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1 1. Wprowadzenie

®Inteligentne karty synchroniczne PCI z serii Tahoe  970 posiadaj¹ 
jeden lub dwa porty G.703 pracuj¹ce z przepustowoœci¹ do 2048 kb/s. 
Jeszcze nigdy wykorzystanie strumieni E1 nie by³o tak ³atwe - teraz trakt 
cyfrowyjest dostarczany bezpoœrednio do PC i jest widziany w systemie 
operacyjnym jako zwyk³y interfejs sieciowy.

Wbudowany kontroler w pe³ni obs³uguje transmisjê szeregow¹, 
dziêki czemu procesor PC nie jest niepotrzebnie obci¹¿any. 

Dostêpne sterowniki pozwalaj¹ na wspó³pracê karty z systemami 
operacyjnymi Linux oraz FreeBSD. Obs³ugiwane s¹ m.in. protoko³y 

®Frame Relay, HDLC, Cisco  HDLC, X.25 i synchroniczne PPP. 

ii

®Tahoe  971 (1 port G.703)
®Tahoe  972 (2 porty G.703)

Instrukcja u¿ytkownika

http://www.tahoe.pl/

®©2003 Tahoe . Wszelkie prawa zastrze¿one.
Wystêpuj¹ce w niniejszym dokumencie znaki towarowe innych firm s³u¿¹ 

jedynie wyjaœnieniu w³aœciwoœci produktu. 
®Firma Tahoe  nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne wystêpuj¹ce w 

niniejszym dokumencie braki lub nieœcis³oœci.
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2. Monta¿ karty

Aby zamontowaæ kartê PCI w komputerze nale¿y:

¡ ca³kowicie od³¹czyæ kabel zasilaj¹cy od zasilacza
¡ zdj¹æ obudowê
¡ znaleŸæ wolne gniazdo PCI
¡ odkrêciæ (lub wy³amaæ) zaœlepkê zas³aniaj¹c¹ otwór w obudowie
¡ w³o¿yæ kartê do gniazda (tak, aby z³¹cze by³o dostêpne przez w/w 

otwór w obudowie)
¡ przykrêciæ uchwyt mocuj¹cy do obudowy komputera
¡ zamkn¹æ obudowê i pod³¹czyæ zasilanie

Po zamontowaniu karty w PC nale¿y po³¹czyæ j¹ kablem z 
urz¹dzeniem G.703 (np. modemem HDSL). 

Port G.703 jest wyprowadzony w postaci z³¹cza RJ-45. Standard 
G.703 nie zawiera zaleceñ, co do rozk³adu sygna³ów, jednak u¿yty 
rozk³ad jest najczêœciej spotykany na rynku. Dlatego w wiêkszoœci 
przypadków zewnêtrzne urz¹dzenie mo¿na pod³¹czyæ zwyk³ym, 
nieskrosowanym patch-corderm. Niemniej jednak nale¿y dok³adnie 
sprawdziæ wyprowadzenia przed pod³¹czeniem urz¹dzenia DCE. Pin Rx+ 
powinien byæ po³¹czony z pinem Tx+ w drugim urz¹dzeniu, pin Rx- z 
pinem Tx-, Tx+ z Rx+, a Tx- z Rx-.

                          1             8

                         Pin          Sygna³
           1       Rx+ (wejœcie)
           2       Rx-  (wejœcie)
           3      -
           4       Tx+ (wyjœcie)
           5       Tx-  (wyjœcie)
           6      -
           7      -
           8          -

3

3. Instalacja sterowników

®Z kartami synchronicznymi Tahoe  dostarczane s¹ sterowniki do 
systemu operacyjnego Linux. Sterowniki te sk³adaj¹ siê z dwóch czêœci:

¡ ³atki (patcha) do j¹dra Linuxa
¡ programu sethdlc konfiguruj¹cego kartê

Na za³¹czonym CD-ROMie znajduj¹ siê nastêpuj¹ce pliki:

hdlc-2.4.20-1.14t.patch¡  - ³atka na j¹dro Linuxa w wersji 

2.4.20
sethdlc-1.14t.tar.gz¡  - kod Ÿród³owy programu sethdlc
linux-2.4.20.tar.gz¡  - kod Ÿród³owy j¹dra Linuxa w wersji 

2.4.20, w oryginalnej postaci
linux-2.4.20-tahoe.tar.gz¡  - kod Ÿród³owy j¹dra Linuxa w 

wersji 2.4.20, z zaaplikowan¹ ³atk¹

3.1. Kompilacja j¹dra Linuxa ze sterownikami

Aby skompilowaæ j¹dro z obs³ug¹ kart Tahoe nale¿y:

linux-2.4.20-¡ przegraæ kod Ÿród³owy j¹dra z CD-ROMu (plik 
tahoe.tar.gz - z zaaplikowan¹ ³¹tk¹)

¡ rozpakowaæ go w katalogu /usr/src

root@linux ~ # cd /usr/src
root@linux /usr/src # tar -zxvf linux-2.4.20.tar.gz
root@linux /usr/src # ln -sf linux linux-2.4.20

¡ skonfigurowaæ j¹dro:

root@linux /usr/src # cd linux
root@linux /usr/src/linux # make menuconfig

W menu "Network device support", podmenu "Wan 
interfaces" nale¿y zaznaczyæ "Wan interfaces support". W liœcie, 
która siê wówczas pojawi nale¿y zaznaczyæ "Generic HDLC layer", a 
nastêpnie odpowiednie protoko³y (np. "Frame Relay support") i 
sterowniki do odpowiedniej karty ("Tahoe 9xx support"). Mo¿na je 
na sta³e wkompilowaæ do j¹dra ("< >") lub skompilowaæ jako *
modu³y ("<M>").

¡ oprócz obs³ugi kart Tahoe mo¿na dodaæ, w zale¿noœci od potrzeb, 
inne opcje, takie jak obs³uga kart sieciowych, urz¹dzeñ SCSI, 

32
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urz¹dzeñ multimedialnych, itp.

¡ po skonfigurowaniu j¹dra nale¿y je skompilowaæ:

root@linux /usr/src/linux # make dep
root@linux /usr/src/linux # make clean
root@linux /usr/src/linux # make bzImage

Skompilowane j¹dro nale¿y teraz zainstalowaæ.

3.2. Instalacja nowego j¹dra Linuxa

Skompilowane  j¹dro  zostanie  umieszczone  w  pliku 
/usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage. Nale¿y je skopiowaæ do 

/bootkatalogu  nadaj¹c mu odpowiedni¹ nazwê:

root@linux /usr/src/linux # cp arch/i386/boot/bzImage 
/boot/vmlinuz-2.4.20-tahoe

Nastêpnie nale¿y je zainstalowaæ. Najczêœciej u¿ywanym 
programem ³aduj¹cym j¹dro podczas startu systemu jest LILO (Linux 
Loader). W pliku konfiguracyjnym /etc/lilo.conf na jego koñcu nale¿y 
dodaæ sekcjê:

image = /boot/vmlinuz-2.4.20-tahoe
label = Tahoe
root = /dev/hda1
read-only

/dev/hda1Zamiast  nale¿y wpisaæ nazwê partycji, na której 

znajduje siê g³ówny system plików Linuxa.

Aby zainstalowaæ LILO z nowymi ustawieniami nale¿y wpisaæ 'lilo', 
a nastêpnie wymusiæ za³adowanie nowego j¹dra (o nazwie 'Tahoe' 
podanej w polu 'label' powy¿ej):

root@linux ~ # lilo
root@linux ~ # lilo -R Tahoe

Po tych komendach nale¿y zrestartowaæ system. Uruchomi siê on 
z nowym j¹drem. Jeœli nowe j¹dro dzia³a poprawnie, to mo¿na dodaæ do 
/etc/lilo.conf linijkê 'default = Tahoe', a nastêpnie wydaæ polecenie 'lilo'. 
W ten sposób j¹dro o nazwie 'Tahoe' bêdzie domyœlnym j¹drem 
³adowanym przy starcie systemu.

Jeœli z jakichœ powodów nowe j¹dro nie dzia³a poprawnie (np. 
brakuje sterowników do innych urz¹dzeñ w systemie), to wystarczy 
zrestartowaæ komputer, a za³aduje siê ponownie stare j¹dro.

5

Jeœli sterowniki by³y skompilowane jako modu³y, to po ponownym 
uruchomieniu systemu nale¿y je za³adowaæ komend¹:

root@linux ~ # modprobe tahoe9xx

W pliku /var/adm/messages powinny siê pojawiæ komunikaty 
œwiadcz¹ce o za³adowaniu sterownika i wykryciu karty:

kernel: Tahoe 9xx driver version: 1.14t
kernel: Tahoe972: 256 KB RAM at 0xd9000000, IRQ5, 
using 10 TX + 75 RX packets rings
kernel: hdlc0: Tahoe972 node 0
kernel: hdlc1: Tahoe972 node 1

Jeœli sterowniki by³y wkompilowane na sta³e, to odpowiednie 
komunikaty pojawi¹ siê w trakcie ³adowania systemu. Mo¿na je 
ponownie wyœwietliæ przy pomocy polecenia dmesg.

Od tej chwili w systemie s¹ widoczne nowe interfejsy - hdlc0 i 
hdlc1 (lub samo hdlc0 w przypadku kart jednoportowych).

Nastêpnym etapem jest konfiguracja karty przy pomocy 
programu sethdlc.

3.3. Konfiguracja karty przy pomocy programu 
sethdlc

Program sethdlc s³u¿y do konfiguracji karty synchronicznej. Po 
pobraniu pliku nale¿y go rozpakowaæ, skompilowaæ i zainstalowaæ:

 root@linux /usr/src # tar -zxvf sethdlc-1.14t.tar.gz
 root@linux /usr/src # cd sethdlc-1.14t
 root@linux /usr/src/sethdlc-1.14t # make
 root@linux /usr/src/sethdlc-1.14t # make install

3.3.1. Wybór protoko³u na ³¹czu

Przy pomocy sethdlc mo¿na wybraæ protokó³ u¿ywany na ³¹czu 
WAN:

¡ przezroczysty HDLC:
 
sethdlc hdlc0 hdlc [kodowanie] [parzystoœæ]

gdzie:

kodowanie nrz nrzi fm-mark¡  oznacza sposób transmisji: , , ,  
fm-space manchester, 

3.3

3.2

3.3.1
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urz¹dzeñ multimedialnych, itp.
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parzystoœæ no-parity  crc16  crc16-pr0  crc16-itu  ¡ : , , , ,
crc16-itu-pr0  crc32-itu,

¡ HDLC widziany jako interfejs Ethernet:

sethdlc hdlc0 hdlc-eth [kodowanie] [parzystoœæ]

parametry identyczne jak powy¿ej

® ¡ Cisco HDLC:

sethdlc hdlc0 cisco [interval wartoœæ] [timeout wartoœæ]

gdzie:

interval wartoœæ¡  oznacza czas miêdzy kolejnymi pakietami 

keepalive wysy³anymi w celu sprawdzenia dro¿noœci ³¹cza
timeout wartoœæ¡  oznacza czas po jakim, w przypadku  

nieodebrania ¿adnego pakietu keepalive, system uznaje, ¿e 
³¹cze jest niedro¿ne

¡  Frame Relay:

sethdlc hdlc0 fr [lmi rodzaj [parametr]]

gdzie:

rodzaj none ansi ccitt¡ oznacza sygnalizacjê LMI: , , 
parametr dce  ¡  ustawia parametry protoko³u Frame Relay: ,
t391 wartoœæ  t392 wartoœæ  n391 wartoœæ  n392 wartoœæ  , , , ,
n393  wartoœæ

Ponadto w przypadku protoko³u Frame Relay mo¿na 
dodawaæ/usuwaæ kana³y PVC o podanych numerach DLCI:

 sethdlc hdlc0 create 99
 sethdlc hdlc0 delete 99

 Dodawanie PVC powoduje tworzenie interfejsów o nazwach 
pvc0,pvc1, itd..

¡ Synchroniczne PPP:

sethdlc hdlc0 ppp

¡  X.25:

 sethdlc hdlc0 x.25

3.3.2. Wybór szczelin czasowych

Do prawid³owej pracy portu G.703 potrzebna jest informacja, 
które szczeliny czasowe s¹ wykorzystywane do transmisji. Mo¿na to 
zrobiæ podaj¹c numery szczelin (od 1 do 32) lub ich zakresy oddzielone 
przecinkam:

sethdlc hdlc0 slotmap 2-8,20-21,25

Szczelina nr 1 jest wykorzystywana w trybie ramkowanym do 
synchronizacji. Aby w³¹czyæ tryb nieramkowany i wykorzystaæ pe³ne 
2048 kb/s nale¿y wpisaæ:

sethdlc hdlc0 slotmap all

3.3.3. Transmisja sumy kontrolnej CRC4

Poni¿sza komenda odpowiednio w³¹cza i wy³¹cza transmisjê 
sumy kontrolnej CRC4: 

sethdlc hdlc0 crc4 on
sethdlc hdlc0 crc4 off

3.3.4. Wybór zasiêgu / czu³oœci odbiornika

Poni¿sza komenda pozwala prze³¹czaæ pomiêdzy trybem 
shorthaul (czu³oœæ odbiornika -12 dB, 50 m zasiêgu) i longhaul (-43 dB, 
2000 m zasiêgu): 

sethdlc hdlc0 short
sethdlc hdlc0 long

7
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sethdlc hdlc0 hdlc-eth [kodowanie] [parzystoœæ]

parametry identyczne jak powy¿ej

® ¡ Cisco HDLC:

sethdlc hdlc0 cisco [interval wartoœæ] [timeout wartoœæ]

gdzie:

interval wartoœæ¡  oznacza czas miêdzy kolejnymi pakietami 

keepalive wysy³anymi w celu sprawdzenia dro¿noœci ³¹cza
timeout wartoœæ¡  oznacza czas po jakim, w przypadku  

nieodebrania ¿adnego pakietu keepalive, system uznaje, ¿e 
³¹cze jest niedro¿ne

¡  Frame Relay:

sethdlc hdlc0 fr [lmi rodzaj [parametr]]

gdzie:

rodzaj none ansi ccitt¡ oznacza sygnalizacjê LMI: , , 
parametr dce  ¡  ustawia parametry protoko³u Frame Relay: ,
t391 wartoœæ  t392 wartoœæ  n391 wartoœæ  n392 wartoœæ  , , , ,
n393  wartoœæ

Ponadto w przypadku protoko³u Frame Relay mo¿na 
dodawaæ/usuwaæ kana³y PVC o podanych numerach DLCI:

 sethdlc hdlc0 create 99
 sethdlc hdlc0 delete 99

 Dodawanie PVC powoduje tworzenie interfejsów o nazwach 
pvc0,pvc1, itd..

¡ Synchroniczne PPP:

sethdlc hdlc0 ppp

¡  X.25:

 sethdlc hdlc0 x.25

3.3.2. Wybór szczelin czasowych

Do prawid³owej pracy portu G.703 potrzebna jest informacja, 
które szczeliny czasowe s¹ wykorzystywane do transmisji. Mo¿na to 
zrobiæ podaj¹c numery szczelin (od 1 do 32) lub ich zakresy oddzielone 
przecinkam:

sethdlc hdlc0 slotmap 2-8,20-21,25

Szczelina nr 1 jest wykorzystywana w trybie ramkowanym do 
synchronizacji. Aby w³¹czyæ tryb nieramkowany i wykorzystaæ pe³ne 
2048 kb/s nale¿y wpisaæ:

sethdlc hdlc0 slotmap all

3.3.3. Transmisja sumy kontrolnej CRC4

Poni¿sza komenda odpowiednio w³¹cza i wy³¹cza transmisjê 
sumy kontrolnej CRC4: 

sethdlc hdlc0 crc4 on
sethdlc hdlc0 crc4 off

3.3.4. Wybór zasiêgu / czu³oœci odbiornika

Poni¿sza komenda pozwala prze³¹czaæ pomiêdzy trybem 
shorthaul (czu³oœæ odbiornika -12 dB, 50 m zasiêgu) i longhaul (-43 dB, 
2000 m zasiêgu): 

sethdlc hdlc0 short
sethdlc hdlc0 long
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4. Konfiguracja karty do pracy z sieci¹ 
Frame Relay

Po zestawieniu ³¹cza do sieci Frame Relay u¿ytkownik zazwyczaj 
otrzymuje kilka informacji na jego temat. Oto przyk³ad:

Sygnalizacja: ANSI

Numer DLCI: 99

Adres routera zdalnego: 194.204.100.129

Adres routera klienta: 194.204.100.130

Podsieæ na ³¹czu: 194.204.100.128

Maska podsieci: 255.255.255.252

 Po kompilacji i instalacji j¹dra Linuxa oraz kompilacji i instalacji 
programu sethdlc nale¿y skonfigurowaæ kartê wybieraj¹c protokó³ Frame 
Relay, sygnalizacjê ANSI i tworz¹c PVC o DLCI 99:

sethdlc hdlc0 fr lmi ansi
sethdlc hdlc0 create 99
Ifconfig hdlc0 up

W systemie pojawi siê nowy interfejs sieciowy - pvc0. Nale¿y go 
skonfigurowaæ przy pomocy polecenia ifconfig wpisuj¹c adres IP 
przydzielony przez operatora:

ifconfig pvc0 194.204.100.130 netmask 255.255.255.252 
pointopoint 194.204.100.129

9

5. Dane techniczne

¡ kontroler szeregowy:
Hitachi HD64570, 10MHz

¡ maksymalna przepustowoœæ
2048 kb/s na port

¡ interfejs G.703
§ symetryczny, 120W, z³¹cze RJ-45
§ ramkowanie zgodne z G.704
§ transmisja sumy kontrolnej CRC4
§ czu³oœæ odbiornika: -12 dB lub -43 dB
§ zasiêg: 50 m lub 2000 m

¡ z³¹cze PCI:
32-bitowe, 5V, 33MHz, zgodne z PCI v2.1 

¡ maksymalny pobór mocy:
Tahoe 971 630 mA @ 5V (3,15W)
Tahoe 972 700 mA @ 5V (3,50W)

¡ warunki klimatyczne:
przechowywanie: temperatura -20°C do  65°C

wilgotnoœæ 5 do 95%
praca: temperatura 0°C  do 40°C

wilgotnoœæ 0 do 85%

4 5
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6. Deklaracja zgodnoœci

TAHOE
Piotr Kaczmarzyk
ul. Uniwersytecka 1
50-951 Wroc³aw, Polska

Deklarujê, ¿e produkty Tahoe 681 i Tahoe 682 s¹ zgodne z 
nastêpuj¹cymi dyrektywami Unii Europejskiej:

¡ 73/23/EEC dyrektywa niskonapiêciowa
¡ 89/336/EEC kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
¡ 99/5/EEC wymagania dla radiowych i telekomunika-

cyjnych urz¹dzeñ koñcowych

Zgodnoœæ Tahoe 681 i Tahoe 682 z wymaganiami powy¿szych 
dyrektyw zosta³a zapewniona przez kompletne zastosowanie 
nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych :

¡ EN 60950:2000
¡ EN 55022:1998
¡ EN 61000-6-1:2002
¡ EN 61000-6-3:2002

Podpisano: Piotr Kaczmarzyk
Stanowisko: Dyrektor

Podpis:

Data: 30 kwietnia 2004
Miejsce: Wroc³aw, Polska

®©2003 Tahoe . Wszelkie prawa zastrze¿one.
Wystêpuj¹ce w niniejszym dokumencie znaki towarowe innych firm s³u¿¹ 

jedynie wyjaœnieniu w³aœciwoœci produktu. 
®Firma Tahoe  nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne wystêpuj¹ce w 

niniejszym dokumencie braki lub nieœcis³oœci.

6
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®TAHOE
ul. Uniwersytecka 1

50-951 Wroc³aw
tel. (71) 344-26-44
fax (71) 344-26-42

http://www.tahoe.pl/
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