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روش هاي كنترل دسترسي به محيط

ﻻيه پيوند داده درشبكه هاي محلي
♦ دركانال هاي پخشي چنانچه چندين ايستگاه همزمان ارسال دارند مشكل تداخل
قاب هاي ارسالي وجود دارد
– مسئله اصلي :
• تخصيص كانال به كاربران
• تشخيص تداخل و رفع آن
♦ زيرﻻيه هاي ﻻيه پيوند داده :
– زيرﻻيه كنترل اتصال منطقي (Logical Link Control) LLC
– زير ﻻيه دسترسي به محيط(Medium Access Control) MAC

♦ كنترل مركزي
• يك كنترلكننده مركزي در شبكه وجود دارد كه بركل شبكه نظارت دارد.
• هر ايستگاه قبل از ارسال اطﻼعات نياز به اخذ مجوز از كنترلكننده مركزي دارد.
• مثال  :پروتكلهاي سوئيچينگ مداري،
♦ كنترل تصادفي
– هر ايستگاهي در شبكه قادر به ارسال درهرلحظه دلخواه ميباشد
– مثالALOHA :و ، CSMA/CDحلقه برش بندي شده

پروتكل ALOHA

روش هاي كنترل دسترسي به محيط
♦ كنترل توزيعي
• هر ايستگاه براي ارسال اطﻼعات نياز به دريافت نشانه دارد.
• نشانه در بين ايستگاهها توزيع ميشود.
• هنگاميكه ايستگاهي نشانه را دراختيار دارد ،اطﻼعات خود را ارسال ميدارد
و سپس نشانه را آزاد مي كند
• مثال  :پروتكلهايي نظير حلقه نشانه )(Token Ringو گذرگاه
نشانه)(Token Bus

♦ از نوع كنترل تصادفي
♦ اين پروتكل در سال  ١٩٧٠توسط آقاي نورمن آبرامسون و همكـارانش در دانشـگاه
هاوايي ارائه گرديد
♦ دونوع پروتكل :ALOHA
– پروتكل  ALOHAخالص
• هركاربردرهرلحظه اجازه ارسال دارد
• بعداز ارسال كانال بررسي شده ودرصورت وقوع تداخل مجددا ارسال مـي
شود
• حداكثر بهره وري كانال  ١٨درصد

١

سركشي) (Pollingو TDMA

پروتكل ALOHA

پروتكل  ALOHAخالص

– پروتكل  ALOHAبرش بندي شده
• زمان به برش هاي ثابتي تقسيم بندي شده
• هركاربر فقط درشروع برش هاي زماني حق ارسال دارد
• بهره وري كانال دو برابر مي شود )حداكثر  ٣٦درصد(

قاب سالم
قاب تداخل يافته

پروتكل سركشي )(Polling
♦ از نوع كنترل مركزي است
♦ ين ايستگاهها و كنترلكننده مركزي ،دو كانال وجود دارد.
– كانال داخل باند

پروتكل سركشي )(Polling
♦ دونوع روش سركشي
– سركشي چرخشي )(Roll Call Polling
– سركشي هاب )(Hub Polling

• براي تبادل اطﻼعات و دادههاي ارسالي بين ايستگاهها استفاده ميشود.
– كانال خارج باند
• براي ارسال پيامهاي كنترلي و نشانه بين ايستگاهها

پروتكل سركشي هاب
• ايستگاه مركزي ابتدا نشانه را به باﻻترين ايستگاه ) ايستگاه شماره  (Nتحويل ميدهد.
• چنانچــه ايســتگاه شــماره  Nاطﻼعــاتي بــراي ارســال داشــت ،اطﻼعــات خــود را
ارسال ميدارد و در پايان ارسال ،نشانه را بـه ايسـتگاه مجـاور خـود )ايسـتگاه (N-1
ارسال ميكند.
• اين روند آنقدر ادامه پيدا ميكند تا دوباره نشانه بـه ايسـتگاه مركـزي برسـد و يـك
سيكل ارسال كامل شود.
• كاهش تاخير ارسال
• افزايش بهره وري كانال

٢

پروتكل CSMA

پروتكل CSMA
 -٢مدل غير مصر

♦ در اين پروتكل ابتدا وجود سيگنال حامل حس شده و سپس ارسال صورت مي گيرد

• اگر كانال اشغال باشد يك مدت تصادفي صبر كرده و مجدد سعي مي كند

–  -١مدل  ١٠٠در  ١٠٠مصر

–  -٣مدل  pدر صد مصر

• كانال بصورت مداوم براي ارسال چك مي شود

• زمان به قطعاتي تقسيم مي شود

• با مشاهده فركانس حامل بسته ارسال مي شود.

• اگر در ابتداي هر قطعه فركانس حامل مشاده شود بـا احتمـال  Pارسـال مـي

• اگر تداخل رخ دهد مدت زمان تصادفي صبر كرده و مجدد سعي مي كند

كنيم
• اگر كانال اشغال باشد يك مدت تصادفي صبر كرده و مجدد سعي مي كند

پروتكل  CSMAبا قابليت كشف تداخل )(CSMA/CD

CSMA.CD11.swf

♦ در پروتكل  CSMA/CDچنانچـه حـين ارسـال ايسـتگاهي متوجـه وقـوع تـداخل
گردد،بﻼفاصله ارسال قاب را قطع مينمايد.
– باعث صرفهجويي درزمان و پهناي باند ميگردد.
♦ سه وضعيت كاري هر ايستگاه:
• وضعيت ارسال

قاب هاي تداخليافته

• وضعيت بي كار

زمان

• وضعيت مجادله

وضعيت بيكار وضعيت ارسال

وضعيت مجادله

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با
كانال اشتراكي

csma cd 1.swf

استانداردهاي انتقال اطﻼعات بر روي كانال مشترك و مديريت كانال
استانداردهاي سري IEEE 802.X
IEEE 802.1
 IEEE 802.1يك پروتكل شبكه نيست بلكه استانداردي شامل يكسري تعاريف ،
تشريح برخي از روشها و مقدمهاي در مورد مجموعة استانداردها است .همچنين طريقة
دسترسي به سرويسهاي تعريف شده در هر استاندارد و نكات فني در مورد پروتكلهايي
كه  IEEEبراي شبكه ها ارائه كرده  ،در اين استاندارد تشريح شده است.

١٨

٣

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال اشتراكي

 IEEE 802.2يك زيرﻻيه به نام  LLCتعريف كرده است تا
اوﻻً جزئيات سخت افزاري و توپولوژي شبكه را پنهان كند؛ )يعني با استفاده از اين
زيرﻻيه  ،شبكه هاي محلي با توپولوژيهاي متفاوت همگي از لحاظ سرويسهايي كه به ﻻية
باﻻتر ارائه ميدهند  ،يكسان سازي خواهند شد(.
ثاني ًا با استفاده از اين زيرﻻيه سرويس انتقال فريمها مطمئن خواهد شد  ،به گونه اي كه
ضمن شماره گذاري فريمها  ،براي آنها پيغام تصديق مبادله شده و بر روي جريان فريمها
نظارت ميشود.
١٩

ﻻيه هاي Ethernet

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال اشتراكي
 : IEEE 802.3استاندارد شبكههاي محلي باس

• تعريف اين استاندارد براي شبكههاي كانال مشترك با توپولوژي باس
• مديريت كانال به روش Carrier Sense Multiple Access / : CSMA/CD
Collision Detection

٢٢

 : IEEE 802.3استاندارد شبكههاي محلي باس
روش :CSMA/CD
• گوش دادن ايستگاه متقاضي ارسال فريم به كانال
• در صورت آزاد بودن كانال آغاز ارسال فريم
• اشغال بودن كانال توسط ايستگاه ديگر نتيجتا منتظر شدن تا اتمام ارسال و در
صورت آزاد شدن كانال شروع ارسال فريم نتيجتا احتمال تصادم سيگنال به دليل
منتظر بودن ايستگاههاي ديگر جهت ارسال فريم
•

٢٣

۴

 : IEEE 802.3استاندارد شبكههاي محلي باس
•جهت كشف سريع تصادم  :گوش دادن به كانال هنگام ارسال فريم تا در صورت
بروز تصادم ارسال فريم متوقف گردد
• مواجهشدن ايستگاه آغازكننده ارسال با تصادم نتيجتا توليد عدد تصادفي توسط
ايستگاه و توقف ارسال فريم به مدت عدد تصادفي و گوش دادن به خط
• توليد سيگنال نويز روي كانال هنگام آگاهي هر ايستگاه از تصادم جهت اطﻼع
ايستگاههاي ديگر

 CSMA/CDروش

 : IEEE 802.3استاندارد شبكههاي محلي باس

سوابل مهم آنست كه اگر دو ايستگاه دقيقا در زمان  T0شروع به ار سال نمايند ،چقدر
طول ميكشد تا تصادم كشف شود ؟ جواب اين سوال از برخي جهات حياتي است.
مدت زمان كشف تصادم به پارامتر تاخير انتشار سيگنال بستگي دارد.در يك شبكه باي
اگر تاخير انتشار در كل كانال tثانيه باشد ،در بدترين حالت به اندازه  t2ثانيه طول مي
كشد تا نصادم كشف شود .

٢٥

روش CSMA/CD

روش CSMA/CD
اين شكل فرض شده كه ايستگاه Aبا خالي ديدن كانال شروع به ارسال فريم بنمايد .تا
رسيدن سيگنال منتشر شده به ايستگاه  Bدر انتها كانال t ،ثانيه طول مي گشد .اگر در
همين لحظه ايستگاه Bبا خالي ديدن كانال شروع به ارسال فريم خود كند ،تصادم پيش
خواهد آمد .بات كشف سريع تصادم ،ايستگاه Bشروع به توليد نويز مي كند و tپانيه
ديگر طول خواهد كشيد تا ايستگاه Aاز اين قضيه مطلع شده و ارسال فريم را قطع كند
.

راندمان كانال در استاندارد IEEE 802.3

روش CSMA/CD
به عنوان مثال اگر طول كانل را هزار متر ونرخ ارسال را Mbps١٠٠در نظر بگيريم

•  : Fطول فريم بر حسب بيت

،در زمان 2rكه معادل ده ميكرهثانيه است ،ايستگاه ،Aهزار بيت از فريم خود را ارسال

•  : Bپهناي باند كانال

كرده كه بدليل عدم اطﻼع از تصادم بايد آنرا مجدداً ارسال كند

•  : Cسرعت انتشار
•  : Lطول كانال

•  : eعدد نپرين ) (2.718.....

 سرعت انتشار امواج الكترو مغناطيس در سيم مسي  ٢٠٠٠٠٠٠٠٠متر برثانيه است و
به ازاي هر  ١٠٠٠متر  ٥ميكرو ثانيه تاخير انتشار دارد

• كاهش طول فريم

٣٠

۵

كاهش راندمان كانال

• افزايش طول كانال

كاهش راندمان كانال

• افزايش نرخ ارسال

كاهش راندمان كانال

مشخصات فزيكي استاندارد IEEE 802.3بطور
خﻼصه عبارت است از :
سرعت  ١٠:مگابيت بر پانيه

كدينگ”:منچستر”

قالب فريم داده در استاندارد IEEE802.3
فيلد  :PADطبق استاندارد  ، IEEE802.3فريمها ارسالي حد اقل  ٦٤بايت طول
داشته باشد بنا براين اگر اندازه كل فريم از  ٦٤بايت كمتر بود بايد در قسمت PAD

سطوح ولتاژ _+0.85v:
كانال  :كابل كواكس  ٥٠اهم يا زوج سيم

آنقدر صفر اضافه شود تا فريم به  ٦٤بايت برسد

حد اكثر طول كانال  ٥٠٠متر با كابل كواكس ضخيم و  ١٨٥متر با
كابل كواكس نازك و  ١٠٠متر با زوج سيم )براي افزايش طول
كابل به)“تكرار كننده”نياز است .با استفاده از تكرار كننده حداكثر
طول كابل تا 2.5كيلومتر قابل افزايش است (.

قالب فريم داده در استاندارد
شركت  Intel,Xerox,DECيك پياده سازي عملي از اين استاندارد را كه به نام
اترنت مشهور است ،ارئه اترنت كامﻼ ساز گار با  IEEE802.3است با اين تفاوت
كه ساختار فريم در اترنت با يك اختﻼف جزئي به صورت زير است:

آدرس در اترنت
♦ هر كارت شبكه داراي يك آدرس منحصر به فرد دارد كه به آن آدرس  MACگفته
مي شود.
♦ اين آدرس  ٤٨بيت است.
♦ ) ٢٤(٢٣-٠بيت اول شماره سريال،
♦ ) ٢٢(٤٥-٢٤بيت بعدي شماره شناسايي توليد كننده
♦ ) ٢(٤٦-٤٧بيت آخري مربوط به نوع است.
– بيت  ٠ = ٤٦ادرس توسط مدير شبكه ست شده و خارج شبكه ارزشي ندارد
– بيت  ١ = ٤٦ادرس توسط  IEEEست شده و اعتبار جهاني دارد

تجهيزات اكتيو شبكه

انواع مدلهاي كابل كشي
♦ 10Base2

♦ هاب

♦ 10Base5

♦ سوئيچ
♦ هاب سوئيچ

♦ 10BaseT
♦ 10BaseF

۶

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي
Fast Ethernet
سرعت اين شبكه Mb/s ١٠٠است و داراي استاندارد U ٨٠٢.٣مي باشد و از پروتكل
CSMA/CDاستفاده مي كند.

100 Base TX :
اين فن آوري از  ٢زوج كابل )UTP (CAT - 5و ) Type-1)STPپشتيباني مي كند.
 100 Base TXدر حالت  full duplexداراي سرعت انتقال  Mb/s 200مي
باشد.

انواع physical layerدر Fast Ethernet :
100 Base T4 :
كابل مورد استفاده در نسخة CAT 3 , UTP 100 Base T4كه شامل  ٤زوج
سيم است  ،مي باشد.

٣٧

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي
100 Base T2 :
از  ٢زوج كابلهاي CAT 3و CAT 4يا UTP CAT 5استفاده مي شود.
100 Base fx :
در اينجا از كابل فيبرنوري براي مبادله اطﻼعات استفاده مي شود.

آن  ٦٢.٥ميكرون و روكش آن  ١٢٥ميكرون است و از كانكتور  SCو از توپولوژي
Point To Pointاستفاده مي كند.
٣٩

server , clientو همچنين اتصال Switchهاي Fast Ethernetبه يكديگر
مناسب است .سرعت آن Gb/s ١است و داراي استاندارد IEEE 802.3Uمي باشد
در حالت  half duplexاز پروتكل CSMA/CDاستفاده مي كندMedia .آن
فيبرنوري و سيم مسي مي باشد  .از )  (Quality Of Service) QoSپشتيباني مي
كند كه امكان مبادله صوت ,تصوير و داده روي گيگا بيت اترنت را فراهم مي آورد.
۴٠

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي
ﻻية اتصال فيزيكي :

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي
از چهار زوج UTP CAT-5با كانكتور  RJ-45به عنوان رسانه انتقال استفاده مي كند

براي انواع رسانه هاي انتقال به شرح زير است :
١٠٠٠ Base Lx :
براي امواج ليزري با طول موج بلند  (LW) 1300 nmبه روي فيبرهاي  SMFو
 MMFطراحي شده است .
١٠٠٠ Base SX :
از امواج ليزري با طول موج كوتاه  (SW) 850nmبه روي فيبر ) ) (MMFاستفاده
مي شود.

٧

اين تكنولوژي در سال  ١٩٩٨استاندارد شد و براي باﻻ بردن ميزان انتقال داده بين

و از عملكرد full duplexو half duplexپشتيباني مي كند.

كابل استاندارد براي اين شبكه يك زوج فيبرنوري Multi Modeمي باشد كه قطر هسته

۴١

Gigabit Ethernet

١٠٠٠ Base T :

و حداكثر طول آن ١٠٠متر مي باشد وبا استانداردab IEEE ٨٠٢.٣مشخص مي شود.
١٠٠٠ Base CX :
از استاندارد  IEEE802.3zاستفاده كرده و از دو جفت STPبه عنوان رسانه انتقال
با حداكثر طول ٢٥متر استفاده ميكند.

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي
پهناي باند مدال  :تعيين كننده پهناي باند يك كابل فيبرنوري است و با MHz*km

فيبرنوري چند حالته 1000Base SX :با استفاده از اين كابل داده ها را حداكثر تا

نمايش داده مي شود .هرچه سرعت داده ها افزايش مي يابد طول كابل كاهش پيدا مي

مسافت  ٢٥٠-٢٢٠متر و 1000Base LXبا استفاده از MMFداده ها را حداكثر تا

كند.

مسافت  ٥٠٠متر ارسال مي كند.

فيبرنوري تك حالته  :براي مخابره اطﻼعات در مسافتهاي طوﻻني با نور ليزري و طول

سيم مســي  1000Base T :از چهار جفت سيم به هم تابيده ) (UTPبا

موج nm ١٣٠٠استفاده مي شود1000Base LX .با استفاده از اين كابل مي تواند داده

حداكثر طول ١٠٠متر استفاده

ها را حداكثر تا m5000ارسال كنند.

مسافت كمتر  ٢٥متر استفاده مي كند .به منظور برآوردن سرعت Mb/s ١٠٠٠

مي كندBase CX ١٠٠٠ .از زوج سيم STPبراي

فركانس پالسها در كابل مسي MHz ٢٥٠است.
۴٣

استانداردهاي واسط شبكههاي محلي با كانال
اشتراكي

اترنت  ١٠گيگا بيت :

•در سال  ٢٠٠٢تصويب و ارائه شد.
•با نرخ  ١٠گيگا بيت كار مي كند
•ماهيت ارتباط صرفا دو طرفه است ).(Full Duplex
•كانال انتقال صرفا فيبر نوري است.
•قابليت بكارگيري در  LAN,MAN, RAN,WANدارد.
•قادر به انتقال اطﻼعات در فواصل بسيار طوﻻني هست.
•ﻻيه فيزيكي ماژوﻻر هست ونياز به تغيير سخت افزار نيست جهت كارﻻيه هاي باﻻتر نيست.
•با تمام استاندارد هاي قبلي خودش سازگار هست.
۴۵

switch simulation.swf

٨

ويژگي هاي يك سوئيچ
• هر ايستگاه دو لينك مستقل براي ارسال و دريافت با سوئيچ دارد
• در ورودي و خروجي هر پورت بافر وجود دارد.
• پس از انتقال فريم به بافر آدرس مقصد را پيدا كرده و آن را به بافر خروجي آن
پورت منتقل مي كند.
• قالب فريم ها هيچ تفاوتي ندارد.
• چون هر پورت به يك كامپيوتر وصل است هيچ رقابتي در اختصاص كانال وچود
ندارد.
• سويچ ها مي توانند هم به صورت متقارن و نامتقارن باشد١٠).و ١٠٠و (١٠٠٠
۴۶

02_hub.swf

03_switch.swf

hubsimulation

انواع سوئيچ -ادامه

انواع سوئيچ -ادامه

سوئيچ هاي store &forward
• پس از انتقال فريم به بافر كد كشف خطا بررسي مي شود و در صورت اشكال فريم
حذف مي شود.
•بر اساس آدرس مقصد آن را به بافر خروحي منتقل مي كند كه به صورت سريال به
ايستگاه مقصد منتقل مي شود.

سوئيچ هاي Cut-Through
•به محض دريافت  ٦بايت اول فريم آدرس را استخراج و بﻼ فاصله داده ها را روي
پورت خروجي قرار مي دهد.
•در اين نوع سوئيچ فريم ورودي از نظر صحت بررسي نمي شود.

۵١

انواع سوئيج -ادامه

cut store switch simulation.swf

سوئيچ هاي مختلط )هاب سوئيچ(
• اين سوئيچ ها حوزه تصادم را در حد محدود نگه مي دارد .هم ويژگي هاي
سوئيچ دارد و هم ويژگيهاي كانال مشترك.
• چند باس مشترك وجود دارد در هر باس ايستگاها به روش CSMA/CD
رقابت مي كنند.
• باس ها مستقل از هم هستند.
۵۴

٩

 : IEEE 802.4استاندارد شبكههاي محلي توكن
باس

ويژگي هاي كليدي اترنت سريع
• قالب فريم آن با مدل قبل خودش يكسان است.

• هدف اصلي ،پيادهسازي يك حلقة مجازي بر روي يك شبكه با توپولوژي باس

• در دو حالت  Half Dublexكه مبتي بر رقابت و تصادم هست Full

به گونهاي كه تصادم بر روي كانال بوجود نيايد

 Dublexبدون تصادم مبتني بر سوئيچ كار مي كند.

• استفاده همة ايستگاهها از كانال طبق يك روش سازمانيافته و حذف زمان تلف
شده هنگام بروز تصادم

• اترنت سريع خودش را با سوئيچ يا هاب سوئيچ تطبيق مي دهد

• تخمين زمان انتظار براي استفاده از كانال و ارسال فريم ) اگر  nايستگاه در
شبكه موجود و فعال باشد و هر ايستگاه فقط حق استفادة حداكثر  Tثانيه از كانال
را داشته باشد  ،در باﻻترين حد ترافيك  ،تاخير حداكثر  n.Tثانيه خواهد بود(.
۵۵

۵۶

 : IEEE 802.4استاندارد شبكههاي محلي
توكن باس

مثالي از حلقه منطقي
حلقه منطقي

روش كار:
• مطلع بودن هر ايستگاه از آدرس ايستگاه چپ و راست خود در حلقه

198

150

• ارسال يك فريم كنترلي به نام توكن به ايستگاه بعدي در حلقه بعد از اتمام ارسال

98

123

فريم توسط ايستگاه
• مجوز ارسال فريم بر روي كانال در صورت داشتن فريم كنترلي توكن
•عدم بروز تصادم
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حلقه مجازي بر
روي شبكه باس

234

14

244
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۵٧

 : IEEE 802.4استاندارد شبكههاي محلي
توكن باس

 : IEEE 802.5استاندارد شبكههاي محلي حلقه
• مختص توپولوژ حلقه
• دريافت فريمهاي داده از ايستگاه قبلي و ارسال آنها به ايستگاه بعدي
• دريافت فريم ارسالي هر ايستگاه توسط آن ايستگاه در نهايت
• تقويت و انتقال فريم توسط ايستگاههاي مياني
D

• ايجاد تأخير حداقل يك بيت هنگام انتقال يك فريم توسط هر ايستگاه
• حاﻻت ممكن هر ايستگاه :حالت ارسال
۵٩

١٠

۶٠

حالت شنود

حالت غيرفعال

 : IEEE 802.5استاندارد شبكههاي محلي
حلقه

token ring simulation.swf

مختل شدن كل حلقه در صورت خراب شدن يكي از ايستگاهها در شبكه حلقوي
راه حل :استفاده از ابزار MAU
• اتصال تمام كابلهاي شبكه از طريق MAU
• هنگام خرابي يك ايستگاه ،ورودي و خروجي آن ايستگاه توسط  MAUاتصال
كوتاه ميگردد.
MAU

۶١

١١

شبكه حلقه با Multi Access Unit :MAU

Token passing

Token passing

Token passing

Token passing

كاربرد جعبه تقسيم

كاربرد جعبه تقسيم
راه حل :

♦

مشكل:

♦

–

–

درصورت قطعي حلقه كل شبكه از كار

استفاده از جعبه تقسيم
•

مي افتد

در داخل جعبه چندين كليد وجود دارد براي اتصال يا قطع اتصال به كار مي
رود

•

چنانچه حلقه قطع شود و يا ايستگاهي از كار بيفتد ،كليد آزاد مـيشـود و در
نتيجه ايستگاه از حلقه خارج ميگردد.

•

ميتوان كليدهاي فوق را بهوسيله نرمافزار كنترل نمود
– امكان عيبيابي اتوماتيك شبكه فراهم ميآيد.

 : IEEE 802.5استاندارد شبكههاي محلي حلقه

MAU
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 : IEEE 802.5استاندارد شبكههاي محلي حلقه
بيت توكن :مشخص كننده توكن بودن فريم كه به ايستگاه اجازه ارسال مي دهد
بيت مانيتور :ايستگاه ناظر آن را  ١مي كند كه فريم بيش از يك بار در حلقه
نچرخد.

انواع فريم كنترلي در شبكههاي محلي حلقه
شماره

 ۰۰۰۰۰۰۱۰براي كشف محل پاره گي كانال
 ۰۰۰۰۰۰۱۱با ارسال آن را براي ناظر نامزد مي كند

٣بيت اولويت ٨ :سطح اولويت براي ارسال وجود دارد كه توكن اول اجازه ارسال

 ۰۰۰۰۰۱۰۰درخواست براي باز سازي حلقه

باﻻترين اولويت را مي دهد.

 ۰۰۰۰۰۱۰۱ايستگاه ناظر بوسيله اين حضور خود را به بقيه اعﻼم مي كند

٣بيت رزرو :ايستگاهي كه نمي تواند فريم خود را ارسال كند اولويت خود را در

 ۰۰۰۰۰۱۱۰ايستگاه پشتيبان ناظر بوسيله اين حضور خود را به بقيه اعﻼم مي كند

بيتهاي رزرو توكن رزرو ميكن بشرطي كه قبﻼ با اولويت باﻻتري رزرو نشده باشد
٧٢

١٢

عملكرد

 ۰۰۰۰۰۰۰۱ارسال براي آزمون ايستگاه هايي كه شماره يكسان در حلقه دارند

نام فريم
Duplicate address test
Beacon
Claim token
Purge
Active monitor present
Standby monitor present

مقايسة سه استاندارد معرفي شده براي شبكههاي محلي

مقايسة سه استاندارد معرفي شده براي شبكههاي محلي
٢

١

IEEE 802.4 – Token Bus

IEEE 802.3 - CSMA/CD

• وجود روال منظمتري نسبت به استاندارد  IEEE 802.3در دسترسي به كانال.

• عدم وجود قطعيت و روال منظم در دسترسي به كانال

• اولويتبندي فريمها و امكان ارسال همزمان و بﻼدرنگ صوت و تصوير در

• وجود تأخير بسيار كم در بار پايين و راندمان كانال مناسب

اولويت باﻻ

• راندمان پايين در بار باﻻ به دليل افزايش تصادم

• پيچيده بودن استاندارد در اولويت باﻻ و آنالوگ بودن قسمتي از سخت افزار

• كاهش راندمان كانال در سرعت باﻻ و كاهش طول فريم

• استفاده صحيح تر از كانال در بار باﻻ و با راندمان بهتر

• عدم وجود سطوح اولويت فريمها و ارسال صوت و تصوير در آن

• راندمان پائين براي فريمهاي با طول كوتاه.

• هزينة كم نصب و راهاندازي اين نوع شبكه
٧۴

٧٣

• قابل استفاده جهت سيستمهاي بﻼدرنگ

 : IEEE 802.6استاندارد شبكه هاي بين شهري
ًِDQDB

مقايسة سه استاندارد معرفي شده براي شبكههاي محلي
٣

IEEE 802.5 – Token Ring

• سخت افزار كامﻼً ديجيتال و عدم امكان تصادم.

• استانداردهاي بيان شده كارآيي ﻻزم را براي بكارگيري در شبكه هاي بين شهري
ندارند .مسئله زياد بودن طول كانال و تعداد بسيار زياد ايستگاها در شبكه MAN

• استفاده از كابلهاي زوج سيم يا فيبر نوري.

تاثير مخربي بر روي راندمان كانال دارد .لذا استاندارد ويژه اي مي طلبد.

• اولويتبندي براي فريمها و امكان ارسال همزمان و بﻼدرنگ صوت و تصوير با

• اين استاندارد ناحيه اي به وسعت  ١٦٠كيلومتر را با نرخ ارسال  ٤٤.٧٣٦مگابيت بر

اولويت باﻻ

ثانيه پوشش مي دهد.

• قابليت ارسال فريمهاي كوتاه بدون كمشدن راندمان كانال بصورت بحراني
• راندمان بسيار عالي در بار باﻻ ) .نزديك ( %١٠٠
• تأثير عملكرد بد ايستگاه ناظر بر روي كل شبكه
٧۵

• وجود تأخير ناچيز در بار پايين  ).حداقل معادل زمان  ٢٤بيت (

• با ظهور اترنت گيگا بيت ديگر از اين استاندارد استفاده نمي شود.
•
٧۶

 : IEEE 802.6استاندارد شبكه هاي بين شهري
ًِDQDB

•مبتي بر دو رشته فيبر نوري است.

• روي هر فيبر يك ماشين مولد سلول براي سنكرون كردن ايستگاه ها با يكديگر
عليرغم طول باﻻ
• هر سلول در ابتدا خالي و تا  ٤٤بايت داده را مي تواند حمل كند.
• )٩نه( بايت اول سلو ل سرآيند آن هست.
• هر ايستگاه ضمن دريافت سلول آن را تقويت كرده براي ديگري ارسال مي كند.
• امكان درج بيت هايي درون سلول ها مي باشد

 : IEEE 802.6استاندارد شبكه هاي بين شهري
ًِDQDB
•بيت هاي كنترلي هر سلول
•بيت اشغال  ١ :بودن اين بيت يعني سلول خالي نيست.
•بيت تقاضا :ايستگاه در صورت آزاد بودن سلول با  ١كردن اين بيت تقاضاي ارسال مي
كند.
•مسير ارسال
•چون مسير ارسال يك طرفه هست هر نود بايد تشخيص دهد كه گيرنده در چپ يا
راست او قرار دارد در شكل زير اگر در سمت چپ باشد بايد از باس  ١و گر نه از باس
 ٢استفاده كند.

٧٧

١٣

٧٨

 : IEEE 802.6استاندارد شبكه هاي بين شهري
ًِDQDB

 : IEEE 802.6استاندارد شبكه هاي بين شهري
ًِDQDB

•شمارنده RC
•هر نود با دريافت سلولي كه بيت تقاضاي آن  ١باشد به اين شمارنده يك واحد اضافه
ميكند بدين معني كه ايستگاه باﻻ دست تمايل به ارسال در باس مخالف دارد.
•شمارنده  : CDبه محض اينكه ايستگاهي خود تقاضاي ارسال داشته باشد  rcرا  cdكپي
مي كند و  rc=0مي كند .زيار مي خواهد بداند در زمان تقاضاي ارسال او چند ايستگاه
قبل از او تقاضا داشته اند وحق دارند زوتر ارسال كنند .با ارسال هر سلول روي باس يك
واحد از cdكم مي شود تا به صفر برسد در صورت نوبت او براي ارسال مي شود.
٧٩

١۴

•  RC=2و  CD=3يعني؟ ٣ :ايستگاه قبل و  ٢ايستگاه بعد از اين ايستگاه تقاضاي
ارسال داشته اند.
•ايراد اين استاندارد ٩ :بايت از هر سلول هدر هست كه تقريبا  ١٧درصد از پهناي باند
مفيد به هدر ميرود.

