


 Memahami proses switching dalam sistem 
telepon

 Memahami rangkaian switching yang 
digunakan dalam sistem komunikasi telepon

 Menjelaskan aplikasi dan konsep swicting 
dalam sistem telepon



Proses switching adalah proses penyambungan 
jalur incoming dari pelanggan pemanggil ke 
jalur outgoing, untuk menuju pelanggan tujuan 
pada Sentral digital,

 TSI (Time Stage incoming) 

 SS (Space Stage) 

 TSO (Time Stage Outgoing)



 Pembangunan Circuit

 Transfer Data

 Disconnect Circuit



Circuit switching pada telepon



 Circuit Switching bisa menjadi tidak efisien karena 
kapasitas channel mempengaruhi waktu koneksi, 
sehingga saat tidak ada data yang dikirim, 
kapasitas menjadi sia-sia. 

 Dalam hal kinerja, ketidakefisienan ini terjadi saat 
terjadinya suatu penundaan yang berkaitan 
dengan transfer sinyal untuk pembentukan 
panggilan. 

 Beberapa hal yang menggunakan Circuit  
Switching  ini  adalah jaringan telepon umum, PBX 
(Public  Branch  Exchange), jaringan swasta yang 
juga menggunakan sistem PBX di dalamnya. 

 Selain  itu,  juga ada Data Switch yang mirip 
dengan PBX namun dirancang khusus untuk 
menghubungkan perangkat pengolahan digital 
untuk menghubungkan terminal dan komputer.



 Pesawat (Subscriber)

 Jalur  Pesawat (Subscriber Line/ Subscriber Loop/ 
Local Loop)

 Pertukaran (Exchange) 

 Trunks



Penyambungan rangkaian

Blok sambungan perantara



 Membangun koneksi

 Memelihara koneksi

 Memutuskan koneksi (Disconnect)



 Blocking

 Non-Blocking



Dikembangkan untuk peralatan analog guna 
memisahkan jalur fisik di sepanjang switch untuk 
mentransfer sinyal diantara kedua titik akhir. 
Dalam switch silang (crossbar Switch) memiliki 
sejumlah keterbatasan di antaranya :

 Jumlah persimpangan (crossoint) bertambah 
sebanyak n kuadrat dari jumlah stasiun

 Hilangnya crosspoint dapat mencegah terjadinya 
koneks

 Penggunaan crosspoint yang tidak efisien karena 
meskipun semua stasiun  terhubung, tapi hanya 
beberapa yang digunakan (Berlaku Non- Blocking)



 Dikembangkan untuk mengurangi jumlah dari 
crosspoint sehingga lebih dari satu alur yang 
melalui jaringan. 

 diharapkan mampu untuk meningkatkan 
kehandalan dalam transmisi data. 

 memiliki kelemahan yaitu memerlukan kendali 
yang lebih rumit dan memungkinkan 
terjadinya blocking.



 merupakan sistem digital yang bersandar pada 
kendali kecerdasan dari space dan time 
division elemen. 

 Di dalamnya menggunakan teknik digital time 
division untuk men-set up dan merawat virtual 
circuit. 

 Time Division Switching juga mampu 
mempartisi bit stream berkecepatan rendah 
menjadi beberapa bagian yang terbagi menjadi 
stream berkecepatan tinggi.



Tiga Langkah Space Division Switch



 Komunikasi yang terdengar oleh pelanggan, 
meliputi bunyi dial, bunyi dering, sinyal sibuk, 
dan sebagainya.

 Transmisi nomor-nomor yang ditekan untuk 
kantor yang akan berupaya melengkapi koneksi.

 Transmisi informasi diantara switch 
menunujukkan bahwa sebuah  panggilan  tidak  
bisa dilengkapi. 

 Transmisi informasi diantara switch menunjukkan 
bahwa sebuah panggilan telah berakhir dan jalur 
tidak lagi dikoneksikan.



 Sinyal membuat telepon berdering.

 Transmisi informasi untuk hal-hal yang berkaitan 
dengan tagihan-tagihan.

 Transmisi informasi menunjukkan status peralatan 
atau trunk dalam jaringan. Informasi  ini 
dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan 
dengan routing dan pemeliharaan.

 Transmisi informasi dipergunakan untuk 
mendiagnosa dan mengisolasi kegagalan sistem.

 Kontrol dari peralatan khusus semacam peralatan 
channel satelit.



 Berkaitan dengan panggilan, kedua telepon sedang 
tidak dipergunakan (onhook). Panggilan dimulai  bila  
suatu pesawat telepon diangkat gagangnya, yang 
secara otomatis disinyalkan ke switch kantor.

 Switch  memberi respon  melalui bunyi dial yang 
terdengar, memberi tanda pada pesawat bahwa 
nomor-nomor tertentu bisa ditekan.

 Pemanggil menekan nomor, yang dikomunikasikan 
sebagai alamat yang dipanggil kepada switch.

 Bila pesawat yang dipanggil tidak sibuk, switch 
menyiagakan pesawat akan adanya panggilan yang 
datang dengan cara mengirim sinyal dering, sehingga 
telepon berdering.



 Feedback  disediakaan untuk pesawat pemanggil oleh 
switch, dengan proses :
o Bila pesawat yang dipanggil tidak sibuk, switch mengembalikan 

bunyi dering yang terdengar oleh pemanggil sementara sinyal 
dering dikirim ke pesawat yang dipanggil.

o Bila pesawat yang  dipanggil sedang sibuk, switch mengirimkan 
sinyal sibuk ke pemanggil.

o Bila panggilan tidak lengkap, switch mengirim suatu pesan 
‘reorder’ ke pemanggil.

 Pihak  yang dipanggil menerima panggilan dengan 
mengangkat gagang telepon, yang secara otomatis 
disinyalkan ke switch.

 Switch menghentikan sinyal dering dan bunyi dering, serta 
menetapkan koneksi dintara dua pesawat.

 Koneksi dihentikan bila kedua pelanggan meletakkan 
gagang telepon.



 Switch utama mencari trunk interswitch yang 
idle, mengirim tanda tidak sibuk kepada trunk, 
dan meminta register digit pada ujung yang 
terjauh, sehingga alamat yang dituju bisa 
dikomunikasikan.

 Switch ujung mengirim sinyal tidak sibuk, 
yang disebut juga dengan ‘wink’ (kedipan). Ini 
menunjukkan bahwa register dalam keadaan 
siap.

 Switch utama mengirim digit alamat ke switch 
ujung.



 Pensinyalan satu channel 

 Pensinyalan Inband 

 Pensinyalan Out of band



 Laju transfer rate yang terbatas

 Delay  antara  memasukkan nomor (dialing) 
dan connection

 Mengatasi dengan menggunakan common 
channel signaling



 Mode Asosiasi (Associated)

 Mode Tak Asosiasi (Diassociated)



 Dioptimalkan  untuk  digunakan dalam jaringan 
telekomunikasi digital bersama dengan pertukaran program 
kendali yang juga tersimpan dalam digital, dengan 
menggunakan channel digital 64 kbps.

 Dirancang untuk memenuhi persyaratan pengalihan 
informasi baik saat ini maupun di masa mendatang 
terutama untuk kendali panggilan, kendali dari jauh, 
manajemen dan pemeliharaan.

 Dirancang sebagai alat yang handal untuk pengalihan 
informasi dalam suatu rangkaian deretan yang benar dan 
tidak sampai hilang atau terduplikasi.

 Sesuai untuk operasi sepanjang channel analog serta pada 
kecepatan di bawah 62 kbps.

 Sesuai  digunakan untuk jaringan ujung ke ujung dan 
jaringan satelit.



 Titik Pensinyalan (TS) artinya Suatu poin 
dalam jaringan yang dapat menangani kontrol 
pesan SS7

 Titik-titik pengalih pensinyalan (TPS) artinya 
Sebuah signaling point yang dapat menjadi 
routing control messages

 Jalur Pensinyalan artinya Jalur data yang  
menghubungkan titik pensinyalan



 Kapasitas TPS : meliputi jumlah jalur 
pensinyalan yang bias dikendalikan oleh TPS, 
waktu pengalihan pesan  pensinyalan, serta 
pesan kapasitas laju penyelesaian.

 Kinerja Jaringan : meliputi jumlah TS dan 
penundaan pensinyalan.

 Ketersediaan dan keandalan mengukur kemam 
puan jaringan dalam menyediakan layanan 
saat terjadi kegagalan TPS.



 Data ditransmisikan dalam bentuk Paket pendek. Batas 
pada Paket panjangnya 1000 octet (byte). 

 Bila sumber memiliki pesan yang lebih  panjang  untuk  
dikirim, pesan-pesan tersebut terpecah menjadi 
deretan Paket.

 Masing-masing Paket berisikan sebagian (atau semua 
untuk pesan pendek). Data memakai plus beberapa 
informasi kendali. 

 Informasi kendali, pada jumlah minimum, mencakup 
informasi jaringan agar mampu mengarahkan Paket 
disepanjang jaringan dan mengirimkannya ke tujuan 
yang dimaksud. 

 Pada masing-masing simpul dalam rute Paket 
diterima.



 Jalur efisiensi yang lebih besar

 Jaringan Paket switching mampu 
menampilkan konversi rate data

 Saat lalu lintas pada jaringan circuit switching 
mulai penuh, beberapa panggilan yang 
dilakukan dibloking

 Diberlakukannya skala prioritas



 Stasiun memecah pesan panjang menjadi 
paket-paket 

 Paket dihandle dalam dua cara 

• Datagram

 Setiap paket diperlakukan secara independent

 Paket dapat mengambil setiap rute praktis

 Paket mungkin datang tidak sesuai urutan

 Paket mungkin dapat menghilang

 Tergantung pada receiver untuk mengurutkan paket 
dan mengembalikan paket yang hilang.



• Virtual
 Membangun perencanaan rute sebelum 

mengirimkan paket

 Panggilan permintaan dan panggilan penerimaan 
paket membangun koneksi handshake) 

 Masing-masing paket terdiri dari sebuah pengenal 
virtual circuit bukan sebuah     alamat tujuan

 Tidak ada keputusan routing yang diperlukan untuk 
setiap paket

 Mengosongkan permintaan untuk menggagalkan 
circuit

 Bukan sebuah jalur yang bersifat dedicated



Pengiriman data berdasarkan paket

Jalur data dan sinyal yang terpisah



 Virtual circuits :
• Jaringan dapat menyediakan sequencing dan kontrol 

error

• Paket diteruskan lebih cepat sehingga tidak perlu 
membuat keputusan routing

• Kurang reliable karena hilangnya sebuah node 
menyebabkan hilangnya seluruh circuit yang melaluinya

 Datagram :
• Tidak memerlukan fase call setup sehingga lebih baik jika 

paketnya sedikit

• Lebih flexible karena routing dapat digunakan untuk 
menghindari tabrakan dalam jaringan



 X.25 adalah protokol standar untuk interface di 
antara suatu ujung dengan jaringan switching. 

 tahun 1970, dimulai penelitian mengenai bentuk 
arsitektur baru untuk komuniksi data digital jarak 
jauh yaitu : Paket switching. 

 Meskipun teknologi Paket switching telah 
berkembang secara substansial sejak saat itu, 
ditandai dengan adanya 
• teknologi data Paket switching secara fundamental saat 

ini sama dengan jaringan diawal tahun 70-an, 
• Paket switching menyisakan salah satu dari sedikit 

teknologi-teknologi yang   efektif   untuk   komunikasi 
jarak jauh.



 Untuk  circuit  switching, terdapat sejumlah 
penundaan tertentu sebelum pesan dapat dikirim. 

 Pertama sinyal permintaan panggilan dikirim 
sepanjang jaringan, untuk menyusun koneksi dengan 
station tujuan. 

 Bila station tujuan tidak dalam keadaan sibuk, sinyal 
penerima panggilan kembali.

 Perlu dicatat bahwa penundaan pengolahan terjadi 
pada setiap pengolahan simpul selama permintaan 
panggilan dilakukan. 

 Saat kembali proses ini tidak diperlukan karena 
koneksi sudah dibangun. 

 Setelah pembangunan koneksi, pesan dikirim dalam 
bentuk blok tunggal, tanpa penundaan yang nyata 
pada simpul-simpul switching



Deretan Paket

Pewaktuan untuk circuit-switching dan 
paket switching



 Salah satu karakteristik terpenting dari jaringan paket switching 
adalah apakah menggunakan datagram atau sircuit virtual. 

 Sebenarnya terdapat dua dimensi dari karakteristik ini, pada 
interface di antara suatu station dan  sebuah simpul, Jaringan 
dapat menyediakan baik layanan yang berorientasi koneksi atau 
layanan yang tanpa koneksi dengan layanan yang berorientasi 
koneksi, dengan layanan yang berorientasi koneksi, suatu station 
mengeluarkan sebuah permintaan panggilan  untuk  menyusun 
koneksi logic dengan station yang lain. 

 Semua paket yang ditampilkan untuk jaringan diidentifikasikan 
sebagai milik koneksi logic tertentu serta diberi nomor yang 
berurutan.

 Jaringan berusaha untuk mengirimkan paket-paket sesuai dengan 
nomor urutannya, koneksi logic biasanya ditunjukkan sebagai 
suatu sirkuit virtual, sedangkan layanan yang berorientsi koneksi 
disebut sebagai external virtual sircuit service. 

 Sayangnya layanan ini benar-benar berbeda dengan konsep 
internal virtual circuit operation, salah satu contoh penting 
mengenai layanan eksternal ini adalah X.25.




