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هيكلية شبكة التبديل العامة
Public Switched Telephony Network Topology
 .Iأنواع المقاسم الهاتفية :Types of PSTN
يمكن تصنيف مقاسم شبكات التبديل العامة  PSTNإلى األصناف التالية:

 .1المقسم الدولي
وهو المقسم الذي يربط بين دولة وأخرى.
ويكون بوابة العبور الدولة المعنية إلى العالم عن طريق دارات الربط الدوليةة  Trunksالتةي هةي دارات
مأجورة  Leased Linesتحقق الربط الهاتفي باالتجاهات المطلوبة.
يتم تركيب هذا النوع من المقاسم عادةً في العواصم أو في مراكز المدن الكبرى وال سيما الحدودية منها.
• يوجةةد فةةي سةةورية مقسةةمان دوليةةان ر يسةةيان ) Subscriber trunk dialling (STDفةةي دم ةةق
) DAmascus STD (DASTDوحلةب ) ALeppo STD (ALSTDيحتويةان دارات ربةط دوليةة
 International Trunksمع الدول المجاورة.
مثال  :1يوجد في مقسم دم ق  DASTDعدد معين ( )480دارة ربط دوليةة International Trunks
مع لبنان
مثال  :2يوجد في مقسم حلةب  DASTDعةدد معةين ( )480دارة ربةط دوليةة Interational Trunks
مع تركيا

 .2المقسم القطري
وهو المقسم الذي يربط بين محافظة وأخرى.
ويكةةون بوابة ة العبةةور المحافظةةة المعنيةةة إلةةى المحافظةةات األخةةرى عةةن طريةةق دارات الةةربط القطريةةة
 Trunksالتي هي دارات مأجورة  Leased Linesتحقق الربط الهاتفي بين المحافظات المطلوبة.
كما يوجد نوع آخر من المقاسم القطرية األصغر حجما ً تسمى مقاسم العبور .Transit-Exchange
مثال  :1يوجد في مقسم دم ق  DASTDعدد معين ( )480دارة ربط قطريةة  National Trunksمةع
حلب
مثاال  :2يوجد في مقسم حلب  DASTDعدد معين ( )480دارة ربةط قطريةة  National Trunksمةع
حمص

 .3المقسم المحلي
وهو المقسم الذي يربط بين منطقة وأخرى في المحافظة الواحدة.
ويكةةون بوابةةة العبةةور المحافظةةة المعنيةةة إلةةى المحافظةةات األخةةرى عةةن طريةةق دارات الةةربط القطريةةة
 Trunksالتي هي دارات مأجورة  Leased Linesتحقق الربط الهاتفي بين المحافظات المطلوبة.
مثال  :يوجد في مقسم الجميلية بحلب  Ala1عةدد معةين ( )480دارة ربةط محليةة  Local Trunksمةع
مقسم السبيل بحلب Ale1

 .4مقاسم خاصة الشبكة الذكية
وهو مقسم فرعي خاص يحتوي على خدمات هاتفيةة ماةافة القيمةة  Value Added Servicesأهمهةا
خدمة المكالمات المجانية  Toll Freeوهي خدمة تستخدمها بعض ال ةركات التجاريةة لجةذز مزيةد مةن
الزبا ن حيث تقع كلفة االتصال عل عاتق تلك ال ركات أي على الم ترك أو الطرف المطلوز Called
( Sideوليس على عاتق الم ترك الطالب  Calling Sideكما هو مألوف).

 .5مقسم ريفي
وهو المقسم الذي يربط الريف المعني مع أحد أقرب مقاسم المدينة.
ويكةةون بوابةةة العبةةور المحافظةةة المعنيةةة إلةةى المحافظةةات األخةةرى عةةن طريةةق دارات الةةربط Trunks
الريفية.
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مثال  :يوجةد فةي مقسةم السةبيل بحلةب  Ale1عةدد معةين ( )360دارة ربةط  Trunksمةع مقسةم عنةدان
الريفي
مالحظة  :يتم تحديد عدد دارات الربط في كل مستوى تبعا ً للحركة الهاتفية .كمةا يةتم ب ةكل دوري تعةديل
عددها وفق نتا ج إحصا يات الحركة الهاتفية.

 .6مقسم فرعي خاص
وهو مقسم فرعي ) PBX (Private Branch Exchangeيربط بين الخطوط الداخلية فةي مؤسساة أو
شركة ما مع خط خةارجي أو أكثةر (رقةم هةاتفي) م
يمكةن الم ةترك الطالةب  Calling Subscriberمةن
الوصول مباشرة إلى الم ترك المطلوز  Called Subscriberضمن هذه المؤسسة.
يتم تركيب هذا النوع من المقاسم في المؤسسات التي  40عنصر أو فما فوق.

 .IIفضاء ربط المقاسم الهاتفية :Topology of PSTN
يتم ربط جميع أنواع المقاسم الهاتفية علةى كافةة مسةتوياتها وفةق ربةط "توبولةوجي" معةين وفةق تراتبيةة
معينة تحقق الوصول إلى كافة الم تركين وتاةمن سةير الحركةة الهاتفيةة بةين جميةع المسةتويات ب ةكل
يامن تحقيق نظام محاسبة  Billing Systemيعتمد على نوع المكالمة.

• مستويات ربط المقاسم الهاتفية:
يتم ربط المقاسم الهاتفية وفق مستويات أو أصناف  Calssesكما يلي:
 .1المقسم الدولي )Class 1 (International Center
 .2المقسم القطري )Class 2 (national Center
 .3المقسم المحلي )Class 3 (Local Center
 .4المقسم الشبكة الذكية* )Class 4 (International Center
 .5المقسم الريفي )Class 5 (Rural Center
 .6المقسم الفرعي الخاص ))Class 6 (PBX (Private Branch Exchange
يبين ال كل التالي مستويات ربط أنواع المقاسم الهاتفية فيما يسمى الفااء الةربط الهةاتفي لمقاسةم التبةديل
العامة  PSTNب كل هرمةي ابتةدا ًء مةن رأل الهةرم (المقسةم الةدولي) إلةى قاعةدة الهةرم (مقسةم فرعةي
خاص) وانتها ًء بالم ترك الهاتفي .Subscriber
*) تستثني بعض المراجع هذا النةوع مةن المقاسةم فةي أصةناف مقاسةم التبةديل العامةة  .PSTNفةي هة ذه
الحالة يتم ربط المقسم المحلي مع المقسم الريفي ب كل مباشر.

شكل ()1
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 .IIIمسار المكالمة الهاتفية :Route of Telephone Call
• أنواع مسار المكالمة الهاتفية :Route of Telephone Call Types
يمكن تقسيم مسار المكالمات الهاتفية إلى األنواع التالية:
 .1مسار ثابت Fixed Route
 .2مسار متغير Changed Route
 .1مسار ثابت :Fixed Route
وهو متبع في مقاسم التبديل الهاتفية العامة  PSTNذات دارات التبةديل الت ةابهية Analog Circuits
 Switchingكما هو مبين فةي ال ةكل ( )2حيةث ين ةن نظةام التبةديل  Switching Systemفةي هةذه
الحالة مسارا ثابتا  Fixed-Pathال يتغير أثناء المكالمةة وينتهةي بانتها هةا .األمةر الةذي يسةم بإمكانيةة
تعقب المكالمة والتنصت عليها (تعتبر ميزة للحكومات و  MihMوسيئة لألفراد).

شكل )(2

 .2مسار متغير :Changed Route
وهو متبع في مقاسةم التبةديل الهاتفيةة العامةة  PSTNذات دارات التبةديل الرقميةة Digital Circuits
 Switchingكما هو مبةين فةي ال ةكل ( )3حيةث يجةزأ نظةام التبةديل  Switching Systemفةي هةذه
الحالة الرسالة (المكالمة الهاتفية) إلى مجموعة من الطرود  Packetsويتم إرسال كل طرد ب كل مستقل
دون إتباع مساراً ثابتا ويصب المسار متغيار  Variable-Pathيتغيةر أثنةاء المكالمةة .األمةر الةذي ال
يسم بإمكانية تعقب المكالمة والتنصت عليها (تعتبر ميزة لألفراد وسيئة للحكومات و *.)MitM
*) كل شخص أو هيئة تهتم بتتبع المكالمات الهاتفية في أحد نقاط المسار الواصل بةين الم ةترك الطالةب
والم ةةترك المطلةةوز مةةن حكومةةات  Conermentsأو شةةبكات تجسةةس  Spying Networksأو
لصوص  Hackersيمكن اعتبارهم ).Man in The Middle (MitM
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شكل )(3

***

حلب 2020/3/31
مع كل التمنيات بالنجاح والتوفيق
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