على الخط

)(OLR

تعرف التوصية  ITU-T G.998.4أمرين جديدين إلعادة التشكيل على اخلط ألغراض التوصية  .ITU-T G.993.2وحتل أوامر
ّ
هذه حمل النوع  3لطلب  (SRA) OLRوالنوع  4لطلب  (SOS) OLRعند تفعيل إعادة اإلرسال .وحتدد بالتوصية
يعرف
تعرف بالكامل أدناه يف اجلدول  .11.Cوفضالً عن ذلكّ ،
] [ITU-T G.993.2بالنوع  5والنوع  6لطلب  OLRعلى التوايل و ّ
تعرف هذه الرسائل يف اجلدول .12.C
ردان  OLRجديدان ،يقابالن النوعني  5و 6لطلب  .OLRو ّ
وعند تفعيل  SRAوإعادة اإلرسال على حنو متزامن ،تستعمل اخلوادم النوع  5لطلب  OLRلرفض طلبات  .SRAوعند تفعيل
خدمة  SOSوإعادة اإلرسال على حنو متزامن ،تستعمل اخلوادم النوع  6لطلب  OLRمن أجل تدميث طلب  SOSوالنوع 6
لرد  OLRمن أجل رفض طلب .SOS
OLR

وتكون البايتة األوىل لرسائل  eocاملعرفة يف اجلدول  11.Cواجلدول  12.Cهي قيمة نوع طلب  ،OLRعلى النحو املعرف يف البند 2.3.2.11

ّ
بالتوصية ] .[ITU-T G.993.2ويتطابق بروتوكول  eocمع الربوتوكول احملدد يف البند  3.2.11بالتوصية ].[ITU-T G.993.2

ويف كل طلب  OLRمن النوع  ،5ختتار إعدادات املرتل اجلديد حبيث تستوىف مجيع قيود التشكيل فضالً عن العدد األقصى للبايتات
احملتجزة ألغراض طابور إعادة اإلرسال للمرسل يف اجتاه املنبع واجتاه املصب الذي يتم اختياره أثناء التدميث.
املعرفة خلدمة
ويف كل طلب  OLRمن النوع  ،6ختتار إعدادات املرتل اجلديد حبيث تستوىف مجيع قيود التشكيل ،باستثناء تلك ّ
بالتوصية ] ،[ITU-T G.993.2فضالً عن العدد األقصى للبايتات احملتجزة ألغراض طابور إعادة اإلرسال للمرسل يف اجتاه املنبع
واجتاه املصب الذي يتم اختياره أثناء التدميث.

SOS
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ويف حالة دعم مشذر الفدرات (انظر البند  )2.9يف اجتاه النوع  5أو 6إلعادة التشكيل على اخلط ،تشري البتة األكثر داللة لألمثون
اليت حتتوي على قيمة  Qاجلديدة إىل إذا ما كان عمق املشذر اجلديد يساوي  1أو  .Qويف حالة ضبط  msbعند  ،0تكون قيمة
عمق مشذر الفدرات اجلديد  Dيساوي  .1ويف حالة ضبط  msbعند  ،1يكون عمق مشذر الفدرات اجلديد  Dيساوي .Q
الجدول  - 11.Cأوامر  OLRالمرسلة بواسطة  VTUNameالقائمة بالتدميث
عدد
األثمونات

الطول
(باألثمونات)

2
5
6

نوع الطلب

7
5

(SRA/
)ITU-T G.998.4

المحتوى
0816

4-3

8

14+4 Nf
)(Nf 128

9
10
11
13-12
– 14
13+4 Nf
14+4 Nf

أمثونان حيتويان على قيمة  L1اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  B10اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  M1اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  R1اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  Qاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  Vاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  Qtxاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  lbاجلديدة
أمثونان لعدد احلامالت الفرعية  Nfاليت سيتم تعديلها
 4أمثونات  Nfتصف حقل معلمات احلاملة الفرعية
لكل حاملة فرعية
أمثون واحد لشفرة القطعة )(SC

2

0916

3

معرف الرسالة
ّ

)∆b(2

 4إىل
NTG/2+3

)∆b(4

نوع الطلب

 NTG/2+4إىل

6

(SOS/
)ITU-T G.998.4

NTG/2+5
NTG/2+6
NTG/2+7
NTG/2+8
NTG/2+9
NTG/2+10
NTG/2+11
NTG/2+12

اختياري

)∆b(1
)∆b(3

…
)∆b(NTG

NTG/2+12

الدعم

)∆b(NTG – 1

أمثونان حيتويان على قيمة  L1اجلديدة

اختياري

أمثون واحد حيتوي على قيمة  B10اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  M1اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  R1اجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  Qاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  Vاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  Qtxاجلديدة
أمثون واحد حيتوي على قيمة  lbاجلديدة

الجدول  - 12.Cردود قراءة عداد اإلدارة المرسلة من  VTUالقائمة بالرد

االسم

الطول
(األثمونات)

طلب نوع
الرفض 5

3

طلب نوع
الرفض 6

3

رقم األثمون
2
3
2
3

المحتوى
( 8516املالحظة)
أمثون واحد لشفرة السبب (اجلدول )7-11
( 8616املالحظة)
أمثون واحد لشفرة السبب (اجلدول )7-11

الدعم
اختياري
اختياري

المالحظة  -مجيع القيم األخر لألمثون رقم  2حمتجزة بواسطة قطاع تقييس االتصاالت.
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3.3.C

اإلجراء المنشأ من مستقبل

OLR

يف حالة تدميث مستقبل  VTUلعملية إعادة تشكيل ،حيتسب  VTUالتغيري الالزم يف املعلمات ذات الصلة (مثالً ،جدول البتات
والكسب) ويطلب إجراء هذا التغيري يف دالة  PMDلإلرسال يف  VTUعلى الطرف اآلخر من اخلط .وبعد أن تتلقى إشعاراً إجيابياً
على النحو الوارد وصفه يف البند  3.3.2.11من التوصية ] ،[ITU-T G.993.2تغري  VTUمعلمات التحكم لدالة  PMDلالستقبال
اخلاصة ها يف الوقت احملدد يف البند .4.C
وجيوز أن تقوم  VTUبتدميث النوع  1إلعادة التشكيل على اخلط (مقايضة البتات) .وال يغري طلب مقايضة البتات سو جدول
البتات والكسب .وتظل القيمة  Lبال تعديل .وال تشتمل عملية إعادة تشكيل مقايضة البتات سو على تغيريات يف معلمات تشكيل
طبقة  PMDالفرعية .وال تغري معلمات تشكيل الطبقات الفرعية  TPS-TCو.PMS-TC
وتدعم دالة  PMDلإلرسال مقايضة البتات اليت تطلبها دالة  PMDلالستقبال.
ويف حالة دعم النوع  5إلعادة التشكيل على اخلط )( (SRAيف اجتاه املصب أو املنبع ،على التوايل) ،وتفعيله (من خالل
 ،)RA-MODE=3يدمث مستقبل  VTUتكييف معدل مسمط عند استيفاء الشروط الواردة يف البند  1.3.3.Cأو البند .2.3.3.C
ويف حالة دعم النوع  5إلعادة التشكيل على اخلط )( (SRAيف اجتاه املصب أو املنبع ،على التوايل) ،وتفعيله (من خالل
 ،)RA-MODE=4يدمث مستقبل  VTUتكييف معدل مسمط عند استيفاء الشروط الواردة يف البند  1.3.3.Cأو البند 2.3.3.C
أو البند  .3.3.3.Cوجيوز أن يدمث مستقبِل  VTUتكييف معدل مسمط عند استيفاء الشروط الواردة يف البند .4.3.3.C
ويف حالة دعم النوع  (SOS) 6إلعادة التشكيل على اخلط )( (OLRيف اجتاه املصب أو املنبع ،على التوايل) ،وتفعيله (من خالل
 ،)RA-MODE=4يدمث مستقبِل  VTUخدمة  SOSعند استيفاء الشروط الواردة يف البند .3.3.3.C
وال يرسل مستقبِل  VTUسو أوامر طلب  OLRاليت تستويف مجيع القيود التالية:
احلماية من الضوضاء النبضية على األقل من أي هتديد جممع ألسوأ حاالت نبضات الضوضاء  REINعلى النحو الوارد
وصفه يف املعلمتني  INPmin_REINو IAT_REIN_flagيف القاعدة  CO MIBوأسوأ حاالت نبضات الضوضاء
 SHINEعلى النحو الوارد وصفه يف املعلمة  INPminيف القاعدة .CO MIB
التأخر األدىن ≤ التأخر ≤ التأخر األقصى.
وال يرسل مستقبِل  VTUسو طلبات  SOSاليت تستويف القيد التايل:
-

اإلنتاجية املتوقعة ) ≤ (ETRمعدل البيانات الصايف  SOSاألدىن ) (MIN-SOS-BRللقناة احلاملة.

المالحظة  - 1قد ال يكون من املمكن خفض اإلنتاجية املتوقعة إىل القيمة  MIN-SOS-BRبسبب القيود املتعلقة بنطاق معلمات الرتتيل.
المالحظة  - 2ميكن أن يسفر طلب  SOSعن اخنفاض معدل البيانات اإلضافية للرسالة بصورة مؤقتة عن احلد األدىن املشكل ملعدل البيانات اإلضافية
للرسالة .وسيتم تصحيح ذلك بواسطة إجراء الحق  .SRAانظر البند  3.3.4.13من التوصية ].[ITU-T G.993.2

وال يرسل مرسل  VTUسو طلبات  SRAاليت تستويف القيود التالية:
 ETR_max ≥ ETR ≥ ETR_minللقناة احلاملة ،ما مل يكن معدل البيانات الصايف الفعلي أقل من معدل البيانات
الصايف األدىن نتيجة لتنفيذ إجراء  .SOSويف هذه احلالة ،ال يسمح بتكييف  SRAإال لطلب زيادة املعدل ،ولكن يسمح
بأن تقل اإلنتاجية املتوقعة عن القيمة .ETR_min
معدل البيانات اإلضافية للرسائل ≥ معدل البيانات اإلضافية األدىن للرسائل.
1.3.3.C

إجراء تكييف  SRAإلى أسفل المنشأ بواسطة المستقبل

انظر البند  1.4.13بالتوصية ].[ITU-T G.993.2
2.3.3.C

إجراء تكييف  SRAإلى أعلى المنشأ بواسطة المستقبل

انظر البند  2.4.13بالتوصية ].[ITU-T G.993.2
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3.3.3.C

خدمة  SOSالمنشأة بواسطة المستقبل

انظر البند  3.4.13بالتوصية ].[ITU-T G.993.2
4.3.3.C

تكييف  SRAالمنشأ بواسطة المستقبل بعد تنفيذ إجراء

SOS

ترسل وحدة  VTUطلب  SRAواحداً أو أكثر بعد تنفيذ إجراء  SOSملعاجلة الوضع الذي تكون فيه اإلنتاجية  ETRاحلالية أقل
من  .ETR_minوطاملا كانت  ETRاحلالية أقل من  ،ETR_minال يشرتط أن تلتزم طلبات  SRAهذه سواء بالقيمة RA-UTIME
ً
أو .RA-USNRM

مالحظة  -على الرغم من أن طلبات  SRAهذه ميكن أن تصدر حسب تقدير  ،VTUفإن املالحظة الواردة يف البند
] [ITU-T G.993.2حتدد هدفاً للمدة الكلية إلجراء .SOS
4.C

1.13

من التوصية

توقيت إجراء التغييرات في معلمات التحكم

حيدد هذا البند توقيت إجراء تغيريات يف املعلمات الواردة يف نوعي  5 OLRو .6وحيدد توقيت إجراء التغيريات يف قيم معلمات
معرف يف البند .2.13
التحكم املختلفة لكل إجراء ّ

مالحظة  -بعد إجراء التغيري يف معلمات  RSو ،DTUال يعود من املمكن إعادة إرسال قيم املعلمات القدمية .وينبغي للخوادم أن حتاول التأكد من
أن مجيع وحدات نقل البيانات مت تشفريها مبعلمات الرتتيل القدمية اليت مت استالمها بشكل صحيح قبل إجراء التغيريات يف معلمات الرتتيل .وجيوز
إجراء ذلك عن طريق قطع إرسال وحدات  DTUاجلديدة بصورة مؤقتة على النقطة املرجعية  1وإعادة إرسال وحدات  DTUفقط على حنو مستقل
من طابور إعادة اإلرسال لفرتة زمنية مناسبة ،على أال تتجاوز هذه الفرتة الزمنية القيمة .TDTU-Stoppage

وبالنسبة جلميع النغمات املستعملة يف جمموعة نغمات  kخلدمة  ،SOSيطبق نفس اخلفض  biبالقيمة ) ،b(kما عدا فيما يتعلق
بالنغمات اليت ختص  .ROCوحتديداً ،تكون قيمة ' biاجلديدة = ) .bi–b(kويف حالة كانت قيمة ' biاجلديدة  ،<2تضبط عند .0
وبالتايل ،ال تنشأ محولة جديدة مبقدار  1-bitيف خدمة  .SOSويف حالة كانت القيمة ' biالناجتة حتتوي على عدد شفعي لنقاط
الكوكبة مبقدار  1-bitويف حالة تفعيل التشفري الشبكي ،ينبغي ضبط الكوكبة األخرية مبقدار  1-bitعند .bi'=0
 #14و#15

ويف حالة دعم  ،SOSتعد  SOSذات اخلطوة الوحيدة قدرة إلزامية .وتضبط الوحدة  VTU-Oاحلقلني
للرسالة  O-MSG 1عند  .0016وتضبط  VTU-Rاحلقل  5#واحلقل  6#للرسالة  R-MSG 2عند  .0016وختضع مسألة تنفيذ
طلب  SOSخبطوات متعددة ملزيد من الدراسة.
ترد الوحدة يف غضون  ms 200إما بعلم  Syncflagأو برد رفض املعلمات غري السليمة من
وبعد تلقي وحدة  VTUلطلب ّ ،SOS
النوع ( 6انظر اجلدول  7-11بالتوصية ].)[ITU-T G.993.2
وجيوز أن تقع أخطاء يف البتات أثناء نقل النوع  6إلعادة التشكيل على اخلط يف خطوة وحيدة .ومبجرد استكمال عملية االنتقال،
تعمل وحدة  VTUبنسبة خطأ يف البتات ) (BERال تتجاوز النسبة االمسية  ،BERإن مل تسمح أوضاع اخلط بذلك.
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الملحق

D

دعم التوصية  ITU-T G.998.4بالتوصية
)يشكل هذا امللحق جزءاً ال يتجزأ من هذه

ITU-T G.993.5
التوصية(

يُفعل هذا التشغيل طبقاً للملحق  Dهذا بأسلوبني:
إذا مت اختيار اإلرسال باملتجهات اخلاص بالتوصية ( ITU-T G.993.5كما يُشار إليه يف الرسالة  MSللتوصية
 ،)ITU-T G.994.1فإن تشغيل التوصية  ITU-T G.998.4ميتثل للملحق  Dهذا.
إذا مت ضبط البتة ) NPar(3لتمديد التوصية " ITU-T G.998.4دعم امللحق  Dللتوصية  "G.998.4على القيمة واحد )(1
(انظر اجلدول  11.68.11بالتوصية  ،)ITU-T G.994.1فإن تشغيل التوصية  ITU-T G.998.4ميتثل للملحق  Dهذا.
يعرف امللحق  Dنسبة إىل امللحق  .Cوتنطبق مجيع متطلبات امللحق  Cمع اإلحالالت واإلضافات احملددة يف امللحق  Dهذا.
و ّ
1.1.D

الذاكرة (تحل محل البند )1.1.C

تُطبق التعاريف التالية:

)delay_octetDS,0 = (DDS,0 – 1) × (IDS,0 – 1
delay_octetUS,0 = (DUS,0 – 1) × (IUS,0 – 1).

يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املقصد،
فإن

delay_octetDS,1 = 2 × Qtx,DS × QDS × HDS

وخالف ذلك

)delay_octetDS,1 = (DDS,1 – 1) × (IDS,1 – 1

ويف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصدر،
فإن
وخالف ذلك

delay_octetUS,1 = 2×Qtx,US×QUS×HUS
)delay_octetDS,1 = (DUS,1 – 1) × (IUS,1 – 1

يعرف األمثون  AGGDELAYOCTETكاآليت:
و ّ

AGGDELAYOCTET = delay_octetDS,0 + delay_octetDS,1 + delay_octetUS,0 + delay_octetUS,1

ويُطبق القيد التايل:

AGGDELAYOCTET ≤ MAXDELAYOCTET_ext.

وإذا كانت قيمة املعلمة ( MAXDELAYOCTET_ext_Rكما تبينها الوحدة  VTU-Rيف الرسالة  ،R-MSG 2انظر
البند  )1.2.2.Cأعلى من قيمة املعلمة ( MAXDELAYOCTETاملعلمة "التأخري الكلي لوحديت التشذير وفك التشذير"
يف األمثونات ،الوارد وصفها يف اجلدول  1.6من التوصية ] [ITU-T G.993.2للمواصفة) ،فإنه جيب تفعيل تشغيل الذاكرة املوسعة
بقيمة للمعلمة  MAXDELAYOCTET_extتساوي احلد األدىن لقيمة املعلمة ( MAXDELAYOCTET_ext_Rاملعرفة
يف البند  )1.1.1.Cواملعلمة ( MAXDELAYOCTET_ext_Oاملعرفة يف البند  .)1.1.1.Cوخالف ذلك ،جيب تعطيل تشغيل
الذاكرة املوسعة بقيمة للمعلمة  MAXDELAYOCTET_extتساوي املعلمة .MAXDELAYOCTET

مالحظة  -ما دامت الوحدة  VTU-Oتتحكم يف تقسيم األمثونات  MAXDELAYOCTET_extيف اجتاهي املصدر واملقصد (انظر البند ،)3.1.2.C
فإن قيمة املعلمة  MAXDELAYOCTET_ext_Oال يلزم إرساهلا من الوحدة  VTU-Oإىل الوحدة .VTU-R
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وعالوة على ذلك ،جيب تطبيق القيد التايل على الذاكرة املخصصة لوحدات التشذير:
-

يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف كال االجتاهني:
delay_octetDS,0 + delay_octetUS,0 ≤ MAXDELAYOCTET.

-

يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املقصد فقط:
delay_octetDS,0 + delay_octetUS,0 + delay_octetUS,1 ≤ MAXDELAYOCTET.

-

يف حالة تفعيل إعادة اإلرسال يف اجتاه املصدر فقط:
delay_octetDS,0 + delay_octetDS,1 + delay_octetUS,0 ≤ MAXDELAYOCTET.
 delay_octetDS,0و delay_octetDS,1و delay_octetUS,0وdelay_octetUS,1

وتدعم الوحدتان  VTU-OوVTU-Rمجيع القيم
حبيث يُستوىف القيدان أعاله .والكم األدىن للذاكرة الالزمة يف أي مرسل مستقبل (الوحدة  VTU-Oأو الوحدة  )VTU-Rللوفاء
هذا املتطلب  MAXDELAYOCTET_extأمثون .والكم الفعلي للذاكرة املستخدمة مرتبط بالتنفيذ.
2

وجيب أن تكون الذاكرة الدنيا لقائمة انتظار إعادة اإلرسال يف املستقبِل مماثلة لكم الذاكرة يف قائمة انتظار اإلرسال ذات الصلة
يف نفس االجتاه.
ويساوي احلجم األقصى لوحدة نقل البيانات ) (DTUباألمثونات ) (Q×Hالقيمة املعطاة يف اجلدول  1.Dطبقاً للمواصفة واالجتاه.
الجدول  - 1.Dالحجم األقصى للوحدة

المواصفة
8a,8b,8c,8d
12a
17a
30a

الحجم األقصى للوحدة

DTU

(Q×H) DTU

اتجاه المقصد

اتجاه المصدر

 2048بايتة
 2048بايتة
 3072بايتة
 3072بايتة

 512بايتة
 1536بايتة
 1536بايتة
 3072بايتة

وتُطبق معلمة التشكيل  (MDOSPLIT) MAXDELAYOCTET-splitبالتوصية  ITU-T G.998.4على املعلمة
 .MAXDELAYOCTET_extومع األمثون ( delay_octetx,pحبيث  xتساوي اجتاه املقصد أو اجتاه املصدر و pتساوي صفر)(0
يعرف يف هذا البند ،جيب أن يُقيد جمموع قيم األمثون  max_delay_octetاحملددة يف الرسالة ( O-PMSانظر
أو واحد ) )(1كما ّ
البند ( )3.1.2.Cانظر البند  7.2.4.11من التوصية [ )]ITU-T G.993.2كالتايل:
max_delay_octetDS,0 + max_delay_octetDS,1 ≤ MAXDELAYOCTET_DS,
max_delay_octetUS,0 + max_delay_octetUS,1 ≤ MAXDELAYOCTET_US.

حيث

MAXDELAYOCTET_DS = MDOSPLIT × MAXDELAYOCTET_ext
MAXDELAYOCTET_US = MAXDELAYOCTET_ext – MAXDELAYOCTET_DS,

و[ ]xترمز إىل التقريب إىل أقرب رقم صحيح.
1.1.1.D

تشغيل الذاكرة الموسعة من أجل معدالت بيانات خالصة معززة مع التوصية
بالمتجهات) (بند جديد)

ITU-T G.993.5

قيم نصف الرحلة املرجعية يف االجتاهني ) (HRTrefلتحديد املعلمة  AggAchievableNDR_Oواملعلمة
تكون كالتايل:
املواصفة  8 = HRTref :17aرموز (ms 2) DMT
املواصفة  12 = HRTref :30aرمزاً (ms 1,5) DMT
-

(اإلرسال

AggAchievableNDR_R
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واحلد األقصى ملعدل البيانات اخلالصة اإلمجايل املتحقق لكل مواصفة ( )MaxAggAchievableNDRيكون كالتايل:
املواصفة Mbit/s 150 :17a
املواصفة Mbit/s 250 :30a
وميكن استعمال القيم أعاله لتوفري مقدار من الذاكرة يف الوحدة  VTUاستناداً إىل معرفة قيمة نصف الرحلة يف االجتاهني الفعلية
للوحدة  ( HRTVTU ) VTUوالقيمة املرجعية لنصف الرحلة يف االجتاهني )  ( HRTrefاملفرتضة للوحدة  VTUللطرف البعيد.
فإذا كانت الوحدة
هلا قيم فعلية لنصف الرحلة يف االجتاهني معرباً عنها بالرموز أقل من أو يساوي  ، HRTrefأي ، HRTrxS ≤ HRTref
S
و ، HRTtx ≤ HRTref
هلا قيم فعلية لنصف الرحلة يف االجتاهني حمسوبة يف الوحدة  DTUتساوي صفر ) ،(0أي  HRTrxD =0و، HRTtxD =0
تراصف رموز التزامن يف اجتاه إرسال الوحدة  DTUمع رموز التزامن يف اجتاه القناة  RRCيف مد يرتاوح من
S
S
  HRTrx  Q  S1 إىل  HRTtx  1من الرموز  ،DMTحيث تشري القيمة املوجبة إىل أن رمز التزامن يف اجتاه إرسال
الوحدة  DTUيرسل بعد رمز التزامن يف اجتاه القناة ،RRC
VTU-O

فإنه بالنسبة لقيمة معينة لألمثون  AGGDELAYOCTETاملدعوم يف الوحدة ( VTU-Oيرمز إليه بالرمز ،)MAXDELAYOCTET_ext_O
فإن املعلمة  AggAchievableNDR_Oجيب أن ُحتسب كالتايل:
 8 (bits/byte)  MAXDELAYOCTET_ext_O (bytes)/2

AggAchieva bleNDR _ O(kbit/s)  min 
, MaxAggAchi evableNDR  ,
S


)( HRTVTU O  HRTref  1)/f DMT (kHz


S
 HRTVTUهي األعلى بني القيمتني لنصف الرحلة يف االجتاهني للوحدة  ،VTU-Oأي  HRTtxSو . HRTrxS
على أساس أن القيمة
O
وخالف ذلك ،جيب عدم تعريف املعلمة .AggAchievableNDR_O

وإذا كانت القيمة
هلا قيم فعلية لنصف الرحلة يف االجتاهني معرباً عنها بالرموز أقل من أو يساوي  ، HRTrefأي ، HRTrxS ≤ HRTref
S
و ، HRTtx ≤ HRTref
هلا قيم فعلية لنصف الرحلة يف االجتاهني حمسوبة يف الوحدة  DTUتساوي صفر ) ،(0أي  HRTrxD =0و، HRTtxD =0
VTU-R

فإنه بالنسبة لقيمة معينة لألمثون  AGGDELAYOCTETاملدعوم يف الوحدة
 ،)MAXDELAYOCTET_ext_Rفإن املعلمة  AggAchievableNDR_Rجيب أن ُحتسب كالتايل:

VTU-R

(يرمز إليه بالرمز

 8 (bits/byte)  MAXDELAYOCTET_ext_R (bytes)/2

,
AggAchieva bleNDR _ R(kbit/s)  min 
,
MaxAggAchi
evableNDR
S


(
HRT

HRT

1)/f
)(kHz
VTU  R
ref
DMT


S
 HRTVTUهي األعلى بني القيمتني لنصف الرحلة يف االجتاهني للوحدة  ،VTU-Rأي  HRTو  . HRTrxSوخالف
على أساس أن القيمة
O
ذلك ،جيب عدم تعريف املعلمة .AggAchievableNDR_R
S
tx

ويُبلغ عن املعلمة  AggAchievableNDR_Oيف قاعدة البيانات  CO-MIBبأهنا املعلمة  .AGGACHNDR_NEويُبلغ عن
املعلمة  AggAchievableNDR_Rيف قاعدة البيانات  CO-MIBبأهنا املعلمة  .AGGACHNDR_FEويُبلغ عن قيمة خاصة
لإلشارة بأن املعلمة  AggAchievableNDRغري معرفة.

المالحظة  - 1قد يتم يف تصميم بعض املرسالت املستقبالت اختبار تنفيذ ذاكرة إضافية أو خفض القيمة  HRTلتوفري إمكانية دعم معدالت
البيانات اخلالصة األكرب من قيم املعلمة  MaxAggAchievableNDRأعاله .فإذا كانت الذاكرة الفعلية املستخدمة يف التشغيل الفعلي كبرية مبا فيه
الكف اية أو كانت القيمة الفعلية للرحلة يف االجتاهني صغرية مبا فيه الكفاية أثناء التشغيل الفعلي ،فإنه ميكن حتقيق معدالت بيانات خالصة أكرب من
املعلمة .MaxAggAchievableNDR
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المالحظة  - 2يُفرتض يف احلساب أعاله أن الوحدة  DTUمش ّكلة ضمن رمز  DMTواحد .ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط أو أي شروط أخر ،
فإن املعدل اإلمجايل الفعلي  NDRقد يقل عن احلد األدىن للمعلمتني  AggAchievableNDR_Oو.AggAchievableNDR_R
المالحظة  - 3اآليت يعد مثاالً:

لدعم املعدل  MaxAggNDRللمواصفة  ،17aللمرسل املستقبل  Aقيمة فعلية لنصف الرحلة يف االجتاهني
 .DMT symbolsولدعم قيمة تبلغ  Mbit/s 150للمعدل  MaxAggNDRللمواصفة  ،17aحيتاج املرسل املستقبل إىل
ما قيمته  79 688بايتة من الذاكرة على افرتاض أن للمرسل املستقبل اخلاص بالطرف البعيد قيمة  HRTrefال تزيد على
القيمة اليت تساوي .sm 2
للمرسل املستجيب  Bقيمة فعلية لنصف الرحلة يف االجتاهني  .HRTS = 7 DMT symbolsولدعم قيمة تبلغ
 Mbit/s 150للمعدل  ،MaxAggNDRحيتاج املرسل املستقبل إىل ما قيمته  75 000بايتة من الذاكرة.
إذا ما قُدر للمرسلني املستقبلني  Aو Bأن يعمال بينياً مع بعضهما ،فإنه ميكن حتقيق عمليات تشغيل مبعدل NDR
يساوي  ،Mbit/s 150على افرتاض أن ظروف اخلطوط تسمح بذلك.

•

HRTS = 8

•
•
3.3.1.D

المعلمة ( (ATTNDR_MDOSPLIT) ATTNDR_MAXDELAYOCTET-splitيكمل البند )3.3.1.C

انظر البند  8.2.4.11من التوصية [ ،]ITU-T G.993.2حيث:
،ATTNDR_MAXDELAYOCTET_DS = ATTNDR_MDOSPLIT × MAXDELAYOCTET_ext
ATTNDR_MAXDELAYOCTET_US = MAXDELAYOCTET_ext – ATTNDR_MAXDELAYOCTET_DS

و[ ]xترمز إىل التقريب إىل أقرب رقم صحيح.
1.2.2.D

الرسالة ( R-MSG 2يكمل البند )1.2.2.C

يستعاض عن احلقل رقم  10باجلدول  5.Cبتعريف احلقل على النحو التايل:
الجدول  - 5.Cحقل معلمة التوصية  ITU-T G.998.4للرسالة
محتوى الحقل
10

MAXDELAYOCTET_ext_R

النسق
 3بايتات

R-MSG2

الوصف
قيمة األمثون
لتشغيل الذاكرة املوسعة

AGGDELAYOCTET

املدعوم يف الوحدة

VTU-R

واحلقل رقم  "MAXDELAYOCTET_ext_R" 10عبارة عن حقل من ثالثة أمثونات يشري إىل قيمة األمثون AGGDELAYOCTET

املدعوم يف الوحدة ( VTU-Rانظر البند  )1.1.1.Cمن أجل تشغيل الذاكرة املوسعة (انظر البند  .)1.1.Cوجيب تشفري هذا احلقل
كرقم صحيح غري جربي من  24بايتة ميثل القيمة مبضاعفات أمثون واحد.
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الملحق

E

أسلوب التشغيل منخفض القدرة لتكنولوجيا الخط الرقمي
بالغ السرعة للمشترك )VDSL2( 2
(يشكل هذا امللحق جزءاً ال يتجزأ من هذه التوصية)
1.E

النطاق

يعرف هذا امللحق التشغيل باألسلوب منخفض القدرة ) (LPModeاالختياري مع التوصيتني []ITU-T G.993.2
ّ
تعرف حالتان فرعيتان
و
.
و[ .]ITU-T G.993.5وعندما تعمل الوحدتان  VTUطبقاً هلذا امللحق ،تكون الوصلة على حالة الوصلة L2
ّ
للوصلة متعلقتان بالتشغيل باألسلوب  ،LPModeيُشار إليها بالرمزين  L2.1و L2.2لكل منها جمال جودة اخلدمة ) (QoSاخلاص به.
وال حيول التشغيل باألسلوب  LPModeدون استعمال التوصية [ ]ITU-T G.993.5وال يستلزم استعماهلا.
2.E

الوظيفة

يعرف هذا امللحق جمموعة من حاالت إدارة القدرة لوصلة  VDSL2واستعمال الرسائل
لتيسري فهم األسلوب ّ ،LPMode
لتنسيق إدارة القدرة بني وحديت  .VTUوميكن حتقيق خفض القدرة من خالل احلد من الطاقة اليت ترسلها الوحدة  VTUإىل النقطة
املرجعية  Uفضالً عن خفض القدرة اليت تستهلكها الوحدتني ( VTUsمثل خفض سرعة امليقاتية ،وعدد احلامالت الفرعية
تعرف التوصية [ ]ITU-T G.993.2جمموعة من حاالت الوصلة ( VDSL2ومها حالتا
املستخدمة ،وإغالق مشغلي اخلط) .و ّ
الوصلة  L0و )L3بني الوحدتني  VTU-Rو VTU-Oبتحديد اإلشارات النشطة على الوصلة يف كل حالة ،وأحداث عبور الوصلة
واإلجراءات ذات الصلة .ويتحقق األسلوب  LPModeيف أي وصلة بتحويل الوصلة من حالة الوصلة  L0إىل حالة
الوصلة ( LPModeيُشار إليها حبالة الوصلة  ،)L2مع حاليت وصلة فرعيتني مها ( L2.1معرفة يف البند  )1.2.Eو( L2.2معرفة
يف البند  ،) 2.2.Eلكل منهما مستويات خمتلفة من توفري الطاقة ،ومستويات خمتلفة من جودة اخلدمة وإجراءات خمتلفة لدخول
هاتني احلالتني الفرعيتني للوصلة واخلروج منهما.
eoc

وتفاصيل تنسيق الوحدة  VTUمع وظائف إدارة الطاقة يف النظام خارج جمال تطبيق هذه التوصية.
وبالنسبة الجتاه إرسال حمدد ،حتدد الوحدة  VTUاملرسلة احلاجة إىل أحداث حتول إىل حاليت الوصلة الفرعيتني  L2.1و L2.2عن
طريق بادئات تُرسل من الوحدة  .VMEوحتدد وظيفة الطبقة األعلى عند الوحدة  VTUاملرسلة احلاجة إىل التحول من حاليت
الوصلة الفرعيتني  L2.1و .L2.2وتُكلف الوحدة  VTUبالتحول من هاتني احلالتني الفرعيتني عرب بادئات ترسلها وظيفة الطبقة
األعلى إىل الوحدة  VMEللطرف القريب .وتستقبل الوحدة  VTUاملستقبلة البادئات عرب رسائل  eocمن الوحدة  VMEللطرف
البعيد .ويتم التحكم يف أحداث التحول إىل حاليت الوصلة الفرعيتني  L2.1و L2.2ومنهما بواسطة الوحدة  VMEللطرف القريب
بضبط متغريات التحكم بالنسبة للوظائف  TPS-TCو PMS-TCو PMDللطرف القريب فضالً عن إرسال رسائل  eocإىل
الوحدة  VMEللطرف البعيد.
والوظيفة  LPModeاملعرفة يف هذا امللحق مقدرة اختيارية لكل من الوحدتني  VTU-Oو .VTU-Rفإذا كانت الوحدة  VTUتدعم
تشغيل الوظيفة  LPModeطبقاً هلذا امللحق ،فإنه جيب أن تدعم الوحدة  VTUتشغيل الوظيفة  LPModeيف اجتاه املقصد على
النحو املعرف للحالة الفرعية للوصلة  L2.1الواردة يف البند  1.3.Eواحلالة الفرعية للوصلة  L2.2الواردة يف البند  .2.3.Eوحيتاج
تشغيل الوظيفة  LPModeيف اجتاه املصدر إىل مزيد من الدراسة.
وأثناء مرحلة التدميث (انظر الرسائل  O-MSG1يف اجلدول  R-MSG 2 ،2.Cيف اجلدول  5.Cو O-TPSيف اجلدول  ،)3.Cحيدد
استناداً إىل مقدرات الوحدة  VTU-Oومقدرات الوحدة  VTU-Rومعلمات تشكيلة القاعدة ( CO-MIBانظر اجلدول )1.E
ما إذا كانت الوظيفة  LPModeاخلاصة مفعلة أم معطلة .وميكن تفعيل أو تعطيل تشغيل الوظيفة  ،LPModeبشكل منفصل
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الجتاهي املصدر واملقصد وبشكل منفصل للحالتني الفرعيتني للوصلة  L2.1و .L2.2ويف حالة تعطيل احلالة الفرعية للوصلة
يف اجتاه معني ،جيب أيضاً تعطيل احلالة الفرعية للوصلة .L2.2
وإذا كانت الوحدة  VTUتدعم تشغيل الوظيفة  LPModeطبقاً هلذا امللحق ،فإنه جيب أن تدعم الوحدة VTU
القيمة ( SNRM_MODE = 5انظر البند  5.1.6.1.1.4.11من التوصية [ .)]ITU-T G.993.2وجيوز أن ترسل الوحدة VTU-O
األمر  SAVN-Updateأثناء حالة الوصلة  ،L0بني خطوات دخول احلالة الفرعية للوصلة  L2.1وأثناء تشغيل حالة االستقرار
للحالة الفرعية للوصلة ( L2.1أي بعد اخلطوة األخرية من استكمال دخول احلالة الفرعية للوصلة  .)L2.1وجيب أال ترسل
الوحدة  VTU-Oاألمر  SAVN-Updateأثناء خطوة الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1وأثناء اخلروج من احلالة الفرعية
للوصلة  L2.1إىل حالة الوصلة  L0وأثناء إجراءات  OLRاملرتبطة بتغيري معلميت حتميل البتات أو ترتيلها يف اجتاه املقصد يف تشغيل
حالة االستقرار حلالة الوصلة  L0أو احلالة الفرعية للوصلة .L2.1
L2.1

3.E

حاالت الوصلة ومخطط حاالت الوصلة

هذا البند يعدل البند  1.1.12بالتوصية [ ]ITU-T G.993.2حبالة الوصلة  L2وحاليت الوصلة الفرعيتني  L2.1و.L2.2
ويوضح يف الشكل  1.Eخمطط حاالت الوصلة  VDSL2وإجراءات تفعيل/تعطيل الوصلة.
حالة الوصل
منح
إجراء تعطيل
رفض
انقطاع الطاقة،
عطل دائم للوصلة

إجراءات التدميث
طلب

L3

تأكيد اخلروج من احلالة
الفرعية للوصلة L2.1

L10

رفض الدخول إىل احلالة
الفرعية للوصلة L2.1

إجراءات أسلوب
تشخيص العروة

طلب الدخول إىل احلالة
الفرعية للوصلة L2.1
إجراء الدخول إىل احلالة
الفرعية للوصلة L2.1
تأكيد الدخول إىل احلالة
الفرعية للوصلة L2.1

طلب اخلروج إىل احلالة
الفرعية للوصلة L2.1

احلالة الفرعية للوصل

إجراء اخلروج من احلالة
الفرعية للوصلة L2.2

جناح/فشل

جناح

حالة الوصل

تأكيد اخلروج من احلالة
الفرعية للوصلة L2.2

انقطاع الطاقة،
عطل دائم للوصلة

تفعيل

فشل

إجراء اخلروج من احلالة
الفرعية للوصلة L2.1

انقطاع الطاقة،
عطل دائم للوصلة

L3

L2.1
طلب الدخول إىل احلالة
الفرعية للوصلة L2.2

رفض الدخول إىل احلالة
الفرعية للوصلة L2.2

طلب اخلروج إىل احلالة
الفرعية للوصلة L2.2

احلالة الفرعية للوصلة

إجراء اخلروج من احلالة
الفرعية للوصلة L2.2
تأكيد الدخول إىل احلالة
الفرعية للوصلة L2.2

L2.2

الشكل  - 1.Eحاالت الوصلة  VDSL2ومخطط حاالت الوصلة
يعرض الشكل  1.Eثالث حاالت للوصلة ( L0و L2و ،)L3حيث تتألف حالة الوصلة  L2من حالتني فرعيتني للوصلة
و L2.2ويعرض أيضاً اإلجراءات اليت تسهل التحول من حالة وصلة معينة إىل حالة وصلة أخر  .وتعرض حاالت الوصلة يف أطر
بيضاوية بينما تعرض اخلطوات يف أطر مستطيلة.
L2.1
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تعرف بواسطة املشغل .ويف حالة
وحالة الوصلة  L3عبارة عن حالة الوصلة اليت توفر فيها الوحدة  VTUعرب مسطح بيين للخدمة و ّ
الوصلة هذه ،ال ترسل الوحدتان  VTU-Rو VTU-Oأي إشارات.
وحالة الوصلة  L0هي حالة الوصلة اليت تتحقق بعد استكمال إجراء التدميث بنجاح من جانب الوحدتني  .VTUويف حالة الوصلة
 ،L0تنقل الوصلة معلومات املستعمل مع خصائص األداء طبقاً لتشكيلة قاعدة البيانات  .CO-MIBوعندما تكون الوصلة يف حالة
الوصلة  ،L0تكون الوحدتان  VTU-Oيف حالة تشغيل املرسل املستقبل.
تعرف احلالة
تعرف احلالة الفرعية للوصلة  L2.1يف البند  1.3.Eو ّ
ومتثل حالة الوصلة  L2حبالتني فرعيتني للوصلة  L2.1و .L2.2و ّ
الفرعية للوصلة  L2.2يف البند  .2.3.Eوعندما تكون الوصلة يف واحدة من احلالتني الفرعيتني للوصلة  ،L2تكون الوحدتان VTU-O
و VTU-Rيف حالة تشغيل املرسل املستقبل.
يعرف إجراء للخروج املباشر من احلالة الفرعية للوصلة  L2.2إىل احلالة  .L0وأي خروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.2إىل
وال ّ
احلالة  L0جيب أن يتألف من خروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.2إىل احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1أي إجراء للخروج من احلالة
الفرعية  )L2.2يتبعه خروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1إىل احلالة ( L0أي إجراء للخروج من احلالة الفرعية للوصلة .)L2.1
يعرف إجراء للدخول املباشر من احلالة  L0إىل احلالة الفرعية للوصلة  .L2.2فأي دخول من احلالة  L0إىل احلالة الفرعية
وباملثل ،ال ّ
للوصلة  L2.2جيب أن يتألف من دخول من احلالة  L0إىل احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1أي إجراء للدخول من احلالة الفرعية
للوصلة  )L2.1يتبعه دخول من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1إىل احلالة الفرعية للوصلة ( L2.2أي إجراء دخول إىل احلالة الفرعية
للوصلة .)L2.2
وميكن للوحدة  VTUأن تطبق حتكم يف التدفق خيضع لتقدير البائعني أثناء احلالتني الفرعيتني للوصلة  L2.1و L2.2وأثناء فرتات
االنتقال إىل ومن هاتني احلالتني .والتحكم يف التدفق املطبق على الطبقات األعلى جيب أن يضمن أن معدل البيانات عند النقطة
املرجعية غاما ال يزيد عن معدل البيانات الذي ميكن محله على النقطة املرجعية .U
ويعرض الشكل  2.Eمثاالً على عمليات التشذيب ملستو الكثافة  PSDيف احلاالت االنتقالية حلالة الوصلة  .L2وميكن إلجراء
الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1انظر البند  )1.1.3.Eأن يتألف من خطوة أو أكثر حبيث تنفذ كل خطوة تشذيباً واحداً
ألسفل ملستو الكثافة  .PSDوميكن إلجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1انظر البند  )2.1.3.Eأن يتألف من خطوة
أكثر حبيث تنفذ كل خطوة تشذيباً واحداً ألعلى ملستو الكثافة  .PSDواالنتقال من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1إىل احلالة الفرعية
للوصلة  L2.2والعودة عبارة عن انتقال من خطوة واحدة (لكل حالة).
3-step L2.1 exit

PSD level

4-step L2.1 entry

)PCB(L0

)PCB(L0

PSD

PSD

PSD

PSD

PSD

PSD

time

>=L2ENTRYTIME

L2.1

L0

begin
L2.1 entry

PSD
>=L2TIME

Scheduled
discontinuous
operation

>=L2>IME

L2.1
end
L2.1 exit

=>
500
msec

>=L2TIME

L2.2
begin
L2.1 exit

L2.2
exit

>=L2TIME

>=L2TIME

>=L2ENTRYTIME

L2.1
L2.2
entry

end
L2.1 entry

L0
begin
L2.1 entry

الشكل  - 2.Eمثال لعمليات تشذيب لمستوى الكثافة  PSDفي الحاالت االنتقالية لحالة الوصلة
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L2

1.3.E

الحالة الفرعية للوصلة

L2.1

تتمثل التطبيقات الرئيسية للتشغيل  LPModeيف احلالة الفرعية للوصلة  L2.1يف نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت
(مستو خدمة هاتفية عادية ) )(POTSوبيانات استمرار اخلدمة .وبالنسبة للتشغيل  LPModeيف احلالة الفرعية للوصلة ،L2.1
تستند تقنية زيادة القدرة إىل خفض قدرة اإلرسال على مجيع املوجات احلاملة الفرعية أو على جمموعة فرعية منها ،مع احلفاظ على
اإلرسال املستمر للرموز .وميكن خفض قدرة اإلرسال بتقليص عدد املوجات احلاملة الفرعية النشطة أو خبفض قدرة اإلرسال لكل
موجة حاملة فرعية (خفض الكثافة الطيفية للقدرة ) )(PSDأو باالثنني معاً.
VoIP

وعند وجود الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب أن تتتبع الوحدات  VTUتغريات القنوات (مثل تغايرات الضوضاء) عرب
إعادة التشكيل اإللكرتوين (إعادة التشكيل اإللكرتوين ) ،(OLRانظر البند .)3.1.3.E

وعند وجود الوصلة يف احلالة الفرعية  ،L2.1فإن خصائص الوظيفة ( TPS-TCانظر البند  )7ووظائف إعادة اإلرسال (انظر البند )8
والوظيفة ( PMS-TCانظر البند  )9والوظيفة ( PMDانظر البند  )10ووظائف اإلدارة (انظر البند  )13تطبق مع االختالفات التالية:
ال تنطبق قيمتا الصبيب  ETR_minو( ETR_maxانظر البند  .)1.1.7وتشكل حدود الصبيب  ETRاخلاصة باحلالة
الفرعية للوصلة  L2.1عرب قاعدة البيانات ( CO-MIBانظر البند )4.E؛
قد تكون املعلمة ( INP_act_SHINEانظر البند  )3.2.11أقل من املعلمة ( INP_minانظر البند  )1.1.7وقد تنخفض
لتصل إىل القيمة  ،0بينما جيب أال تصل قيمة املعلمة ( INP_act_REINانظر البند  )4.2.11عند املعلمة
( INP_min_reinانظر البند )1.1.7؛
املعلمة ( delay_act_RTXانظر البند :)5.2.11
جيب أن تقل عن القيمة القصو (بني  ms 6واملعلمة )delay_max؛
•
جيب أن تُضبط الرسالة ( msgانظر البند  4.5.9من التوصية [ )]ITU-T G.993.2على kbit/s 64على األقل يف كال
االجتاهني .وجيب أن تشكل الرسالة  msgعرب املعلمة  MSGminلقاعدة البيانات CO-MIB؛
ال تطبق اهلوامش  ،TARSNRMو ،MAXSNRMوال التحالف ( SNRMOFFSET-ROCاملالحظة) .وتشكل حدود
للهوامش  SNRMخاصة حبالة الوصلة  L2عرب قاعدة البيانات ( CO-MIBانظر البند .)4.E

مالحظة  -ينبغي للمنفذين وضع هوامش كافية للنسبة إشارة إىل ضوضاء ) (SNRللموجات احلاملة الفرعية  ROCحبيث ال تتأثر متانة  ROCبالسلب
أثناء احلالة الفرعية للوصلة .L2.1
1.1.3.E

الدخول إلى الحالة الفرعية للوصلة  L2.1من حالة الوصلة

L0

عندما تكون الوصلة يف حالة الوصلة  ،L0جيب أن تقيس الوحدة  VTUاملرسلة الصبيب الوارد ) (THRPبالوحدات  bits/sكما
يستقبل من الطبقات األعلى عرب النقطة املرجعية  .γويقاس الصبيب ) (THRPبع ّد البايتات املستقبلة عرب النقطة املرجعية  γأثناء
كل ثانية كاملة.
وجيب حتديد معيار الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1على أساس أن يكون الصبيب  THRPأقل من عتبة الصبيب اخلاصة
بالدخول إىل حالة الوصلة  L2.1-ENTRY-THRP = 0,75 × L2.1-MIN-ETR( L2بالنسبة للمعلمة  ،L2.1-MIN-ETRانظر
البند  )4.Eلفرتة زمنية متواصلة أطول من العتبة الزمنية للدخول إىل حالة الوصلة ( L2بالنسبة للمعلمة ،L2.1-ENTRY-TIME
انظر البند  .)4.Eوجيب أن تبدأ الوحدة  VTUاملرسلة عرب هذه الفرتات الزمنية املتواصلة بعد أول ثانية يقل فيها الصبيب عن قيمة
املعلمة  ،L2.1-ENTRY-THRPوجيب وقف العد وتصفري العداد يف أي ثانية يكون فيها الصبيب  THRPأكرب من أو يساوي
قيمة املعلمة .L2.1-ENTRY-THRP
ويعرض يف الشكل  3.Eاالنتقال من حالة الوصلة  L0إىل احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية
للوصلة  .)L2.1وعند استيفاء معيار الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب أن تستهل الوحدة  VTUاملرسلة عملية انتقال
للوصلة من حالة الوصلة  L0إىل احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1انظر البادئة  L2.1-entry-requestيف الشكل  1.Eوالشكل .)3.E
وقد يقع االنتقال يف خطوة واحدة (باستعمال إجراء الدخول خبطوة واحدة املعرف يف البند  )1.1.1.3.Eأو يف خطوات متعددة
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(باستعمال إجراء الدخول خبطوات متعددة املعرف يف البند  .)2.1.1.3.Eويتألف إجراء الدخول متعدد اخلطوات من تنفيذ إجراء
الدخول خبطوة واحدة ملرات متعددة ،مرة لكل خطوة يف إجراء الدخول متعدد اخلطوات.
وعند اكتمال إجراء دخول اخلطوة الواحدة (لالنتقال خبطوة واحدة) أو خطوة واحدة على األقل من إجراء الدخول متعدد اخلطوات
(لالنتقال بعدة خطوات) ،جيب اعتبار أن الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  L2.1حىت تنفيذ إجراء خروج احلالة الفرعية للوصلة
 L2.1إىل حالة الوصلة  L0أو انتقال الوصلة إىل حالة الوصلة .L3
وإذا استويف معيار اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1قبل استكمال إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب أن جتهض
الوحدة  VTUاملرسلة إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1كما هو معرف يف البندين  1.1.1.3.Eو )2.1.1.3.Eوتستهل عملية
انتقال للوصلة إىل حالة الوصلة  L0ثانية ،باستعمال إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1املعرف يف البند .2.1.3.E
وجيب أن يستخدم إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1املعلمات التالية لتشكيل حالة الوصلة  L2املقدمة من قاعدة
البيانات ( CO-MIBانظر البند :)4.E
احلد األقصى للخفض  (dB) ATPلكل خطوة )(L2.1-ATPD؛
•
احلد األقصى للخفض  (dB) ATPاإلمجايل )(L2.1-ATPRT؛
•
احلد األدىن للوقت بني اخلطوات )(L2-TIME؛
•
احلد األدىن للصبيب  ETRيف احلالة الفرعية للوصلة (L2.1-ETR-MIN) L2.1؛
•
احلد األقصى للصبيب  ETRيف احلالة الفرعية للوصلة (L2.1-ETR-MAX) L2.1؛
•
هامش النسبة  SNRاملستهدف يف احلالة الفرعية للوصلة (L2-TARSNRM) L2.1؛
•
احلد األقصى هلامش النسبة  SNRاملستهدف يف احلالة الفرعية للوصلة (L2-MAXSNRM) L2.1؛
•
نطاقات الرتدد اليت ال يسمح فيها بتعطيل املوجات الفرعية يف احلالة الفرعية للوصلة .(L2-BANDS) L2.1
•
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طلب الدخول إلى الحالة
الفرعية للوصلة L2.1

رقم اخلطوة

=1

رقم اخلطوة
نعم
اخلطوة

اخلطوة األخرية؟

++

ال

األخرية = 1

اخلطوة األخرية

=0

بدء

إجراء الدخول بخطوة واحدة

انتهاء
نعم

اخلطوة األخرية = 1؟

إجهاض
ال

معيار اخلروج من احلالة
الفرعية للوصلة L2.1

رقم اخلطوة = 1؟
إجراء اخلروج من احلالة
الفرعية للوصلة L2.1
تأكيد الدخول من احلالة
الفرعية للوصلة L2.1

رفض الدخول من احلالة
الفرعية للوصلة L2.1

الشكل  - 3.Eإجراء الدخول إلى الحالة الفرعية للوصلة
1.1.1.3.E

L2.1

إجراء الدخول بخطوة واحدة

ينفذ إجراء الدخول خبطوة واحدة أوالً تغيرياً يف حتميل البتات ومعلمات وحدة الرتتيل ،يتبعه تغيري يف الكثافة  PSDلإلرسال وجمموعة
املوجات احلاملة الفرعية النشطة.
جيب أن ينفذ تعديل جدول حتميل البتات ) (BLTومعلمات الرتتيل وتعديل (خفض) مستو الكثافة  PSDلإلرسال
وجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة بشكل منفصل يف أرتال فوقية خمتلفة .وجيب عدم إجراء أي تعديل على الكسب
الدقيق (أي قيم .)gi
يعرف على أنه يتألف من رمز
إذا مت تعطيل التشغيل طبقاً للتوصية [ ،]ITU-T G.993.5فإن املخطط ّ L2-SYNCHRO
تزامن معكوس (يرسل يف هناية الرتل الفوقي ،عند موضع رتل التزامن ،انظر الشكل  2-10بالتوصية [)]ITU-T G.993.2
يتبعه خمطط من  9رموز تزامن .ويف حالة تفعيل التشغيل طبقاً للتوصية [ ،]ITU-T G.993.5فإن املخطط
يعرف على أنه يتألف من رمز تزامن واحد بنغمات علم معكوس (يرسل يف هناية الرتل الفوقي ،عند
ّ L2-SYNCHRO
موضع التزامن ،انظر الشكل  2-10بالتوصية [ )]ITU-T G.993.2يتبعه خمطط من  9رموز تزامن.
إلطالق عملية تعديل جدول حتميل البتات ومعلمات الرتتيل ،وتعديل (خفض) مستو الكثافة  PSDلإلرسال وجمموعة
املوجات احلاملة الفرعية النشطة ،جيب أن ترسل الوحدة  VTUاملرسلة خمططاً  .L2-SYNCHROوجيب تطبيق التعديل بدءاً
من أول رمز بعد آخر رمز يف املخطط  ،L2-SYNCHROأي من عد الرمز التاسع (بدء العد من  )0للرتل الفوقي املقابل.
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جيب أن ينفذ إجراء الدخول خبطوة واحدة تغيرياً على حتميل البتات ومعلمات الرتتيل بعد املخطط
األول يتبعه تغيري يف مستو الكثافة  PSDلإلرسال وجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة بعد املخطط
 L2-SYNCHROالثاين .وحيدد التغيري يف مستو الكثافة  PSDوالوقت بني املخططني  L2-SYNCHROاألول والثاين
بالوحدة  VTUاملرسلة .وحيدد حتميل البتات وجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة ومعلمات الرتتيل بالوحدة VTU
تعرف يف هذا البند.
املستقبلة .وجيب أن يكون تغيري املعلمات ضمن الشروط احلدية وسياسة ّ
L2-SYNCHRO

1.1.1.1.3.E

التبادل بين الوحدات

VTU

التبادل بني الوحدات  VTUيف إجراء الدخول خبطوة واحدة (انظر إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1يف الشكل
يعرف كالتايل:
وتبادل الوحدات  VTUيف الشكل ّ )4.E
جيب أن تستهل الوحدة  VTUاملرسلة إجراء دخول خبطوة واحدة بإرسال األمر ( L2.1-Entry-Step-Requestانظر
(1
البند  )1.5.Eوانتظار اإلشعار باستالم األمر .وميكن تكرار هذا األمر حىت استالم اإلشعار .ويتضمن األمر
 L2.1-Entry-Step-Requestرقم التتابع اخلاص باخلطوة وما إذا كانت هذه اخلطوة هي األخرية يف إجراء الدخول إىل
احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1ويشري األمر  L2.1-Entry-Step-Requestإىل التشذيب املستهدف يف الكثافة PSD
) (ΔPSDTARالواجب تطبيقه يف اخلطوة وما إذا كان سيتم تطبيق تشذيب للكثافة  PSDثابت أو بسقف .وبعد إرسال
األمر  L2.1-Entry-Step-Requestجيب أن تغفل الوحدة  VTUاملرسلة أي أوامر  OLRواردة من الوحدة VTU
املستقبلة (انظر البند .)3.1.3.E
(2
عند استالم أمر  ،L2.1-Entry-Step-Requestجيب أن ترسل الوحدة  VTUاملستقبلة يف غضون  ms 128إما إشعاراً
باستالم األمر  L2.1-Entry-Step-Requestبإرسال أمر  L2-SRA-Requestأو ترفض األمر بإرسال رد
( L2.1-Entry-Step-Rejectانظر البند  .)3.5.Eوبعد استالم األمر  ،L2.1-Entry-Step-Requestجيب أن تنبذ الوحدة
 VTUاملستقبلة أي أوامر  OLRعالقة (انظر البند  .)3.1.3.Eويشري األمر  L2-SRA-Requestإىل التشذيب الفعلي
للكثافة  ،ΔPSDACT( PSDحتدد باملستقبل) الواجب تطبيقه يف اخلطوة ،وحتميل البتات وجمموعة املوجات احلاملة الفرعية
النشطة ومعلمات الرتتيل اليت تالئم املقدار  .ΔPSDACTوجيب أن حتسب الوحدة  VTUاملستقبلة معلمات اإلرسال املبينة
يف األمر ( L2-SRA-Requestمبا يف ذلك  )ΔPSDACTللوفاء جبموع الشروط احلدية والسياسات املعرفة يف هذا البند.
بعد إرسال األمر  ،L2-SRA-Requestجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملرسلة ،يف غضون  ms 128التالية استقبال املخطط
(3
 L2-SYNCHROاألول أو رد رفض  L2-SRA-Rejectأو أمر  .L2.1-Exit-Step-Requestوبعد إرسال رد رفض
 ،L2.1-Entry-Step-Rejectجيب أن تتوقع الوحدة  VTUاملستقبلة أمراً  L2.1-Entry-Step-Requestجديداً (بنفس
القيمة أو بقيمة خمتلفة للتشذيب  ،)ΔPSDTARأو أمراً .L2.1-Exit-Step-Request
عند استالم األمر  ،L2-SRA-Requestجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملرسلة ،يف غضون  ،ms 128إما باإلشعار باستالم
(4
األمر  L2-SRA-Requestعن طريق إرسال املخطط  L2-SYNCHROاألول أو رفضه بإرسال رد رفض L2-SRA-Reject
مع شفرة السبب املقابلة ،أو إرسال أمر ( L2.1-Exit-Step-Requestإذا استقبلت الوحدة  VTUاملرسلة بادئة
 L2.1-exit-requestعرب النقطة املرجعية  γ_MGMTللطرف القريب وبالتايل يتعذر املضي قدماً يف إجراء الدخول إىل احلالة
الفرعية للوصلة  ،L2.1أو ختتار الوحدة  VTUاملرسلة إجهاض إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  .)L2.1وعند استالم
رد رفض  ،L2.1-Entry-Step-Rejectجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملرسلة ،يف غضون  ،ms 128باإلشعار باستالم رد
الرفض  L2.1-Entry-Step-Rejectإما بأمر  L2.1-Entry-Step-Requestجديد (بنفس القيمة أو بقيمة خمتلفة
للتشذيب  )ΔPSDTARأو إرسال أمر .L2.1-Exit-Step-Request
بدءاً من الرمز األول عقب املخطط  L2-SYNCHROاألول ،جيب أن تطبق كال من الوحدتني  VTUاملرسلة واملستقبلة
(5
حتميل البتات ومعلمات الرتتيل املبينة يف األمر  .L2-SRA-Requestوجيب أال تغري الوحدة  VTUاملرسلة جمموعة املوجات
احلاملة الفرعية النشطة والكثافة  PSDلإلرسال.
1.E
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عند استالم املخطط  L2-SYNCHROاألول ،جيب أن تقوم الوحدة  VTUاملستقبلة ،يف غضون  ،ms 64باإلشعار باستالم
(6
املخطط  L2-SYNCHROبإرسال األمر ( L2-ΔPSD-Requestانظر البند  .)3.5.Eويبني األمر  L2-ΔPSD-Requestأن
الوحدة  VTUاملستقبلة على استعداد لتطبيق التشذيب الفعلي للكثافة  (ΔPSDACT) PSDاملبينة يف األمر
 .L2-SRA-Requestوبعد إرسال األمر  ،L2-ΔPSD-Requestجيب أن تتوقع الوحدة  VTUاملستقبلة ،أثناء الفرتة التالية
البالغة  ،ms 128استقبال املخطط  L2-SYNCHROالثاين أو أمر  L2.1-Exit-Step-Requestأو رد رفض
 .L2-∆PSD-Rejectوإذا مل تستقبل الوحدة  VTUاملخطط  L2-SYNCHROالثاين أو أمر L2.1-Exit-Step-Request
أو رد رفض  L2-∆PSD-Rejectيف غضون هذه املدة ،جيب أن تعيد إرسال األمر  .L2-∆PSD-Requestوعند استالم رد
رفض  ،L2-∆PSD-Rejectجيب أال تقوم الوحدة  VTUباإلشعار باستالم رد الرفض  L2-∆PSD-Rejectوأن تتوقع أن
تستقبل يف غضون  ms 128أمراً  L2.1-Entry-Step-Requestجديداً (بنفس رقم اخلطوة اخلاص باألمر
 L2.1-Entry-Step-Requestالسابق ونفس القيمة أو قيمة خمتلفة للتشذيب  )ΔPSDTARأو أمر .L2.1-Exit-Step-Request
عند استالم األمر  ،L2-∆PSD-Requestجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملرسلة ،يف غضون  ،ms 128إما باإلشعار باستالم
(7
األمر  L2-∆PSD-Requestبإرسال املخطط  L2-SYNCHROالثاين أو رفض األمر بإرسال أمر L2.1-Exit-Step-Request
أو رد رفض .L2-∆PSD-Reject
بدءاً من الرمز األول عقب املخطط  L2-SYNCHROالثاين ،جيب أن تطبق كال من الوحدتني  VTUاملرسلة واملستقبلة
(8
التشذيب الفعلي للكثافة  (PSDACT) PSDاملبني يف األمر  ،L2-SRA-Requestطبقاً لإلجراء املعرف يف البند .3.1.1.1.3.E
إذا استقبلت الوحدة  VTUاملستقبلة أثناء إجراء الدخول خبطوة واحدة أمراً  ،L2.1-Exit-Step-Requestجيب أن تتخلى عن إجراء
الدخول خبطوة واحدة إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1وتقوم باإلشعار باستالم األمر  L2.1-Exit-Step-Requestعلى النحو
املعرف يف إجراء اخلروج خبطوة واحدة من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1يف البند .2.1.3.E
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الوحدة
المرسلة

VTU

الوحدة
المستقبلة

VTU

إشعار باالستالم أو الرفض
يف غضون ms 128

بدء إجراء الدخول خبطوة واحدة
إشعار باالستالم أو الرفض أو
اإلجهاض يف غضون ms 128
إعادة البدء أو اإلجهاض
يف غضون ms 128

إشعار باالستالم يف غضون
ms 128

إعادة البدء أو اإلجهاض
يف غضون ms 128

ال يوجد رد

إشعار باالستالم أو الرفض أو
اإلجهاض يف غضون ms 128
إعادة البدء أو اإلجهاض
يف غضون ms 128

ال يوجد رد
ال يوجد رد

إجهاض إجراء الدخول
خبطوة واحدة

انتهاء إجراء الدخول خبطوة واحدة

الشكل  - 4.Eالتبادل بين الوحدات  VTUفي إجراء الدخول بخطوة واحدة إلى الحالة الفرعية للوصلة
2.1.1.1.3.E

L2.1

الشروط الحدية والسياسات

جيب أن ختتار الوحدة  VTUاملرسلة املعلمات املبينة يف األمر  L2.1-Entry-Step-Requestللوفاء بالشروط احلدية التالية:
جيب أال تتجاوز القيمة املستهدفة لتشذيب الكثافة  (∆PSDTAR) PSDقيمة املعلمة L2.1-ATPD؛
جمموعة املوجات احلاملة الفرعية اليت ال يسمح فيها بتعطيل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب أن تساوي أو تكون
جمموعة فوقية من جمموعات املوجات احلاملة الفرعية املبينة يف املعلمة .L2-BANDS
جيب أن ختتار الوحدة  VTUاملستقبلة املعلمات املبينة يف األمر  L2-SRA-Requestللوفاء بالشروط احلدية التالية:
ΔPSDACT ≤ ΔPSDTAR
مجيع املوجات احلاملة الفرعية غري النشطة حلظة إرسال األمر  L2.1-Entry-Step-Requestتظل غري نشطة .ومجيع
املوجات احلاملة الفرعية النشطة املوجودة يف نطاقات الرتدد املبينة يف املعلمة  L2-BANDSتظل نشطة (حتول إىل موجات
حاملة فرعية مراقبة عندما ختفض قيمة  biإىل القيمة  bi=0يف احلالة الفرعية للوصلة  .)L2.1وقد تصبح املوجات احلاملة
الفرعية النشطة األخر غري نشطة .والقيم الدقيقة للكسب (أي قيم  )giوقيم  tssiللموجات احلاملة الفرعية غري النشطة
جيب أن ختزن أثناء حالة الوصلة  L2لكي تستخدم أثناء إجراء الدخول من خطوة واحدة األول .ويف حالة الوصلة ،L0
تعرف جمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة مبجموعة املوجات احلاملة الفرعية يف اجملموعة  MEDLEYمع قيمة gi>0
ّ
على مقياس خطي.
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اخلفض  NOMATPبعد كل خطوة دخول (بالنسبة إىل حلظة إرسال األمر  )L2.1-Entry-Step-Requestالذي ينتج
عن تطبيق الوحدة  VTUاملرسلة للتشذيب الفعلي للكثافة  (∆PSDACT) PSDطبقاً لإلجراء املعرف يف البند 3.1.2.1.3.E
جيب أال يتجاوز قيمة املعلمة L2.1-ATPD؛
إمجايل اخلفض ( NOMATPبالنسبة إىل حلظة إطالق الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  )L2.1الناتج عن تطبيق
الوحدة  VTUاملرسلة للتشذيب الفعلي للكثافة  (∆PSDACT) PSDطبقاً لإلجراء املعرف يف البند  ،3.1.2.1.3.Eجيب
أال يتجاوز قيمة املعلمة L2.1-ATPRT؛
جيب أن يساوي اهلامش  SNRMأو يزيد عن قيمة املعلمة  L2-TARSNRMوجيب أن يساوي أو يقل عن قيمة
املعلمة L2-MAXSNRM؛
إذا مل يكن إجراء الدخول خبطوة واحدة هو اخلطوة األخرية يف إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب أن تنتج
عن القيم األولية ملعلمات الرتتيل قيمة مشتقة للصبيب  ETRتزيد على أو تساوي  L2.1-ETR-MAXوال تتجاوز ETRmax؛
إذا كان إجراء الدخول خبطوة واحدة هو اخلطوة األخرية يف إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب أن تنتج عن
القيم األولية ملعلمات الرتتيل قيمة مشتقة للصبيب  ETRتزيد على أو تساوي  L2.1-ETR-MINوال تتجاوز L2-ETR-MAX؛
مالحظة  -تلزم خطوة خروج أويل من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1للحصول على معلمات ترتيل أولية تنتج عنها قيمة صبيب  ETRمشتقة
تساوي أو تزيد على ( L2.1-ETR-MAXانظر البند  .)2.1.3.Eتستوجب الشروط احلدية أعاله للصبيب  ETRاستيفاء هذا االشرتاط
(مع افرتاض أن ظروف القناة وقت اخلطوة األوىل يف إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1هي نفسها وقت اخلطوة األخرية من
إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  .)L2.1ويراقب هذا االشرتاط أيضاً أثناء حالة االستقرار للحالة الفرعية للوصلة ( L2.1انظر
البند .)3.1.3.E

ويف إطار هذه الشروط احلدية ،جيب أن حتدد الوحدتان  VTUاملرسلة واملستقبلة تعديل حتميل البتات ومعلمات الرتتيل وتعديل (خفض)
الكثافة  PSDلإلرسال وجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة طبقاً للسياسات التالية للدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة :L2.1
تعظيم التشذيب املستهدف للكثافة  (ΔPSDTAR) PSDإىل قيمة تؤدي إىل خفض  NOMATPال يتجاوز قيمة
املعلمة .L2.1–ATPD
تعظيم التشذيب الفعلي للكثافة  (ΔPSDACT) PSDإىل التشذيب املستهدف للكثافة  (ΔPSDTAR) PSDالذي حتدده
الوحدة  VTUلكل خطوة؛
إذا مل يكن إجراء الدخول خبطوة واحدة هو اخلطوة األخرية يف إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة :L2.1
جيري تعظيم الصبيب ETR؛
•
-

مالحظة  -تضمن هذه السياسة خروج سلس ثانية إىل احلالة  L0أثناء أو بعد كل خطوة وسيطة طاملا يتم تعظيم الصبيب
ويتجاوز أيضاً القيمة .L2.1-ETR-MAX

ETR

إذا كان إجراء الدخول خبطوة واحدة هو اخلطوة األخرية يف إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة :L2.1
يتم تعظيم اهلامش SNRM؛
•
تتم تدنية قدرة اإلرسال الكلية االمسية يف احلالة الفرعية للوصلة .(L2.1-NOMATP) L2.1
•

مالحظة  -تستوجب هذه السياسة أنه بعد اكتمال الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1من احلالة ( L0انظر إجراء الدخول
إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1يف الشكل  ،)1.Eيصل اخلط إىل اخلفض  ATPTاملستهدف (أو إىل أقرب قيمة ممكنة) ويوفر
معدل البتات األدىن املطلوب مع تعظيم اهلامش  .SNRMويتطلب األمر األخري أن يقوم املستقبل بتدنية عدد املوجات احلاملة
الفرعية املعطلة وزيادة قدرهتا على الوصول إىل القيمة  L2.1-ETR-MAXبعد أول خطوة خروج.
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3.1.1.1.3.E

تطبيق التشذيب الفعلي للكثافة

PSD

جيب أن تطبق الوحدة  VTUاملرسلة التشذيب الفعلي للكثافة  (ΔPSDACT) PSDعلى النحو التايل:
إذا كان إجراء الدخول خبطوة واحدة هو اخلطوة األوىل يف إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1يضبط متغري
اخلفض اإلمجايل للكثافة  PSDعلى  ،ΔPSDTOT = ΔPSDACTوخالف ذلك تُزاد القيمة احلالية للخفض ΔPSDTOT
باملقدار ΔPSDACT؛
إذا طبقت قيمة ثابتة لتشذيب الكثافة  ،PSDجيب خفض الكثافة  PSDلإلرسال (بالوحدات  )dBm/Hzعلى مجيع
املوجات احلاملة الفرعية النشطة حبيث:
L2.1-MREFPSD(f) = MREFPSD(f) - ΔPSDTOT

-

يف حالة تطبيق تشذيب بسقف للكثافة  ،PSDجيب خفض الكثافة  PSDلإلرسال (بالوحدات  )dBm/Hzعلى مجيع
املوجات احلاملة الفرعية النشطة حبيث:
L2.1-MREFPSD(f) = MIN ( MREFPSD(f) ; MAXMREFPSD - ΔPSDTOT ),

حيث تطبق القيمة  L2.1-MREFPSDيف احلالة الفرعية للوصلة  L2.1بنفس طريقة تطبيق القيمة  MREFPSDيف حالة الوصلة ،L0
لنقل القيمة MREFPSD

وحيث القيمة  MAXMREFPSDهي املستو األعلى للكثافة  PSDيف واصف الكثافة  PSDاملستخدم
يف رسالة  O-PRMأو رسالة  R-PRMأثناء التدميث (انظر البند  3.1.2.3.3.12بالتوصية [G.993.2
البند  3.2.2.3.3.12بالتوصية [ ]ITU-T G.993.2على التوايل).
حتسب املعلمة  L2.1-NOMATPكالتايل:
-

 ]ITU-Tأو

]i

[ L2.1- MREFPSD

2 
10



10
g
L2.1-NOMATP = 10log10 f + 10log10
 set 
i  ,
 iACTIVE





حيث متثل اجملموعة  ACTIVEsetجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة املبينة يف الطلب L2-SRA-Request؛
جيب أن تكون للموجات احلاملة يف اجملموعة  MEDLEYاليت أصبحت غري نشطة أثناء احلالة الفرعية للوصلة L2.1
القيمة Zi=0؛

-

المالحظة  - 1يف حالة عدم اإلرسال باملتجهات للتوصية  ،ITU-T G.993.2يفضي ذلك إىل عدم وجود قدرة عند النقطة املرجعية .U
المالحظة  - 2يف حالة اإلرسال باملتجهات للتوصية  ،ITU-T G.993.2قد تكون هناك قدرة عند النقطة املرجعية  Uنتيجة إلشارات
التعويض املسبق (أي تكون هناك قيمة للمتغري ' Ziختتلف عن الصفر ).)(0

يف حالة تطبيق اإلرسال باملتجهات يف اجتاه املقصد ،جيب أال يتسبب خفض الكثافة  PSDيف اجتاه املقصد يف أي تغيري
يف قيم إشارات التعويض املسبق عند النقطة املرجعية .U-O
جيب أن ترسل املوجات الفرعية يف اجملموعة  MEDLEYبنفس مستو الكثافة  PSDخالل رموز التزامن ورموز البيانات.
جيب عد وضع املوجات احلاملة الفرعية  ROCو RRCيف احلالة غري النشطة.

المالحظة  - 3بالنسبة للمرسالت املستقبالت اليت تعمل طبقاً للملحقني  Xو Yبالتوصية [ ]ITU-T G.993.5أو [،]ITU-T G.993.2
ينبغي للمنفذين جتنب إجراء أي تغيريات على معاوقة املرسل املستقبل على أي موجة حاملة فرعية يف اجملموعة .MEDLEY

2.1.1.3.E

إجراء الدخول متعدد الخطوات

يف إجراء الدخول متعدد اخلطوات ،ينفذ إجراء الدخول خبطوة واحدة مرات متعددة ،مرة لكل خطوة يف إجراء الدخول متعدد
اخلطوات .وجيب أن تتم كل عملية تنفيذ إلجراء الدخول خبطوة واحدة طبقاً للمتطلبات احملددة يف البند  .1.1.1.3.Eوجيب أن
تستخدم مجيع اخلطوات يف إجراء الدخول متعدد اخلطوات إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1بنفس أسلوب تشذيب الكثافة PSD
(أي إما تكون مجيع عمليات التشذيب للكثافة  PSDثابتة أو بسقف).
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ويف أي إجراء للدخول متعدد اخلطوات ،يستهل إجراء اخلطوة الواحدة التايل للدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1فقط إذا:
كان معيار الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1ال يزال يتم الوفاء به أثناء كامل الوقت الذي يلي استكمال إجراء
الدخول خبطوة واحدة السابق؛
كان هذا الوقت يتجاوز L2-TIME؛
كان معيار اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1غري مستوف أثناء هذا الوقت.
إذا مت الوفاء مبعيار اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1أثناء إجراء دخول متعدد اخلطوات إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1بعد
خطوة واحدة أو أكثر وقبل استكمال اخلطوة األخرية ،جيب أن جتهض الوحدة  VTUاملرسلة إجراء الدخول متعدد اخلطوات باستهالل
عملية انتقال للوصلة ثانية إىل حالة الوصلة  L0باستعمال إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1املعرف يف البند .2.1.3.E
2.1.3.E

الخروج من الحالة الفرعية للوصلة  L2.1إلى حالة الوصلة

L0

جيب أن حيدد معيار اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1عندما تستقبل الوحدة  VTUاملرسلة بادئة من وظيفة الطبقة األعلى
تشري إىل ضرورة انتقال الوصلة خارج احلالة الفرعية للوصلة .L2.1
ويعرض يف الشكل  5.Eاالنتقال من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1إىل حالة الوصلة ( L0إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة
 .)L2.1وعندما تكون الوصلة يف احلالة الفرعية  L2.1وعند استيفاء معيار اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب أن تستهل
الوحدة  VTUاملرسلة عملية انتقال للوصلة من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1إىل حالة الوصلة ( L0انظر البادئة L2.1-exit-request
يف الشكلني  1.Eو .)5.Eوقد يقع االنتقال يف خطوة واحدة (باستعمال إجراء اخلروج خبطوة واحدة املعرف يف البند )1.2.1.3.E
أو يف خطوات متعددة (باستعمال إجراء اخلروج متعدد اخلطوات املعرف يف البند  .)2.2.1.3.Eويتألف إجراء اخلروج متعدد اخلطوات
من تنفيذ إجراء اخلروج خبطوة واحدة عدة مرات ،مرة لكل خطوة يف إجراء اخلروج متعدد اخلطوات.
ومبجرد استهالل إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب أن تكمل الوحدة  VTUاملرسلة إجراء اخلروج من احلالة
الفرعية للوصلة  L2.1إلعادة الوصلة إىل حالة الوصلة  L0بغض النظر عن استيفاء معيار اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة L2.1
من عدمه (انظر البند  )2.1.3.Eأثناء تنفيذ إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة .L2.1
وعند استكمال إجراء اخلروج خبطوة واحدة (لالنتقال يف خطوة واحدة) أو مجيع خطوات إجراء اخلروج متعدد اخلطوات (لالنتقال
يف خطوات متعددة) ،جيب اعتبار أن الوصلة عادت إىل حالة الوصلة  .L0وإىل أن يتحقق ذلك ،جيب اعتبار أن الوصلة يف احلالة
الفرعية للوصلة .L2.1
وجيب أن يستخدم إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة
البيانات ( CO-MIBانظر البند :)4.E
الزيادة القصو يف  (dB) ATPلكل خطوة )(L2.1-ATPD؛
•
احلد األدىن للوقت بني اخلطوات )(L2-TIME؛
•
احلد األقصى للصبيب  ETRيف احلالة الفرعية للوصلة (L2-ETR-MAX) L2.1؛
•
احلد األدىن هلامش  SNRيف حالة الوصلة  ،L2-MINSNRM( L2بالنسبة إلجراء اخلروج متعدد اخلطوات فقط)؛
•
اهلامش املستهدف للنسبة  SNRيف احلالة الفرعية للوصلة (L2-TARSNRM) L2.1؛
•
احلد األقصى هلامش النسبة  SNRيف احلالة الفرعية للوصلة .(L2-MAXSNRM) L2.1
•
L2.1

معلمات تشكيل احلالة

L2

التالية احملددة من قاعدة
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طلب الدخول إلى الحالة
الفرعية للوصلة L2.1

رقم اخلطوة

=1

رقم اخلطوة
نعم
اخلطوة

اخلطوة األخرية؟

++

ال
اخلطوة

األخرية = 1

األخرية = 0

بدء

إجراء الدخول بخطوة واحدة

انتهاء
نعم

رقم اخلطوة

=1

ال

تأكيد الخروج من الحالة الفرعية
للوصلة L2.1

الشكل  - 5.Eإجراء الخروج من الحالة الفرعية للوصلة
1.2.1.3.E

L2.1

إجراء الخروج بخطوة واحدة

يقوم إجراء اخلروج خبطوة واحدة أوالً بتنفيذ تغيري يف الكثافة  PSDلإلرسال وجمموعة املوجات الفرعية النشطة يتبعه تغيري يف حتميل
البتات ومعلمات الرتتيل.
جيب أن ينفذ تعديل جدول حتميل البتات ) (BLTومعلمات الرتتيل وتعديل (زيادة) مستو الكثافة  PSDلإلرسال
وجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة بشكل منفصل يف أرتال فوقية خمتلفة .وجيب عدم إجراء أي تعديل على الكسب
الدقيق (أي قيم .)gi
إلطالق عملية تعديل حتميل البتات ومعلمات الرتتيل ،وتعديل (زيادة) مستو الكثافة  PSDلإلرسال وجمموعة املوجات
احلاملة الفرعية النشطة ،جيب أن ترسل الوحدة  VTUاملرسلة خمططاً  .L2-SYNCHROواملخطط L2-SYNCHRO
يعرف بأنه مماثل للمخطط  L2-SYNCHROإلجراء الدخول خبطوة واحدة املعرف يف البند
إلجراء اخلروج خبطوة واحدة ّ
 .1.1.1.3.Eوجيب تطبيق التعديل بدءاً من أول رمز بعد آخر رمز يف املخطط  ،L2-SYNCHROأي من عد الرمز
التاسع (بدء العد من  )0للرتل الفوقي املقابل.
وينفذ إجراء اخلروج خبطوة واحدة تغيرياً يف مستو الكثافة  PSDلإلرسال وجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة بعد
املخطط  L2-SYNCHROاألول ،يتبعه تغيري يف حتميل البتات ومعلمات الرتتيل بعد املخطط  L2-SYNCHROالثاين.
ويتم التحكم يف التغيري يف مستو الكثافة  PSDوالوقت بني املخططني  L2-SYNCHROاألول والثاين عن طريق الوحدة
 VTUاملرسلة .وحيدد حتميل البتات وجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة ومعلمات الرتتيل بالوحدة  VTUاملستقبلة.
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1.1.2.1.3.E

التبادل بين الوحدات

VTU

يعرف التبادل بني الوحدات  VTUيف إجراء اخلروج خبطوة واحدة (انظر إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1يف الشكل
ّ
 1.Eوالتبادل بني الوحدات  VTUيف الشكل  )6.Eكالتايل:
تستهل الوحدة  VTUاملرسلة إجراءً خبطوة واحدة بإرسال أمر ( L2.1-Exit-Step-Requestانظر البند  )2.5.Eوتنتظر
(1
اإلشعار باالستالم .وميكن تكرار األمر  L2.1-Exit-Step-Requestهذا إىل أن يتم استالم اإلشعار .ويتضمن األمر
 L2.1-Exit-Step-Requestرقم تتابع اخلطوة وما إذا كانت هذه اخلطوة هي اخلطوة األخرية يف إجراء اخلروج من احلالة
الفرعية للوصلة  .L2.1ويبني األمر  L2.1-Exit-Step-Requestالتشذيب الفعلي للكثافة  (ΔPSDACT) PSDالواجب
تطبيقه يف اخلطوة .وبعد إرسال األمر ، L2.1-Exit-Step-Requestجيب أن تغفل الوحدة  VTUاملرسلة عن أي أوامر
 OLRواردة من الوحدة  VTUاملستقبلة (انظر البند .)3.1.3.E
عند استالم أمر  ،L2.1-Exit-Step-Requestجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملستقبلة باإلشعار باستالم األمر
(2
 L2.1-Exit-Step-Requestبإرسال أمر ( L2-∆PSD-Requestانظر البند  )4.5.Eيف غضون  .ms 128وبعد استالم
األمر  ،L2.1-Exit-Step-Requestجيب أن تنبذ الوحدة  VTUاملستقبلة أي أوامر  OLRعالقة (انظر البند .)3.1.3.E
ويشري األمر  L2-∆PSD-Requestإىل أن الوحدة  VTUاملستقبلة على استعداد لتطبيق التشذيب الفعلي للكثافة PSD
) (ΔPSDACTاملبني يف األمر .L2.1-Exit-Step-Request
بعد إرسال أمر اخلروج  ،L2-∆PSD-Requestجيب أن تتوقع الوحدة  VTUاملستقبلة استقبال املخطط
(3
 L2-SYNCHROاألول أثناء الفرتة التالية البالغة  .ms 128ويف حالة استالم األمر  L2.1-Exit-Step-Requestأكثر
من مرة قبل استقبال املخطط  L2-SYNCHROاألول ،جيب أن تقوم الوحدة  VTUاملستقبلة باإلشعار باستالم كل أمر
 L2.1-Exit-Step-Requestبأمر  L2-∆PSD-Requestمماثل.
عند استالم األمر  ،L2-∆PSD-Requestتقوم الوحدة  VTUاملرسلة باإلشعار باستالم األمر L2-∆PSD-Request
(4
بإرسال املخطط  L2-SYNCHROاألول يف غضون .ms 128
بدءاً من الرمز األول عقب املخطط  L2-SYNCHROاألول ،تطبق الوحدتان  VTUاملرسلة واملستقبلة التشذيب الفعلي
(5
للكثافة  (ΔPSDACT) PSDاملبني يف األمر  ،L2.1-Exit-Step-Requestطبقاً لإلجراء املعرف يف البند .3.1.2.1.3.E
وجيب أال تغري الوحدة  VTUاملرسلة حتميل البتات ومعلمات الرتتيل.
عند استالم املخطط  L2-SYNCHROاألول ،جيب أن تقوم الوحدة  VTUاملستقبلة بتقدير النسبة  SNRواإلشعار
(6
باستالم املخطط  L2-SYNCHROاألول بإرسال األمر ( L2-SRA-Requestانظر البند  )3.5.Eيف غضون .ms 128
ويبني األمر  L2-SRA-Requestالتشذيب الفعلي للكثافة  (ΔPSDACT) PSDاملطبق بالفعل يف اخلطوة وحتميل البتات
ومعلمات الرتتيل اليت تتواءم مع التشذيب الفعلي للكثافة  (ΔPSDACT) PSDاملبني يف األمر .L2.1-Exit-Step-Request
وبعد إرسال األمر  ،L2-SRA-Requestجيب أن تتوقع الوحدة  VTUاملستقبلة استقبال املخطط L2-SYNCHRO
الثاين أثناء الفرتة الثانية البالغة  .ms 128وإذا مل تستقبل الوحدة  VTUاملستقبلة املخطط  L2-SYNCHROالثاين
يف غضون هذه املدة ،جيب أن تعيد إرسال األمر .L2-SRA-Request
وعند استالم األمر  ،L2-SRA-Requestجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملرسلة باإلشعار باستالم األمر L2-SRA-Request
(7
بإرسال املخطط  L2-SYNCHROالثاين يف غضون .ms 128
بدءاً من الرمز األول عقب املخطط  L2-SYNCHROالثاين ،جيب أن تقوم الوحدتان  VTUاملرسلة واملستقبلة بتطبيق
(8
حتميل البتات ومعلمات الرتتيل املبينة يف األمر .L2-SRA-Request
وجيب أال يتجاوز وقت التنفيذ بني إرسال األمر  L2.1-Exit-Step-Requestوإرسال املخطط  L2-SYNCHROالثاين ثانية واحدة ).(1
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الوحدة
المرسلة

الوحدة
المستقبلة

VTU

VTU

اإلشعار يف غضون

بدء إجراء الدخول خبطوة واحدة

ms 128

اإلشعار يف غضون

اإلشعار يف غضون

ms 128

ms 128

اإلشعار يف غضون

ms 128

ال يوجد رد

انتهاء إجراء الدخول خبطوة واحدة

الشكل  - 6.Eتبادل الوحدات  VTUفي إجراء الخروج بخطوة واحدة من الحالة الفرعية للوصلة
2.1.2.1.3.E

L2.1

الشروط الحدية والسياسات

جيب أن ختتار الوحدة  VTUاملرسلة املعلمات املبينة يف األمر  ،L2.1-Exit-Step-Requestللوفاء بالشروط احلدية التالية:
جيب أال تتجاوز قيمة التشذيب الفعلي للكثافة  (∆PSDACT) PSDالقيمة L2.1-ATPD؛
جيب أن يساوي التشذيب الفعلي للكثافة  (∆PSDACT) PSDيف خطوة اخلروج األول القيمة اليت ستفضي إىل زيادة
 NOMATPتساوي القيمة  ،L2.1-ATPDنسبة إىل قيمة  NOMATPبع ّد مجيع املوجات احلاملة الفرعية اليت حتولت
إىل احلالة غري النشطة أثناء إعادة تنشيط احلالة الفرعية للوصلة L2.1؛
-

إذا كان إجراء اخلروج خبطوة واحدة هو اخلطوة األخرية يف إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة :L2.1
∆PSDACT = ∆PSDTOT؛
•

المالحظة  - 1هذه القيمة الفعلية للتشذيب  ∆PSDACTتعيد الكثافة  PSDلإلرسال إىل الكثافة  PSDلإلرسال اليت كانت مستعملة
حلظة استهالل الدخول األخري السابق إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1من حالة الوصلة .L0

وجيب أن ختتار الوحدة  VTUاملستقبلة معلمات اإلرسال املبينة يف األمر  L2-SRA-Requestللوفاء بالشروط احلدية التالية:
جمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة بعد إجراء اخلروج األول خبطوة واحدة جيب أن تساوي جمموعة املوجات احلاملة
الفرعية النشطة يف حالة الوصلة  .L0وقيم الكسب الدقيقة والقيم  tssiللموجات احلاملة الفرعية غري النشطة جيب إعادهتا
إىل القيم اليت كانت مستخدمة حلظة استهالل الدخول األخري السابق إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1من حالة
تعرف جمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة بأهنا جمموعة املوجات احلاملة الفرعية
الوصلة  .L0ويف حالة الوصلة ّ ،L0
يف اجملموعة  MEDLEYذات القيمة  gi>0على مقياس خطي؛

96

التوصية )/ITU-T G.998.4 (2015التصويب

(2017/08) 1

-

-

-

المالحظة  - 2نظراً إىل أن مجيع املوجات احلاملة الفرعية اليت أصبحت غري نشطة يف حالة الوصلة  L2يعاد تنشيطها أثناء إجراء اخلروج
األول خبطوة واحدة ،فإن الزيادة يف قيمة ( L2.1-NOMATPاملعرفة يف البند  )1.1.1.3.Eالناجتة عن إجراء اخلروج األول خبطوة واحدة قد
تزيد على القيمة .L2.1-ATPD

إذا كان إجراء اخلروج خبطوة واحدة هو اخلطوة األوىل وليست األخرية يف إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة :L2.1
جيب أن تنتج عن معلمات الرتتيل األولية قيمة مشتقة للصبيب  ETRتساوي أو تزيد على القيمة L2.1-ETR-MAX
•
وال تزيد على القيمة ETRmax؛
جيب أن يساوي اهلامش  SNRMأو يزيد عن القيمة L2-MINSNRM؛
•
إذا مل يكن إجراء اخلروج خبطوة واحدة هو اخلطوة األوىل يف إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة :L2.1
جيب أن يساوي اهلامش  SNRMأو يزيد على القيمة  L2-TARSNRMوجيب أن يساوي أو يقل عن القيمة
•
L2-MAXSNRM؛
إذا كان إجراء اخلروج خبطوة واحدة هو اخلطوة األخرية يف إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة :L2.1
جيب أن يكون اهلامش  SNRMيف املد بني القيمتني  MINSNRMوMAXSNRM؛
•
جيب أن تكون لقيم معلمات الرتتيل األولية ،إن أمكن طبقاً لشروط القناة ،قيمة  NDRمشتقة ملعلمة الرتتيل
•
تساوي أو تزيد على القيمة  NDRاليت كانت مستعملة حلظة استهالل الدخول األخري السابق إىل احلالة الفرعية
للوصلة  L2.1من حالة الوصلة L0؛
إذا كانت شروط القناة ال تسمح بالقيمة  NDRاليت كانت مستعملة حلظة استهالل الدخول األخري السابق إىل
•
احلالة الفرعية للوصلة  L2.1من حالة الوصلة  ،L0فقد حيتاج األمر  L2-SRA-Requestإىل قيم خمتلفة ملعلمات
الرتتيل األولية (تنتج عنها قيمة  NDRمشتقة ملعلمة الرتتيل أقل من وقت الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة ،)L2.1
مع االستمرار يف االمتثال لتشكيلة القاعدة .CO-MIB

وجيب يف ظل هذه الظروف احلدية أن حتدد الوحدتان  VTUاملرسلة واملستقبلة التعديل (الرفع) يف الكثافة  PSDلإلرسال وتعديل
حتميل البتات ومعلمات الرتتيل طبقاً لسياسات اخلروج من حالة الوصلة :L2
تعظيم التشذيب الفعلي للكثافة  (ΔPSDACT) PSDإىل قيمة تفضي إىل زيادة  NOMATPال تتجاوز القيمة .L2.1-ATPD
اختيار معلمات الرتتيل األولية اليت تعظم الصبيب  ETRاملشتقة.
المالحظة  - 3تستوجب هذه السياسة أن تقوم كل خطوة تالية بعد خطوة اخلروج األول من احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1اليت يصل بعدها اخلط إىل
معدل البتات الذي يساوي  L2.1-ETR-MAXأو أكثر يف ظل ظروف معينة) بتحقيق أقصى زيادة ممكنة للصبيب  .ETRوتوفر السياسة العودة
األسرع إىل حالة الوصلة ( L0العدد األدىن من خطوات اخلروج يف ظل القيد اخلاص بزيادة حمددة للكثافة .)PSD

3.1.2.1.3.E

تطبيق التشذيب الفعلي للكثافة

PSD

جيب أن تطبق الوحدة  VTUاملرسلة التشذيب الفعلي للكثافة  (ΔPSDACT) PSDكالتايل:
اخلفض التدرجيي للقيمة  ΔPSDTOTبالقيمة ΔPSDACT؛
يف حالة تطبيق تشذيب ثابت للكثافة  PSDأثناء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب زيادة الكثافة PSD
لإلرسال (بوحدات  )dBm/Hzعلى مجيع املوجات احلاملة الفرعية النشطة وضبط مجيع املوجات احلاملة الفرعية املعاد
تنشيطها حبيث:
L2.1-MREFPSD(f) = MREFPSD(f) - ΔPSDTOT

-

يف حالة تطبيق تشذيب بسقف للكثافة  PSDأثناء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب تطبيق الكثافة
لإلرسال (بوحدات  )dBعلى مجيع املوجات احلاملة الفرعية النشطة وضبط مجيع املوجات احلاملة الفرعية املعاد تنشيطها
حبيث:
PSD

) ،L2.1-MREFPSD(f) = MIN ( MREFPSD(f) ; MAXMREFPSD - ΔPSDTOT
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حيث تطبق املقدار  L2.1-MREFPSDيف احلالة الفرعية للوصلة  L2.1بنفس الطريقة اليت يطبق ها
يف حالة الوصلة L0؛

املقدار MREFPSD

وحيث إن القيمة  MAXMREFPSDهي املستو األعلى للكثافة  PSDيف واصف الكثافة  PSDاملستعمل يف نقل
الكثافة  MREFPSDأثناء التدميث (انظر البند  3.1.2.3.3.12بالتوصية [ ]ITU-T G.993.2أو البند 3.2.2.3.3.12
بالتوصية [ ]ITU-T G.993.2على التوايل).
يف حالة تطبيق اإلرسال باملتجهات يف اجتاه املقصد ،فإنه جيب أال تتسبب الزيادة يف الكثافة  PSDيف اجتاه املقصد يف أي
تغيري لقيم إشارات التعويض املسبق عند النقطة املرجعية .U-O

مالحظة  -بالنسبة للمرسالت املستقبالت اليت تعمل حسب امللحقني  Xو Yبالتوصية [ ]ITU-T G.993.5أو [ ،]ITU T G.993.2ينبغي للمنفذين
تفادي إدخال أي تغيريات على معاوقة املرسالت املستقبالت يف أي موجة حاملة فرعية يف اجملموعة .MEDLEY
2.2.1.3.E

إجراء الخروج متعدد الخطوات

بالنسبة ألي إجراء خروج متعدد اخلطوات ،ينفذ إجراء خروج خبطوة واحدة لعدة مرات ،مرة كل خطوة يف إجراء اخلروج متعدد
اخلطوات .وجيب أن يتم تنفيذ كل إجراء خروج خبطوة واحدة طبقاً للمتطلبات احملددة يف البند  .1.2.1.3.Eومجيع املوجات احلاملة
الفرعية اليت أصبحت غري نشطة يف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب أن يعاد تنشيطها أثناء إجراء اخلروج األول خبطوة واحدة.
3.1.3.E

التشكيل اإللكتروني في الحالة الفرعية للوصلة

L2.1

أثناء الوجود يف احلالة الفرعية للوصلة
الوفاء بالشروط احلدية التالية:
جيب أن يساوي اهلامش  SNRMأو يزيد على القيمة MINSNRM؛
جيب أن تسمح خطوة اخلروج األوىل من احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1بافرتاض شروط القناة احلالية) مبعلمات الرتتيل
بقيمة مشتقة للصبيب  ETRتساوي أو تزيد على القيمة .L2.1-ETR-MAX
L2.1

(باستثناء وقت تنفيذ إجراء الدخول إىل هذه احلالة الفرعية أو اخلروج منها) ،جيب

المالحظة  - 1يتعني إجراء خطوة خروج أوىل من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1للحصول على معلمات ترتيل هلا قيمة للصبيب  ETRتساوي
أو تزيد على ( L2.1-ETR-MAXانظر البند  .)2.1.3.Eويف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1يضمن الشرط احلدي أعاله للصبيب  ETRإمكانية
الوفاء هذا املتطلب يف خطوة خروج أوىل من احلالة الفرعية للوصلة .L2.1

وأثناء الوجود يف احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1باستثناء وقت تنفيذ إجراء الدخول إىل أو إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة ،)L2.1
جيب أن تكون الوحدات  VTUقادرة على إجراء مقايضة البتات املعرف يف البند  3.2.2.11بالتوصية [( ]ITU-T G.993.2النمط 1
من الطلب  )OLRبغية احلفاظ على اهلامش  SNRMمساوياً للقيمة  L2-TARSNRMأو أكرب منها.
وجيب أن تكون ( SRAالنمط  5من الطلب  )OLRهلا مقدرة إلزامية أثناء إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1أو احلالة
املستقرة هلا .وجيب عدم استعمال ( SOSالنمط  6من الطلب  )OLRأثناء تنفيذ الدخول إىل أو اخلروج من احلالة الفرعية
للوصلة  .L2.1وتفعيل/تعطيل وظيفة  SRAعن طريق معلمة أسلوب تكييف املعدل يف اجتاه املقصد ) (RA-MODEيف القاعدة CO-MIB
ال يطبق إال على حالة الوصلة .L0
المالحظة  - 2بعد استكمال إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1ميكن للوحدة  VTUاملستقبلة استهالل طلبات  OLRمفعلة يف حالة
الوصلة ( L0األمناط  1و 5و 6للطلب) الستمثال أداء اخلط.
المالحظة  - 3تعديل القيم الدقيقة للكسب للموجات احلاملة الفرعية النشطة أثناء اإلجراءات  OLRميكن أن يؤثر على الصبيب  ATPاخلاص حبالة
الوصلة  L0بعد اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1بسبب حقيقة أنه عند إعادة الدخول إىل حالة الوصلة  ،L0تتم إعادة القيم الدقيقة للكسب
للموجات احلاملة الفرعية غري النشطة إىل قيم الوصلة  L0السابقة.
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2.3.E

الحالة الفرعية للوصلة

L2.2

يتمثل التطبيق الرئيسي للتشغيل  LPModeيف احلالة الفرعية للوصلة  L2.2يف نقل بيانات "استمرار اخلدمة" يف األوقات اليت
ال يوجد فيها نشاط للمستعمل .فإىل جانب تقنيات خفض القدرة املطبقة يف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1فإنه بالنسبة للتشغيل
 LPModeيف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.2تستعمل تقنية إضافية لتدريج القدرة يشار إليها بالتشغيل غري املستمر اجملدول ).(SDO
وبالتشغيل  ،SDOال ترسل الرموز إال يف جمموعة فرعية حمددة سلفاً من مواضع رموز البيانات املتاحة البالغ عددها  256لكل رتل
فوقي .وجيب تقسيم مواضع الرموز البالغ عددها  256داخل كل رتل فوقي إىل أربع جمموعات لكل منها  64موضعاً لرموز متالصقة.
وجيب أن تبدأ كل جمموعة بفرتات الرموز املتالصقة اليت جيب أن ترسل فيها رموز البيانات ،تليها مواضع الرموز املتالصقة اليت جيب
أن ترسل منها رموز التوقف (أي  Zi=0جلميع املوجات احلاملة الفرعية) .ومواضع الرموز حيث ترسل رموز البيانات ومواضع الرموز
حيث ترسل رموز التوقف جيب أن تكون هي نفسها يف مجيع األرتال األفقية وقت وجود الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة .L2.2
ويعرض يف الشكل  7.Eالتشغيل  SDOأثناء احلالة الفرعية للوصلة  .L2.2وهناك أربع جمموعات لكل منها  64موضعاً للرموز.
وترسل رموز البيانات يف مواضع الرموز التسعة األوىل وترسل رموز التوقف يف مواضع الرموز األخرية البالغ عددها  55يف كل جمموعة.
رموز البيانات

رموز البيانات

رموز البيانات

رموز البيانات

رمز تزامن

رتل فوقي

الشكل  - 7.Eمثال على الحالة الفرعية للوصلة

L2.2

املعرف من أجل مزامنة الدخول إىل واخلروج من احلالة الفرعية للوصلة ( L2.2انظر البندين
املعرف ّ L2-SYNCHRO
واملخطط ّ
 1.2.3.Eو )2.2.3.Eجيب أن يرسل يف موضع رمز التزامن يليه مواضع الرموز التسعة األوىل للمجموعة األوىل املكونة من  64موضعاً
للرموز ،بدالً من إرسال  9رموز بيانات.
المالحظة  - 1أثناء إرسال رموز بيانات التوقف ،ينبغي تطبيق ضغط خلفي على  PMS-TCملنع إرسال .eoc
المالحظة  - 2بالنسبة للمرسالت املستقبالت اليت تعمل للملحقني  Xأو  Yبالتوصيتني [ ]ITU-T G.993.5أو [ ،]ITU T G.993.2ينبغي
للمنفذين تفادي إجراء أي تغيريات على معاوقة املرسالت املستقبالت على أي موجة حاملة فرعية يف اجملموعة  ،MEDLEYمبا يف ذلك أثناء إرسال
رموز التوقف .QUIET

وأثناء وجود الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.2فإن الوظائف ( TPS-TCانظر البند  ،)7ووظائف إعادة اإلرسال (انظر البند )8
والوظيفة ( PMS-TCانظر البند  )9ووظائف ( PMDانظر البند  )10ووظائف إدارة إعادة اإلرسال (انظر البند  )11جيب أن تطبق
مع االختالفات التالية:
جيب تعطيل وظائف إعادة اإلرسال يف اجتاهي املقصد واملصدر .وجيب أال تقوم الوحدة  VTUاملرسلة بإعادة إرسال
الوحدات  ،DTUبغض النظر عما مت استبداله عرب القناة ( RRCجيب أن تغفل الوحدة  VTUاملرسلة عن حمتو
القناة  .)RRCبيد أن البيانات تقابل مع الوحدات  DTUنفس املد الساري ملعلمات الرتتيل وأحجام الوحدات DTU
كما هو احلال يف احلالة الفرعية للوصلة .L2.2
ال تطبق القيمتان  ETR_minو( ETR_maxانظر البند  )1.1.7يف اجتاهي املصدر واملقصد .وطاملا مت تعطيل إعادة
تعرف أي حدود بعينها للصبيب  ETRللحالة الفرعية للوصلة  L2.2عرب القاعدة .CO-MIB
اإلرسال ،ال ّ
ال تطبق القيم  TARSNRMو MAXSNRMو( SNRMOFFSET-ROCاملالحظة  .)3وتشكل حدود اهلوامش SNRM
اخلاصة باحلالة الفرعية للوصلة  L2عن طريق القاعدة ( CO-MIBانظر البند .)4.E
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-

 ETRو EFTRوdelay_act_RTX

جيب عدم حتديث معلمات االختبار يف القاعدة  CO-MIBوجيب عدم تعريف القيم
(انظر البند  ،)2.11واحليود  fecو crcواألعطاب  leftrو seftrجيب أال حتدث (انظر البند  )3.11وعدد البتات اخلالية
من األخطاء اليت متر عرب النقطة املرجعية  B1جيب عدها على أهنا صفر )( (0انظر البند )4.11؛
قد تكون املعلمة ( INP_act_SHINEانظر البند  )3.2.11أقل من القيمة ( INP_minانظر البند  )1.1.7وقد تقل حبيث
تصل إىل القيمة صفر )(0؛
قد تكون املعلمة ( INP_act_REINانظر البند  )4.2.11أقل من القيمة ( INP_min_reinانظر البند  )1.1.7وقد تقل
حبيث تصل إىل القيمة صفر ).(0

المالحظة  - 3يف حالة تفعيل اإلرسال باملتجهات أثناء احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1قد يكون من الضروري االستمرار يف دعم احلذف
 FEXTأيضاً أثناء احلالة الفرعية للوصلة  L2.2بغرض استعمال نفس حتميل البتات كما كان احلال يف احلالة الفرعية للوصلة .L2.1

وجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملرسلة بتقييم استقرار القناة املستقبلة مع معرفة أن إعادة اإلرسال ستعطل يف االجتاهني قبل إطالق
أي عملية دخول إىل احلالة الفرعية للوصلة .L2.2
1.2.3.E

الدخول إلى الحالة الفرعية للوصلة  L2.2من الحالة الفرعية للوصلة

L2.1

يعرف معيار الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.2على أنه عدم استقبال بيانات من الطبقات األعلى عرب النقطة
جيب أن ّ
املرجعية  γلفرتة زمنية أطول من  ms 500مع تقدير استقرار كاف للقناة املستقبلة.
وعندما تكون الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  L.2.1ويُستوىف معيار دخول احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.2جيب أن تستهل الوحدة
 VTUاملرسلة عملية انتقال للوصلة من احلالة الفرعية  L2.1إىل احلالة الفرعية ( L2.2انظر البادئة L2.2-entry-request
يف الشكل .)1.E
وجيب أن يكون جدول حتميل البتات ) ،(biوجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة والقيم الدقيقة للكسب ) (giيف احلالة الفرعية
للوصلة  L2.2هي نفسها كتلك املوجودة يف احلالة الفرعية املستقرة للحالة الفرعية للوصلة .L2.1
يعرف إجراء الدخول (انظر إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.2يف الشكل  )1.Eكالتايل:
و ّ
تستهل الوحدة  VTUاملرسلة إجراء دخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.2بإرسال أمر ( L2.2-Entry-Requestانظر
(1
البند  )5.5.Eوتنتظر اإلشعار باالستالم .وميكن تكرار األمر  L2.2-Entry-Requestهذا حىت استالم اإلشعار.
وبعد إرسال األمر  ،L2.2-Entry-Requestجيب أن تغفل الوحدة  VTUاملرسلة عن أي طلبات  OLRواردة من
الوحدة  VTUاملستقبلة.
عند استالم أمر  ،L2.2-Entry-Requestجيب أن تنبذ الوحدة  VTUاملستقبلة ،يف غضون  ،ms 128أي طلبات OLR
(2
عالقة وتقوم باإلشعار باستالم األمر  L2.2-Entry-Requestبإرسال رد ( L2.2-Entry-ACKانظر البند  )5.5.Eأو رفض
األمر  L2.2-Entry-Requestبإرسال رد رفض  .L2.2-Entry-Rejectوبعد إرسال رد  ،L2.2-Entry-ACKجيب أن
تتوقع الوحدة  VTUاملستقبلة استقبال خمطط  L2-SYNCHROأثناء الفرتة التالية البالغة  .ms 128وعند استقبال
األمر  L2.2-Entry-Requestأكثر من مرة قبل استقبال املخطط  ،L2-SYNCHROجيب أن تقوم الوحدة VTU
املستقبلة باإلشعار باالستالم أو الرفض لكل أمر  L2.2-Entry-Requestإما برد إشعار  L2.2-Entry-ACKأو برد
رفض  L2.2-Entry-Rejectعلى التوايل.
عند استالم رد اإلشعار  ،L2.2-Entry-ACKجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملرسلة باإلشعار باستالم رد اإلشعار
(3
 L2.2-Entry-ACKبإرسال املخطط  L2-SYNCHROيف غضون  .ms 128وعند استالم رد الرفض ،L2.2-Entry-Reject
قد تقوم الوحدة  VTUاملرسلة بتكرار األمر .L2.2-Entry-Request
بدءاً من الرمز األول بعد املخطط  ،L2-SYNCHROجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملرسلة باإلرسال والوحدة VTU
(4
املستقبلة باالستقبال لرموز البيانات عند مواضع رموز البيانات املعرفة بالتشغيل ( SDOانظر البند .)2.3.E
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وعند استكمال إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.2جيب اعتبار أن الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  L2.2إىل أن ينفذ
إجراء اخلروج من هذه احلالة الفرعية أو تنتقل الوصلة إىل حالة الوصلة .L3
وأثناء وجود الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.2جيب أن تتتبع الوحدة  VTUاملستقبلة تغيريات القناة (مثل تغريات الضوضاء)
عرب إعادة التشكيل  .OLRوإذا اكتشفت الوحدة  VTUاملستقبلة أن اهلامش  SNRMأثناء احلالة الفرعية للوصلة  L2.2أقل من
القيمة  ،L2-MINSNRMجيب أن ترسل أمراً  L2.1-RX-Exit-Requestمع شفرة السبب "( "OLR2انظر البند  )6.5.Eإىل
الوحدة  VTUاملرسلة .وأثناء وجود الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب ضبط اهلامش  SNRMباستعمال اإلجراء OLR
العادي ،كما هو معرف يف البند  .3.1.3.Eوبعد استكمال اإلجراء  OLRهذا ،جيب أن تستهل الوحدة  VTUاملرسلة عملية انتقال
للوصلة من احلالة الفرعية  L2.1إىل احلالة الفرعية  L2.2إذا كان معيار الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.2ال يزال مستوىف
(انظر البادئة  L2.2-entry-requestيف البند .)1.E
إذا اكتشفت الوحدة  VTUاملرسلة أخطاء نتيجة لوجود املعلمة  REINأثناء وجود الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1ينبغي
أال تستهل الوحدة  VTUاملرسلة عملية انتقال للوصلة من احلالة الفرعية  L2.1إىل احلالة الفرعية  .L2.2وإذا اكتشفت الوحدة VTU
املستقبلة وجود املعلمة  REINأثناء وجود الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.2ينبغي أن ترسل أمراً L2.2-RX-Exit-Request
مع شفرة السبب "( "REINانظر البند  )6.5.Eإىل الوحدة  VTUاملرسلة.
2.2.3.E

الخروج من الحالة الفرعية للوصلة  L2.2إلى الحالة الفرعية للوصلة

L2.1

يعرف معيار اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.2على أنه استقبال الوحدة  VTUاملرسلة بادئة من وظيفة إدارة الطبقة
جيب أن ّ
األعلى تشري إىل ضرورة انتقال الوصلة خارج احلالة الفرعية للوصلة  L2.2أو تكتشف الوحدة  VTUاملرسلة شرطاً أنه ميكنها باملثابرة
إطالق حماولة جديدة أو أن تستقبل الوحدة  VTUاملرسلة أمراً  L2.2-RX-Exit-Requestمن الوحدة  VTUاملستقبلة.

وعندما تكون الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  L2.2ويستوىف معيار اخلروج من هذه احلالة الفرعية ،جيب أن تستهل الوحدة
املرسلة عملية انتقال للوصلة من احلالة الفرعية للوصلة  L2.2إىل احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1انظر البادئة L2.2-exit-request
يف الشكل .)1.E
VTU

يعرف إجراء اخلروج (انظر إجراء اخلروج من احلالة الفرعية  L2.2يف الشكل  )1.Eكالتايل:
و ّ
تستهل الوحدة  VTUاملرسلة إجراء خروج من احلالة الفرعية  L2.2بإرسال أمر ( L2.2-Exit-Requestانظر البند )6.5.E
(1
وانتظار اإلشعار باالستالم .وميكن تكرار األمر  L2.2-Exit-Requestهذا إىل أن يتم استقبال اإلشعار.
عند استالم أمر  ،L2.2-Exit-Requestتقوم الوحدة  VTUاملستقبلة باإلشعار باستالم األمر  L2.2-Exit-Requestبرد
(2
إشعار ( L2.2-Exit-ACKانظر البند  )6.5.Eيف غضون  .ms 128وبعد إرسال رد اإلشعار  ،L2.2-Exit-ACKجيب
أن تتوقع الوحدة  VTUاملستقبلة استقبال خمطط  L2-SYNCHROأثناء الفرتة التالية البالغة  .ms 128وإذا استلم األمر
 L2.2-Exit-Requestأكثر من مرة قبل استقبال املخطط  ،L2-SYNCHROجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملستقبلة
باإلشعار باالستالم لكل أمر  L2.2-Exit-Requestبرد إشعار .L2.2-Entry-ACK
عند استالم رد اإلشعار  ،L2.2-Exit-ACKتقوم الوحدة  VTUاملرسلة باإلشعار باستالم رد اإلشعار L2.2-Exit-ACK
(3
بإرسال املخطط  L2-SYNCHROيف غضون .ms 128
وبدءاً من الرمز األول بعد املخطط  ،L2-SYNCHROترسل الوحدة  VTUاملرسلة وتستقبل الوحدة  VTUاملستقبلة
(4
رموز البيانات عند كل مواضع رموز البيانات باملعلمات املعرفة بالنسبة لتشغيل احلالة الفرعية للوصلة .L2.1
وعند اكتمال إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.2جيب اعتبار أن الوصلة قد عادت إىل احلالة الفرعية للوصلة .L2.1
وحىت ذلك احلني ،جيب اعتبار أن الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة .L2.2
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4.E

تشكيل القاعدة  CO-MIBواإلبالغ بحالتها

تعرف معلمات تشكيل القاعدة  CO-MIBذات الصلة باألسلوب
ّ
القاعدة  CO-MIBذات الصلة باألسلوب  LPModeيف اجلدول .2.E

LPMode

تعرف معلمات اإلبالغ حبالة
يف اجلدول  .1.Eو ّ

مالحظة  -يوصى مبعدل بيانات مقداره  Mbit/s 5من جانب منتد النطاق العريض باعتباره معدل البيانات الواجب وجوده بعد خطوة اخلروج األوىل
يف إجراء خروج من احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1انظر البند  .)2.1.3.Eويسمح معدل البيانات هذا خبروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1إىل حالة
الوصلة  L0بدون خطوات خروج إضافية تتسبب يف تأخري مفرط أو انقطاع اخلدمة .ومعدل البيانات هذا ميكن أن يكون مبثابة ضبط مناسب
للقيمة .L2.1-ETR-MAX

الجدول  - 1.Eمعلمات تشكيل القاعدة  CO-MIBذات الصلة باألسلوب
معلمة التشكيل

المرجع بالتوصية

حالة إدارة القدرة املنفذة

قسراً )(PMSF

تفعيل حالة إدارة القدرة

)(PMMode

7.3.1.1.4

الفاصل الزمين األدىن بني قيمتني متتاليتني للتشذيب
 L2 ΔPSDأثناء إجراء الدخول إىل أو اخلروج من
احلالة الفرعية للوصلة .(L2-TIME) L2.1
التغري األقصى ) (Δيف قدرة اإلرسال الكلية (خفض
أو زيادة) لكل تشذيب  L2 ΔPSDأثناء إجراء
دخول إىل أو خروج من احلالة الفرعية للوصلة L2.1
على التوايل )(L2.1-ATPD
اخلفض يف إمجايل قدرة اإلرسال الكلية يف احلالة
الفرعية للوصلة (L2.1-ATPRT) L2.1

الفرتة الزمنية للدخول إىل حالة الوصلة

7.3.1.1.6

7.3.1.1.7

7.3.1.1.9

L2

)(L2.1-ENTRY-TIME
L2.1-ETR-MIN

L2.1-ETR-MAX

L2-MINSNRM
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تشري إىل حالة إدارة القدرة اليت جترب الوحدة
عرب القاعدة CO-MIB
يشري أسلوب إدارة القدرة إىل حاالت الوصلة املسموح ها .وترسل هذه
املعلمة إىل الوحدة  VTU-Rأثناء التدميث .والبتة  :0تشري إىل ما إذا
كانت حالة الوصلة  L3مسموحاً ها ) (1أو غري مسموح ها ).(0
البتة ) :(1تشري إىل ما إذا كانت احلالة الفرعية للوصلة  L2.1مسموح ًا
ها ) (1أو غري مسموح ها ).(0
البتة ) :(2تشري إىل ما إذا كانت احلالة الفرعية للوصلة  L2.2مسموح ًا
ها ) (1أو غري مسموح ها ).(0
الوقت األدىن (بالثواين) الذي تطبق فيه نفس الكثافة  PSDلإلرسال
بني قيمتني متتاليتني للتشذيب  L2 ΔPSDأثناء إجراء دخول إىل
أو خروج من احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1ويرتاوح بني  0و 255ثانية
يف خطوات مدة كل منها ثانية واحدة.
التغري األقصى ) (Δيف قدرة اإلرسال الكلية (بوحدات  )dBلكل
تشذيب  L2 ΔPSDأثناء إجراء دخول إىل أو خروج من احلالة الفرعية
للوصلة  .L2.1وهو يرتاوح بني  0و dB 31يف خطوات قيمة كل
منها .dB 1
اخلفض يف إمجايل قدرة اإلرسال الكلية (بوحدات  )dBالذي ميكن
حتقيقه يف احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1وهذا عبارة عن جمموع
التخفيضات  APTاملقدمة من مجيع عمليات التشذيب L2 ΔPSD
أثناء إجراء دخول إىل أو خروج من احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1وهو
يرتاوح بني  0و dB 31يف خطوات قيمة كل منها .dB 1
الفرتة الزمنية (بالثواين) إلطالق عملية انتقال من حالة الوصلة  L0إىل
احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1وترتاوح بني  0و 255ثانية يف خطوات مدة
كل منها ثانية واحدة.
الصبيب  ETRاألدىن (بوحدات  )kbit/sالذي جيب احلفاظ عليه
يف احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1ويرتاوح املد الساري بني 256
و kbits/s 8192على خطوات قيمة كل منها .kbit/s 8
الصبيب  ETRاألقصى (بوحدات  )kbit/sالذي جيب أن يسمح به
يف احلالة الفرعية للوصلة ( L2.1املالحظة) .ويرتاوح املد الساري بني
 kbits/s 4096و bits/s 32768على خطوات قيمة كل منها .kbit/s 8
هامش النسبة  SNRاألدىن (بوحدات  )dBاملسموح به بعد خطوة
اخلروج األوىل من احلالة الفرعية للوصلة  L2.1يف إجراء خروج متعدد
اخلطوات من احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1وهو يرتاوح بني  0وdB 31
يف خطوات قيمة كل منها .dB 0,1
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VTU

إىل الدخول إليها

الجدول  - 1.Eمعلمات تشكيل القاعدة  CO-MIBذات الصلة باألسلوب
معلمة التشكيل

المرجع بالتوصية

LPMode

التعريف
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هامش النسبة  SNRاملستهدف (بوحدات  )dBالواجب احلفاظ عليه
يف احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1وهو يرتاوح بني  0و dB 31يف خطوات
قيمة كل منها .dB 0,1
هامش النسبة  SNRاألقصى (بوحدات  )dBيف احلالة الفرعية للوصلة
 ،L2.1مبا يف ذلك الدخول إىل واخلروج من احلالة الفرعية للوصلة .L2.1
وهو يرتاوح بني  0و dB 31يف خطوات قيمة كل منها .dB 0,1
نطاقات الرتدد غري املسموح فيها بتعطيل املوجات احلاملة الفرعية
يف احلالة الفرعية للوصلة .L2.1

L2-TARSNRM

L2-MAXSNRM

L2-BANDS

الجدول  - 2.Eمعلمات اإلبالغ عن حالة القاعدة  CO-MIBذات الصلة باألسلوب
حالة إدارة القدرة

معلمة اإلبالغ

المرجع بالتوصية

)(PM-STATE

7.5.1.5

طريقة تشذيب الكثافة

التعريف

ITU-T G.997.1

PSD

LPMode

حالة إدارة القدرة املوجودة فيها الوصلة (أي حالة الوصلة  L0أو احلالة
الفرعية للوصلة  L2.1أو احلالة الفرعية للوصلة  L2.2أو حالة الوصلة
 .)L3وتشكل قيمتها بواسطة وظيفة التحكم للوحدة  VTUللطرف
القريب .وقد يكون استناداً إىل التشكيل املفروض قسراً من خالل القاعدة
تعرف بشكل
 CO-MIBو/أو بواسطة وظيفة حتكم الطرف البعيد .وهي ّ
منفصل لكل من اجتاهي املقصد واملصدر.
نوع التشذيب املطبق للكثافة  PSDيف آخر دخول إىل احلالة الفرعية
للوصلة  .L2.1والقيم السارية لطريقة تشذيب الكثافة  PSDهي
"تشذيب ثابت للكثافة  "PSDو"تشذيب بسقف للكثافة ."PSD

وترد معلمات تشكيل القاعدة  CO-MIBاملرسلة إىل الوحدة  VTU-Rيف حقل املعلمة  LPModeللتوصية  G.998.4املبني
يف اجلدول  .3.Eوجيب إدراج هذا احلقل يف حقل معلمة التوصية  G.998.4يف رسالة التدميث ( O-TPSانظر اجلدول .)3.C
الجدول  - 3.Eحقل المعلمة  LPModeللتوصية  ITU-T G.998.4من أجل الرسالة
رقم الحقل

اسم الحقل

1

طول حقل املعلمة

2

L2.1-ATPDds

3

L2.1-ATPRTds

4

L2-MINSNRMds

5

L2-TARSNRMds

6

L2-MAXSNRMds

7

L2.1-ETR-MINds

8

L2.1-ETR-MAXds

9

L2-BANDSds

النسق
بايتة واحدة
بايتة واحدة
بايتة واحدة
بايتتان
بايتتان
بايتتان
بايتتان
بايتتان
متغري

O-TPS

الوصف
انظر اجلدول
انظر اجلدول 1.E
انظر اجلدول 1.E
انظر اجلدول 1.E
انظر اجلدول 1.E
انظر اجلدول 1.E
انظر اجلدول 1.E
انظر اجلدول 1.E
انظر اجلدول 1.E
1.E

مالحظة  -إذا مت تعطيل العمل طبقاً هلذا امللحق ،قد يكون عد بايتات البيانات

صفراً )(0
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احلقل رقم " 1طول حقل املعلمة" يبني عدد بايتات البيانات يف حقل معلمة األسلوب  LPModeللتوصية .ITU-T G.998.4
وبايتات البيانات هي البايتات اليت تلي بايتة مؤشر الطول هذه (أي مجيع البايتات يف حقل معلمة األسلوب LPMode
للتوصية  ITU-T G.998.4بدءاً من البايتة قبل األخرية) .وتدرج هذه البايتة للسماح للوحدات  VTU-Rاليت ال تدعم
األسلوب  LPModeللتوصية  ITU-T G.998.4باالستمرار يف إعراب الرسالة  O-TPSبشكل سليم.
احلقل رقم  "L2.1-ATPDds" 2عبارة عن حقل من بايتة واحدة ميثل عدداً صحيحاً غري جربي يف املد من  0إىل ( 31من
إىل  dB 31على خطوات قيمة كل منها .)dB 1
احلقل رقم  "L2.1-ATPRTds" 3عبارة عن حقل من بايتة واحدة ميثل عدداً صحيحاً غري جربي يف املد من  0إىل ( 31من
إىل  dB 31على خطوات قيمة كل منها .)dB 1
احلقل رقم  "L2-MINSNRMds" 4عبارة عن حقل من بايتتني ميثل عدداً صحيحاً غري جربي يف املد من  0إىل ( 310من
إىل  dB 31على خطوات قيمة كل منها .)dB 0.1
احلقل رقم  "L2-TARSNRMds" 5عبارة عن حقل من بايتتني ميثل عدداً صحيحاً غري جربي يف املد من  0إىل ( 310من
إىل  dB 31على خطوات قيمة كل منها .)dB 0.1
احلقل رقم  "L2-MAXSNRMds" 6عبارة عن حقل من بايتتني ميثل عدداً صحيحاً غري جربي يف املد من  0إىل ( 310من
إىل  dB 31على خطوات قيمة كل منها .)dB 0.1

0

0

0

0

0

احلقل رقم  "L2.1-ETR-MINds" 7عبارة عن حقل من بايتتني ميثل قيمة للصبيب  ETRكمضاعف للقيمة .kbit/s 8
احلقل رقم  "L2.1-ETR-MAXds" 8عبارة عن حقل من بايتتني ميثل قيمة للصبيب  ETRكمضاعف للقيمة .kbit/s 8
احلقل رقم  "L2-BANDSds" 9عبارة عن واصف للنطاقات كما هو معرف يف اجلدول  22.12بالتوصية [.]ITU-T G.993.2
5.E

تنسيق عمليات انتقال حاالت الوصلة بين الوحدتين

هذا البند يعدل البند
الفرعيتني  L2.1و.L2.2

9.3.2.11

 VTU-OوVTU-R

بالتوصية [ ]ITU-T G.993.2بالرسائل

eoc

إلدارة القدرة من أجل حالة الوصلة

L2

وحالتيها

يعرف هذا البند الرسائل  eocالتالية:
و ّ
األمر  L2.1-Entry-Step-Requestوالردود عليه (انظر البند )1.5.E؛
األمر  L2.1-Exit-Step-Requestوالردود عليه (انظر البند )2.5.E؛
األمر  L2-SRA-Requestوالردود عليه (انظر البند )3.5.E؛
األمر  L2-∆PSD-Requestوالردود عليه (انظر البند )4.5.E؛
األمر  L2.2-Entry-Requestوالردود عليه (انظر البند )5.5.E؛
األمر  L2.2-Exit-Requestوالردود عليه (انظر البند .)6.5.E
1.5.E

األمر  L2.1-Entry-Step-Requestوالردود عليه

تعرف الردود على األمر  L2.1-Entry-Step-Requestيف اجلدول .5.E
يعرف األمر  L2.1-Entry-Step-Requestيف اجلدول  .4.Eو ّ
ّ
وجيب أن تقوم الوحدة  VTUاملرسلة باستهالل األمر  L2.1-Entry-Step-Requestمن أجل تنفيذ إجراء الدخول خبطوة واحدة إىل
احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1ويتضمن األمر  L2.1-Entry-Stepرقم تتابع اخلطوة وما إذا كانت هذه اخلطوة األخرية أم ال يف إجراء
الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  .L2.1ويشري األمر  L2.1-Entry-Step-Requestإىل التشذيب املستهدف للكثافة PSD
) (ΔPSDTARوما إذا كان سيطبق تشذيب ثابت أم بسقف للكثافة  .PSDوجيب أن يقوم املستقبل إما باإلشعار باستالم األمر بإرسال
أمر  L2-SRA-Requestأو رفض األمر بإرسال رد رفض  L2.1-Entry-Step-Rejectمع شفرة السبب املقابلة يف اجلدول .5.E
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تعرف األمثونات األخر
يعرف األمثون األول من األمر والرد يف اجلدول  4-11بالتوصية [( ]ITU-T G.993.2أولوية عادية) .و ّ
و ّ
يف اجلدولني  4.Eو 5.Eعلى التوايل.
الجدول  - 4.Eاألمر  L2.1-Entry-Step-Requestالمرسل من الوحدة  VTUالمرسلة
االسم

الطول (باألثمونات)

رقم األثمون

5

2

L2.1-EntryStep-Request

3

4

5

المحتوى
( 0116املالحظة )1
أمثون واحد يتضمن :البتة ( 7البتة األكثر داللة) عندما
تضبط على  1تشري إىل أن هذه اخلطوة هي اخلطوة األخرية
يف إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة L2.1؛
البتات من ( 0-6البتات األقل داللة) :عرب رقم اخلطوة
ممثالً كرقم صحيح غري جربي (املالحظة .)2
أمثون واحد يتضمن القيمة  ΔPSDTARيف املد من 0
إىل  dB 25.5يف خطوات قيمة كل منها  ،dB 0,1ممثلة
كرقم صحيح غري جربي.
طريقة تشذيب الكثافة :PSD
 :0016تشذيب ثابت للكثافة PSD
 :0116تشذيب بسقف للكثافة PSD
(املالحظة )1

المالحظة  - 1مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
المالحظة  - 2جيب ضبط عد رقم اخلطوة على ” “1للخطوة األوىل يف إجراء دخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1وتُزاد مبقدار  1مع كل خطوة
تالية يف إجراء الدخول متعدد اخلطوات.

الجدول  - 5.Eالردود على األمر  L2.1-Entry-Step-Requestالمرسلة من الوحدة  VTUالمستقبلة
االسم
L2-SRARequest
L2.1-EntryStep-Reject

الطول (باألثمونات)
انظر البند

رقم األثمون
انظر البند

3.5.E
3

2
3

المالحظة  -مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.
2.5.E

المحتوى
3.5.E

( 8116املالحظة)
أمثون واحد لشفرة السبب بالقيم السارية التالية:
 - 0116مشغول
 - 0216معلمات غري سارية
 - 0316خفض مفرط يف الكثافة ( PSDاملالحظة)

األمر  L2.1-Exit-Stepوالردود عليه

تعرف الردود على األمر  L2.1-Exit-Step-Requestيف اجلدول .7.E
يعرف األمر  L2.1-Exit-Step-Requestيف اجلدول  .6.Eو ّ
ّ
ويستهل األمر  L2.1-Exit-Step-Requestبتنفيذ إجراء اخلروج خبطوة واحدة مع التشذيب الفعلي للكثافة  PSDاملبني الذي
سيطبق بدءاً من موضع رمز البيانات األول بعد املخطط ( L2-SYNCHROانظر البند .)2.1.3.E
تعرف األمثونات األخر
يعرف األمثون األول لكل من األمر والرد يف اجلدول  2-11بالتوصية [( ]ITU-T G.993.2أولوية كبرية) .و ّ
و ّ
يف اجلدولني  6.Eو 7.Eعلى التوايل.
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الجدول  - 6.Eاألمر  L2.1-Exit-Step-Requestالمرسل من الوحدة  VTUالمرسلة
االسم
L2.1-ExitStep-Request

الطول (باألثمونات)

رقم األثمون

4

2
3

4

المحتوى

( 0216املالحظة)
أمثون واحد يتضمن :البتة ( 7البتة األكثر داللة) عندما
تضبط على  1تشري إىل أن هذه اخلطوة هي اخلطوة
األخرية يف إجراء اخلروج من احلالة الفرعية للوصلة
L2.1؛
البتات من ( 0-6البتات األقل داللة) :عرب رقم اخلطوة
ممثالً كرقم صحيح غري جربي (املالحظة .)2
أمثون واحد يتضمن القيمة  ΔPSDTARيف املد من 0
إىل  dB 25.5يف خطوات قيمة كل منها ،dB 0,1
ممثلة كرقم صحيح غري جربي (املالحظة .)3

المالحظة  - 1مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
المالحظة  - 2جيب ضبط عد رقم اخلطوة على ” “1للخطوة األوىل يف إجراء خروج من احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1وتزاد مبقدار  1مع كل خطوة
تالية يف إجراء الدخول متعدد اخلطوات.
المالحظة  - 3يستعمل نفس نوع التشذيب للكثافة ( PSDإما ثابت أو بسقف) كما طلب يف األمر  L2.1-Entry-Step-Requestذي الصلة.

الجدول  - 7.Eالردود على األمر  L2.1-Exit-Step-Requestالمرسلة من الوحدة  VTUالمستقبلة
االسم
L2-∆PSDRequest

3.5.E

الطول (باألثمونات)

رقم األثمون

انظر البند .4.5.E

المحتوى
انظر البند .4.5.E

األمر  L2-SRA-Requestوالردود عليه

يعرف األمر  L2-SRA-Requestيف اجلدول  .8.Eوتستهل الوحدة  VTUاملستقبلة األمر  ،L2-SRA-Requestوجيب إما أن
ّ
يشعر باستالم مبخطط  L2-SYNCHROأو رفضه برد معرف يف اجلدول  .9.Eوتشري الرسالة  L2-SRA-Requestإىل التشذيب
الفعلي للكثافة  PSDوحتميل البتات (البتات فقط بدون كسب وبدون مؤشرات نغمات ،بإمجايل  4بتات لكل موجة حاملة فرعية)
وجمموعة املوجات احلاملة الفرعية النشطة ومعلمات الرتتيل اليت ستطبق بدءاً من موضع رمز البيانات األول بعد املخطط
 L2-SYNCHROالتايل (انظر البندين  1.1.3.Eو .)2.1.3.Eوزمرة املوجات احلاملة الفرعية (اليت هلا قيمة لزمرة املوجات احلاملة
الفرعية ) (Gتساوي  1أو  2أو  )4جيب أن ختفض طول األمر إىل طول ال حيتاج إىل تقسيم إىل مقاطع.
وتوقيت التغيريات بالنسبة للمعلمات املبينة يف األمر
(إلجراء خبطوة واحدة).

L2-SRA-Request

جيب أن يكون على النحو احملدد يف البند

1.1.1.3.E

تعرف األمثونات
يعرف األمثون األول لكل من األمر والرد عليه يف اجلدول  2-11بالتوصية [( ]ITU-T G.993.2أولوية كبرية) .و ّ
و ّ
األخر يف اجلدول  8.Eو 9.Eعلى التوايل.

106

التوصية )/ITU-T G.998.4 (2015التصويب

(2017/08) 1

الجدول  - 8.Eاألمر  L2-SRA-Requestالمرسل من الوحدة  VTUالمستقبلة
االسم
L2-SRARequest

الطول
(باألثمونات)
متغري

رقم األثمون
2
3

4-5
6
7
8
9
10
11
12
13

متغري
متغري
...

المحتوى
( 0316املالحظة )1
أمثون واحد يتضمن القيمة  ΔPSDACTيف املد من 0
إىل  dB 25,5على خطوات قيمة كل منها dB 0,1
متثل كعدد صحيح غري جربي.
أمثونان يتضمنان القيمة اجلديدة من أجل L1
أمثون واحد يتضمن القيمة اجلديدة من أجل B10
أمثون واحد يتضمن القيمة اجلديدة من أجل M1
أمثون واحد يتضمن القيمة اجلديدة من أجل R1
أمثون واحد يتضمن القيمة اجلديدة من أجل Q
أمثون واحد يتضمن القيمة اجلديدة من أجل V
أمثون واحد يتضمن القيمة اجلديدة من أجل Qtx
أمثون واحد يتضمن القيمة اجلديدة من أجل lb
قيمة زمرة املوجات احلاملة الفرعية ) (Gمن أجل حتميل
البتات ( 1 = Gأو  2أو .)4
حتميل بتات النطاق األول يف اجملموعة MEDLEY
باستعمال زمرة املوجات احلاملة الفرعية (املالحظتان 2
و.)3
حتميل بتات النطاق الثاين يف اجملموعة MEDLEY
باستعمال زمرة املوجات احلاملة الفرعية (املالحظتان 2
و.)3
...
اجملموعة MEDLEY
الفرعية (املالحظتان 2

حتميل بتات النطاق األخري يف
متغري
باستعمال زمرة املوجات احلاملة
و.)3
المالحظة  - 1مجيع القيم األخر لألمثون رقم  2حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
المالحظة  - 2نطاقات اجملموعة  MEDLEYيف ( O-PRMاجلدول  30-12بالتوصية [ )]ITU-T G.993.2من أجل اجتاه املقصد ويف R-PRM
(اجلدول  36-12بالتوصية [ )] ITU-T G.993.2من أجل اجتاه املصدر ،بنسق واصف النطاقات املعرف يف اجلدول  22-12بالتوصية
[ .]ITU-T G.993.2وحتميل البتات ألي نطاق يساوي  (index of last sub-carrier – index of first sub-carrier + 1)/(2×G)أمثون
من حيث الطول ( 4بتات لكل زمرة موجات حاملة فرعية على أن تضبط البتات األقل داللة يف األمثون األخري على  0إذا كان عدد زمر املوجات
احلاملة يف النطاق فردياً).
المالحظة  - 3إذا كان األمر يرسل رداً على األمر  ،L2.1-Entry-Step-Requestفإن التشفري  F16بأربع بتات لكل موجة حاملة فرعية يكون
قيمة خاصة ويشري إىل أن املوجة احلاملة الفرعية جيب أن تكون غري نشطة وتظل كذلك إىل أن يتم استالم األمر .L2.1-Exit-Step-Request
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الجدول  - 9.Eالردود على األمر  L2-SRA-Requestالمرسلة من الوحدة  VTUالمرسلة
االسم

الطول (باألثمونات)

رقم األثمون

3

2

L2-SRAReject

3

انظر البند

L2.1-ExitStep-Request
(املالحظة )2

2.5.E

المحتوى
( 8316املالحظة )1
أمثون واحد لشفرة السبب بالقيم السارية التالية
(املالحظة :)1
 - 0116مشغولة
 - 0216معلمات غري سارية
انظر البند 2.5.E

المالحظة  - 1مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.
المالحظة  - 2جيب أال تستعمل الوحدة  VTUاملرسلة هذا األمر إال إذا استلمت بادئة  L2.1-exit-requestعرب النقطة املرجعية γ_MGMT
للطرف القريب وبالتايل يتعذر املضي قدماً بإجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1أو إذا اختارت أن جتهض إجراء الدخول إىل احلالة
الفرعية للوصلة .L2.1

4.5.E

األمر  L2-∆PSD-Requestوالردود عليه

يعرف األمر  L2-∆PSD-Requestيف اجلدول  .10.Eوتستهل الوحدة  VTUاملستقبلة األمر  L2-∆PSD-Requestوجيب إما أن
ّ
يشعر باستالم مبخطط  L2-SYNCHROأو رفضه برد رفض معرف يف اجلدول  .11.Eويشري األمر  L2-∆PSD-Requestإىل أن
الوحدة  VTUاملستقبلة على استعداد للتشذيب ( ΔPSDاملبني يف األمر  )L2.1-Exit-Step-Requestاملطبق بالوحدة VTU
املرسلة بدءاً من موضع رمز البيانات األول بعد املخطط ( L2-SYNCHROانظر البندين  1.1.3.Eو.)2.1.3.E
تعرف األمثونات
يعرف األمثون األول لكل من األمر والرد عليه يف اجلدول  2-11بالتوصية [( ]ITU-T G.993.2أولوية عالية) .و ّ
و ّ
األخر يف اجلدولني  10.Eو 11.Eعلى التوايل.
الجدول  - 10.Eاألمر  L2-∆PSD-Requestالمرسل من الوحدة  VTUالمستقبلة
االسم
L2-∆PSDRequest

الطول (باألثمونات)

رقم األثمون

2

2

المحتوى
( 0416املالحظة)

المالحظة  -مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.

الجدول  – 11.Eالردود على األمر  L2-∆PSD-Requestالمرسلة من الوحدة  VTUالمرسلة
االسم
L2-∆PSDReject
(املالحظتان  2و)3

الطول
(باألثمونات)

رقم األثمون

3

2
3

المحتوى
( 8416املالحظة )1
أمثون واحد من أجل شفرة السبب القيم السارية التالية
(املالحظة :)1
 - 0116مشغولة

المالحظة  - 1مجيع القيم حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.
المالحظة  - 2جيوز للوحدة  VTUاملرسلة استعمال هذا األمر أثناء إجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1فقط .وأثناء إجراء اخلروج من
احلالة الفرعية للوصلة  ،L2.1جيب إعداد الوحدة  VTUاملرسلة لتنفيذ األمر .L2-∆PSD-Request
المالحظة  - 3جيب أال تستعمل الوحدة  VTUاملرسلة هذا األمر إال إذا استلمت بادئة  L2.1-exit-requestعرب النقطة املرجعية γ_MGMT
للطرف القريب .وبالتايل يتعذر املضي قدماً بإجراء الدخول إىل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1أو إذا كانت اختارت أن جتهض إجراء الدخول إىل
احلالة الفرعية للوصلة .L2.1
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5.5.E

األمر  L2.2-Entry-Requestوالردود عليه

تعرف الردود على األمر  L2.2-Entry-Requestيف اجلدول .13.E
يعرف األمر  L2.2-Entry-Requestيف اجلدول  .12.Eو ّ
ّ
ويستهل األمر  L2.2-Entry-Requestإجراء الدخول بإرسال على النحو املعرف للحالة الفرعية للوصلة  L2.2للبدء من موضع
رمز البيانات األول بعد املخطط  L2-SYNCHROالتايل (انظر البند .)1.2.3.E
تعرف األمثونات األخر
يعرف األمثون األول من األمر والرد يف اجلدول  4.11بالتوصية [( ]ITU-T G.993.2أولوية عادية) .و ّ
و ّ
يف اجلدولني  12.Eو 13.Eعلى التوايل.
الجدول  – 12.Eاألمر  L2.2-Entry-Requestالمرسل من الوحدة  VTUالمرسلة
االسم
L2.2-EntryRequest

الطول (باألثمونات)

رقم األثمون

2

2

المحتوى
( 0516املالحظة)

المالحظة  -مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.

الجدول  – 13.Eالردود على األمر  L2.2-Entry-Requestالمرسلة من الوحدة  VTUالمستقبلة
االسم
L2.2-EntryACK
L2.2-EntryReject

الطول (باألثمونات)

رقم األثمون

2

2

3

2
3

المالحظة  -مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.
6.5.E

المحتوى
( 8016املالحظة)
( 8516املالحظة)
أمثون واحدة لشفرة السبب مع القيم السارية التالية
(املالحظة):
 - 0116مشغولة

األمر  L2.2-Exit-Requestوالردود عليه

تعرف الردود على األمر  L2.2-Exit-Requestيف اجلدول  .15.Eويستهل
يعرف األمر  L2.2-Exit-Requestيف اجلدول  .14.Eو ّ
ّ
األمر  L2.2-Exit-Requestإجراء اخلروج بإرسال على النحو املعرف من أجل احلالة الفرعية للوصلة  L2.1للبدء من موضع رمز
البيانات األول بعد املخطط  L2-SYNCHROالتايل (انظر البند .)1.2.3.E
تعرف األمثونات األخر
يعرف األمثون األول من األمر والرد يف اجلدول  4-11بالتوصية [( ]ITU-T G.993.2أولوية عادية) .و ّ
و ّ
يف اجلدولني  14.Eو 15.Eعلى التوايل.
الجدول  - 14.Eاألمر  L2.2-Exit-Requestالمرسل من الوحدة  VTUالمرسلة
االسم
L2.2-ExitRequest

الطول (باألثمونات)

رقم األثمون

2

2

المحتوى
( 0616املالحظة)

المالحظة  -مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.
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الجدول  - 15.Eالردود على األمر  L2.2-Exit-Requestالمرسلة من الوحدة  VTUالمستقبلة
االسم
L2.2-ExitACK

الطول (باألثمونات)
2

المحتوى

رقم األثمون
( 8016املالحظة)

2

المالحظة  -مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.
7.5.E

األمر  L2.2-RX-Exit-Requestوالردود عليه

تعرف الردود على األمر يف اجلدول  .17.Eواألمر عبارة عن طلب من
يعرف األمر  L2.2-RX-Exit-Requestيف اجلدول  .16.Eو ّ
ّ
الوحدة  VTUاملستقبلة للخروج من احلالة الفرعية للوصلة  L2.2بغية إجراء إعادة التشكيل  OLRإبان الوجود يف احلالة الفرعية
للوصلة ( L2.1شفرة السبب ” )“OLRأو بغية تفادي أن تكون الوصلة يف احلالة الفرعية للوصلة  L2.2يف وجود الضوضاء REIN
(شفرة السبب ”.)“REIN
تعرف األمثونات األخر
يعرف األمثون األول من األمر والرد يف اجلدول  4-11بالتوصية [( ]ITU-T G.993.2أولوية عادية) .و ّ
و ّ
يف اجلدولني  16.Eو ،17.Eعلى التوايل.
الجدول  - 16.Eاألمر  L2.2-RX-Exit-Requestالمرسل من الوحدة  VTUالمستقبلة
االسم
L2.2-RXExit-Request

الطول (باألثمونات)

رقم األثمون

3

2
3

المحتوى
( 0716املالحظة )1
أمثون واحد لشفرة السبب بالقيم السارية التالية:
OLR - 0116
REIN - 0216

المالحظة  -مجيع القيم األخر حمجوزة من جانب قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.

الجدول  - 17.Eالرد على األمر  L2.2-RX-Exit-Requestالمرسل من الوحدة  VTUالمرسلة
االسم
L2.2-ExitRequest
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الطول (باألثمونات)
انظر البند

رقم األثمون

انظر البند

6.5.E
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6.5.E

التذييل

I

آلة حالة اإلرسال
(ال يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية).
آلة حالة اإلرسال المرجعية

1.I

مالحظة – تفرتض املعادالت املشتقة أدناه من أجل آلة حالة اإلرسال املرجعية عملية إرسال لرموز البيانات بالرتدد  fsبدون إدخال رموز تزامن.

وتقوم آلة حالة اإلرسال املرجعية بإعادة إرسال العدد الفعلي من الوحدات  Qtx DTUمن الوحدات  DTUغري املعرتف ها بعد
اإلرسال األخري لنفس الوحدات  .DTUوأي وحدة  DTUغري معرتف ها ال يعاد إرساهلا بتأخري أكرب من  delay_maxبعد
اإلرسال األول لنفس الوحدة  .DTUوبالتايل ،فإن احلجم األقصى لدارئ االستقبال معرباً عنه بعدد الوحدات (Qrx,max) DTU
ميكن اشتقاقه من التأخري  delay_maxكالتايل:
 Delay _ max . f S 
Qrx, max  

S .Q


وباملثل ،للوفاء باشرتاط التأخري األدىن ،delay_min ،فإن احلجم األدىن لدارئ االستقبال معرباً عنه بعدد الوحدات (Qrx,min) DTU

ميكن اشتقاقه من التأخري  delay_minكالتايل:

 Delay _ min . f S 
Qrx, max  

S .Q



وال توجد قيود آللة حالة اإلرسال اإلعالمية على عدد عمليات إعادة اإلرسال لكل وحدة من الزمن.
Delay_max
3.Qtx>Qrx,max >=2.Qtx
Qtx

Qtx
#0

Qtx
#0

#0

DTU

G.998.4(10)_FI-1-App-I

الشكل  - 1.Iمثال على عمليات إعادة إرسال متعددة الوحدات  DTUمع

 SID=0و2.Qtx≤Qrx,max<3.Qtx

ومع أجل آلة حالة اإلرسال املرجعية ،فإن أطول نبضة (معرباً عنها بالرموز  )DMTميكن تصويبها يف غياب الضوضاء ( REINأي
أن  )INP_REIN_min=0هي:
 Nret  Qtx  1  S  Q  if Qtx  roundtripDTU
INP  
0
otherwise


حيث

S 
 HRTtxS  HRTRx
DTU
DTU
roundtripDTU  
  HRTTx  HRTRx  1
S .Q



هي الرحلة اإلمجالية يف االجتاهني بالوحدات

.DTU

و Nretالعدد األقصى لعمليات إعادة اإلرسال ضمن قيد التأخري األقصى ،كما هو معرف يف البند .4.6.8
وعندما يتطلب األمر محاية من الضوضاء ( REINأي أن  )INP_REIN_min > 0فإنه يتحصل على النبضة  INPكالتايل:
INP  Nret  1  Qtx  1  S  Q
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شريطة الوفاء بالشروط التالية:
’‘1

Nret  2

’‘2

Qtx  roundtripDTU

’‘3


 k  f DMT 
 INP _ min_ rein  
  S1  Q  
 Nret  Qtx  

1




S1  Q

 
 f REIN 


’‘4

  (k  1)  f DMT

1 
Nret  Qtx   
 INP _ min_ rein   
 1
f REIN
 
  S1  Q 

’‘5


f

 INP _ min_ rein  
 Qtx  
 1  S1  Q   DMT 


S1  Q

 
 f REIN 


ويف حالة عدم استيفاء أي من الشروط أعاله ،فإن  INPتساوي .0
2.I

آلة حالة إعادة إرسال الفرصة األخيرة

إذا ما كانت أي وحدة  ،DTUموجود يف أي مكان يف دارئ إعادة اإلرسال باملرسل ،ستتجاوز القيد  delay_maxألنه جيب إعادة
إرساهلا يف وقت متأخر عن احلاوية DTU-الصادرة التالية ،فإن الوحدة  DTUيعاد إرساهلا يف احلاوية الصادرة التالية وتومسه بأهنا
غري معتمدة .وال توجد ضرورة ألي تغيريات أخر يف الدارئ .والوحدة  DTUاملرسلة ال تغذ إىل بداية طابور االنتظار .وتنفذ
إعادة إرسال الفرصة األخرية هذه ،بالرغم من أن أي عملية إعادة إرسال سابقة قد ال يكون قد تسىن اعتمادها يف هذا التوقيت.
واإلرساالت (عمليات إعادة اإلرسال) اجملدولة للوحدات  DTUاألخر يتم تأخريها مبقدار حاوية DTU-واحدة .ويصور
الشكل  2.Iهذا املخطط.
إعادة إرسال

Retransmission
باستالمها بعد )Qtx
(not acknowledged
شعرafter
(مل )يQُtx

إعادة إرسال

Retransmission
)Qtxacknowledged
شعر باستالمها بعد
(not
after
)(Qtxمل يُ

إرسال
إعادة
Retransmission
acknowledged
)Q(not
بعد
باستالمها
 afterيُشعر
)( Qtxمل
tx

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 8 9 10 11 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 7 3 9 10 11 4

G.998.4(10)_FI-2-App-I

إرسال
إعادة
Retransmission
(last container before delay_max expires
(آخر حاوية قبل انقضاء ،delay_max
)DTU is removed from the transmit queue after retransmission
تستبعد الوحدة  DTUمن طابور انتظار اإلرسال بعد إعادة اإلرسال)

الشكل  - 2.Iتمثيل بياني آللة حالة إعادة إرسال الفرصة األخيرة
توفر آلة حالة إعادة إرسال الفرصة األخرية أعلى محاية ميكن حتقيقها من الضوضاء النبضية مبقدار .INP_min ~ delay_max
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التذييل

II

دوافع االختبار المتسارع لمتوسط الوقت بين األخطاء

)(MTBE

(ال يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية).
يقدم هذا التذييل الدوافع من أجل املتطلب  PDTUيف االختبار املتسارع ملتوسط الوقت بني األخطاء ).(MTBE
وميكن للضوضاء الثابتة أن تطلق عمليات إعادة إرسال طبقاً ملستو الضوضاء وميكن افرتاض أن احتمال تلف الوحدة
نتيجة للضوضاء الثابتة تتماثل بالنسبة جلميع عمليات إعادة اإلرسال لنفس الوحدة  .DTUويرجع ذلك إىل أن الوقت بني عمليات
إعادة اإلرسال كبري مقارنة بالتأثريات النامجة عن مفكك شفرة فيرتيب.
DTU

وعند النظر يف بيئة ال يوجد فيها إال ضوضاء ثابتة ،فإن املتوسط  MTBEبعد إعادة اإلرسال ميكن حسابه كالتايل:
TDTU
RET 1

حيث:
MTBERET
PDTU
TDTU
MRET

M

MTBERET 

) ( PDTU

املتوسط  MTBEبعد عمليات إعادة اإلرسال ،معرباً عنه بالثواين
احتمال تلف الوحدة  ،DTUأي ال تُستقبل الوحدة بشكل سليم يف إرسال وحيد
املدة الزمنية ألي وحدة  ،DTUمعرباً عنه بالثواين
عدد عمليات إعادة اإلرسال املسموح ها لتحقيق متانة إضافية ضد أخطاء الضوضاء الثابتة .وهذا العدد
هو عدد عمليات إعادة اإلرسال اليت ميكن للنظام أن يدعمها إضافة إىل عدد عمليات اإلرسال املطلوبة
للوفاء باملتطلبات املختلفة للحماية من الضوضاء النبضية.

وبشكل عكسي ،بالنسبة لقيمة مطلوبة معينة للمتوسط  ،MTBERETفإن االحتمال  PDTUاملطلوب ميكن حسابه كالتايل:
1

 TDTU  M RET 1

 
 MTBERET 

P DTU

ويف الصيغة احلالية للتوصية  ،ITU-T G.998.4يفرتض أن  .MRET = 1وظروف التشغيل اليت تسمح بزيادة استمثال األداء قيد
املزيد من الدراسة .ويف هذه احلالة ،لدينا:
2

1

 TDTU 

 
 MTBERET 

P DTU

ونفرتض كذلك أن  14400 = MTBERETثانية (انظر البند  .)3.10ومع هذه القيمة ،حنصل على:

2
1

حيث:
fs
TDTU_in_DMT

8.3333  103

 TDTU _ in _ DMT
fs



2

1

 TDTU _ in _ DMT 

 
 14400  f s 

P

DTU

معدل الرموز بوحدات
مدة الوحدة  DTUمعرباً عنها برموز  .DTUويتماثل ذلك مع .Q × S1
Hz
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وكما ورد يف البند  ،1.8ميكن للمدة  TDTU_in_DMTأن تتغري بني ½ و 4رموز .DMT
ويعرض اجلدول  1.IIبعض األمثلة للقيم العددية لالحتمال  PDTUجملموعة منتقاة من األحجام املختلفة للوحدة .DTU
الجدول  - 1.IIقيمة االحتمال بداللة مدة الوحدة

DTU

TDTU_in_DMT

االحتمال  PDTUلمعدل
رموز 4000 = fs

االحتمال  PDTUلمعدل
رموز 8000 = fs

0,5

0,9317 × 10–4

0,6588 × 10–4

1

–4

1,3176 × 10

–4

0,9317 × 10

2

–4

1,8634 × 10

–4

1,3176 × 10

4

–4

2,6352 × 10

–4

1,8634 × 10

وتساوي رأسية إعادة اإلرسال نتيجة لتصويب الضوضاء الثابتة ( ،STAT_OHانظر اجلدول  )2-9تقريباً االحتمال .PDTU
ويف اجلدول  ،2-9تقرب هذه القيمة كقيمة وحيدة تساوي  10–4بغض النظر عن حجم الوحدة  DTUومعدل الرموز .وتتسق هذه
القيمة مع القيم املبينة يف اجلدول .1.II
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بيبليوغرافيا
[b-TR-126] Broadband Forum TR-126 (2006), Triple-Play Services Quality of Experience (QoE)
Requirements.
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