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Ale nie jest prawd¹, øe linii ISDN
nie moøna sobie za³oøyÊ u†Naszego
Szanownego Monopolisty (mam tu na
myúli oczywiúcie TP SA). ZarÛwno
w†reklamach tej firmy, a†takøe w†cenni-
kach udostÍpnianych m.in. w†Biurach
Obs³ugi Klienta oraz w†Internecie, moø-
na bez trudu napotkaÊ na us³ugÍ Octo-
pus ISDN, ktÛra jednak - jak siÍ oka-
za³o - nie by³a dostÍpna nawet w†cen-
trum Warszawy.

Tyle narzekaÒ na trudnoúci, ponie-
waø po pewnym czasie okaza³o siÍ, øe
uda³o nam siÍ poøyczyÊ emulator linii
ISDN, za pomoc¹ ktÛrego sprawdziliúmy
prezentowane w†artykule testery.

ISDN czyli...
...z ang. Integrated Services Digital

Network, jest cyfrowym ³¹czem teleko-
munikacyjnym, wykorzystuj¹cym jako
medium transmisyjne standardow¹
skrÍtkÍ telefoniczn¹. Podstawowy do-
stÍp do sieci, oferowany uøytkowni-
kom to dwa kana³y typu B†o†przep³yw-
noúci 64kbd kaødy oraz jeden kana³
typu D†o†przep³ywnoúci 16kbd (w skrÛ-
cie: 2B+D). Kana³y typu B†s¹ przezna-
czone do przesy³ania informacji od
i†do uøytkownika, kana³ D†jest wyko-
rzystywany do sygnalizacji pomiÍdzy
terminalem uøytkownika i†central¹
ISDN. W†przypadkach wymagaj¹cych
szybkiej transmisji danych jest moøli-
we wirtualne po³¹czenie ze sob¹ oby-
dwu kana³Ûw B, dziÍki czemu maksy-
malna przep³ywnoúÊ danych pomiÍdzy
terminalem uøytkownika i†central¹
zwiÍksza siÍ do 128kbd.

Sygna³y analogowe (przede wszyst-
kim mowa) s¹ przetwarzane do postaci
cyfrowej metod¹ PCM, z†maksymaln¹
czÍstotliwoúci¹ prÛbkowania 64kHz. Po
przetworzeniu do postaci cyfrowej prze-
sy³any sygna³ jest kodowany zgodnie
z†algorytmem AMI (ang. Alternate Mark
Inversion), ktÛry charakteryzuje siÍ ze-
row¹ sk³adow¹ sta³¹ przesy³anego ci¹gu
impulsÛw. Amplituda sygna³Ûw w†linii
przesy³owej wynosi typowo 1,5V, a†do-
puszczalny zakres wahaÒ amplitudy

mieúci siÍ w†przedziale 1..1,8V. DoúÊ
duøe marginesy przewidzieli twÛrcy
standardu dla zmian szerokoúci impul-
sÛw - dla standardowej szerokoúci
znacznika wynosz¹cej 5,21µs dopusz-
c z a l n y z ak r e s zm i an wyno s i
4,17..6,25µs.

Z†koniecznoúci wymieniliúmy tutaj
tylko podstawowe parametry syg-
na³Ûw przenosz¹cych dane
w†ISDN. Bardzo interesuj¹ce s¹
takøe charakterystyki protoko-
³Ûw przesy³owych i†sygnaliza-
cyjnych stosowanych w†ISDN,
ale ich skrÛtowy opis opub-
likujemy w†jednym z†najbliø-
szych numerÛw EP.

Zap r e zen tu jmy wiÍc
moøliwoúci dwÛch testerÛw
z†rodziny Argus, produko-
wanych przez niemieck¹
firmÍ Intec.

Do redakcyjnego laboratorium trafi³y dwa niezwykle

nowoczesne testery analogowych i†cyfrowych linii

telekomunikacyjnych, ktÛrych dok³adne sprawdzenie sprawi³o

nam spory k³opot. Podstawowym problemem, na jaki

natknÍliúmy siÍ podczas testÛw, by³ niezwykle utrudniony

dostÍp do cyfrowej linii ISDN, co natychmiast przywo³a³o

wspomnienie jednego z†zabawniejszych rozwiniÍÊ tego

akronimu: It Still Does Nothing.

ARGUS 3u
Jest to uniwersalny, mikroprocesoro-

wy tester linii analogowej i†ISDN. We-
wnÍtrzna, reprogramowalna pamiÍÊ pro-
gramu (Flash) testera ma pojemnoúÊ
1MB, a†pamiÍÊ danych SRAM 128kB.
Nastawy uøytkownika i†wspÛ³czynniki
korekcyjne przyrz¹du s¹ przechowywa-
ne w†dodatkowej pamiÍci nieulotnej
EEPROM o†pojemnoúci 2048B.

Obudowa testera (fot. 1) przypomina
kszta³tem niezbyt zgrabny telefon,
z†wbudowan¹ s³uchawk¹ i†mikrofonem.
Panel operatora sk³ada siÍ z†21-przycis-
kowej klawiatury, podúwietlanego wy-

úwietlacza LCD (4 linie po 16
znakÛw) oraz 5-ciu diod

LED. Tester wyposaøo-
no w†cztery z³¹cza:
RJ45 umoøliwiaj¹ce
do³¹czenie linii tele-
fonicznej (Uk, BRI-
ISDN lub analogowej),
gniazdo dla dodatko-
wego mikrotele fonu
oraz dwufunkcyjne z³¹-
cze umoøliwiaj¹ce do³¹-
czenie adaptera do tes-
towania linii lub kompu-
tera PC (RS232). Czwarte
gniazdo s³uøy do przy³¹-
czenia zasilacza sieciowego
9V. Pomimo potÍønych we-
wnÍtrznych moøliwoúci fun-
kcjonalnych, tester moøe
byÊ zasilany z†3†ogniw 1,5V

typu AA.
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Za pomoc¹ prezentowanego testera
moøna sprawdzaÊ linie na dwa sposo-
by: testami pojedynczymi (wybranymi
z†listy) lub testami automatycznymi,
konfigurowanymi przez uøytkownika.
Niebagateln¹ zalet¹ przyrz¹du jest moø-
liwoúÊ automatycznej detekcji rodzaju
testowanej linii i†dobranie do jej
sprawdzenia zestawu dostÍpnych tes-
tÛw. Przygotowane przez producenta
testy obejmuj¹ standardowe po³¹czenia
analogowe i†ISDN, testy us³ug dodatko-
wych i†serwisowych, test zniekszta³ceÒ
wprowadzanych przez liniÍ transmisyj-
n¹ i†sygna³y zak³Ûcaj¹ce (BERT), kilka
testÛw protoko³Ûw transmisyjnych
(1TR6, DSS1, CorNetN/T).

DoúÊ bogaty jest zestaw testÛw linii
analogowej. OprÛcz standardowych po-
miarÛw parametrÛw sygna³Ûw DTMF,
tester mierzy czas trwania flash-a, ob-
s³uguje takøe identyfikacjÍ abonenta
dzwoni¹cego (CLIP).

Tester Argus 3u moøe ponadto
wspÛ³pracowaÊ z†komputerem PC oraz
drukark¹ wyposaøon¹ w†interfejs szere-
gowy lub - za poúrednictwem konwer-
tera - ze standardow¹ drukark¹ z†inter-
fejsem Centronics.

Producent zadba³ o†ergonomiÍ korzys-
tania z†testera wyposaøaj¹c go w†prze-
jrzyste menu, z†poziomu ktÛrego moøna
konfigurowaÊ wszelkie jego nastawy.

W†sk³ad zestawu dostarczanego
przez producenta wchodz¹ - oprÛcz sa-
mego testera - takøe niezbÍdne kable
po³¹czeniowe, zasilacz, instrukcja i†bar-
dzo porÍczna i†estetyczna torba nara-
mienna.

ARGUS 10
Jest to tester podobny konstrukcyj-

nie i†wymiarami (fot. 2) do opisanego
wyøej. Charakteryzuje siÍ nieco wiÍk-
szymi moøliwoúciami funkcjonalnymi.

Przede wszystkim moøe symulowaÊ
i†monitorowaÊ (a nie tylko symulowaÊ
jak Argus 3u) modu³y TE (ang. Termi-
nal Equipment) do³¹czone do linii
ISDN. Moøe takøe emulowaÊ elementy
NT (ang. Network Termination). Z†no-
wych moøliwoúci wynikaj¹ nieco bar-
dziej zawansowane procedury testowe,
wúrÛd ktÛrych warte szczegÛlnej uwagi
s¹ symulacje protoko³Ûw PPP (ang.
Point-to-Point Protocol) oraz PMP (ang.
Point-to-Multipoint Protocol), monitoro-
wanie informacji przesy³anych kana³em
D†(przekazanie ich do wspÛ³pracuj¹cego
komputera poprzez interfejs szeregowy).
Tester umoøliwia takøe okreúlenie szere-
gu innych parametrÛw transmisji cyfro-
wej, ktÛrych nie bÍdziemy tu omawiaÊ,

ze wzglÍdu na ich
niewielk¹ popular-
noúÊ wúrÛd normal-
nych uøytkowni-
kÛw. Prezentowane
u r z ¹dzen i e ma
wbudowany zega r
czasu rzeczywistego, ktÛry
moøna wykorzystaÊ do dokumento-
wania raportÛw z†prowadzonych testÛw.

Interesuj¹cym rozszerzeniem moøli-
woúci czÍúci analogowej testera Argus
10 jest wbudowany detektor impulsÛw
zaliczenia jednostek (12 lub 16kHz).
Pozosta³e moøliwoúci s¹ identyczne
z†oferowanymi przez model Argus 3u.

Oprogramowanie
Producent testerÛw przygotowa³ op-

rogramowanie narzÍdziowe WinAnalyse,
za pomoc¹ ktÛrego moøna przeprowa-
dziÊ szczegÛ³ow¹ analizÍ wykonanych
testÛw, w†tym monitorowanie informacji
przesy³anych kana³em D, graficzn¹ in-
terpretacjÍ funkcji realizowanych przez
warstwy sieci L1..L3, a†takøe szereg in-
nych czynnoúci u³atwiaj¹cych obrÛbkÍ
i†prezentacjÍ zgromadzonych danych.

Drugi program narzÍdziowy - WinP-
lus - moøna wykorzystaÊ do tworzenia
raportÛw z†prowadzonych testÛw, detek-
cji dodatkowych us³ug dostÍpnych
w†badanej sieci oraz wymiany oprogra-
mowania firmowego testerÛw. Jest to
bardzo waøna funkcja, poniewaø produ-
cent regularnie udoskonala oprogramo-
wanie steruj¹ce ich prac¹ i†bezp³atnie
udostÍpnia (podobnie jak i†programy
WinAnalyse i†WinPlus) na swojej stro-
nie internetowej.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowane przyrz¹dy udostÍpni³a
redakcji firma NDN, tel. (0-22) 641-15-
47, www.ndn.com.pl.

Instrukcje przyrz¹dÛw, dodatkowe
informacje o†nich, najnowsze wersje
oprogramowania firmowego oraz oprog-
ramowanie narzÍdziowe jest dostÍpne
w†Internecie pod adresami:
- http://www.isdntester.com/download/
pdf/A10_PDF_U.pdf,

- http://www.isdntester.com/download/
pdf/A3u_PDF_U.pdf,

- http://www.isdntester.com/Download/
Software/Software32.zip,

- http://www.isdntester.com/Download/
Manuals/A10_MAN_U.zip,

- http://www.isdntester.com/Download/
Firmware/A10_BIN_U.zip,

- http://www.isdntester.com/Download/
Manuals/A3u_MAN_U.zip,

- http://www.isdntester.com/Download/
Firmware/A3u_BIN_U.zip,

oraz na p³ycie CD-EP03/2000B w†kata-
logu \ISDN.


