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تمٌٌم الحمولة (:)Payload
التأهٌل الفعَّال لتمنٌة ال  Ethernetعلى الخطوط النحاسٌة أو الفاٌبر
كٌف ٌمكن التعرف على أخطاء اإلرسال فً المٌل األخٌر؟ هذا سؤال لطالما شغل با َل المتخصصٌن فً تمنٌات اختبار شبكات اًلتصاًلت.
كبٌرا من اآللٌات والعدادات
فً السنوات العشرٌن الماضٌة ،طور مصنعو تمنٌات المٌاس -مثل شركة  Intec GmbHاأللمانٌة -عددًا ً
والرسومات و بذلن اصبح من الممكن جعل اًلخطاء مرئٌة علً نحو افضل و اسرع علً خطوط ال ( ،)DSLوجدٌر بالذكر أن الشركة
تُعَـد إحدى الشركات الرائدة فً مجال تمنٌات لٌاس اًلتصاًلت مع أجهزة اًلختبار  ARGUSالتابعة لها .حتى اآلن ،كان التركٌز على عدم
فمدان ال  Packetsعلً خطوط ال ( .)DSLبدءا ً من سرعة تنزٌل  055مٌغابت/ثانٌة ،لم تكن تمنٌة ال  - Ethernetالتً تُعد جز ًءا اساسٌا
و دائم من المٌل األخٌر -عنكَ الزجاجة ألي اتصال حتً ولتنا الحالً ،و لكنه لم ٌعد كذلن.
معدالت بيانات أعلى دائ ًما

الفحص في ثالث خطوات

الٌوم ،األجهزة الخاصة بالعمالء مزودة بمنفذ Ethernet
 ،1000Base-Tوأصبحت تمنٌات ( )DSLالحدٌثة و ( )G.fastو
( )FTTXتنمل ما بٌن  555مٌغابت/الثانٌة وأكثر ،اعتمادًا على طول
الخط .وٌجري بالفعل تشغٌل تمنٌة ( )VDSL2ذات األداء العالً فً
أوروبا كلها ،و التً تمدم عدة مئات من المٌغابت فً الثانٌة عن طرٌك
تمنٌة ال ( )Vectoringو ال ( Super vectoring / VDSL2
 .)profile-35bومن خالل تجمٌع هذه الخطوط فً حزم سٌصل
الضعف تمرٌبًا ،و تعرف هذه التمنٌة ب ( VDSL
معدل البٌانات إلى ِ
 .)bondingحتى بالنسبة لتمنٌة ( )G.fastهنان خطط مماثلة،

أثناء عملٌة التشغٌل والصٌانة وفً حالة انمطاع الخدمةٌ ،كون فً
غاٌة األهمٌة الكشف المبكر ألخطاء ال  bitsالمحتملة والتً ٌتكرر
حدوثُها أثناء اإلرسال على طول الخط .وتُعرف أخطاء ال  bitsهذه
عادة ً بال  bitsالمملوبة ) ، (flippedأي ال  bitsالتً غٌرت حالتها
عن غٌر لصد من  5إلى ( 0أو العكس) أثناء اإلرسال .وغالبًا ما
تكون أسباب ذلن راجعةً إلى الضوضاء أو التداخل.
تؤدي أخطاء ال  bitsإلى فمدان حزم البٌانات وضعف الجودة فً
اإلرساًلت ذات األهمٌة الزمنٌة ( )UDPأو ( )RTPمثل بروتوكول
( )IPTVو ( ،)VoIPكما انها عبء زائد علً سعة الخط (بٌانات
إضافٌة) بسبب اعادة ارسال حزم بٌانات بسٌطة ( .)TCPو لكً ٌتم

الشكل  :0إطارات إٌثرنت نموذجٌة (مبسطة).
ً
حلوًل بالفعل لهذا الغرض.
ولد لدمت أولى شركات تصنٌع الرلالات
فً الممابل فً مجال لطاع األعمال ،فال ٌزال هنان عدد من التطبٌمات
التً ًل تتطلب مثل هذه المعدًلت العالٌة للبٌانات .لهذا الغرض،
مشغلً الشبكات ٌمدمون لهذا النوع من العمالء  -بجانب خطوط
ال( - )DSLخطوط ( )Ethernetبمعدل بٌانات مضمون ٌصل إلً 5
 55 ، 05 ،أو  055مٌجابت/الثانٌة عبر المسافات الطوٌلة غالبا ً و
لذلن ٌتم استخدام تمنٌات أخرى لها المدرة علً إرسال إطارات
اإلٌثرنت ذات خاصٌة شفافٌة البت  Bit-transparentعبر المسافات
الطوٌلة .ومن أمثلة ذلن خطوط ( )SHDSLو ( ،)SDHو التً ٌتم عن
طرٌمها دمج بٌانات ذات معدًلت صغٌرة إلى أخري بمعدًلت أكبر
سل بشكل متزامنًا لمسافات طوٌلة ،وهو ما
( )multiplexingوتُر َ
ٌحدث الٌوم من خالل األلٌاف الضوئٌة.
وهذا ٌعنً أنه فً المستمبل لن ٌكون اختبار معدل البٌانات وحده كافِ
فً ( . )DSLفً لطاع األعمال ،للتأكد من أن معدل البٌانات المطلوب
والمتعالد علٌه سٌكون متاحا ً على نحو دائم وآمن للتطبٌماتٌ ،جب
اختبار المٌل األخٌر بالكامل بما فً ذلن الجزء الخاص بال
 Ethernetو ذلن ٌشمل اإلرسال ذو شفافٌة البت( bit-
.)transparent
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اكتشاف أخطاء ال  bitsهذه فً ولت مبكرً ،ل بُد من إجراء فحص
على  layersألل فً نموذج  Layer 2 ،ISO/OSIسٌكون مثالً.
خطوة الفحص األولى :فحص تسلسل ال)FCS( Ethernet frames
إذا كنت ترغب فً اختبار ( )Ethernet segmentمعٌن ،فإن أبسط
الوسائل لذلن هو إنشاء إطارات ( Ethernet framesمولد بٌانات
 .)Traffic generatorومع ذلن ،فمن أجل الحصول علً تمٌٌم
للجودةٌ ،جب أن ٌُعاد إرسال هذه اإلطارات ( )framesإلً ال ُمر ِسل
عند الطرف اآلخر للخط المراد اختباره عن طرٌك عمل حلمة
سه إلى مستم ِبل مرة أخرى.
( ،)Loopبحٌث ٌتحول ال ُمرسِل نف ُ
فً هذه الخطوة ،سٌكون كاف إذا كان لدى الحلمة ( )loopما ٌكفً من
الذكاء لتبدٌل عناوٌن ال ( )MACالخاصة بال ُمر ِسل و ال ُمستمبِل
ببعضهما البعض .غالبا ً ٌكون  Switchبه خاصٌة ال  Loopأو
صندوق ٌ Loopكون كاف هنا .وبالطبعٌ ،مكن أٌضًا استخدام جهاز
اختبار ثان (انظر الشكل .)2
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عند نمل اإلطارات ( )Framesمن ال ُمر ِسل إلى الحلمة (ٌ ،)Loopتم
حساب و ارسال فحص المجموع ( Ethernet CRCانظر الشكل )0
و ٌدعى أٌضًا ( Ethernet FCSفً هذا المثال  )FCS Aضمن
اإلطار ( ،)Frameبٌنما  Ethernet FCSأخري منفصلة تنشأ فً ال
 layer2 loopمن خالل اإلطارات ( )Framesالواردة .ومن الناحٌة
المثالٌة ،فإنها تكون متطابمة مع ال  Ethernet FCSال ُمستمبلة ،ونجد
أن اإلطار ( )Frameالوارد "صالح" (انظر الشكل  )3وتجري
معالجته .فً ال ٌ ، Layer-2 loopتم فمط تبادل عناوٌن ال MAC
 addressالخاصة بال ُمر ِسل وال ُمستمبِل ببعضهما البعض  ،لذلن من
حٌث المبدأ ٌتم تولٌد نفس ال  Ethernet FCSلإلطارات Frames
).
العائدة من الحلمة ( Loopفً هذا المثال
عندما ٌبدأ ُمولد البٌانات (ٌ ،)Traffic generatorموم جهاز اًلختبار
بتولٌد إطارات  Framesذو حجم ُم َعد مسبما ً بشكل مستمر .من حٌث
المبدأ و من الناحٌة المثالٌة ،من الممكن أن ٌتراوح حجم أي إطار بٌن
 64و  ، Byte 052232و علً الرغم من ذلن فٌتعٌن اختٌار الحجم
بحٌث ٌتوافك تمرٌبا مع التطبٌك .وإن لم ٌكن هذا واض ًحا ،فمن
المستحسن إنشاء أحجام مختلفة .وإذا كان من المتولع بٌانات إنترنت
عادٌة  -وهً نموذجٌة للتطبٌك فً لطاع العمالء الخاص -فإن حجم

وبهذا ٌمكنن معرفة إذا ما تم الوصول إلى السرعة المطلوبة على
الفور .باإلضافة إلى ذلنٌ ،عرض العداد عدد اإلطارات )(Frames
الصالحة عمو ًما ،فً الحالة المثالٌة فإن كل اًلطارات )(Frames
سلة ٌتم استمبالها.
المر َ
فً المثال الموضح (انظر الشكل  ،)3كانت نسبة  %055من
سلة ) )Tx( (Transmitted framesصالحة ،ومع
اإلطارات المر َ
ذلن لم توجد إطارات مستمـبَلة ) )Rx( (Received framesصالحة.
وهذا ٌعنً أن  ٪055من جمٌع اإلطارات لد ُكشف عنها على أنها
تالفة أو بها أخطاء أثناء النمل ثم تم رفضها.
فماذا حدث هنا ؟ ٌمكن أن نرى من العدادات فً شاشة الجهاز أن
سلة الصالحة ( )Txمتطابك مع عدد اإلطارات
عدد اإلطارات المر َ
"أخرى" (انظر الشكل  ،3الصورة .)0
وتبٌن النظرة الثانٌة (انظر الشكل ،3الصورة  )2أن هذه اإلطارات
لٌست عبارة عن إطارات متولفة لحماٌة ال ُمستمبِل من استمبال كمٌة
بٌانات أكبر من لدرته اًلستٌعابٌة؛ وإنما إطارات بها أخطاء بنسبة
 ،٪055وهو ما ٌسمى أخطاء اإلطار.

انشكم  :2مخطط مىند انبياواث وانحهقت مع وفس حسهسم اخخبار إطار إيثروج ()FCSفً كال اًلتجاهٌن.

 02501باٌت ٌعد حج ًما مثالٌا ً .باإلضافة إلى ذلن ،فإن السرعة التً
ٌتم بها إنشاء اإلطارات ) (Framesبشكل دوري علً الخط ٌجب
تحدٌدها و تعرٌفها تحت بند (ٌ ،)Bandwidthتم تعرٌف هذه المٌمة
بالضبط وفما للسرعة التً تم ضمانها للعمٌل .عادة ما تتراوح هذه
السرعة بٌن  05أو  055أو  0555مٌغابت /الثانٌة ،ولكن أٌضًا ٌتم
تمدٌم سرعات بٌن  ،5أو  ،25أو حتى  55مٌغابت/الثانٌة.
ٌمكن أٌضًا تحدٌد و تعرٌف وضع اإلرسال اذا كان ضرورٌاً .ووضع
اإلرسال هو الذي ٌحدد إذا كان تولٌد البٌانات لفترة زمنٌة معٌنة أو ًل
نهائً ،أو إذا كنت ترغب فً إرسال كمٌة من اإلطارات Frames
محددة مسبماًٌ .حدد ولت المتابعة المدة التً ٌنتظر فٌها النظا ُم
ت المتأخرة .وفً التطبٌك العملً ُحدد هنا هذا الولت بـ 3
اإلطارا ِ
ثوان.
باستخدام هذه اإلعدادات والحلمة ) ،(Loopفإن هذا اًلختبار السرٌع
مع مولد البٌانات ) (Traffic generatorعلى الطبمة الثانٌة (Layer-
 )2سٌكشف أي مشاكل محتملة على الفور .فٌظهر على شاشة جهاز
اًلختبار ( Argus 166فً هذا المثال) ،معدل البٌانات المحمك أثناء
اًلختبار وبعده (راجع معدل الخط فً الشكل .)3
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خطوة الفحص الثانية :عنوان التحكم بالنفاذ للوسط ()MAC
أخطاء اإلطارات هذه موضحة بالتفصٌل فً الشاشة التالٌة (انظر
الشكل  ،3الصورة  .)3وبالتالًٌ ،مكن بسهولة لراءة عدد اإلطارات
التً تحتوي على فحص تسلسل إطار اإلٌثرنت ( )FCSغٌر صالح
واإلطارات التً تحتوي على عنوان  MACغٌر صالح أو غٌر
معروف .فً هذا المثال ،كل اإلطارات ال ُمرسلة ( )Txتم استمبالها
بعنوان  MACغٌر صالح (.)Rx
أبسط تفسٌر لهذا الخطأ هو أن الحلمة ) (Loopلم تتبادل عناوٌن ال
 MACوبالتالً فمد تم إعادة إرسال كافة اإلطارات ( )Txمع عنوان
غٌر معروف.و من المرجح انها حلمة من الطبمة األولً  Layer-1و
التً تمرر عبرها ال  ،0:0 bitsأو حلمة  Loopمن الطبمة الثانٌة
) (Layer-2حٌث تم إلغاء تبادل عناوٌن ال .MAC
إذا تسبب أحد أخطاء البتات ) (Bit errorفً تشوٌه عنوان ال MAC
المستخدم عشوائٌا ً أثناء إرسال عدة آًلف من اإلطارات ،بسبب
الضوضاء أو التداخل أو الفمد الوالع علً الخط ً
مثال ،فإن عداد ال
" "MAC nOK/diffسٌعرض فمط رلم  ،0ولٌس مجموع كل
سلة ( )Txكما فً المثال.
اإلطارات ال ُمر َ
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وللتأكد من أن األخطاء فً عنوان ال ٌ MACتم اكتشافها وعرضها
دائ ًماً ،لبد من تفعٌل فحص عنوان ال  MACعلً جهاز اًلختبار.
للتبسٌط ،فإن الجهاز ٌبحث على وجه التحدٌد عن عنوان ال MAC
الخاص به فً ال ُمرسِل أو ال ُمستم ِبل أو فً كال الحملٌن فً حال تم
إنشاء بٌانات الطبمة الثانٌة ) (Layer-2 trafficبواسطة موصل حلمة
) أو كان المستخدِم ًل ٌعرف بالضبط نوع
)( (Loop plug
الحلمة المستخدمة من (الطبمة األولً أو الثانٌة .)Layer-1 or 2 /
من حٌث المبدأٌ ،مكن أن ٌتغٌر عنوان ال  MACأثناء اًلختبارات
على الطبمات األعلى ،لذلن ًل ٌستطٌع المرء افتراض أن عنوان
 MACال ُمست َم ِبل أثناء اإلرسال (ٌ )Txتطابك فعلًٌا مع عنوان MAC
ال ُمرسِل عند استالمه ( .)Rxلذلن ًل ٌمكن نهائٌا ً تحدٌد عنوان الطرف
اآلخر .فً حالة حدوث أخطاء هناٌ ،تم اكتشافها من لِبَل خالل تسلسل
إطار إٌثرنت (.)FCS
ميزة :شفافية البت Bit transparency
فً عملٌات النمل ذات خاصٌة شفافٌة البت )(Bit transparent
المذكورة أعاله ،على سبٌل المثال خطوط  ،SHDSLتوجد مٌزة

الشكل  .)4كذلن فإن هذه التمنٌة ًل تدعم إرسال الممدمة
) (Preambleأو باٌت مح ّدِد إطار البدء ( )SFDأوالتباعد بٌن
اإلطارات (.)IPG
وإذا انعكس أحد البتات ) (Bit flippedأثناء اإلرسال ،فهذا لن ٌتم
اكتشافه فً نهاٌة مسار شفافٌة البت )ٌُ .(Bit transparencyعد
مؤخرا -الذي ٌتضمن
المجموع اًلختباري ) (Checksumالذي أُنشِئ
ً
الخطأ حالًٌاٌ -تم التعامل معه باعتباره المجموع اًلختباري
) (Checksumالصحٌح وٌستمر إرساله .و ٌستمبل الطرف اآلخر
(مثل حلمة الطبمة الثانٌة  )Layer-2 loopاإلطارات مع المجموع
اًلختباري ) (Checksumالصحٌح ( )FCS Bوٌعٌده مرة أخرى .ثم
ٌُعاد إرسال اإلطارات عبر المسار الذي ٌتسم بشفافٌة البتات ،حٌث
ٌمكن تحرٌفها مرة أخرى عن طرٌك أخطاء البتات ،وفً نهاٌة الخط
زود بفحص تسلسل اإلطار ( )FCSالمعاد حسابه (اآلن .)FCS C
ت ُ َّ
ٌتلمى جهاز اًلختبار (هو ذات مولد البٌانات المرسلة Traffic
 )generatorاإلطارات ال ُمعَادة و ٌتحمك من فحص تسلسل إطار
إٌثرنت ( )FCSوٌبحث عن عنوان  MACالخاص به .وفً المثال
الموضح ،تم تمٌٌم ال  Packetانها صالحة و توجٌهها إلى مزٌد من

انشكم  :3مثال نىخائج اخخبار مع األخطاء انخي حم انخعرف عهيها(طىر مه جهاز اخخبار .)ARGUS

خاصة تتطلب مزٌدًا من اًلختبارات .فتُنمَل البتات ) (Bitsعلً الخط
ذي خاصٌة شفافٌة البت ) (Bit transparentدون تغٌٌر كنوع من
تٌار بتات ) (Bit streamبدون بداٌة أو نهاٌة محددة .محتوي البٌانات
غٌر مرتبط بالخط ،فما هً فً النهاٌة إًل أرلام متكررة من صفر
وواحد.
هذه الخطوط غالبا ً تُستخ َدم مع تمنٌات تتٌح اإلرسال عبر مسافات
طوٌلة .وعلى الرغم من أن هذه التمنٌات تحتوي أٌضًا على آلٌات
تصحٌح أخطاء البتات ) ،(Bit Error Correctionإًل أنها عادة ً
ٌتعذر علٌها اكتشاف البتة المملوبة ) (Flipped Bitوتصحٌحها .فإذا
كان هنان خطأ فً البتات ) (Bitsالموجودة فً بٌانات الحمولة
) (Payloadعلً هذه الخطوط بسبب طولها (الفمد علً الكابل) أو
التداخل (الضوضاء) عبر األسالن أو األجهزة المجاورة ،فإن
اًلختبارٌن المذكورٌن أعاله لن ٌتعرفا على هذا الخطأ.
َ
السبب فً ذلن بسٌط نسبٌا :للحد من التكرار ،لن ٌتم ارسال فحص
تسلسل إطار اإلٌثرنت (( )Ethernet FCSفً المثال  )FCS Aمع
البٌانات علً الخط ذو خاصٌة شفافٌة البتات ،وإنما ببساطة ٌُزال 4
باٌت لبل اإلرسال ثم ٌُعاد حسابها واستكمالها فً نهاٌة الخط (انظر
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المعالجة .فٌمر خطأ البتات دون ان ٌتم اكتشافه.
بما أن هذا اًلختبار ًل ٌعالج المحتوى الفعلً ) (Payloadمن خالل
بروتوكوًلت تحمٌل البٌانات ) ،(Downstreamفإن حدوث األخطاء
أثناء اإلرسال عبر المسار ذو خاصٌة شفافٌة البتات ًل ٌتم اكتشافها .و
بذلن سوف ٌُعد المسار صالحا ً .ومع ذلن ،بمجرد استخدام هذا الخط
فً التشغٌل فعلٌا ً ،فٌمكن أن تحدث األخطاء ومشاكل اإلرسال التً
تتضمن فمدان البٌانات و تملٌل نطاق ال ٌ Bandwidthمكن أن ٌحدث
مرارا ً و تكرارا ً.
خطوة الفحص الثالثة :تقييم الحمولة ()Payload Evaluation
لكً تتمكن من التحمك من الحمولة للتأكد من صحتها بعد اإلرسال
عبر مسار شفافٌة البتٌ ،جب أن ٌكون هنان فحص ثالث مستمل عن
فحص تسلسل إطار اإلٌثرنت ( )FCSمن أجل تفادي األخطاء
المحتملة .لهذاٌ ،تم كتابة بٌانات حمولة بنمط اختبار خاص
) (Patternبها ،تكون بنٌته مماثلة لنمط إطار اإلٌثرنت .ولهذا
الغرض ،أول خطوة هً إدخال  Headerخاص ٌحتوي على طابع
زمنً و رلم للحزمة ) .(packet numberوبالتالًٌ ،مكن لجهاز
اًلستمبال (الذي كان أٌضا ً مرس ً
ِـال ،انظر الشكل  )4أن ٌتعرف على
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انشكم  :4إرسال إيثروج عبر خط ذي خاطيت شفافيت انبخاث بدون فحض حسهسم إطار إيثروج (.)FCS

الفور على طول مدة نمل هذا اإلطار وما إذا كانت جمٌع اإلطارات
 .3تمٌٌم الحمولة ()Payload Evaluation
تصل بالترتٌب الصحٌح.
ٌ ...ضمن اكتشاف كل خطأ وعرضه ،حتى لو كان مجرد خطأ فً
بت واحد .و حٌث أن تمنٌة اإلٌثرنت هً طرٌمة إرسال حزم موجهة
صص األربعة باٌت األخٌرة من الحمولة للمجموع اًلختباري
تُخ َّ
( ،)Packet-oriented transmission methodفإنه لٌس مهما ً
) (checksumالذي ٌتضمن األربعة باٌت األخٌرة من مجموع كل
عدد أخطاء البتات ،بمدر ما هو مهم فمدان الحزمة ،أي عدد اإلطارات
الباٌت الخاصة بالعنوان ) (Headerو"الحمولة ذات النمط" .الجزء
نظرا إلى أنه ٌجري التخلص من كل إطار
الذي لم ٌُستخ َدم للعنوان ) (Headerوالمجموع اًلختباري ٌُمأل بالنمط التً تلفت أو فُمدتً ،
خاطئ.
" .وٌتكرر
التالً" :
النمط حتى تُصبح الحمولة  Payloadالمتبمٌة ممتلئة بالكامل (الحمولة
البرتمالٌة فً الشكل  .)5اآلن إذا تغٌرت بت واحدة على مسار شفافٌة فً حالة حدوث أخطاء فً البتات على نحو متمطع -أي عدة مرات فً
البت فسٌتم مالحظته على الفور .وٌمكن التعرف على الفور أن اإلطار ولت واحد -لد ٌكون أحد اإلطارات المجاورة أو أكثر تالفًا .و لكن اذا
ٌشمل أخطاء ثم ٌتم التخلص منه (انظر الشكل  ،3الصورة .)3
حدثت علً نحو منتظم ،فستُفـمَـد إطارات علً حدة بشكل متكرر
خالل فترة زمنٌة أطول.
تقييم الحمولة مقابل اختبار معدل الخطأ في البتات ()BERT
ٌمكن ربط العداد الذي ٌحسب الثوانً -حٌث فُ ِم َدت الحزمة خاللها-
اختبار معدل الخطأ فً البتات (- )BERTالمعروف ًلختبار الشبكة
بإجمالً الفمد لٌحدد إذا ما كانت اًلضطرابات تحدث بشكل متمطع أو
فكل
الرلمٌة للخدمات المتكاملة (ً -)ISDNل ٌعتبر بدٌالً أكثر فاعلٌة،
متكرر بانتظام .وبذلن ٌمكن اًلستدًلل على السبب .فإذا كان عدد
مستمرا للبتات ،وهو ما ًل ٌنطبك فً األساس
ٌ BERTفترض تدفمًا
ً
الثوانً الخاطئة مرتفعا ً وكان هنان فمدان ملحوظ للحزمة فً الولت
على تمنٌة إٌثرنت .صحٌح أنه من الممكن تولٌد تٌار بت مستمر مع
نفسه ،كانت اًلضطرابات متكررة أو دائمة.
نمط بت نموذجً ،إًل أن هذا لن ٌحاكً إرسال إٌثرنت والعً .وعلى
أما إذا كان عدد الثوانً الخاطئة منخفضا ً و لكن فمدان الحزم ما زال
هذا األساس لن ٌكتشف اختبار  BERTسوى عدم وجود أو عدد
عابرا و ٌستمر لفترة لصٌرة فحسب .و حٌث
األخطاء فً البتات ،ولكنه لن ٌبٌن إذا ما كان إرسال إٌثرنت له سرعة كبٌر ،فإن اًلضطراب
ً
أن معدل الثوانً الخاطئة معلوم ،فإن نسبة الثوانً الخاطئة إلً
محددة تُمدر ً
مثال بـ 0غٌغابت/الثانٌة وحجم حزمة )(Packet size
إجمالً ولت التشغٌل معلوم و ٌُعبَر عنه بنسبة مئوٌة .لذا ٌمكنن أن
ً
معٌن لد ٌكون خالٌا من األخطاء فً التشغٌل الفعلً .عدد اإلطارات
تعرف بسهولة ما إذا كان اإلرسال جٌدًا أو سٌئاً.
التً تظهر فً ولت مبكر جدا أو متأخر جدا غٌر مرتبط بتمٌٌم
الجودةً .
وبدًل من اإلجابة عن السؤال حول عدد أخطاء البتات ،فإن
وسواء أكان المعدل جٌدًا أم سٌئًا ،فإنه ٌعتمد من ناحٌة أخرى على
ُ
معرفة عدد اإلطارات المفمودة و المدة الزمنٌة التً فـمدت خاللها أكثر
اتفالٌة مستوى الخدمة ،أما من الناحٌة المثالٌة فٌجب أن تتحمك ألصً
أهمٌة.
معدًلت ممكنة فً نطاق التشغٌل والصٌانة  -وهذا هو السبب فً أن
اختبار مولد البٌانات مع تمٌٌم الحمولة لبل إصدار أي خط إٌثرنت لٌس
و مع ذلن ،الجمع بٌن اًلختبارات الثالث المذكورة...
مفٌدًا فحسب بل ٌُنصح به بشدة.
 .0اختبار تسلسل إطار إٌثرنت ()Ethernet FCS
 .2تمٌٌم عنوان التحكم بالنفاذ للوسط ()MAC Evaluation

انشكم :5حمىنت اإلطاراث انمىقىنت ُ
معبأة بكم مه:انعىاويه وانىمط ،وفحض انمجمىع()CRCانخاص بها.
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نبذة حول شركة  cetniلتكنولوجٌا المعلومات المحدودة ( cetni
)Hntniitic ot oin meofns tcfettnicecl seG
تُعد شركة  intec GmbHبخبرتها طوال  35عا ًما إحدى الشركات
الرائدة فً تمنٌة المٌاس و اًلختبار فً عالم اًلتصاًلت فً أوروبا
التً تسهل
وخارجها .وٌعود الفضل إلى سلسلة منتجات
األعمال الٌومٌة ،وٌشمل ذلن تأهٌل الخط واكتشاف األخطاء
وإصالحها على األسالن المزدوجة ،و خطوط ال( )xDSLو كابالت
ً
فضال عن اإلٌثرنت وخدمات التشغٌل الثالثً
األلٌاف الزجاجٌة،
المائمة علٌه .ولد بٌ َع أكثر من  055ألف وحدة من أجهزة المٌاس
ص ِ ّممت لتلبٌة متطلبات المستخدمٌن الٌومٌة لمشغلً
 ،التً ُ
الشبكات وممدمً الخدمات وشركات التركٌب على مستوى العالم.
وتعتمد شركات ُكبرى ،أمثال Deutsche Telekom :و  kpnو A1
 Telekomو  ،OTEعلى جودة منتجات شركة  intecالتً تحمل
شعار صنع فً ألمانٌا "."Made in Germany
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