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  پيشگفتارپيشگفتار

تابی که مختصر تابی که مختصر با توجه به چهار ترم تدريس درس شبکه های کامپيوتری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد کبا توجه به چهار ترم تدريس درس شبکه های کامپيوتری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ک
لذا جزوه حاضر که خالصه ای از مطالب را در لذا جزوه حاضر که خالصه ای از مطالب را در   ،،و مفيد برای دانشجويان رشته برق تدوين شده باشد در دسترس نيافتمو مفيد برای دانشجويان رشته برق تدوين شده باشد در دسترس نيافتم

  66در در   مجموعهمجموعه  ينيناا  گردآوری نمودم .گردآوری نمودم .  رفع نياز دانشجويان ، از کتب و منابع مختلفرفع نياز دانشجويان ، از کتب و منابع مختلفجهت جهت   بيان ميکندبيان ميکند  يک ساختار  سادهيک ساختار  ساده
  اينترنت بوده است.اينترنت بوده است.. مراجع مورد استفاده کتاب تننباوم و . مراجع مورد استفاده کتاب تننباوم و   شده استشده است  وریوریآآگرگر        OOSSIIاليه اليه   33فصل مربوط به فصل مربوط به 

که جهت تايپ و که جهت تايپ و به دليل مساعی به دليل مساعی   وميثم باقریوميثم باقری  محمدرضا کيان مهر و  جواد افشاریمحمدرضا کيان مهر و  جواد افشاری  الزم ميدانم از دانشجويان عزيز الزم ميدانم از دانشجويان عزيز 
نند پيشاپيش تشکر نند پيشاپيش تشکر ی رسای رساررويراستاری داشتند تشکر نموده و از کليه دانشجويان نيز که در جهت پر بارتر شدن آن مرا ياويراستاری داشتند تشکر نموده و از کليه دانشجويان نيز که در جهت پر بارتر شدن آن مرا يا

  کنم.کنم.
  8585بهاربهاربا تشکر با تشکر 
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  بخش اولبخش اول

  و مدلهای مرجعو مدلهای مرجع  مقدمهمقدمه
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 در ابتدا الزم است با برخی اصطالحات شبکه آشنا شويم.

 اند و تواناايی باه   که توسط کانالی ارتباطی به يکديگر متصل شدهبا آن است : گروهی از کامپيوترها و ابزارهای جانبی مرتبط شبكه

 های و ساير منابع شبکه را بين کاربران متعددی دارند.ی پروندهاشتراك گذار

 مايال ياا ياک     1کمتار از   یمحدوده دفتر يا بخشای از سااختمانها در وساعت    در می تواند : شبکهمحدوده شبكه از لحاظ وسعت

و  اسات فاصاله و تعاداد کااربران محادود     توانند سرعت داشته باشند ولی می ميلياردها بيت بر ثانيهاين شبکه تا حد  ايجاد شود کهکيلومتر 

را  km10کاه وساعتی تاا     MAN 2شاهری  های کالناين محدوده تا شبکه .شودگفته می LAN 1ها تنوع قراردادها را ندارند. به اين شبکه

کاه    WAN 4گساترده  هایشبکه . و نهايتاًقابل گسترش می باشد جويندو ايستگاه مديريت مرکزی بهره می 3از راه گزين وشامل می شود 

تنوع استانداردها و تجهيازات شابکه   غالباً ها شبکه دسته از شود. در اينوسعتی در حد کشور يا مجموعه کشورها يا بين المللی را شامل می

 . بسيار زياد است

 هاي زير تقسيم نمود.توان از لحاظ انتقال اطالعات به صورتها را ميشبكه 

هاای پخاش   آيناد در شابکه  ها سرويس گيرنده به حساب میيک سرويس دهنده بوده و بقيه قسمت که دارای هاي پخشي:ـ شبكه1

 .وغالباٌ ارتباط يک سويه است ها نيستگيرندهنيازی به اطمينان دريافت صحيح از طرف سرويس

امپيوترهاا نيسات تماام    هاای اختصاصای ياا سلساله مراتبای باين ک      دهندهها سرويسدر اين نوع شبکه هاي نظير به نظير:ـ شبكه2

کند کدام بخش از اطالعاتش برای کاربر در هر کامپيوتر مشخص می.کامپيوترها معادل هستند و هيچ کامپيوتری مسئول اداره شبکه نيست 

، نيااز  منای ها  در عين سهولت و مزايای سادگی دارای نواقصی نظير عادم اي شود. اين نوع شبکهکداميک از کاربران ديگر به اشتراك گذارده 

 دهنده در هر يک از ايستگاههای کاری هستند.های سرويسنياز به برنامه متمرکز ومديريت  امکانعدم  ،آموزش کاربران جهت استفاده  به

وظيفاه  دهناده اختصاصای وجاود دارد.    هاا چنادين سارويس   : در ايان ناوع شابکه   5دهنـده ـ مشـتري    هاي سـروي  ـ شبكه3

ها هار ايساتگاه کااری    در اين شبکه .باشدهای ايستگاههای کاری و انتقال و به اشتراك نهادن فايل میواستدريافت درخ ،6هادهندهسرويس

ها معايب نوع نظير باه نظيار   ها در عين محدوديتدر اين شبکه د.مند شود بهرهتوانبه صورت مشترك می ها دهندهعات سرويسالتنها از اط

 برطرف شده است.

 گردد که جهات انتقاال اطالعاات    شود به هر کانال مخابراتی اطالق مینيز گفته می 8طالح که رسانه انتقال:  اين اص7خط ارتباطي

 باشد.می 9بين دو کامپيوتر در نظر گرفته شده که شامل خطوط ارتباطی با سيم و بدون سيم

 های رتباط برقرار نمايد.  در برخی از شبکهتواند با ساير ابزارهای شبکه ا: هر نوع ابزاری که به شبکه متصل است و می10گره شبكه

در  تواند يک گره برای يک شبکه وسيع به حساب آيد.شود ولی خود يک شبکه محلی میمحلی اصطالح گره به ايستگاههای کاری گفته می

 حقيقت نقطه اتصال به شبکه را گره يا نود می نامند.

 حاوی اطالعات فرستنده گيرناده   ،پيام شود. هر بسته عالوه بر خودِستاده میها که از طريق يک شبکه فر: هر بلوکی از داده11بسته

ها در صورت لزوم در هنگام رسيدن به مقصد دوباره سااخته  ها ثابت يا متغير باشد. بستهتواند بنا به دادهاندازه بسته می .و کنترل خطا است

 شود.در مواردی که مفهوم خاصی دارند از اصطالح فريم نيز استفاده میاهاًشود و گگفته می 12هايی با طول ثابت سلولخواهد شد. به بسته

 داد معماری شبکه به ابتدا و انتهای بسته خاام  قرار ی خاص درمنظور به های اطالعاتی کهای از بيت: مجموعه13سرآيند و پسايند

 شوند.اضافه می

                                                           
1 _ Local Area Network   

2 _ Metropolitans Area Network 

3 _ Switch  

4 _ Wide Area Network 

5 _ Client  Server  

 6_ Server 
7 _ Link 

8 _ Medium 

9 _ Guided – Unguided  

10 _ Node 

11 _ Packet  

12 _ Cell 

13 _ header  - trailer 
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 هاا را  هاا، مساير گردانهاا دروازه   رارگيری ايستگاههای کاری گرهبندی فيزيکی محل ق، هم: نقشه يک شبکه1همبندي يا توپولوژي

 شوند.ای يا توری و درختگونه پيکربندی میهای گذرگاهی، حلقوی ستارهبندیها معموالً در همکند شبکهتشريح می

 گوينديا شبکه بندی می 2ای: اتصال چند شبکه نامتجانس و مختلف به هم را ارتباط بين شبکهبنديشبكه. 

 هاای  کاه در واقاع در شابکه    3دهد که در مقابال ميزباان  : در شبکه های گسترده بخشی از ساختار شبکه را تشکيل میزير شبكه

 کنند.ای توزيع شده است به کاربران اطالع رسانی میگسترده يک نوع  محيط شبکه

 ای از کاه مجموعاه  يک شبکه توزيع شاده اسات    درهای متفاوت های ماشيننامه جهت ارتباط بين اليه: يک توافق4قرارداد شبكه

 کند.های اضافه شده در هر اليه را تعيين میها و سرآيندهقوانين حاکم بر بسته و قالب

 باشاد. چنادين   : طرح يک شبکه شامل سخت افزار نرم افزار روشهای دساتيابی و قراردادهاای ماورد اساتفاده مای     5معماري شبكه

 های استاندارد توليدکنندگان عمده تعريف شده است.معماری مقبول شبکه توسط کميته

معمااری   IBMرا برای ارتباط کامپيوترها ايجااد نماود و    ISO/OSI( مدل هفت اليه ISOبه عنوان مثال سازمان بين المللی استانداردها)

SNA مثالً شرکت : باشدهای شبکه میبرخی از آنها شامل بخشی از قسمتکه  را طراحی نمودDARPA جموعاه قارارداد   مTCP/IP  را

های مرجع نيز گفتاه  های تعيين شده و مورد پذيرش مدلارائه نمود که ساختار اصلی شبکه های اينترنت می باشد به اين قوانين و معماری

 شود.می

 مشاابهی وجاود    دهد. در هر شبکه بين دو طرف فرستنده و گيرنده بايد الياه : هر بخشی از شبکه که وظيفه خاصی را ارائه میاليه

ای اساتوار  هاای الياه  ها بار اسااس مادل   های متناظر با هم ارتباط برقرار کنند، اغلب ساختارها و معماریداشته باشد که در ارتباط اين اليه

 هستند.

 

 :ای از وظايف که بيشتر آنها به دليال انتقاال اطالعاات حاصال مای شاوند       يک شبکه با مجموعهوظايف اليه هاي مختلف شبكه

 شود.ای از آنها اشاره میاجه است در زير به نمونهمو

 ا نوع ارتباط يک طرفه دو طرفه يا نيم دو طرفه بودن1

 ا کنترل خطا: هر گونه اعمالی که جهت به صفر رساندن احتمال وقوع خطا صورت گيرد يا آنها را در حاد قابال قباول کااهش دهاد.     2

های مخدوش ارسال مجدد بسته همچنين شخيص و يا تصحيح خطا را بر عهده دارند وهای کنترل خطا که تشامل افزودن بيت کنترل خطا

 در يک قرارداد ممکن است برای برخی کاربردها کنترل خطا وجود نداشته باشد. می باشد.

و همچناين   ايجاد انصااف  آن گيرد و هدفها در شبکه صورت میهر گونه اقدامی که جهت کنترل عبور و مرور بسته 6ا کنترل جريان3

نظارت در مبدا و مقصد يا از طرياق مسايريابی    اين وظيفه ممکن است در سطوح مختلف صورت گيرد مثالً ميباشد. هابهينه در انتقال بسته

 در شبکه 

 ها اطالعات جهت توليد بسته 7ا قطعه قطعه کردن و سر هم کردن4

 ا تسهيم سازی و استفاده مشترك از رسانه5

 تواناد  شاود کاه مای    داده هاای ديگار تحويال   ال که به عنوان محصول در هر اليه می تواند توليد شود و به الياه : هر عنصر فعنهاد

 افزاری مثل فايل به حساب آيد.های يک تراشه يا نرمافزاری مثل خروجیسخت

 ا خدمات مذکور انجاام شاود  ت دهدخدمات و سطح آن انجام می نوع هر اليه بسته به است که یيهاای از فعاليت: مجموعهعمليات. 

تاييد رسيد از عمليات الياه   -اعالم وصول پاسخ به درخواست  -درخواست آيد، ب میاحسبه  خدمات يک نوع مثالً برای ارسال اطالعات که

 شود.محسوب می

 انند قابال اعتمااد   تومیاين خدمات که وجود دارد اتصال بیو  : جهت اتصال به يک شبکه خدمات اتصال گراانواع خدمات اتصالي

 يا غيرقابل اعتماد باشند.

                                                           
1 _ Topology 

9_internetworking 

3_ Host 

4 _ protocol 

5 _ Architecture 

6 _ Flow control     
7 _ Segmentation & Reassembling 
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در مرحله اتصال به شبکه يک عمليات اتصال بايستی انجام و مورد قبول شبکه واقع شود وگرنه اتصال به شابکه انجاام    گرااتصالدر نوع 

 .پذيردنمی

 براين عمليات اتصال نياز نيست.بنا ،: هر زمان شبکه مورد نياز باشد امکان انتقال اطالعات وجود داردبدون اتصالدر نوع 

 در مقصد بايستی پس از دريافت بسته تائيديه ارسال گردد ولی در  نوع غير قابل اعتماد نياز به آن نيست. قابل اعتماددر نوع 

  

  

  

  های مرجع و استانداردهای شبکه:های مرجع و استانداردهای شبکه:آشنايی با مدلآشنايی با مدل
 شويم.شنا میآ هاهای اصلی آنهای مرجع مطرح را عنوان و با شاخصدر اين بخش مدل

 OSIمدل  (1
باه    Open System Interconnectionايجااد شاده اسات و مخفاف      1983اين مدل که توسط موسسه بين المللی اساتاندارد در  

که نحوه اتصال پيشنهادی و چهارچوب آن متعلق به يک شرکت يا موسسه توليد کنناده  است به آن معنا  ،باشدمعنای سيستم اتصال باز می

 باشد.به صورت عام می خاص نبوده و

تار خاود نظاارت دارد در اصال     هاای پاايين  که هر اليه باالتر بار روی الياه   تقسيم ميکند اليه 7اين مدل ارتباطات بين کامپيوتر را به 

اطالعات رد و بادل  های باالتر در تعامل بيشتر با دهند که به محتويات اطالعات کمتر بستگی دارد و اليهتر کارهايی انجام میهای پاييناليه

 شده هستند.

 عبارتند از: لی که برای ايجاد اليه ها رعايت و مورد توافق گرفتبه تصويب رسيدند و اصو در اين موسسه اين اليه ها پس از اجالسی

 باشد. وجود داشته ا اليه در صورتی ايجاد شود که به صورت عام نيازی برای ايجاد آن1

 ده و نتوان از آن برداشت متفاوت داشت.مشخص بوا وظيفه اليه دقيقا2ً

 المللی ديگر سنخيت داشته باشد.ها با استانداردهای بينا وظيفه اليه3

 ا نهاد هر اليه کمترين اطالعات الزم را داشته باشد.4

 ا نياز به قرار دادن وظايف متمايز در يک اليه نداشته باشد.5

ديگر استاندارد شود و به نحوه عمل در هر اليه به غير از کليات و عناوين توجهی نشاود   هایدر اين مدل سعی شده رابط هر اليه با اليه

 شود.اليه اين مدل به شرح زير است که به اختصار وظايف آن بيان می 7

Layer Function 

7. Application  

Allows user interaction and generation of data to 

be transmitted. Programs communicate with other 

programs at this level so it includes file transfers and 

transactions. 

6.Presentation 

Manages the way data is formatted or encoded for 

transfer. It may place data in an ASCII or EBCDIC 

format. 

5. Session 
Oversees dialogue between users. Establishes and 

oversees logical relationships set up between users. 

4. Transport 

Maintains quality of communication. Acts as the 

traffic cop making sure flow is orderly. Ensures 

message validity and integrity. 

3. Network 
Establishes a communication route between 

devices on different local networks. 

2. Data Link 
Puts messages together out of the stream of bits 

coming in and out of the wire or other media. It also 
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governs data flow. 

1. Physical The medium that carries data. 

 1-1جدول 

هاا پسات   هاای کااربردی باا شابکه شاامل ماديريت پايگااه داده       روش تعامل برناماه  که باالترين سطح مدل اين اليه(: 7اليه کاربردی)

 کند.پايانه را تعريف می مقلدهای الکترونيکی و برنامه

 کند.ها را تعريف میبندی نمايش تبديل و کد دهی داده(: روش قالب6اليه نمايش )

 دهد.  نگ می کند، اين اليه اعمال امنيتی اداری و برقراری ارتباط را نيز انجام می(: ارتباطات را هماه5اليه جلسه)

 کند و با انجام اعمال بررسی خطا بر اعتبار انتقال نظارت دارد.(: قراردادهای ساختار پيامها را تعريف می4اليه حمل يا انتقال )

 کنند.را ايفا نمی یميانی نقشرهاليه مربوط به دو پايانه مسير انتقال است و در نقاط گ 4اين 

 کند تا رسيدن اطالعات به گره مقصد صحيح را تضمين نمايد.ها را تعريف می(: قراردادهای مسير يابی داده3اليه شبکه)

 .بخشدها اعتبار میها به درستی جريان دادهای و کنترل جريان دادههای داده(: با همزمان سازی بلوك2اليه پيوند داده ها )

 کند.(: مکانيزم ارتباط با رسانه انتقال و سخت افزار رابط را تعريف می1اليه فيزيکی )

 

 
 1-1شكل

ها به صورت عماودی انتقاال   های اليه باالتر خود سرآيند يا پسايند مناسب با نوع قرارداد اضافه می نمايد. و اگر چه دادههر اليه بر داده

د و در پاياناه  يابا  شود تا از طريق اليه فيزيکی انتقال مای تر تحويل داده میهای پائينتنده دريافت به اليهيافته و از اليه کاربردی پايانه فرس

 ها به صورت افقی است.يابد ولی به صورت مجازی انتقال دادهگيرنده به طور عمودی از اليه فيزيکی دريافت و تا اليه کاربردی انتقال می

باشد هر چند در يک ارزيابی که در ادامه خواهد آمد ايان مادل  دارای   ها میارزيابی ساير مدل شاخص مناسبی برای OSIمدل مرجع 

 تنظيم شده  است. 3ا1هنوز کارکرد خاص خود را دارد. اين جزوه بر اساس سه اليه پايين  ولی باشدنقاط ضعفی می

   :TCP/IPمدل  (2
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 1970که در اواخر  است مجموعه ای از قراردادهای ارتباطی Transmission Control Protocol / Internet Protocolعنصر  

باشاد در باين ساال هاای     مای   ARPANETابداع شد اين مدل که تکامل يافته شبکه مؤسسه دفاعی آمريکا   DARPAتوسط شرکت 

کاار آن   آماد اسااس   تکميل و پس از يک تجربه در سازمان دفاعی که مالحظات خاص خود را دارد به صاورت همگاانی در   1988تا  1974

ای بود که دارای قابليت اطمينان باال بدون وابستگی به ماشينهای ميانی باشد به طور يکاه باا قطاع مطالعاه در اثار خرابای       بر شبکه مبتنی

 های شبکه همچنان مکالمه موجود حفظ شود.ماشين

يبانی شاده و بار روی کامپيوترهاای زياادی از جملاه      اين قرارداد توسط تعداد زيادی از توليد کنندگان و فروشندگان سخت افزار پشات 

کامپيوترهای شخصی تا کامپيوترهای بزرگ در دسترس است و از اين جهت به سرعت گسترش يافته است و اين قرارداد پايه اصلی اينترنت 

 باشد.می

اند. در اين مدل که با توجه باه شابکه   دهها بر اساس نيازهای اينترنت ايجاد شاين مدل در چهار اليه مختلف طراحی شده است که اليه

هاايی ايجااد   دهند ميزباان را شکل می یهايی که موجود هستند و انتقال اطالعاتزير شبکه دادناينترنت شکل گرفته است با فرض سازمان 

 های اين مدل عبارتند از: دهی به آنها را دارا باشند اليهشد که قدرت سرويس

 

 
 2-1شكل
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پسات الکترونيکای    FTPانتقاال فايال    Telnetهاای اولياه پاياناه مجاازی    مدل نظيرحاوی تمامی قراردادهای سطح باال : اليه كاربرد

SMTP  و مديريتSNMP برای نگاشت ميزبان  1نحوه نامگذاری دامنهمی باشد وDNS,  HTTP, NNTP    که قراردادهاای مخصاوص

 هستند تعريف نموده است.

اسات و جهات ايجااد ارتبااط نهادهاای همتاا در ميزباان منباع و مقصاد صاورت گرفتاه             OSIال مادل  : همانند اليه انتقاليه انتقال

بارای کاربردهاای غيار قابال      UDP3شده و گرا در نظر گرفته جهت انتقال اطالعات با قابليت اعتماد باال و بدون خطا و اتصال TCP2است.

 ريف گرديده است.اتصال که نيازمند کنترل جريان و خطا نيست تعاعتماد و بی

ها در هر شبکه و انتقال مستقل آنها به مقصد )بر روی شبکه ديگر( را بر عهده دارد. اليه زيار  : اين اليه اجازه ورود بستهاليه زير شبكه

يافات باه   محال در  IPهای ارساالی  شناخته می شود و برای بسته IPکند که به نام شبکه قالب استانداردی برای بسته و قرارداد تعريف می

 ها به صورت موقت و برخی دائمی هستند. IPبسته ضميمه شده که در کل شبکه شناخته شده و قابل مسيريابی است. برخی 

در اين مدل هر آنچه پس از اليه زير شبکه اتفاق می افتد را به عنوان اليه ميزبان فرض نموده است. درواقع اين مدل اين  :اليه ميزبان

 دارد.اماتی که جهت تعريف در شبکه الزم است به کاری ملزم نمیها را به جز الزبخش

 

 ATMمدل -3
ATM     به عنوان آخرين تکنولوژی در اتصال شبکه های ناهمگون وحتی جهت اجرأ درشبکه های کوچک با سرويس هاای متناوع هام

در نظار گرفتاه شاده     BISDNمجتماع  به عنوان بستر ارتباطی شبکه های ملی و بزرگ با سرويس هاای   ATM  اکنون مطرح می باشد.

 را مطالعه خواهيم نمود.  ATMاست و بهترين کانديدا برای اين شبکه های آرمانی است .در اين قسمت بطور مشروحتر اساس 

 

 1984عناوان گردياد ودرساال    ATMطارح   1983ازآزمايشگاه بل درساال  AT&T , CNET برای اولين بار در  : تاريخچه -3-1

گروههاای   1990کارعملی بروی آن شروع وجهت استانداردکردن آن کارهای عمده ای انجاام گرفات تاا اينکاه درساال       1درشرکت آلکاتل 

شاروع  ATMاه نمودند. هرچند در همين سالها که کار بار روی   ئارا ATMتوصيه ای برای   CCITTاز کميته های   13و  18مطالعاتی 

مر رسيد واين نگرانی برای سرمايه گذاران بوجود آمد که اين طرح که تا آن زماان  ثه دربرخی کارخانجات ب ISDN  2نتيجه طرح، شده بود

 برآياد وباازار رقابات را     ATMرترين وکارآمدترين طرح جهت سرويس های متنوع معرفی شده بود،  آيا می تواند از پس شابکه هاای   ثموُ

سرويسهای مجتمع دريک ارزيابی جديد باه دو قسامت باپهناای    يا شبکه های ديجيتال با ISDNبدست گيرد يانه؟ اين باعث شد که طرح 

-B)از رقباای اصالی درشابکه هاای     ATMتقسيم شود. به اين ترتيب طارح  (B-ISDN) باپهنای باند وسيع  و  (N- ISDN) م  باند ک

ISDN   .محسوب می شود) 

 

شابکه هاای ديجيتاالی باسارويس      که مخفف ISDNهرچند نام :   ISDNشبكه هاي ديجتيالي با سروي  هاي مجتمع  -3-2

آنچنان برروی زبان ها بود که برای همه يک کلمه ای آشنا شده باود. ولای بااافزايش نيازهاای روز      90 هههای مجتمع می باشد تا قبل از د

يااده  تا حدی از شهرت اين شبکه ها کاسته شد. اما در عمل اين شابکه هاا باه خااطر ساهولت پ      ATMافزون سرويس های متنوع وطرح  

انيه است. ولی عالوه بار تلفان   ثکيلوبيت بر 64چون اساس بستر آنها خطوط تلفنی با نرخ شده است سازی هم اکنون درآمريکا پياده سازی 

استفاده از کانالهای متعدد سرويس های ديگری نظير تلفن تصويری،  کنفرانسهای ازراه دور بعنوان سرويسهای باپهنای باند زياد ويا تلفان   با

ت کنتورهای آب وبرق بطور خودکار به عنوان سرويس های بانرخ کم درايان  ئاکس باپهنای باند متوسط وسيستم ها ی تله متری نظير قراوف

شبکه ها پوشش داده می شود.چون اساس ا ين شبکه ها برروی شبکه های ديجيتال است انعطاف پاذيری و قادرت تلفياق سارويس هاای      

کيلوبايات برثانياه    64اين شبکه ها کانال های مختلفی استاندارد شده است .که اساس کار بر روی کانالهاای  متعدد بيشتر خواهد بود. برای 

نمايش داده می شودو ياک کاناال    Bکيلوبيت برثانيه که با  64 هکيلو بيت برثانيه که شامل دوکانال مشاب 144گذارده شده است . نرخ پايه 

جهت کارهايی نظير کنترل تراکم وياا اطالعاات    Dشده است درنظر گرفته شده ا ست. کانال  مشخص Dمتعلق به سيگنالينگ که با حرف 

برای صوت  Bتعبيه شده است . يکی ازدو کانال    Bکاربران از دوکانال  ۀمربوط به سو ييچينگ ويا درصورت نياز ارسال پيامها حين استفاد

ثالً برای تلفن تصويری با استفاده از تکنيک های فشرده سازی تصوير راباه هماراه   و ديگری نيز جهت ارسال ديتا درنظر گرفته شده است . م

                                                           
1 _ Domain 

2 _ Transportation Control Protocol 

3 _ User  Datagram  Protocol 
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 3مگا بيت برثانيه وياا ) 1.5 3نيز که با نرخ  PRIاه سرويس هايی باحجم باالتر استاندارد نرخ اوليه ئصوت ازدوکانال عبور می دهند. برای ارا

 می باشد. کيلو برثانيه درنظر گرفته شده است( 64)که دراينجا   Dک کانالوي Bکانال  23مگابيت برثانيه درآمريکا ( که شامل  1.98

کاناال   هرچند اين شبکه ماهيتاً بصورت سوييچ مداری عمل می کند يعنی درابتدا ارتباط مبدا ومقصد بوجود می آيد و درطول ارتبااط، 

بسته ای که درآن پيامها درداخل بسته های اطال عاتی  هوجود شبکتنها برای دوکار بر در دو انتهای کانال مورد استفاده می باشد. ولی بااين 

نه تنها باه معنای تجماع     ISDNگردد نيز پوشش داده شود . ازاين روست که تجمع سرويس در  فته ودرمقصد به حال اوليه باز میقرار گر

ل همين دونوع سوييچ بسته ای وماداری نياز   ثسرويس های گوناگون نظير ويديو، صوت وديتا بلکه به معنی تجمع تکنولوژی های مختلف م

 می باشد.  

الً درصاورتی کاه دراثار    ثغير قابل انعطاف بودن اين شابکه هاا مای باشاد .ما      ATMدرمقابل شبکه های ISDNاز معايب شبکه های 

زطرف ديگر ازمنابع شابکه  پيشرفت تکنولوژی فشرده سازی کانال های بانرخ کمتر مورد نياز باشدتمام استا ندارها می بايست تعويض شود. ا

 امی است و يک کانال نمی تواند تغييرات ترافيک رادنبال کند. ئبه حد کافی استفاده نمی گرددچون ماهيت ارتباط ارتباط دا

 

3-3-ATM   درمقابلSTM  

وند در ( عمل می کنند يعنای کانالهاا بصاورت زماانی ترکياب مای شا       STMدرمد انتقال همزمان ) N-ISDNدرحاليکه شبکه ها ی 

ATM      که مخفف مد انتقال غير همزمان است ترکيب کانالها آماری می باشد . درحقيقت همين خاصايت شابکه هاایATM    اسات کاه

قدرت انعطاف پذيری آنها را افزايش واجازه داده است که ازمنابع به خوبی استفاده شود . يکی ازمشخصات شبکه هاای باسارويس مجتماع،    

درنظار بگياريم درايان     S(t)نرخ متغير می باشد . درصورتی که نرخ ارسال لحظه ای يک منباع اطالعااتی را     سرويس دهی ترافيک های با

 بصورت زير تعريف می گردد.  B(t) صورت کميت جهش 

)}({

)}(max{
)(

tSE

tS
tB  

 

 جهش   B متوسط ترافيک   نوع سرويس  

 2 کيلو بيت بر ثانيه 32 صوت

 10 کيلو بيت بر ثانيه1-100 دلیداده های ردوب

 10-1 کيلو بيت بر ثانيه 1-10 داده های يک طرفه

 3-2 کيلو بيت بر ثانيه 5/1-15 ويديو

 2-1 کيلو بيت بر ثانيه 15-150 تلويزيون با کيفيت باال

 2-1جدول 

 ۀاسات بطوريکاه بتاوان بهتارين بهار     به مفهوم تخصيص پهنای باند مطابق با نرخ لحظه ای به سرويس های مختلاف   2ترکيب آماری  

ميزان جهش برای برخی ترافياک هاا آورده شاده اسات.البته مشخصاات        1-2 ترکيبی رابرای ترافيک های جهشی بدست آورد . در جدول

ناد  ترافيکی با تحول تکنيک های فشرده سازی وکدينگ تغيير می کنند وغالباً اين تکنيک ها هرچند متوسط نرخ ارسال را کااهش مای ده  

مثالً برای زمانهايی که تغييرات عمده در تصوير رخ می دهد، بطور ناگهاانی نارخ ارساال افازايش      ولی جهش ترافيکی را نيز اضافه می کنند.

ابت است مجبور هساتيم جهاش ترافياک راتوساط بافرهاا وفيادبک باه مادار         ثچون ظرفيت کانال مورد استفاده STM  می يابد که درمد 

کيفيات سارويس دهای    ازال بايد کانالی که ظرفيت عبور برا ی حداکثر نرخ ارسال داشته باشادرا اساتفاده کنايم تاا     کدينگ کاهش دهيم وا

چون تخصيص کانال ها به طور مجازی صورت می گيرد . درلحظاتی که ياک منباع جهاش ترافيکای دارد     ATMکاسته نشود. ولی درمورد 

ه منابع ديگر درحالت حداکثر نرخ ارسال نيستند ) ضريب همزمانی هميشه کوچکتر می تواند ديتای خود را ارسال کند وچون درهمان لحظ

از يک است ( پس بدون بروز مشکلی مقدار اضافی ترافيک از کانال های ديگر عبور داده می شاود البتاه در ايان جاا تکنياک هاايی جهات        

 ترکيب آماری نشان داده است.  ۀنحو 3-1کنترل تراکم وجود دارد که در فصل های بعدی به آن اشاره می کنيم درشکل 
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 ATMتركيب آماري در  3-1شكل

 

   ATMساختار شبكه هاي  -3-4

را پوشش می دهد . درمدل پروتکل مرجاع   "شبکه"و  "ديتا لينک "يعنی 3و2 هتنها دوالي ATMشبکه های   OSIدرمقايسه با مدل 

ATM  هت،  ديده می شود نقش اين دو اليه را دو الياس  4-1که به صورت شکل  ATM  وAAL        ايفا مای کنناد البتاه درايان مادل، 

سيگنالنيگ،  ارسال ديتا وعمليات مديريت عملکرد شبکه را عهاده   هکه به ترتيب وظيفاندکنترل،  کاربردی و مديريت تعريف شده  صفحاتِ

 دار هستند.

 
 ATMل مرجع اليه اي مد 4-1شكل

 

فيزيکی جهت ارسال سيگنال درمحيط انتقال و سنکرونيزاسيون مبدا ء و مقصد عمل می کند اين اليه می تواند از اساتا   هدرحقيقت الي

 که يک پياده سازی برروی فيبر های نوری می باشد استفاده نمايد .   SONETنداردهای ديگر نظير 

باايتی تقسايم    48ت های ابتدايی وانتهايی به اطالعات رسيده ازاليه های باالتر پيام را به بسته های پس از اضافه کردن بي AALاليهُ  

می کند . اين اليه درحقيقت طوری اين تقسيم بندی رادر مبدا وبازسازی درمقصد را انجام می دهد که بسته های ازدسات رفتاه وياا دارای    

تحويل داده می شاوند   ATM  هبايتی سپس به الي 48می باشد .بسته های    OSIرمدل شبکه د هخطا مشخص شوند . اين اليه مشابه الي

مسير يابی وجلاوگيری از ايجااد تاراکم رابرعهاده      ۀبايت درابتدای آن وظيفه کنترل جريان ترافيک درشبکه،  نحو 5اين اليه با اضافه کردن 

 دارد. 

BW1 

BW2 

BW3<BW1+BW2 
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  بخش دومبخش دوم

    اليه فيزيکیاليه فيزيکی

 

  

  هاانتقال  داده  ..11
 م مخابراتی در حالت کلی به شکل زير استيک سيست

 

 

 

 

 
 

 1-2شكل 

کند يا يک گوشی تلفنی کاه صاوت گويناده را باه     کتر توليد میامثل يک ترمينال که کار ،شونددر مبدأ اطالعات ورودی شکل داده می

ماثال در ماورد    .آياد ال  مخابراتی در مای کند. در فرستنده اين اطالعات به فرم قابل ارسالی توسط سيگنشکل سيگنال الکتريکی تبديل می

اناد کاه در   ها به نوعی شکل داده شدهشود که اين سيگنال کاراکترها برای هر کاراکتر يک دسته سيگنال  متناسب با صفر و يک ارسال می

کند و در اثر اين انتقاال  می سيگنال ارسالی را حمل کهبين مبدأ و مقصد  ای استقابل ارسال باشد. محيط انتقال واسطه مخابراتیيک خط 

در  .کند که همان مدارات گيرنده هستندکند در مقصد ابتدا مداراتی اين سيگنال را دريافت میمقداری نويز و اعوجاج در سيگنال  ايجاد می

از مبدأ ارسال شده بودناد   مدارهای گيرنده سيگنال مخابراتی با فيلتر کردن و کاهش فرکانس به صورت سيگنالهايی با همان نوع که در ابتدا

تواند ديجيتال يا رقمی و يا آنالوگ و پيوساته باشاند بساته باه     های اوليه و سيگنال میشوند. منشأء دادهدرآمده و به مقصد تحويل داده می

 گيرد.  نوع سيستم اين تبديل آنالوگ به ديجيتال يا ديجيتال به آنالوگ در مبدأ يا مقصد انجام می

هاا آناالوگ ياا ديجيتاال     های الکتريکی يا نوری در آماده کاه ايان سايگنال    ها برای انتقال در شبکه به صورت سيگنالدهاطالعات يا دا

 اند.در حالت کلی تجهيزات واسطه برای اين منظور در شکل زير نشان داده شده .توانند باشندمی

در حاليکاه در ارساال آناالوگ     .شوند محادود اسات  ی ايجاد میهای ارسالی که در قالب الگوهای خاصدر ارسال ديجيتال تعداد سيگنال

 از:  ندهای ارسال آنالوگ عبارتهای زمان ندارد. ويژگیسيگنال ارسالی يک قالب مشخص در محدوده

 تواند محتوای داده آنالوگ يا ديجيتال داشته باشد.سيگنال می ●

 سيگنال است. هایجهت کاهش تضعيف در فواصل دور نياز به تقويت کننده ●

 شوند.می نيز ها باعث تقويت نويز و اغتشاشتقويت کننده ●

 های زير است: ا ارسال ديجيتال دارای ويژگی

 تواند داده آنالوگ يا ديجيتال داشته باشد و سيگنال  هم در اين نوع ارسال ديجيتال يا آنالوگ است.سيگنال می ●

 شود.تشاش کمتر باعث تغيير در اطالعات رسيده میسيگنال به دليل داشتن الگوهای مشخص با اغ ●

 ارسال نمايند.   به دليل تضعيف نياز به تکرار کننده است که سيگنال را دريافت الگوی ارسالی را تشخيص و آنرا مجدداً ●

 ارزانتر و نرخ بيشتر ارسال اطالعات  ●

 

 مبدا
 

سيستم 

 انتقال 

 

 فرستنده
 

 مقصد
 

 گيرنده
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  22--22شكل شكل 

  :  :  انواع ارسال و دريافت در يک سيتم مخابراتیانواع ارسال و دريافت در يک سيتم مخابراتی

 يک طرفه مانند تلويزيون  ا ارسال1

 ا ارسال نيمه دو طرفه مانند راديو 2

 ا ارسال تمام دو طرفه  مانند تلفن 3

 
  پهنای باند کانال و سيگنال :  پهنای باند کانال و سيگنال :  

هاای فرکاانس   پهنای باند سيگنال  بيشترين فرکانس موثری است که در سيگنال  وجود دارد. اگر طيف سيگنال  رسم شود سهم مولفه

يابد باه عناوان پهناای باناد سايگنال باه حسااب        شود که فرکانسی که قدرت در آن به نصف کاهش میمشخص می در شکل دهی سيگنال

 آيد.می

دهد در بقيه بانادهای فرکانسای کاناال باا تضاعيف محسوسای       پهنای باند کانال محدوده فرکانسی است که کانال به طور مؤثر عبور می

يد طوری عمل کرد که پهنای باند سيگنال  و کانال با هم سنخيت داشته باشاد، خاواهيم دياد    دهی سيگنال بابنابراين در شکل .روبرو است

 اين پهنای باند محدود باعث محدود شدن نرخ ارسال بيت خواهد شد.

  

 .رو هستيمدر هنگام ارسال حتماً با مسائل زير روبه::اثرات ناخواسته در ارسال دادهاثرات ناخواسته در ارسال داده

محيط انتشار با طی مسافت قدرت کاهش يافته به طوری که پس از طای مساافتی ممکان اسات     در اثر انتشار امواج در هر  :تضعيفا 1

 شود.سيگنال قابل دريافت نباشد يا نسبت به نويز از قدرت کمتری برخوردار باشد لذا تشخيص سيگنال غير ممکن می
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 3-2شكل 

البتاه در کاناال    شاود. يف دچاار تغييراتای ناخواساته مي   به دليل غير خطی بودن کانال شکل سيگنال عالوه بر تضع :اعوجاج تضعيفا 2

 کشايده  عمومااً پاالس   متفاوت دارد هابرای فرکانس یمختلفضعيف ت که شکل پاسخ فرکانسیخطی نيز به دليل وجود پهنای باند محدود و 

 شود.می 1هاکند که باعث تداخل بين سمبلو شکل آن تغيير می شده

 
 4-2شكل 

شاود کاه   و اين مشکل هنگامی مهام مای   دشوخير يک مشکل در انتقال اطالعات است که به دليل فاصله ايجاد می: تااعوجاج تاخيرا 3

گردد و نرخ ارسال بيات  شود. که باعث تداخل میهای مختلف تاخير متفاوت باشد که در خطوط سيم دار اين موضوع ديده میبرای فرکانس

 کند.را محدود می

 سايگنال ارساالی   الکتريکی يا نوری که به داليل ناشناخته يا ناخواسته به طور تصادفی باه سيگنالی ت است از : عباراغتشاش يا نويزا 4

و در اثار حارارت و تغييار عملکارد و تجهيازات دريافات کنناده ياا          نی باوده اضافه شده و قابل حذف نيستند. نويز باه صاورت اضاافه شاد    

هاای مجااور در   و يا در اثر هم شانوائی  از فرکاانس   ی يا منابع تشعشع ميدان الکترومغناطيسکننده، در اثر قطرات باران، امواج کيهانارسال

 حالتی که از کانالهای مخابراتی نويز ايجاد شود را عموماً تداخل گويند. .ممکن است ايجاد شوند يک سيم يا بين دو سيم مجاور

                                                           
1 _ISI: Inter Symbol Interference  



 16 

 
 5-2شكل 

 باشد که معمول آنرا بر واحد دسی بل می نامند. بيشترنويز  نتوا به توان سيگنالبايست نسبت جهت آشکارسازی می 

   (dB  دسی )بل
N

S
LogSNR 1010 

 
 1-2جدول 

 برابر بيشتر از نويز می باشد   1000دسی بل باشد يعنی سيگنال  30اگر اين نسبت 

 : های تلفنی و سيگنال  صحبتمشخصات کانال

 است.  KHZ 20تا  HZ20های فرکانس شامل شنوايی بين محدوده

 است. KHZ 7تا  HZ 100محدوده فرکانس ايجاد شده صحيت متداول بين 
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برابار    300يعنی بيشترين صدای قابل تحمال   ،بل استدسی 25شود و محدوده ديناميکی هرتز به زحمت شنيده می 600فرکانس زير 

تاا   HZ 300باين   را هاای صاحبت  تلفنای باا توجاه باه ويژگای     کمترين حد آستانه شنوايی در يک گوش طبيعی است.پهنای باناد کاناال   

HZ3400 اند. نسبت در نظر گرفتهSNR  دسی بل است. 30در تلفن جهت آشکار سازی 

 
 6-2شكل 

  نرخ ارسالی بيت: نرخ ارسالی بيت:   قوانين محدوديتقوانين محدوديت

mMبه آن معنی است که  سمبل بيت به ازای هر mامکان ارسال  با در يک کانال ديجيتال 2 امکان ارسال داشته باشاد در   سمبل

MLogBCعبارت است از   انيهال بر حسب بيت بر ثنصورت عدم وجود نويز ظرفيت کا 22   که در آنB باشد.  پهنای باند کانال می 

                                   ظرفياااااات کانااااااال را تعيااااااين ميکنااااااد.   شااااااانون رابطااااااه النااااااکادراغتشاااااااش وجااااااود بااااااا فاااااارض 

)N/S(BLogC  12                   
نسبت قدرت سيگنال  به ناويز انتهاای کاناال     S/Nبر حسب هرتز پهنای باند  و  Bظرفيت کانال بر حسب بيت بر ثانيه و  Cکه در آن 

 بيت بر ثانيه است.کيلو  31کند در يک کانال تلفنی با مشخصات داده شده حداکثر ارسال بيت باشد اين فرمول مشخص میمی

 

  ::TTrraannssmmiissssoonn  MMeeddiiaa  رسانه انتقالرسانه انتقال  ..22
توانند برای کااهش  ها میاند. و زوج سيم: شامل دو رشته سيم است که برای کاهش ميزان تداخل به دور هم پيچيده شدهوج سيمزـ 1

کند های حامل اصالعات جلوگيری می( که از تداخل به درون سيمShieldاليه حفاظ) از ،های امواج الکترومغناطيس از محيط خارجتداخل

ای کاه  ها باشد بيشتر باشد، کيفيات ارتبااط و فاصاله   تواند شامل يک دسته از زوج سيمهر چه سطح مقطع کابل که می .استفاده شده است

 شود.ارتباط مناسب داريم بيشتر می
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 7-2شكل 

هاا و  کنناد سارعت  کار می bps 19600و 14400و  9600، 4800، 2400، 1200های آسنکرون های بدون حفاظ در سرعتزوج سيم

وجود دارد کاه ناوع ارساال     5Cتا  1Cسطح  5شود و شود، چون ميزان نويز کاسته میای حاصل میکيفيت باالتر در شرايط خطوط اجازه

 کند.  یبه صورت سنکرون استاندارد م Kbps64تا

 مورد استفاده: اتصال مراکز تلفن به دفترهای اختصاصی 

ای هم محور قارار دارناد. از آنجائيکاه خطاوط انتقاال      ر اين کابل دو هادی انتقال به صورت استوانهد:ـ كابل كواكسيال)هم محور( 2

تواناد بار روی   اند و ميدان مغناطيسی میدهبستری برای امواج الکترومغناطيسی هستند اين ميدانها در اطراف سيم حامل سينگال پخش ش

شاود.  های هم محور عليرغم زوج سيم اين اثر به شدت کاسته مای شود. در کابلناميده می Crosstalkسيم ديگر اثر بگذارد که اثر تداخل 

جاد نويز و حساسيت به آن اي پوشش کند محصور است و اينسيم انتقال توسط دو اليه عايق و يک پوشش فلزی که نقش زمين را بازی می

 دهد.ها کاهش میرا در اين نوع کابل

 
 8-2شكل 

اهمای کاه نارخ ارساال بايش از       50هاای هام محاور    د از کابال نا کناشاغال مای   را مايل 10که وسعتی کمتر از  LANهای در شبکه

Mbps100به صورت تئوری تا  وMbps400 نسابت باه تاداخل در آنهاا زيااد اسات       و اين در حاليست که ايمنی  دگرددارند استفاده می

اهمی اساتفاده   75های هم محور از کابل CATVدهد چنانچه در ها اجازه استفاده آنها برای مقاصد تلويزيونی را میپهنای وسيع اين کابل

ايان روش پهناای باناد     .گرددارسال می FDMزمان و به صورت تقسيم فرکانس ها چندين کانال تلويزيونی به طور همشود در اين کابلمی

های بار روی هام   کند و بين آنها مقداری باند محافظ جهت عدم تداخل کانالبندی میمستقل تقسيم ( وکندترکوچکتر)کابل را به کانالهای 

 شود.تعبيه می

وگيری شود چون است چون در نصب آنها بايد دقت شود که از خم کردن شديد کابل جل آن اشکال مهم اين نوع کابل هزينه زياد نصب

خوردگی در کاابلی باعاث حاذف کامال ساينگال      گردد و چه بسا ممکن است پيچباعث تغيير امپدانس و انعکاس موج در آن نقطه )اکو( می

 گردد.

ای و باا اساتفاده از ساينگال ناوری صاورت      در فيبر نوری نحوه ارسال به طور کلی تغيير يافته و در يک محيط شيشه:ـ فيبر نوري 3

ای پالساتيکی باا ضاريب شکسات زيااد اساتفاده       است در هسته فيبار از شيشاه   لرد ساختمان فيبر نوری بسيار شبيه کابل کواکسياگيمی

اجازه انتقال در غاالف   ،شود در اثر انعکاس کلی نور در هستهگردد و غالف هسته از شيشه يا پالستيکی با ضريب شکست کم ساخته میمی
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رود. دو نوع عمده فيبرها تک مد و چند مد هستند در فيبرهای تک مد قطار  ته به عنوان بسته ارسال به کار میشود و از اين رو هسداده می

ياباد. در کابال چناد ماده باه دليال       ميکرون است به طوريکه تنها يک اشعه هم محور با کابل اجازه انتقال می 10تا  5هسته کوچک حدود 

د و شاو می  نسبت داده شود که به هر يک مد خاصداده میدرزوايای ديگر نيز  زه انتشار اشعهاجا -ميکرون 100تا  50-افزايش قطر هسته 

 از اين رو به فيبر چند مده مشهور هستند.

 
 8-2شكل 

 :اهاز خصوصيت مهم اين کابل
 ا پهنای باند وسيع تا حد ميليارد بيت بر ثانيه  1

 برابر کم شده است.  100ير تا ساله اخ 5ا هزينه توليد رو به کاهش نيز چنانچه در 2

 باشد.می Mbps 100شود و نرخ ارسال هر کابل فيبر را شامل می 144ا حجم کم اشغال شده، چنانچه کابل نيم اينچی 3

هاای  کنناد و از هاادی  های الکترومغناطيسی فيبرهای نوری انرژی را باه بيارون تشعشاع نمای    ا عدم حساسيت کلی نسبت به تداخل4

 اند.خته نشدهالکتريکی سا

چناين  توان استفاده نمود و هام از اطالعات ارسال شده بدون اطالع فرستنده و گيرنده نمی طوريکه هبها بسيار زياد است ا امنيت داده5

 باشد.نويز اطالعات بسيار کم می

 تواند افزايش يابد.ها از اين رو میباشد. و فواصل بين تکرار کنندها تلفات ارسال کم می6

  منابع کم قدرت نيز الزم می باشد. ا7

 
 9-2شكل 
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 2-2جدول 

1313 T,T,FT,FT  کنند.  به صورت ديجيتال عمل می که مشهورترين نوع فيبرهای نوری هستند 

1
T باشد خاصيت دو طارف باودن   می مگابايت بر ثانيه به صورت دو طرفه و مالتی پکلس زمانی 544/1: يک خط ديجيتال با نرخ ارسال

ارسال داده با يکديگر داشته باشند. خاصيت مالتی  Mbps  544/1توانند با سرعت بدين معناست که فرستنده و گيرنده به طور مستقل می

اشاته باشايم.   ها به صورت زماانی د بندی دادهدهد کانالهای مختلفی را به صورت يک سری تقسيمپلکس زمانی به معنی آنست که اجازه می

خواهيم داشات. ساه فااکتور باعاث توجاه زيااد باه ايان          536/1نال که در کل يک کا وجود دارد ایکيلوبيت بر ثانيه 64النکا 1T  ،24در 

 تکنولوژی شده است ) قيمت، قابليت اطمينان،   عملکرد(

که اين بسيار اقتصاادی   ،متمرکز شوند 1Tم بتوانند داخل يک خط مالتی پکلس آن اجازه می دهد خطوط با سرعت ک خاصيت قيمت: 

ر برابار از نظا   120با يک هزينه مسااوی   1Tبرای مثال يک خط   .رودپيش می 1Tها به سمت کاهش بيشتر خطوط است به طوريکه تعرفه

ساريعاً رو باه کااهش     ت آنصوتی ا بهتر است همچنين قيمت تجهيزا محدوده خط اختصاصی در  8تا  4نسبت به ل گناحجم و کيفيت سي

 شود. ها شکسته میاست و حتی در يک سال قيمت

گيری عملکرد در اين خطوط در کانالهای مخصوص تعبيه شده و از ايان رو نسابت باه مشاابه     ها، اندازهقابليت اطمينان تعميرات، تست

پاذيری کاه   شود، همچنين با انعطافجويی میزمانی که بايد مدار را قطع و به اين کارها پرداخت صرفهدر مدت  .لوگ بسيار مطلوبتر استآنا

را  تجهيازات کمتاری نيااز دارد از ايان رو سارويس سيساتم       1Tتوانند بای پس شوند.ها وجود دارد مسيرهای معيوب میدر مديريت کانال

 افزايد.کاهش و دستيابی و اطمينان را می

شود که بارای خطاوط باا سارعت کمتار      کانال باعث می 24است. تقسيم بندی زمانی آن به  1Tعملکرد خوب خطوط  ،سومين فاکتور

بيعات ديجيتاال آن نسابت باه خطاوط      ی به علت طاي. همچنين در اين خطوط نويز، هم شنووجود داشته باشد kbps 56امکان افزايش تا 

 رود.آنالوگ  از بين می

1FTتوانند چندين کانال  : در اين تعريف مشتريان میO-DS 64        1کيلوبيتی را باه طاور اختصااص داشاته باشاند در حاليکاه درT 

 .شودبرايشان اختصاص داده می N 64حسب تقاضای مشتريان خطوط    به اين صورت بر .را مشترك شوند O-DSکانال  24بايست می

 بايست بدهند.خط کامل را تنها می %60ای حدود شود هزينهرا شامل می 1Tباشد که نيمی از خطوط  N=12مثال اگر 

33 T,FT  عدم سرعت کافی خطوط اصلی صورت گرفته بتوسط در اين خطوط که برای مشکلYankee Group 28  1خطT  با هم

 .الزم است 1Tخط  28برای حالتهايی است که کمتر از  3FTدهد. را تشکيل می 3Tبه نام    bpsM44.736خط  يک ترکيب و

  

  سيم  سيم  ارسال بيارسال بي  --44

کند قرار دارد که در ارساال راه دور  سيم که از محيط جو برای ارسال استفاده میدر مقابل ارسال از طريق يک بستر ارتباطی، ارسال بی

ژگيهاای زيار   سايم دارای وي انواع اين ارتباطات به صورت مايکروويو، ماهواره، راديو مای باشاد تماام ارسااالت بای      .بسيار مورد استفاده است

 هستند.

 سال وجود ندارد.ارمکانيزم امنيت برای عدم توانايی دستيابی به اطالعات از طريق محيط   ●

 ميزان نرخ خطا باالست به دليل شرايط محيط  ●

 سهولت در گسترش با اضافه کردن تجهيزات گيرنده  ●

 . ل قرار گيردمحيط به عنوان خط ارتباطی است و بايد در طراحی مورد تجزيه و تحلي ●
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  ::ماهوارهماهواره--55

دهد به طور همزمان چندين کاناال ويادئويی،   ها و صوت را ارائه میهای زيادی از قبيل ويدئو، دادهسرويس ،تکنولوژی مخابرات ماهواره

ر مناطق مختلاف جهاان   تواند ارسال کند. و اين در يک سطح وسيعی دهای کامپيوتری را میهزارها کانال تلفن و ميليونها بيت بر ثانيه داده

 گيرد.در کشورهای مختلف صورت می

 
 10-2شكل 

سينگال ارسالی از ايستگاه زمينی را دريافت کرده و پس از تقويات باه    ماهوارهدهد که موقعيت ماهواره و زمين را نشان می 10-2شکل

 کند.روی زمين ارسال می

 
 11-2شكل 

وبروست که نسبت به آن ساکن باشد بنابراين ماهواره بايد در مدار خاصی به نام مدار ثابت ماهواره در صورتی همواره با ايستگاه زمينی ر

 دوران کند.  1زمينی 

 800در فاصاله  مادار  ای ماهواره با زمين يکسان باشاد وايان  سرعت زاويه درآن مداری که ماهواره بايد در آن واقع شود مداری است که

شود. به اين ترتيب تمام مدارات بر فراز خط استوا هستند کاه  گذرد واقع میکه از خط استوا میای کيلومتری از سطح زمين در صفحه 35،

 باشد.  به کمربند کالرك معروف است واقع است و رقابت شديدی در آينده در به دست آوردن موقعيت در آن می

تقويت و ارساال مجادد ساينگال را دارد.     ،دريافت يو است که وظيفهوماهواره در حقيقت يک سيستم مشابه به ايستگاههای رله مايکرو

عنصر فضايی، عنصر سينگالی و عنصر زمينی. عنصر فضايی شامل طراحای مکاانيکی ايساتگاه     .ماهواره از سه عنصر اصلی تشکيل شده است

تی مربوط شامل طيف فرکانس فضايی ماهواره و مسائل مربوط به پرتاب و حفظ در مدار و کنترل ماهواره است. عنصر سينگال مسائل مخابرا

                                                           
1 - Geostationary orbit 
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مسائل ايستگاههای زمينی شامل  .باشدمی …های مربوط به ارسال و دريافت صحيح در رمزنگاری و سينگال، تداخل، مدوالسيون و پروتکل

 آنتهای گيرنده و فرستنده برای منظورهای مختلف و چند منظوره  و ساختن ماهواره می باشد.

 
 ماهواره های مدار ثابت و مدار کوتاه -مدارهای ماهواره به دور زمين-12-2شكل

باطريهای خورشايدی از  شود که باعث می است قرار گرفتن ماهواره در سايه زمين ،شوندشرايطی که باعث وقفه در کار ارسال میازيکی 

شده که انرژی ماهواره را در خالل چند دقيقه کاه ايان رويادار باه      های ذخيره کننده در نظر گرفتهباطری جلوگيری بايد برایو  فتدکار بي

شود و چون اين روياداد در نيماه   های خورشيدی استفاده میکند و چون وزن آنها زياد است در بقيه موارد از باطریآيد تأمين میوجود می

 آورد.ای به وجود نمیگيرد که تقاضا کم است اشکال عمدهشب صورت می

در  ،هاای ارساالی مااهواره   هاست از جمله فرکاانس يکه نور خورشيد يک طيف وسيع الکترومغناطيس قوی در تمامی و فرکانساز آنجاي

از اين رو ساينگال مااهواره و خورشايد بار روی هام قارار        .گيرددقايقی از روزهايی در بهار و پاييز که خورشيد دقيقاً پشت ماهواره قرار می

هايی که در موقعيات نزدياک   وان خورشيد بيش از سينگال ضعيف ماهواره شود برای جبران اين پديده از ماهوارهشود تگيرند و باعث میمی

 گردد.با آن هستند يا امکانات زمينی استفاده می

  مشکالت ماهواره:  مشکالت ماهواره:  

هار باار   در ثانياه   125/0ميازان   انتشار سينگال به ،زياد آن ا به خاطر محدوديتی که در محل مدار ماهواره وجود دارد و ارتفاع نسبتا1ً

ثانيه که چند برابر مدارهای مشابه زمينای مشاابه فيبار     25/0 در يک لينک شود و مجموعاًمیتاخير  دچارگيرنده به سمت فرستنده  ازعبور

 .تاخير وجود دارد باشدمی

 ده به همه سينگال دستيابی پيدا کند.تواند با يک گيرنا مصونيت اطالعات به غير از رمزنگاری امکان ندارد چون هر شخص می2

تداخل تشعشع منابع ميکرويو ديگر که در شابکه   Cاغتشاش ناشی از بدی آب و هوا، مه و بارندگی مطرح است و در باند   kا در باند 3

MAN  ،کند.های را ايجاد میمحدوديتبکار ميروند 

 شود.ل سينگال ضعيفی است که در اثر فاصله دريافت مید و اين به دلينکنا تجهيزات زمينی حجم زيادی را اشغال می4

 باشد:  در عوض دارای مزايای زير می

 ارسال نمود. را توان اطالعاتا پهنای باند وسيعی که می1

 ها ندارد.کنندهکه در اين خصوص وجود دارد و بستگی به فاصله و مصرف یا هزينه  ثابت2

 ويزيونیا قابليت گسترش آسان آن برای مصارف تل3
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  وويو:وويو:ررمايكمايك--66

مايکرويو به  1975ای را بازی کرده است در سال قبل از ورود ماهواره نقش عمده بوده در خدمت ارسال راه دور دور ساليانی از ويورمايک

هاای  ای سيساتم ماايکروويو ديجيتاال بار    1980در ساال   نقش داشت.های تلويزيونی، تلگرام و داده ها در آمريکا عنوان انتقال تلفن، برنامه

هاای  خارجی به همراه نادارد. شارکت  مکند فضايی که هيچ کامپيوتری گسترش پيدا نمود. مايکروويو از فضای آزاد جهت انتقال استفاده می

تاه  های مخابراتی است و در هنگام اشکال در سيستم اوليه به کاار گرف اند که مايکوويو روش مؤثری برای پشتيبانی سيستممخابراتی دريافته

 شود.  می

 تاهد و مايکروويو با برد کوردو نوع عمده اين تجهيزات عبارتند از مايکرويو دور ب

 پهنای باند دارد. GHZ 10تا  6ا بين ي GHZ2يابد فرکانس موج مايل بدون راه انتشار می 40در مايکروويو دور برد که تا حدود  

 

مايل است يک مسئله بغرنج آنسات کاه    10تا  5سافت انتقال بدون تکرار کننده م گيگاهرتز و 23تا  18فرکانس موج در نوع برد کوتاه 

اگر فاصله کمتر باشد مثاًل در مصارف بين شهری بارای اتصاال باين مرکاز اصالی باا مراکاز         ،در اين نوع مسائل يک حد فاصله مطرح است

  مقرون به صرفه نيست. مايکروويو ،انشعابی که فاصله کم است

 
 13-2شكل 

 

های کوچک، توان کمتر، حذف موجبرهای بلناد گاران قيمات و هزيناه     يکروويو برد کوتاه بسياری از مشکالت را حل نموده و با آنتنما

نصب و نگهداری کم و عدم نياز به تجهيزات خارجی باعث اطمينان و کيفيت خوب آن شده است و همچنين به خااطر کام باودن حاداکثر     

هاای  کناد و در خطاوطی کاه ميازان داده    نقش اصلی را بازی مای   1ارتباط کامپيوترهای ميکرو و بزرگ اش در مصارف گوناگون مثلفاصله

 اند بسيار مناسب هستند.چندين داده با سرعت کم تشکيل شدهارسالی زيادند يا از جمع

 

  است از:است از:های اين تجهيزات عبارتهای اين تجهيزات عبارتمحدوديتمحدوديت
 ه آن به طول مسير و ميزان بارندگی بستگی دارد.گذارد. کبارندگی در افت توان اثر مهمی به جا می ●

الزم است برجهاايی بارای ايان     ايستگاههای آن بايد يکديگر را رؤيت کنند و در مسير هيچ پيچ و خمی نداشته باشند از اين رو بعضاً ●

 منظور استفاده شود.

 د.مايل بيشتر شو 1000تا  500طول کابل بين تاسيسات درونی و برونی نبايد از  ●

کرد لايکن باا ورود آن تاا    بازی میاساسی  نقش جرگه وسايل ارتباطی در مخابرات راه دور درمايکروويو برد بلند تا قبل از ورود ماهواره 

13برای خطوط  GHZ 2ها پهنای باند حدودی روند استقبال از آن کاهش يافت. در اين سيستم T,T     ب مايال مناسا   40بارای مساافت تاا

                                                           
1 _ Mainframe 
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تار و  است در حاليکه نسبت به حالت با فرکانس باال نياز به تکرارکننده ندارد و ميزان حساسيت به بارندگی نيز کمتر است ولی آنتهای بزرگ

باعاث   ها يکديگر را رؤيت کنند الزم است ارتفااع برجهاا بااالتر بروناد کاه مساتقيماً      تر است. همچنين برای اينکه آنتنمهندسی آن مشکل

 شود.ش هزينه میافزاي

 از آن (NBIچنانچه مؤسسه اطالعات بازرگانی شامال )  . در امريکامايکروويو با برد کوتاه در بخش خصوصی افزايش نسبی دارداستفاده 

هاای  در شارکت  1992درصد ساليانه از  54/1يابد در کل می درصد ميزان بکارگيری مايکروويو در بخش خصوصی افزايش 5ند کپشتيبانی 

 .اده استدمصارف مايکروويو جای خود را به فيبر نوری  تلفنی

 

 

  راديوييراديويي--77

کنناد.  منتشار مای   دمايال داشاته باشا    30فاصله کمتر از از ايستگاه اصلی  کهو را در محيطی اين تجهيزات در باند کوتاه موج مايکرووي

هاای  ی اسات کاه باه جاای خطاوط اختصاصای شارکت       های کاامپيوتر دادهبين رسانی کاربرد اصلی فعلی راديو خطوط ارتباطی بين اطالع

 رود.مخابراتی به کار می

 
 14-2شكل 

 

  کاربردها:  کاربردها:  

   1های اتوماتيک خدمات رسانی بانکیماشين ●

 های بازرگانی کامپيوتری کارت ●

 در سيستم برق رسانی، آب و گاز  SCADAهای سوپر واريزی کنترل و استفاده از داده ●

 های مجهز به کامپيوتر ينالرد و بدل شدن در ترم ●

 آژانس فروش بليط مجهز به کامپيوتر  ●

 های خارجی در تماس است. ای در تماس با چندين نقطه که کامپيوتر مرکزی با محلهر شبکه مخابراتی نقطه ●

  تجهيزات حداقل اين سيستم عبارتند از: تجهيزات حداقل اين سيستم عبارتند از: 

شوند فرکانس ارسالی شبکه های ديگر توسط آن سرويس داده می و تا ايستگاه  مادر که دارای سيستم راديويی متصل به کامپيوتر اس

رد که در صورت بروز اشاکال باه صاورت    ااست. يک سيستم پشتيبان وجود د MHZ 928تا  929و فرکانس دريافت  MHZ 960تا  956

 کند.گردد و با آالرم نقص را اعالم میاتوماتيک بر روی آن منتقل می

گردد و تا شعاع حادود  طبقه واقع می 2باشد و بر روی يک ساختمان دسيبل می 9سويی بوده و دارای بهره  ا آنتن: ايستگاه اصلی همه

 کند.مايل سينگال را ارسال می 20

                                                           
1 ATM(Automatic Teller Machine) 
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تاا   MHZ 960در  و ارساال  928تاا   MHZ 929پردازی هستند در فرکاانس  های دادها چهار تا بيست گيرنده که متصل به ترمينال

به صورت جهتی در جهت ايستگاه مادر دارد و بر فاراز ياک    dB 10( با بهره Yagi) یهای ياگهمچنين دارای آنتن کنند.دريافت می 956

 کند.طبقه نصب و توسط کابل کواکسيال سينگال را به تجهيزات ارسال می

 

 

 

  روشهای تسهيم سازی  روشهای تسهيم سازی    ..33
باشد باه طاور مثاال مراکاز ساوئيچ اصالی       ا نرخ کم میبندی يک رسانه انتقال سريع برای چند کاربرد بتقسيم معنای تسهيم سازی به

 سازی دارند روشهای تسهيم سازی در شبکه عبارتند از: های ارتباطی بين مراکز نياز به تسهيممخابرات برای شاه سيم

تبااط  محادوده در اختياار ياک ار   هر های کوچکتر تقسيم و در اين روش پهنای باند به محدوده :(FDMتسهيم سازي فركان  ) ●

 گيرد. اين محدوده معموالً ثابت بوده و تغيير در آن نياز به تغيير در سخت افزار دارد.قرار می

 

 

 
 15-2شكل 

 باند محافظ است برای کاربردهای صوتی در نظر گرفته شده است. KHZ 5/0که  KHZ4مثالً باندهای 
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های که در آن فرکانس استی کاربردهای فيبر نوری است ولی برا FDMدر اين روش مشابه روش  :(WDMتسهيم طول موج ) ●

های مختلف تقسيم شده و با منشورهايی به طور مشترك از يک فيبر عبور و در مقطع با جداسازهای منشوری ها و طول موجمتعدد به رنگ

نياز به باتری جدا کنناده و مخلاوط   زانتر و بدون رتر اتجهيزات ساده  FDMشوند در اين کاربردها حسن اين روش نسبت به از هم جدا می

 کننده آنهاست.

های ديجيتال کاربرد دارد و باه جاای   شود در سيستمحامل ديجيتال نيز گفته می آن در اين روش که به (:TDMتسهيم زماني ) ●

وش رد طبعااً در ايان   يابا يه يک کانال اختصااص مای   1يا شکاف زمانی برهه تخصيص باند فرکانسی به يک کانال يک محدوده زمانی در يک

 بوجودآياد اين روش هر چند ممکن است تاخيری را در ارساال   .دنبايست از کانالها در يک بافر مشترك ريخته و سپس ارسال شوها میداده

مشترك را برای استفاده از پهنای باند  بيشتری در پذيریريزی و انعطافولی چون قابليبت استفاده بهينه را برای شبکه فراهم آورده و برنامه

 هزينه کمتری خواهد  بود. نهايتو در دارای کاربرد بيشتر  ،کندنرخ ارسال متفاوت به راحتی و بدون نياز به تغيير در سخت افزار فراهم می

 

 

 
 16-2شكل 

  4000HZکاه   2×4000بارداری صاوت   اند که در آن باه دليال نارخ نموناه    تعريف شده Tو در اروپا استاندارد  DSدر امريکا خطوط 

بيتای کاه هار کاناال      8کاناال   24اين زمان به  1Tدر  .ميکرو ثانيه در نظر گرفته شده است 125پهنای باند صوت است زمان شکاف زمانی 

کانال 4برابر  2Tمخصوص يک کانال صوتی در نظر گرفته شده اختصاص يافته است. 
13

TT  انال  ک 6برابر
2

T   و
6

T  کاناال   7برابر

3T باشد تا بتوان اين خطوط را در خطوط سريعتر فيبر نوری متمرکز نمود امروزه اين خطوط در مخابرات کاربرد وسيعی دارند.می 

                                                           
1 Time slot 
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 17-2شكل 

  

    ((SSwwiittcchhiinngg))روشهای راه گزينیروشهای راه گزينی  ..44
د.در واقع يک سوييچ بين چندين خط ورودی و چندين خط خروجی ياک ارتبااط   راها نقش مهمی ديا سوئيچ در انتقال داده ینراه گزي

 کنند.اين تجهيزات که مسيريابی را بر عهده دارند بر اساس سه الگوی کلی راه گزينی می برقرار ميکند.

 circuit switchـ راه گزيني مداري 1

شخص به طور دائم بين مبدأ و مقصد برقرار می شود و در کل ارتبااط ايان مادار در اختياار دو ترميناال بااقی       در اين روش يک مدار م

 های تلفنی مورد استفاده است. دارای مزايا و معايب زير است.خواهد ماند. اين روش که عمدتاً در شبکه

 
 18-2شكل 

 مزايا:  

 ون درخالل ارتباط تأخير ناخواسته بدليل مسيريابی نداريم.ا برای کاربردهای زمان حقيقی بسيار مناسب است چ1

 پذير است.ا هزينه تماس بر اساس زمان اتصال محاسبه و به سادگی امکان2

 ای می باشد.سازی روش بسيار سادها در پياده3

 معايب:  

 شود.ا در اين روش از پهنای باند به طور مناسبی استفاده نمی

  (packet switching)اي:گزيني بستهراه -2 

ها به صورت بسته بندی شده در آمده و برای هار بساته آدرس مقصاد و منباع در سارآيند اطالعاات درج       در اين روش اطالعات و داده

 ها نياز به مسيريابی خواهد داشت. های ديجيتال مرسوم است. برای هر بسته در سوئيچشود . اين روش که در شبکهمی
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 19-2شكل 

کپای   های مياانی نيااز دارد.  ی که برای يک تماس غالباً به تعداد بيش از يک بسته نياز است اين روش به تاخير بيشتری در گرهاز آنجائ

 . مزايا و معايب اين روش عبارتند از: نگهداری شودتواند تا حصول اطمينان از رسيدشان در مقصد، در سوئيچ مبدا ها در اين روش میبسته

 مزايا:  

o  تر ار خطوط و رسانه انتقال به دليل استفاده مشترکين از رسانه فقط هنگام داشتن اطالعات در اين روش احتماال  ی مناسبوربهره

 بلوك شدن کمتر خواهد بود.

o  امنيت اطالعات بيشتر به دليل استفاده از بسته و امکان کدگذاری در سرآيند 

o گيری کنند.طور پويا نسبت به ترافيک خطوط تصميمهای ديناميکی به طوريکه به امکان استفاده از مسيرياب 

o  ها که بر حسب حجم اطالعات ارسالی و دريافتی است.تر بودن محاسبه هزينهمنصفانه 

 

 معايب:  

o های ميانی  ايجاد تاخير به دليل پردازش زيادتر در سوئيچ 

o خطا های مکرر به دليل امکان ارسال از چند مسير در اثر وقوعامکان دريافت بسته 

o ها و روش محاسبه هزينه پيچيدگی بيشتر سوئيچ 

  (virtual circuit switching)ني مدار مجازي:يراه گز -3

باشاند  که به صاورت بساته مای   ،گزينی مداری است در ابتدای ارسال پيامها ای و راهدر اين روش که تلفيقی از دو روش راه گزين بسته

های بعدی آماده يش قراول را داشته و آنها را برای مسير يابی بستهپهای بين مبداء و مقصد نقش چشود که در کليه سوئيای ارسال میبسته

کنند يا به عبارتی های بعدی از يک مسير خاص عبور مینمايند که بستههای ميانی را طوری تنظيم میها جداول سوئيچنمايد. اين بستهمی

رود غالبااً از ياک طاول    با باند کم و پهن به کار می ISDNها که در روش شود. اين نوع سوئيچيک مدار مجازی بين مبدا و مقصد ايجاد می

 د.ننمايثابت برای فريم استفاده می
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 20-2شكل 

 

 مزاياي سوئيچ مدار مجازي:  

 1بکه هاای مجتماع  ای اسات. بناابراين در شا   بساته های مياانی کمتار از روش  الزم برای هر بسته در سوئيچدر اين روش ميزان پردازش

 رسد.که در برخی کاربردها نظير ارسال زنده از خطا اهميت بيشتری دارد به حداقل می یتاخير

o  ای برخوردار است.های روش سوئيچ بستهاين روش از مزيت 

o  .در اين روش امکان کنترل پويا برای ترافيک با توجه به نوع تماس وجود دارد 

o   شود.ترافيکی به نحو خوبی استفاده میاز پهنای باند حتی با وجود جهش 

 معايب:  

o گيری و رزرو پهنای باند در ابتدای تماس وجود دارد.در اين روش نياز به ايجاد اتصال و اجازه 

o مداری بسيار کمتر است.شدن تماس وجود دارد هر چند نسبت به روش سوئيچاحتمال بلوك 

                                                           
1 _Campus Area Network 
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 21-2شكل 
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 م سوبخش 

 Data  Link layerها اليه پيوند داده

 
 

 

 

برای ارسال در اختيار اليه فيزيکی قرار می دهد. اين بلوك که هماان فاريم ياا پاکات در      ؛ هدهی نموداين اليه يک بلوك داده را سامان

اليه پيوند داده قارار داده اسات.    شود دارای آدرس فرستنده و گيرنده است که در واقع اليه شبکه در اختيارای ناميده میروش ارسال بسته

داند و برايش هم مهم نيست. در اين اليه باه طاور عماده    های مجزا مربوطند هر چند اليه فيزيکی از اين موضوع چيزی نمیها به پيامبسته

 چهار وظيفه مهم وجود دارد.  

 بستر سازی و ارتباط بين دو اليه فيزيکی و شبکه  ●

 های ارسالی و دريافتی  يص شروع و انتهای بستهبندی و تعيين و تشخبسته ●

 کنترل خطا به دليل اشکاالتی که در اليه فيزيکی وجود دارد. ●

 کنترل جريان برای عدم ازدحام و ترافيک ●

 ا انواع ارتباط در اليه پيوند:   

 پذيرد:  یای به دو صورت انجام مهر پيام و ارتباطی در شبکه بر اساس اهميت آن از لحاظ امنيت داده

 Connectionlessالف ا بدون اتصال  

 Connection Orientedب ا اتصال گرا  

هاای شابکه و اجاازه از آنهاا     نيازی به هماهنگی با شبکه و تنظيم ظرفيات  ،در هر ارسال بسته ،در نوع بدون اتصالبدون اتصال :الف: 

دارد. اگر چنانچه شارايط  بدون لحاظ شرايط شبکه بسته خود را ارسال می نبوده و در هر بار که يک گره نياز به ارسال بسته ای داشته باشد

ا عدم دريافت بسته باه  يکنند. در اين روش باالتر تشخيص و آنرا باز ارسال می های شبکه برای ارسال مساعد نباشد و بسته از بين برود اليه

« بدون اتصاال بادون اعاالم وصاول    »که به آن  -اين خصوص ديده نشدهای در يعنی در اين اليه وظيفه -شودمقصد به مبدا اطالع داده نمی

گردد تا فرستنده از دريافت صحيح پيام خاود اطميناان   ای به عنوان اعالم وصول ارسال میشود و يا در مقصد پس از دريافت بستهگفته می

هايی با احتمال خطاای زيااد   شود که در شبکهفته میگ« بدون اتصال با اعالم وصول»های بعدی را ارسال نمايد به اين روش حاصل و بسته

 باشد.در عين حال دارای اطمينان بيشتر می لیباشد. اين روش هر چند تاخير بيشتری دارد ونظير بيسيم مناسب می

 کل ابتادا بايست در يک سياين روش برای ارسال يک پيام که در غالب يک يا چندين بسته متوالی است میدر   گرا:ب ـ روش اتصال 

ارساال و   یای کنترلا بساته  ،پاساخگويی  باه مقصد در صورت تمايل  .ظرفيت مورد نياز جهت ارسال را اعالم و درخواست تماس نمايد مبداء

ها ها انجام و با اين اطمينان که در مقصد شرايط برای دريافت پيام مهياست بستهدهد. سپس ارسال دادهدرخواست را مورد پذيرش قرار می

ای کاه اعاالم   هاا در مبادا بساته   اندازد. در خاتمه ارسال بساته ها را به تاخير میارسال بسته ءدر صورت عدم پذيرش مبدا شوندرسال میرا ا

 :پذيردانجام میها در سه فازگردد پس در اين روش ارسال دادهرا ارسال و تماس قطع می  درخواست قطع

  

 .Connection Reqا درخواست تماس و پذيرش آن 

 ها  ا ارسال داده

 .Disconnection Reqا درخواست قطع و پذيرش آن 

 فريم بندي .1
آياد ولای در   وظايف ديگر اليه پيوند تعيين و تشخيص ابتدا و انتهای يک فريم يا بسته ارسالی است هر چند اين کار به نظر ساده می زا

شروع يک فريم را به دليل از دست دادن يک بيت اطالعات کام کنايم    رود اگراحتمال تغيير يک بيت می ودارد وجود يک کانال  اغتشاش 
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هاای بعادی قابال    های بعدی را نيز از دست خواهيم داد پس بايستی به نوعی باشد که در صورت از دست دادن يک قاب قااب در ادامه فريم

 شناسايی باشند.

ه تعداد بايت دريافتی را شمارش و در صورت پاياان آن خاتماه   روش اول: ارسال تعداد بايت يک قاب در سرآيند قاب است که در گيرند

 قاب را مشخص کند اين روش در اثر خطای سرآيند دارای مشکل است و لذا کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

انتهاای   شاروع و  ETX , STXباه هماراه     DLEروش دوم: ارسال کارکتر خاص در ابتدا و انتهای فريم است که کاراکترهای کنترل 

هاا در مبادا ايان کااراکتر     درداده DLEها در صورت وجود کااراکتر  برای عدم امکان ايجاد اين ترکيب در وسط داده .دهدفريم را نشان می

تواند به کار گرفتاه  های جديد نمیبيت است که در روش 8شود اشکال اين روش متکی بودن به استفاده از تکرار شده و در مقصد حذف می

 شود.

ها در صاورت وجاود   در ابتدا و انتهای اطالعات و درج يک بيت اضافی در داده 01111110روش سوم: استفاده از يک الگوی بيتی مثالً 

 اين الگو در ميان آنهاست.

عدی در دو روش اخير در صورت از دست دادن يک قاب گيرنده منتظر دريافت الگو يا کارکتر خاصی خواهد شد و بنابراين شروع فريم ب

 دهد.را از دست نمی

 پردازيم.جا به ذکر آنها نمیهای يادگيری نيز وجود دارد که در اينالبته روش

 كنترل خطا .2
از يک کانال همراه اغتشاش ) و هر چند اين احتماال بسايار کام باشاد( بايساتی       ،به دليل احتمال از بين رفتن اطالعات در طی ارسال

اين خطا را در صورت وقوع تشخيص داده و آنرا در صورت امکان تصاحيح و در غيار ايان صاورت باه       برای اطالعات محافظی قرار دهيم که

 های ديگر برطرف نمايد.روش

 ا تصحيح خطا 2ا تشخيص خطا        1در کنترل خطا به طور عمده دو مبحث وجود دارد: 

است حال آنکه در تصحيح محال وقاوع خطاا کاه در      های ارسالی مطرحدر تشخيص فقط وقوع و عدم خطا در يک يا چند بيت از داده

 کدامين بيت بوده نيز مطرح است.

پذير نيست لاذا از  جهت تشخيص و تا حدودی تصحيح امکان استفاده ا زکد کردن اطالعات وجود دارد ولی تصحيح هميشه با کد امکان

 يعنی تصحيح به يکی از دو روش زير امکان دارد:  .تواند ابزار پشتيبان مناسبی در اين خصوص باشدروش درخواست ارسال مجدد می

 FECا کدينگ اطالعات           1

 ARQا درخواست ارسال مجدد 2

 

 كدينگ اطالعات 

 کد کردن اطالعات رسيدن به هدف کامالً متمايز است.  زدر حالت کلی منظور اصلی ا

ه اطالع از نوع فيزيک اطالعات ارسالی وجاود دارد ماثالً اگار در    سازی اطالعات که با توجه با کاهش اطالعات اضافی به منظور فشرده1

صافر پشات    1000ارساالت فاکس دقت شود تعاد صفرهای ارسالی به دليل خالی بودن بخش مهمی از صفحه زياد است لذا به جای ارسال 

های باالتر شابکه  گردد. اين مهم در اليهگردد که حجم زيادی از اطالعات فشرده میسر هم يک صفر ارسال و سپس تعداد صفرها ارسال می

 پذيرد.انجام می

اناد کاه البتاه در ايان روش     ا تشخيص يا تصحيح خطا در اطالعاتی که از طريق يک خط ارتبااطی باا احتماال خطاا دريافات شاده      2

ياد و خطاا باعاث از باين رفاتن ايان       نماگردد که يک وابستگی بين اطالعات ايجاد مای هايی به صورت سربار به اطالعات اضافه میبيتغالباً

 باشد.شود در اليه پيوند اين منظور مد نظر میوابستگی و در نتيجه امکان تشخيص خطا می
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 1-3شكل

پلاين مفهاوم   گيرد در حالت مکا در کدينگ روش تشخيص و ياا احيانااً  ا رمزنگاری جهت عدم دسترسی ديگران به اطالعات انجام می3

 ست.فاصله همينگ مقدور ني

 

 

 بيت کد در نظر بگيريم. rبيت اطالعات  kدر صورتی که برای 

 

ايم امکان تشخيص و تصحيح خطای بيشتری را داريم و از طرف ديگر سربار اطالعاتی را بيشتر کرده rدر اين صورت از طرفی با افزايش 

کلمه کاد   k2حالت ممکن فقط  n2باشد به عبارت ديگر از بيت است که با توجه به داده و سربار مجاز می nکلمه کد در واقع آن ترکيبی از 

 مجاز است.

 تعداد خطاهايی که در يک کلماه  ويافاصله همينگ: تعداد بيت هايی که در يک کلمه کد بايد تغيير دهيم تا به کلمه کد ديگری برسيم 

 به تشخيص آن نخواهد بود.قادر ديگر اين روش کدگذاری  و شودبه کلمه کد ديگری تبديل  تا رخ دهدبايد که  کد

  d =minh+1                       :بناميم در اين صورت minhحداقل فاصله همينگ در کليه کلمه کدها را اگر 

 2بايد فاصله همينگ کادها  قابل تشخيص خواهد بود يعنی اگر در يک روش بخواهيم يک بيت را تشخيص دهيم حتماً تعداد بيت dکه 

 کند وجود دارد: وازن زوج که يک بيت به اطالعات اضافه میباشد اين در کد ت

  c2=minh+1                                                                                                           :همچنين داريم

از اطالعاات در صاورت مخادوش شادن را تشاخيص و       در اين جا تعداد بيت قابل تصحيح است. يعنی اگر بخواهيم مثالً يک بيت cکه 

بيتی داريم. در اين صورت در صورت وقوع يک بيت خطا با توجه به نزديکی با کد اصلی آنرا تشخيص  3تصحيح کنيم نياز به فاصله همينگ 

 دهيم.  می

 بستگی به نوع کد گذاری دارند. rهای کد ( و تعداد بيتhفاصله همينگ )

 باشد.می minh= 3و   r2=n-1مثالً کد همينگ با 

( باا تقسايم چناد    CRCآياد و در روش چرخشای )  ها کدهای اضافی به دست مای در روش همينگ با ضرب برداری باينری بردار داده

ايان   مانده به انتهای کد درگيرنده برای کلمه کادهای معتبار  مانده و اضافه کردن اين باقیای کد به يک کلمه مولد کد و محاسبه باقیجمله

 کنيم.مانده صفر کد دريافتی را صحيح و در غير اين صورت آنرا خط يافته تلقی میکار تکرار و در صورت وجود باقی

 

Overhead                   Data 

n 

n-k k 



 34 

 

 

 
شاود و باه فارم    های ارسالی نيز دستخوش تغييار مای  شود. بلکه کليه بيتای به اطالعات اضافه نمیدر روش کدهای کانولوشنی سرباره

 شود.  ها ايجاد و در مقصد بازيابی میکانولوشن گسسته کلمه کد

 ل زير چند نمونه از کدهای چرخشی مهم ذکر شده است.وجد 
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 1-3جدول 

  ارسال مجددARQ 

 دهيم.ارسال مجدد در قراردادهای خاصی در اليه پيوند تدوين شده که سه قرار داد را مورد بررسی و ارزيابی قرار می

 ( Stop & Waitا قرارداد يکسويه ايست و انتظار)1

 ( Sliding Windowا قرارداد پنجره لغزان)2

 (  GO back N) عقببرگشت به  Nا قرارداد 1ا2

 ا تکرار انتخابی 2ا2

 ـ قرارداد يكسويه ايست و انتظار 1

 فرستد.به مبداء می ACKدر اين قرارداد بسته پس از ارسال به مقصد در صورت عدم وجود خطا يک بسته کنترلی به مفهوم رسيد 

مشهور است طی شود و  time  outکند. اگر مهلت مشخص شده که به را دريافت نکند بسته بعدی را ارسال نمی ACKته مبدا تا بس

کند در اين روش شماره برای بسته ها در نظر گرفتاه نشاده و در   نشود بسته مجدداً بسته قبلی را ارسال می ACKدر مبدا خبری از بسته 

اسات کاه امکاان دارد    ره يک بسته تا حصول اطمينان وجود داشته باشد مشکل عماده ايان روش در آن  فرستنده و گيرنده بايد قابليت ذخي

کناد و ايان بساته    بسته را ارساال مای  دستخوش خطا شده در اين صورت مبدا طبق روش ارائه شده مجدداً  قصدارسالی از م ACKبسته  

شاود بارای   هاای متاوالی مرتبااً صافر و ياک مای      يت کاه بارای بساته   تکراری در مقصد قابل تشخيص نيست و برای رفع اين موضوع يک ب

 شود.های متوالی صفر يا يک درگيرنده باشد به معنی بسته تکراری حذف میشود و اگر بستهها در نظر گرفته میگذاری بستهشماره

 
 2-3شكل
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 ارزيابی روش: 

 محدوديت سرعت و ظرفيت کانال بر روی خط در نظر بگيريم.   مدت زمان ارسال بيت های فريم با توجه بهرا  frametدر صورتی که 

(bps)capacity 

)(

Channel

bitSizeFrame
t

frame
 

 زمان تأخير انتشار در ارسال بر روی کانال تا دريافت درگيرنده باشد: propt اگرو

speednpropagatio

cedis
t prop

tan
   

 
ورت فاصله زمانی از ارسال اولين بيت فريم اول تا های کنترلی درگيرنده فرض کنيم در اين صزمان الزم برای وارسی بيترا   proctو 

 ارسال اولين بيت فريم بعدی)در صورت عدم بروز مشکل( برابر است با: 

proct+ 2 framet+proptT=2 
تاوان  باود در ايان صاورت مای     framet ها پشت سر هم ارسال می شوند اين زمان همان در حالی که اگر کانال فقط ارسال داشت و فريم

 وری روش را نسبت اين دو زمان دانست.بهره

frame

prop

proc

t

t
a

t
a

U






 0
12

1

 

 

ی که زمان تاخير انتشار زياد است روش مطلوبی نيست يخوب است ولی در کاربردها  aوری در صورت کم بودن توان نشان داد بهرهمی

استفاده از خطوط مسی باا سارعت   با فرض  b4000و طول فريم bps M 10و ظرفيت BM1000با طول  LANمثال در مورد يک شبکه 

sec/m 250  98خواهيم داشت%=U ای باا فاصاله   در حاليکه برای يک لينک ماهوارهkm 810  و سارعتsec/m300   و ظرفيات

 خواهد بود.  U=%12برابر   Kpbs 56کانال 

 
 3-3شكل

 ـ قرارداد پنجره لغزان2

های بعادی را  بسته انتظار ما تا حصول اطمينان از رسيدبر يک پنجره لغزان در مبدا و مقصد است در روش ايست اين قراردادها مبتنی 

گاذاری  هاا بايساتی شاماره   کنيم در اين روش بستهکه طول پنجره است بسته ارسال می wکرديم ولی در اين روش ما به اندازه ارسال نمی

شاود.  صحت ارسال مورد ارزيابی واقع می رای احرازشماره بسته بجهت سرکشی چون درگيرنده  ،ودشده و در سرآيند آن اين شماره ذکر ش
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هاا را باافر مقصاد ياا مباداء      کند وجود داشته باشد و تا حصول اطمينان ايان بساته  بسته را ذخيره می  wدر مبداء و مقصد بايد بافری که 

ای برای ارسال و دريافات  کند و هر طرف پنجره مخصوص و جداگانهپذير مینيز امکانمانند. اين روش امکان ارسال و دريافت همزمان را می

 کند.دارند. هر طرف پس از دريافت بسته اعالم دريافت بسته و شماره آنرا به طرف ديگر ارسال می

 
 4-3شكل

باشاد در هار برهاه از زماان     مای  nw=2کناد معماوالً   تغيير مای  wا1تا  0روش کنترل پنجره به اين صورت است که طول پنجره بين 

شود اين قابها در پنجره کند گفته میهای ترتيب را که متناظر با قابهايی که مجاز به ارسال آنهاست نگهداری میفرستنده فهرستی از شماره

کناد. حادود دو پنجاره الزامااً     گيرنده نيز پنجره گيرنده متناظر با قابهايی که مجاز به دريافت آنهاسات نگهاداری مای   درفرستنده قرار دارد. 

 يکسان نيست.

  عقب بازگشت به Nـ قرارداد 1ـ2

به همراه شماره بساته در   ACKشوند و پس از دريافت هر بسته درگيرنده بسته در اين روش قابها بر اساس پنجره فرستنده ارسال می

 گردد.پنجره ارسالی به مبداء باز می
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 5-3شكل

حال اگر به هردليلی بسته ارسالی درست تحويل نشود مقصد  .دهدره مبداء يک لغزش را انجام میپنج ACKپس از دريافت بسته 

کند. به عبارت ديگر اليه پيوند مقصد از پذيرش هر قابی به جز قابی اندازد و هيچ اعالم وصولی را ارسال نمیتمام قابهای بعدی را دور می

شود تا قاب دريافت شود و در غير اين صورت کند. طبيعتاً يک زمان مهلت داده مییخورد خودداری مکه به ترتيب پنجره گيرنده می

را دريافت کرده مجدداً ارسال کند در اين روش ها آن ACKهای بعدی که شود که بايستی بستهمتوجه می ACKفرستنده با عدم دريافت 

های دريافتی پس از بت به روش بعدی بهره کمتری دارد چون بستهسازی ندارد ولی نسبندی و مرتبها حفظ و نياز به دستهترتيب بسته

 شود.خطا دور ريخته می

 

 ـ روش تكرار انتخابي 2ـ2

هاای بعادی آن در باافر مقصاد     شود ولی در صورت عدم رسيدن ياک بساته، بساته   تايی عمل می nدر اين روش مشابه روش بازگشت 

کند فرستنده پس از يک مهلات زماانی در   ه آخرين قابی که سالم رسيده را ارسال میگيرنده همواره شمار ACKشود ولی در نگهداری می

شود و هايش درست میکند و گيرنده پس از آن چون ترتيب بستهيابد که اين قاب درست نرسيد پس بسته معيوب و فقط آنرا ارسال میمی

و پنچاره باه انادازه الزم     ميکناد  آخرين بسته سالم را به مبداء ارسال با شماره ACKهای بعد از آنرا نيز دريافت کرده يک بسته کليه بسته

 نمايد.شيفت می

 
 6-3شكل

ای که ارساال شاده   بسته wاز مشکالت اين روش آن است که اگر تعداد خطاها در يک پنجره زياد باشد روش پاسخگو نيست. مثالً اگر 

باه بساته شاماره    رسيده برای بار دوم که مربوط  ACKشود معلوم نيست که  ارسال کند و اين امر تکرار ACKاست تنها برای بسته آخر 

های هاست، پس اين روش برای شبکههای ارسالی در مرحله دوم است يا رسيدن سالم همه آن بستهن رفتن همه بستهبيآخر است نشانه از 

 ناامن مناسب نيست.
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 7-3 شكل

 توان رابطه را به صورت زير در نظر گرفت.ال خطا يک فريم باشد میاحتم Pاگر ارزشيابی روش: در روش پنجره لغزان 
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 های مختلف اين مطلب نشان داده شده است.در شکل زير  برای روش

 

 
 8-3شكل 

 

 

  خطا وتأخير درATM 

 خطا: -الف 
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ر به تغيير اطالعات شاده ودر نتيجاه در صاورت عادم     ر نويز که منجثدرحالت کلی خطا به دوصورت امکان پذير می باشد يکی خطا درا

ر محدوديت منابع شبکه نظير حافظه ها وسوييچ ها بوجود می آياد  ثخطای ديگر درا توانايی تصحيح، سلول رابايد ازدست رفته تلقی نمود و

نسابت   CER .است CIRو CLRمی باشد که شامل دو جزء CERخطا  ۀ.پارامتر های مشخص کنند ميشودکه باعث ازدست رفتن سلول 

ر مسير ياابی  ثنسبت سلول های اضافه شده درا  CIRنسبت سلول های ازدست رفته و   CLRکل خطا به کل ارساالت می باشد درحاليکه 

 اشتباه هستند . 

ن ناوع  از ايا  از خطاا هاای کاناال منفارد      %99.64خطای نوع اول يا خطای نويز کانال به صورت خطا های منفرد ويا مجتمع هساتند . 

های دارای خطا بصورت منفرد هستند . ارزش ازبين رفتن هربيت يکساان نمای    تازکل خطا ها منفردند. يعنی بي %65هستند و بطور کلی 

باشدچنانچه بيت های اول سلول دچار اشکال شوند کل بسته فاقد ارزش خواهد شدبدين ترتياب خطاای ديگار بيات هاا اهميتای نخواهاد        

 خطا به دو صورت امکان پذير است :داشت. محافظت دربرابر 

 يا درخواست ارسال مجدد بطور خودکار درصورت بروز خطا

FEC   . يا کد کردن جهت تصحيح خطا 

انجام می گيرد وغالباً دارای تأخير زياد است. از طارف ديگار    "ترانسپورت "يعنی دراليه  "شبکه" هروش اول غالباً دراليه های باالی الي

باعث افزايش بيتهای اضافی وپيچيدگی مدار می گردد. در عمل تلفيقی از اين دو روش اساتفاده  FEC ح خطا از روش  افزايش ميزان تصحي

بيتهای اطالعات سلول را از باين   ،ی مجتمعهامی شوديعنی در بيتهای مقدم سلول تصحيح يک بيت خطا پيش بينی شده است )چون خطا

ت سرويس دهای  يمخصوصاً برای کيف "ترانسپورت "نمی کند( و استاندارد های اليه های می برند تصحيح بيش از يک بيت مشکلی را حل 

 چهار نوع خطا می توان درنظرگرفت : ATMرا پياده سازی می نمايند.برای سلول  ARQباال روش  

 د.  نخطای بيت های ابتدايی که قابل تشخيص وتصحيح هستند و مشکلی را ا يجاد نمی کن-1

 بتدايی که قابل تشخيص هستند ولی تصحيح نمی شوند و باعث ازدست رفتن سلول می گردند.  خطای بيت های ا-2

 خطای بيت های ابتدايی که قابل تشخيص نيستند و باعث مسيريابی غلط ودر نهايت اضافه شدن سلول می شوند.  -3

ند ويا درصورت عدم مقبوليت با اساتفاده  خطای مربوط به بيت های اطالعات که درمقصد بسته به نوع سرويس دهی قابل قبول هست-4

 تصحيح می شوند.   ARQاز روش ها ی 

نه های کم نويز وسوييچهای بدون بالك استفاده می شود و خطای هر بيت احتماال بسايار کمای    ااز رس ATMالبته برای شبکه های 

 دارد. 

 تأخير: -ب

 منشا عمده دارد: 4تأخير  

 (5µs/Kmمقصد بستگی دارد )  مبدا و هتأخير انتقال که به فاصل-1

 بسته بندی پيام درمبدأ ويا نتيجه تغيير بسته بندی درواسطه های پروتکل می باشد.   هتأخير بسته بندی که نتيج-2

 ابت وبرای صف های انتظار تأخير متغير است ثتأخير درگره ها : که برای سوييچ ها مقدار تأخير -3

 ندهتأخير تبديل بسته ها به پيام درگير-4

ويديو نقش مهمی را ايفا می کند.چون برای اين سرويس ها به هيچ وجه نمی توان  و تأخير برای سرويس های زمان حقيقی نظير تلفن

جبران نمود. درحاليکه برای سرويس های ديتا تأخير درمقابل خطا اهميت کمتری دارد لذا درصورتی که بيت های اطالعاتی دچاار   تأخير را

 وع اطالعات زمان حقيقی باشد درخواست مجدد لزومی نداردچون باعث ايجاد تأخير خواهد شد.  خطا شوند اگر ن

ال مهم ديگر تغييرات تأخير می باشد که دراثر مسيريابی های مختلف در مسير يابی وفقی بوجود می آيد . لاذا درمقصاد گااهی    ئازمسا

 ت باعث بهم خوردن ترتيب سلول ها می شود، جبران گردد. اوقات تأخيری اضافه می شود، تا تغييرات تأخير که گاهی اوقا

ش بيت هاای اولياه   افزايطول بسته عامل مهمی است که درتأخير وهمچنين خطا اثر می گذارد، ازطرفی راندمان رانيز تغيير می دهد. )

ساته بنادی سالول اضاافه مای شاود.       نسبت به کل اطالعات افزايش راندمان ارسال رابه همراه دارد( هرچه طول سلول بيشاتر شاودتأخير ب  

احتمال ازدست رفتن سلول تقاضای مجدد آن اضافه می شود . به علت مديريت سريعتر حافظه ها وپيش بينی زمان سوييچ ها برای مصارف 

ای ابت فرض کنيم به اين ترتيب باافزايش طول سلول می بايست درصورت کامل نشدن سالول بيات ها   ثسرعت باال مجبوريم طول سلول را

 پژواك بيشتر خواهد شاد، از طارف ديگار افازايش طاول سالول رانادمان را        ۀوباالخره نياز به ازبين بردن پديد .اضافی زبادی را ارسال کنيم

باتوجه به ايان دو اثار    .را کاهش می دهد شودافزايش وتأخير وعملياتی که درهريک از سوييچ های ميانی برروی بيت ها ی اوليه بايد انجام 

 ATMاز دو طرح اروپايی و آمريکايی/ ژاپنی طرح ميانگينی جهات سالول     ( SG-XVIII هدر ژنو )کميت CCITTاز شاخه های  در يکی

 بايت اطالعات تصويب شد. 48با طول 
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 بخش چهارم

 LANهاي شبكه
 

چاه از لحااظ نصاب و چاه از لحااظ       ای مقرون به صرفه هایکنند و غالباً شبکهای استفاده میهای محلی غالباً از تکنولوژی بستهشبکه

در محادوده جغرافای محادودی قارار دارناد.       اين شابکه هاا   ها به دليل کوچک بودن فاصله زياد وگونه شبکهد سرعت ايننباشگسترش می

يکای و پيوناده داده در نظار    است که برای استاندارد ساازی الياه فيز   IEEE 802و استانداردهای آن غالباً بر مبنای  LANبررسی شبکه 

 شود.با مشخصات زير سنجيده می LANگرفته شده است يک 

 ا تويولوژی  يا همبندی 

 ا رسانه انتقال 



 42 

 ا کنترل دسترسی به رسانه 

ابتدا  در اينجا اشاره مختصری به اتصاالت آن خواهيم کرد ولی مورد بحث قرار گرفت وبخش اليه فيزيکی  ردر مورد رسانه انتقال قبالً د

 اشاراتی خواهيم نمود. LANهای در مورد توپولوژی و در انتها در مورد کنترل دسترسی به رسانه در شبکه
 

 

 Topologyهمبندي  .1

شود. چيدمان مذکور نقش مهمی در نحوه به نحوه آرايش ايستگاههای کاری و خطوط ارتباطی گفته می LANهمبندی در يک شبکه 

هاای مهام عبارتناد از: همبنادی گاذرگاه عماومی       کند. انواع همبنادی ه را تعيين میا نحوه دسترسی به رسانرد و چه بستبادل اطالعات دا

 )درختگونه(4ای، شاخه3، ستاره ای2، حلقوی1(باس)

 
 1-5شكل 

 الف ـ گذرگاه عمومي  

ن گاذرگاه غيار فعاال اسات     ايا  .ها قابل دسترسی استاتصال به شبکه در اين روش از طريق يک خط مشترك است که برای همه گره

هاای  در طول باس شده و از طرف ديگر ارتباط شبکه را مساتقل از اتصاال گاره    ها سينگال را تقويت نموده و اين باعث محدوديتيعنی گره

 .کندديگر می

                                                           
1 _ Bus  

2_ Ring 
3 _ Star 
4 _ Tree 
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 2-5شكل 

 شود.به طور خالصه اين همبندی به اين داليل استفاده می 

 ا قابليت اعتماد خوبی دارد.1

 پذير است.ها به سادگی امکانساده دارد و کابل کشی جهت افزايش گره ت گسترشا قابلي2

 ا عملکرد خوبی دارد.3

 (Multipiontا قابليت ارسال پخش بين همه نودها وجود دارد. )4

روش امکاان   پذير اسات. در ايان  و يا با احتمال برخورد و تصادفی امکان tokenدسترسی در اين نوع همبندی به صورت روش )نشانه( 

بايساتی در انتهاای بااس از پاياناه     ها وجوود دارد و برای جلوگيری از انعکاس موج ارسالی در کابل شبکه مای ارتباط تمام دو طرفه بين گره

terminator رسيده را جذب و از انعکاس مجدد آنها جلوگيری نمايد.  های  استفاده نمود تا فريم 

 همبندي حلقوي   -ب

ای در ارسال پيام در حلقه ايجاد کناد.  ی استفاده می شود هر ايستگاه برای ارسال بايد بتواند وقفهويک ساختار حلق در اين همبندی از

اين همبندی فعال  است يعنی هر گره سينگال دريافتی را تقويت و به ايستگاههای بعدی ارسال می دارد. در اين همبنادی اتصاال، اتصاال    

ه و از طريق سوئيچ های اتصال برقرار می شود. در مبدا پس از يک دور کامال پياام از روی حلقاه حاذف     مستقيم بين ايستگاه وجود نداشت

 گردد.می
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 3-5شكل 

 هر گره مجهز به سوئيچ است که کنترل جريان بسته را در حلقه کنترل می کند.

 
 4-5شكل 

 های اين روش عبارت است از: ويژگی

شود ولی اگر از پروتکل باس در هنگام است چون با خارج شدن يک ايستگاه ارسال پيام مختل می ا قابليت اعتماد آن کمتر از گذرگاه1

  .تواند تا حدی جبران شودقطع يک ايستگاه يا يک بخش حلقه استفاده شود می

 .ای ندارد چون بايد بين اولين و آخرين ايستگاه اتصالی برقرار باشدبندی سادها قابليت گسترش و سيم2

 تواند استفاده شود.های زياد میبا سرعت و برای فواصل دور ،ه دليل فعال بودنا ب3

 ا قابليت ارسال مشخص بين همه نودها را دارد.4

 يابد.ا به دليل استفاده يک کاربر احتمال برخورد کاهش می5

شاود و بيشاتر از روش   مای اساتفاده   DQDB  ,   FDDIيا باا فاصاله طاوالنی نظيار      MANهای شهری اين روش بيشتر در شبکه

Token شود.)نشانه( استفاده می 

 همبندي ستاره  -ج

دارند و سوئيچ وظيفه هادايت بساته   های خود را به آن ارسال میدر اين ساختار يک سوئييچ مرکزی وجود دارد که نودهای شبکه بسته

تاوان از سااختار درختگوناه کاه     ش ظرفيت و توسعه شبکه میبه لينک مقصد را دارد. خطوط بين سوئيچ و نودها دو طرفه بوده و برای افزاي
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سازی می شود و در نوع پيشارفته آن  پياده ود. ساختار باس يا توکن درداخل سوئيچ بعضاًنمستاره ترکيب شده است استفاده  شامل چندين

 .خواهند داشتنيز به عهده دارند که ساختمان پيچيده تری  را سوئيچ ها مسيريابی

 
 5-5شكل 

 
 6-5شكل 

 های اين همبندی:ويژگی

کالً از کار خواهد افتاد ولی وصال ياا    شبکه دناشکال داشته باش سوييچها ا قابليت اعتماد شبکه به سوئيچ ها وابستگی دارد و چنانچه1

 های شبکه اثری در آن ندارد.قطع بودن گره

 نيست.  مانند ساختار گذرگاه ارزان ا قابليت گسترش آن با توجه به استفاده از ساختار درختی ساده ولی2

هاا فواصال دور را   ها و تکرار کنناده کنندهسازی است و با استفاده تقويتهای وسيع با توجه به پيچيدگی سوئيچ قابل پيادها در شبکه3

 دهد.نيز پوشش می

آنها را مديريت نمايد بنابراين امکان برخورد بايد  ا قابليت پخش را دارد و اگر همزمان چند گره درخواست ارسال داشته باشند سوئيچ4

 وجود دارد.

بنادی نياز ايان روش بهتار     يابی در اثرسيماظ عيبحاز ل .باشدمی دارا را ا هزينه اين شبکه ها گران ولی مديريت آنها امنيت بيشتری5

کناد ولای ماثالً     وطه را از شبکه خارج میتوان عيب را مشخص نمود در اين روش اشکال در يک خط ارتباطی فقط نود مرباست و سريع می

 .تاثيری نخواهد داشتدر ساختار باس يک بخش يا کل شبکه 

 گردد.اين ساختار اجرا می HUBهای محلی با سوئيچ يا امروزه در شبکه

 

 

 
 Media  Access  Controlهاي دسترسي به رسانه روش .2

ها به رسانه مشترکی است که يا به صورت باس يا ستاره يا حلقوی در اختيار های محلی نحوه دسترسی گرهاز ديگر نکات مهم در شبکه

جا به چناد قارارداد از ساری    در واقع قسمتی از کنترل جريان در اليه پيوند  را بر عهده دارد و در اين MACآنهاست. بخشی از اليه پيوند 

   ,     [CSMA/CD , P-CSMA , 1-CSMA]تند از:  اشاره خواهيم کرد که عبار LANهای برای شبکه IEEE 802قراردادهای 

 CSMA   , Slotted  ALOHA   , ALOHA 
 :  يرقابت يهاروش -الف
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 :  ALOHAروش  -1

شود اين احتمال اين روش بر اين حقيقت استوار است که امکان برخورد يعنی ارسال اطالعات همزمان در دو نقطه از شبکه پذيرفته می

 ه تمامی بسته ارسال و به سالمت به مقصد برسد.تا زمانی وجود دارد ک

ای و محاض پيااده ساازی شاده اسات. و      ( اباداع شاد بار اسااس رقابات باوده و بار دوش برهاه        1985اين روش که توسط )آبرامسون 

 های راديويی به کارگرفته شده است.درشبکه

1- 1- ALOHA :در اين روش استراتژی حاکم به اين صورت است:  محض 

 کند.ای برای ارسال آنرا ارسال میگاه موقع لزوم و داشتن بستههر ايست

ايستگاه تا يک مدت که زمان رسيدن بسته به مقصد است به خط مشترك گوش داده و اگر مقصد بسته را به درستی دريافات نماوده و   

ACK گردد ولی اگر یارسال نمود به معنی آنست که ارسال صحيح بوده و برخورد نبوده پس به مرحله اول باز مACK   نرسد به معنای از

پاذير  های محلی احتمال برخورد فقط در زمان ارسال قاب امکاان گيرد. در شبکهارسال صورت می آن مجدداً از پس، دست رفتن بسته است

واساون اقادام باه    کنيم کاربران با يک فرايناد پ طبق مدل صف که در بخش قبل اشاره شد فرض می ،است. فرض کنيم اين زمان ثابت است

های ارسالی در مدت زمان ارسال قاب در نظر گرفته شاود بارای   متوسط تعداد قاب Sد و ننمايارسال قاب در مدت زمان ارسال يک قاب می

10نهايت نرسد بايد ها به حد بیاينکه طول صف در گره S   عاالوه بار بساته     باشد در اين صورت اگر برخورد را بپذيريم هار ايساتگاه

هاا باا احتسااب    فرض کنيم متوسط تعداد ارساال بساته   .کندهايی که با برخورد روبه رو بوده را نيز ارسال میداخل صف جهت ارسال بسته

 :،داريمواسون بودن توزيع که فرض درستی استپدر زمان ارسال يک قاب باشد در اين صورت با فرض  Qارسال مجدد 

!

)(
][

K

eG
kP

GK

r


 

مدت زمان نسابت زماان ياک     و آيداحتمال آن به حساب می rP[k]باشد و قاب همزمان در مدت ارسال يک قاب می kارسال  kکه 

 قاب است. 

می توان نشان داد 
0

p   :احتمال عدم برخورد دو قاب برابر استGep 2

0

  حتماال برخاورد   برابر زمان ياک قااب ا   2چون درمدت

 ()وجود دارد.

 
 7-5 شكل

 نبايد هيچ قابی ارسال شده باشد. frame2tيعنی تا

 داريم:   Gو  Sاز طرف ديگر به دليل تعاريف 

GGeS
G

S
P 2

0

 

ياک   ارساال  د يعنی اگر در مادت زماان  وش بيشتر  18/0از است و نبايد  Sاضافه شود به معنی ترافيک بيشتر  Gشود هر چه ديده می

ها به طور ناگهانی به دليل برخوردهاای متاوالی زيااد و عماالً از     پذير است وگرنه تعداد درخواستتقاضا ارسال داشته باشند امکان %18قاب 

 کند.کند مانند ترافيک در يک خيابان که بيش از حد در آن خودرو تردد میای عبور نمیشبکه بسته

 اي:  برهه ALOHA ـ 2ـ1

هايی زمانی برای کاربران تعريف و فقط در ابتدای اين برهه اطالعات قابل ارسال است طبيعتاً اگار بساته در ياک    ای برههدر روش برهه

دد گار بايست تا شروع برهه بعدی منتظر بماند اين باعث تاخير ولی کم شدن احتمال برخاورد مای  گره در وسط  برهه آماده ارسال باشد می

 باشد.چون رقابت فقط در ابتدای برهه می

tframe tframe 
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شود بناابراين در ايان روش   يا احتمال عدم برخورد فقط در يک برهه که زمان ارسال يک فريم است در نظر گرفته می oPدر اين روش 

GGeSخواهيم داشت:                                         

کاربران ترافيک داشته باشاند قابال ارساال     %37يعنی اگر در زمان ارسال يک فريم  است،  %37سيستم  در اين روش حداکثر گذردهی

است ولی در صورت افزايش ترافيک اين روش جوابگو نيست البته تاخير ارسال در هنگام خلوت بودن شبکه در اين روش بيشتر اسات. ايان   

 دارد.ها با يک ساعت مرکزی سازی گرهروش نياز به همزمان

 

 CSMAروش  -2

جهات  ايان روش   ميباشاد. در   Carrier Sense  Multiple  Accessمخففاين روش که در تکميل روش الوها به کار گرفته شده 

کند باه  هر گره قبل از ارسال به خط گوش داده و از عدم ارسال يا به کارگيری خط توسط کاربر ديگر اطمينان حاصل میبرخورد تشخيص 

کند. در اين روش فرض بر اين را بر روی گذرگاه ارسال می خود شود. حال در صورت عادی بودن شرايط گره اطالعاتگفته می CSاين کار 

فارض معقاولی اسات. در     LANهاای  در شابکه  اسات کاه   بسيار کوچک فرض شده proptاست که فاصله ارسال تا دريافت کم است يعنی 

 ACKآياد. و چاون   از اشغال نبودن خط اقدام به ارسال بسته بکنند برخورد به وجاود مای   صورتی که دو ايستگاه درست در يک زمان پس

 می باشد. ALOHAوری اين روش بستگی به طول فريم داشته ولی بيشتر از روش شود. بهرهارسال انجام می شود مجدداًدريافت نمی

 ود دارد.در اين روش اگر خط مشغول باشد روشهای گوناگونی جهت ادامه کار وج

 

 غير ماندگار:   CSMAروش  -2-1

های قبلای وابساته اسات منتظار     آيد و به تعداد اشغالیبه اندازه زمانی که از تابعی احتمال به دست می ،در اين روش در صورت اشغالی

 کنيم.شده و مجدداً اقدام به ارسال به همان شيوه می

 ماندگار:   CSMAروش  -2-2

اقادام باه ارساال بساته      1دهيم تا آزاد شود و ساپس بالفصاله باا احتماال     بودن آنقدر به خط گوش می در اين روش در صورت اشغال

 نماييم.می

 :Pماندگار  CSMAروش  -2-3

باه انادازه    P-1کنيم و با احتمال ارسال می Pماندگار است ولی فقط بعد از آزاد شدن خط با احتمال  CSMAاين روش همانند روش 

کنيم اين کاار از اشاغالی در   مانيم و بعد مجدداً اگر خط آزاد بود ارسال میشود منتظر میهمانند روش گذرا انتخاب میيک زمان تاخير که 

خيلای کام باشاد باعاث ايجااد       Pبستگی به تعداد نودها و ترافيک شبکه دارد و اگر  Pکند. مقدار زمان شروع آزاد شدن خط جلوگيری می

 1pnحداکثر تعداد گره محتمل برای تماس همزمان باشد بايد  nود. اگر شتاخير زياد در ارسال بسته می
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 8-5شكل 

 

 CSMA/CDروش  -2-4

بود پس از ارسال و درخالل ارسال نيز به خط گوش داده و اگر برخوردی رخ دهاد از ارساال    CSMAدر اين روش عالوه بر روشی که 

 گيرد.يا تشخيص برخورد صورت می Detect Collisionاصطالحاً شود يعنی مابقی فريم خودداری می

 

 
 9-5شكل 

ايم هر چند فريم اگر چنانچه برخورد صورت گرفته باشد و ما همچنان ارسال فريم را ادامه دهيم احتمال برخوردهای بعدی را زياد کرده

 ه با همديگر مقايسه شده است.                       های مختلف ارائه شدگذردهی روش 9-5در شکلقطعاً مجدداً بايد ارسال شود.

 بدون برخورد : يقراردادها -ب 

 ن برود .ين دو تماس همزمان از بيشود امکان برخورد ب یم ین قرار دادها سعيدر ا

 

 ت نگاشت :يقرارداد ب -1

ن صاورت پاس از برهاه    يکند در ا یک ميت يب کياز به ارسال قاب دارد اقدام به ارسال يستگاه که نين قرارداد در برهه رقابت هر ايدر ا

ساتگاهها کاه باه    يک از ايا ارسال قاب هر  یند و برهه رقابت تا انتهانک یستگاهها اطالع حاصل ميه ايستگاهها از درخواست بقيه ايرقابت کل

 دارد شروع نخواهد شد . یب شماره آنها بستگيترت

 : يیمحاسبه کارآ

برابر است باا   يین صورت کارآيت( در ايم باشد )بر حسب بيک فريطول  dستگاهها و يتعداد ا Nکه  یدر صورت
Nd

d


کاه هار چاه     

 ن تر است .ييپا يیشتر باشد کارآيتعداد ب

 

 

 معكوس : ينريقرارداد شمارش با -2

اسات کاه در    یت اتصال با کاد يولوشود که ايک کد داده مينال يست بلکه به هر ترمينال نيترم N یت برايب Nاز به ين قرار داد نيدر ا

 ORن دو باا هام   يا ساتگاهها ا يگر ايد يیرا ارسال و در صورت ارسال کد شناسا يیستگاه کد شناساين صورت هر ايک داشته باشد بديابتدا 

ر بماناد پاس   منتظا  یستيفهمد که با یافت داشت ميک دريکند و اگر صفر ارسال و  یافت ميز دريستگاه پس از ارسال کد کد را نيشده و ا

 کند . یتالش م یدر دور بعد

 

ن روش برابر است با  يا يیکارآ
NLogd

d

2
 تواند باشد . یهم م 100% يید کارآيايم بياز فر یدر بخش يیالبته اگر کد شناسا 



 49 

 

 قرارداد توكن )نشانه ( : -3

در  یت خاصا يا گاردد و باا اولو   یده است ارسال ميان رسيم آن به پايکه ارسال فر یناليبه نام توکن از ترم بسته کنترلین قرار داديدر ا

توکن را در  ،نال پس از ارسال توکنيار دارد هر ترميمجاز به ارسال بسته است که توکن را در اخت یناليرد لذا ترميگ یقرار م ینال بعديترم

اداماه کاار وقات و     ید براياست که با يین روش مانند جلسه هايا .رديگ یار ميختت آنرا در ايدر اولو یستگاه بعديداده و اقرار رسانه انتقال 

ش يپا  یخاصا  یستگاه زمان هايک ايا توکن در يک نشانه يار نگرفتن ياز جلسه گرفت و سپس نظر را اعالم داشت . جهت در اخت یاجازه ا

 شود .   یک خود توکن مستقل ميشده و پس از آن به طور اتومات ینيب

 
 10-5 شكل

 با رقابت محدود : يقراردادها -ج

 یم ما يب که شبکه به چند بخاش تقسا  ين ترتيو بدون رقابت است . بد CSMAبا رقابت مثل  یاز قراردادها یقين قراردادها تلفيدر ا

 م .يشو یت ميش شانس موفقيب با کاستن رقابت باعث افزاين ترتيداشته باشد بد یتواند رقابت یشود هر بخش م

کنند  یستگاهها رقابت ميدر ابتدا همه اکه ن صورت ياستفاده کرد . بد یتم درخت وفقيتوان از الگور یک گروه ميجاد رقابت در يا یبرا

اگر برخورد حاصل شاود ابتادا جساتجو را باه      یم وليشو یآماده نباشد وارد درخت ها نم یزيارسال چ یا برايحاصل نشود و  یاگر برخورد

 یت بناد يا ن اگر برخورد وجاود داشاته باشاد باا اولو    يشود بنابرا یم یبررس 3و اگر برخورد وجود نداشت شاخه م يکن یشاخه دو محدود م

 شود . یدا شده و ارسال ميخاص دو بسته عامل برخورد پ
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 بخش پنجم

 ه شبكهيال

 
 ل شده است .ير تشکيه خدمات زئه با هدف اراين اليا

وند کاه هادف ارساال    يه پيرغم اليه شبکه عليشود در واقع ال یر در نظر گرفته ميمس یدو انتها یااست که بر یه اين الين ترييپا – 1

 یر ما يمس یام به انتهايد پيد از مبدا توليه شبکه هدف رسيم به سمت را دارد در اليک طرف سيدن بسته از يرس یدرست و بدون خطا برا

 شبکه است . در یابير يه مسين الين هدف اين مهمتريباشد . بنابرا

 کنترل ترافيک يا عبور بسته ها از مسيرهای ممکن در شبکه به نوعی که ازدحام بوجود نيايد. -2

 محاسبه اقتصادی و هزينه اشتراك مشترکين بر اساس ميزان استفاده ازمنابع شبکه -3

 کم هزينه نمودن و کوتاه نمودن ارتباطات با توجه به کيفيت سرويس دهی -4

 : يابي ريتم مسيالگور .1

 یابيا ر يتم مسيرود الگور یآدرس مبدا و مقصد بکار م یازرو Datagramک شبکه داده يک بسته در ير يافتن مسي یکه برا يیروشها

 شود . یگفته م
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 جدول مسير يابي 5-1شكل

يک الگوی ثابت پياروی مای   الگوريتم های مسير يابی يا وفقی هستند يعنی بسته به تراکم بازبينی می شوند يا غير وفقی هستند که از 

 کنند . به اين روش ها ايستا و به روش اول پويا نيز می گويند .

 ين مسير به عنوان بهترين مسير برگشت هم به حساب می آيد .ااگر بين مبدا و مقصدی يک مسير بهينه باشد نگی :ياصل به

 
 هزينه در مسير يابي 5-2شكل

در اين روش مسيرها بر اسااس تاابع هزيناه باه روشاهايی بهيناه ماورد        : Dijkestraو  Bellman-Fordروشهاي كاهش هزينه 

 جستجو قرار گرفته و جدول مسير يابی بدست ميايد.
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 روش بلمن فورد 5-3شكل

 
 روش دايجسترا 5-4شكل 

 روش مسيريابي طوفاني:

 در اين روش تمامی گره ها بسته دريافتی را به همه گره های بعدی ارسال ميکنند.
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 مسير يابي طوفاني 5-3كلش

 يچ بسته ای برای هر بسته صورت می گيرد .ئدر شبکه های مدار مجازی الگوی مسير يابی در ابتدای تماس و در روش سو

 

    ATMمسير يابي ومديريت منابع در .2

 2ارتبااط باين شابکه ای    و 1بايت اطال عاتی می باشد .برای ارتباط کاربر باشابکه  48بايت مقدم ) هِدِر ( و 5شامل  ATMيک سلول  

( ساختار سلول درهردو حالت نشان داده است. تفااوت دوناوع سالول فاوق     11-3بايت ابتدايی متفاوت خواهد بود. درشکل ) 5تقسيم بندی 

محلی و يا  ارتباط در شابکه باه يکاديگر تعرياف      همی باشد که جهت ارتباط يک کاربر به شبک NNIو   UNIبدليل تعريف دونوع واسطه 

 ه اند . شد
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 ATMاتصال دو شبكه  b)و  ATMهاتصال كاربربه شبك a)براي استاندارد سرباربيتهاي  1-6شكل

 

که استاندارد شده اند ودرشبکه های محلی جای دارند نشان داده شده است . درطرح شابکه باياد    S - T( نقاط مرجع 12-3درشکل )

به شبکه متصل شاوند. درايان نقااط شاکل سالول باه        TAتوسط تطبيق دهنده هايی تجهيزاتی که با اين نقاط استاندارد هماهنگی ندارد 

کنترل ترافيک اسات   ۀاين دونوع سلول درنحو ۀخواهد بود. تفاوت عمد  NNIخواهد بود و دراتصال دوشبکه سلول به صورت   UNIصورت

 ATM (GFC) 2بيت اول از سلول 4ارد، نياز به بيت هايی جهت کنترل جريان وجود دDQDB ويا ATM .چون درشبکه های محلی  

.اما درارتباطات بين شبکه ايچون ارتباط به صورت نقطه به نقطه ای است نيازی باه ايان بيات هاا نمای      به اين منظور اختصاص يافته است 

اساتفاده  دومشخصه ای هساتند کاه جهات مسايريابی      VCI4و VPI3باشدبه همين دليل اين بيت ها جهت مسيريابی استفاده می شود. 

 ردند .گمي

 
 ATM ه( نقاط مرجع در شبک5-1شکل)

می باشد يعنی درابتدا سرويس گيرنده تقاضای ارتباط خود رابه شبکه اعالم مای   1امی ئماهيت ارتبا طات بصورت اتصال دا ATMدر 

انجام می گيرد با ايجاد ايان ارتبااط موافقات     CAC2به نام   کند، مديريت شبکه با توجه به تخصيص منابع قبلی شبکه که توسط واحدی

می کندو به اين صورت آدرسی جهت مسيريابی تک تک سلول های بعدی دراختيار شان قرار می گيارد. ايان آدرس دارای دوقسامت مای     

ر روی هريک ازآنها يا به طاور  (  می باشد، درهر گره شبکه عمليات سوييچ بVCندين مدار مجازی )چ شامل(VP) باشد. هر مسير مجازی 

( 13-3توأم می تواندانجام گيردکه اين کار نيز باتوجه به جداولی که در فاز تالش برای ايجاد ارتباط تنظيم می شود، صورت می گيرد.شکل)

که توسط واحاد  تخصيص کانال به تماس های گرفته شده به صورت مجازی است يعنی کانال بطور حقيقی تقسيم بندی نمی شود. بل ۀ. نحو

زمانی توليد آنها از حدی کمتر شود. سلول های مربوطاه   ههای کنترل،  زمان بين ارسال سلول ها اندازه گيری می شود ودرصورتی که فاصل

در قسمت اوليه سالول انجاام    CLP 3عالمت گذاری می شوند. تا درصورت ايجاد تراکم درشبکه سلول حذف شود. واين کار با تنظيم بيت 

کاربر تنظيم می شودکه قابليت انعطاف دارد يعنی اگرکيفيت ارتباط بارای کااربر    هيرد . البته حد تصميم گيری برحسب تقا ضای اوليمی گ

 مناسب نباشد می تواند تقاضای خود را مورد تجديد نظر قرا ر دهد.  
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 ATMدر  مسير يابی توسط مسير و مدار مجازی ۀ( نحو5-2شکل)

 

که جهت مشخص نمودن نوع ترافيک کاربر که در اولويت بندی درصفوف انتظاار   PT:   ديگر بيت های ابتدايی سلول عبارتند از  ۀحوز

جهت کنتارل خطاای    HECبيت انتهايی  8که درجهت کاربردهای آينده ذخيره شده است و   RESاثر خواهد گذارد و همچنين يک بيت 

در دوسر مسير صورت مای گيارد وايجااد خطاا دربيات هاای        ATMفته شده است .چون کنترل خطا درشبکه های بايت اول درنظر گر 5

ابتدايی منجر به مسير يابی غلط می شود اين قسمت بطور جداگانه کد گذاری می شود ودر هر گره شابکه خطاای آن کنتارل مای شاود و      

 درصورت امکان خطا باسازی می گردد.

 

 

 

  ريه صفريه صفنظنظکنترل ترافيک و کنترل ترافيک و   ..33
يک شبکه گسترده و يا کوچک کامپيوتری نياز به مقرراتی جهت ساماندهی به مراجعات آن و قوانينی جهت جلوگيری از عدم کارآيی و 

گيرد يکی از روشهای عمده روش تجزيه و تنازع در شبکه دارد. کارآيی اين مقررات که به پروتکل مشهورند به روشهای گوناگونی صورت می

باشد. در اين روش پارامترهايی که نمايانگر عملکرد شبکه هستند را تعريف نموده و سپس با در نظر گرفتن يک سی عملکرد میتحليل و برر

آياد. در  آوريم و بدين سان کارآيی شبکه به دست میمدل آماری و تصادفی پارامترهای ارزيابی را برای مجموعه قوانين مختلف به دست می

های مختلف برای فرآيندهای تصادفی است. هر چند از پيچيدگی خاصی برخوردار است ولای نظام و   اضيات و مدلاين روش که متکی به ري

توان از ارائه يک تجزيه تحليل به دست های جديدی را میسازد. و چه بسا راه حلانسجام خاصی در آن وجود دارد که نتايج را ملموستر می

 آورد.

سازی کامپيوتری يک شبکه و يا شبيه سازی يک شبکه بسيار بازرگ در ياک مادل    توان به شبيههای ديگر در اين خصوص میاز روش

 کوچکتر اشاره کرد که قطعاً در مراحل بعدی از روش اول نتايج و کارايی خاص خود را دارند.

ل پيشگويی وضاعيت ترافياک،   نظريه صف از آنجاييکه بحث مهمی در رياضيات آماری و احتماالت است در موارد زيادی کاربرد دارد مث

های مخابراتی و کامپيوتری در اين قسمت به اختصار به اين نظرياه  ها در شبکهمهندسی ترافيک، مديريت انسانی و همچنين برآورد ترافيک

 ای خواهيم کرد.اشاره

 

  مدل صف و تطبيق با يک مرکز سوئيچ مدل صف و تطبيق با يک مرکز سوئيچ 

کنند و از آنجائيکه برای رسيدگی به هر يک به طور تصاادفی  جعه میفرض کنيد جهت ارائه خدمات ارباب رجوع به صورت تصادفی مرا

مدت زمانی صرف می شود ممکن است چندين ارباب رجوع نياز به تشکيل يک صف داشته باشند لذا برای تشکيل ياک صاف پارامترهاايی    

)(ارباب رجوعاان توساط خادمتگزار    و نرخ متوسط رسيدگی  به کار  )(نظير نرخ متوسط رسيدن ارباب رجوع      خاواهيم داشات. در

می باشد و ترمينال متصل به آن باافری اسات کاه     C(bps)مورد يک مرکز سوئيچ مثالً يک خط انتقال ديجيتال که نرخ ديتا در کانال آن 

)بيت بار پياام( اسات و     يکه طول هر پيام به طور متوسط دارد به طورهای متفاوت را درون خود تا زمان ارسال نگاه میدرخواست ارسال

پيام بر ثانيه باشد يقيناً مشابه تعريف اوليه ای است که از يک صف شد به ايان صاورت کاه در     مختلف  ترافيک دريافت پيام از مراجعين

پياام دريافات    م در ثانيه است يا به عبارت ديگر به طور متوسط در هار ثانياه   اپي cوع جا نرخ متوسط رسيدگی به کار ارباب رجاين

 شود.کند مدل صف به شکل زير نمايش داده میپيام ارسال می cکند و می

 
 شکل
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دهايم در حالات تعاادل ياک صاف      کمتار باشاد ولای نشاان مای      از نرخ  cاد صف نرخ رسد بايد برای ايجدر نگاه اول به نظر می

cبايست می    .باشد 

 

  انواع مدل صف  انواع مدل صف  

آماری است صافهای مختلفای    هم يک توزيعبر حسب اينکه توزيع آماری مراجعات چقدر باشد و هر پيام حاوی چقدر بيت باشد که آن

کاه در   A/B/Cشود به صورت نمايش داده می C,B,Aنمايشی را ابداع کرد که در آن صف با سه حرف  D.G. Kendallخواهيم داشت. 

 د.  می باش برای يک توزيع مارکوف )پوآسون در حالت خاص(  Gکند در حالت کلی توزيع مراجعات را مشخص می Aآن 

 باشد.می Dو برای طول ثابت  Mو برای يک توزيع مارکوف  Gهای پيام است که در حالت کلی توزيع طول بسته Bحرف 

يک صف با مراجعه از نوع يوآسايون   M/M/2دهندگان شبکه را مشخص می کند. به اين صورت صف در واقع تعداد سرويس  Cحرف 

 باشد.سرويس دهنده می 2د و صف دارای باشکه طول هر پيام نيز تصادفی و پوآسون می

 

  توزيع پوآسونتوزيع پوآسون

توزيع پوآسون که کارآيی زيادی برای ترافيک های مخابراتی دارد در واقع يک توزيع آماری است که تنها يک پاارامتر معارف دارد ايان    

 توزيع حالت خاصی از توزيع مارکوف است فرضياتی که در اين توزيع وجود دارد به شکل زير است.

 
t(ot(توان به صاورت  را می tا احتمال رسيدن يک پيام در مدت زمان1     نوشات کاه)t(o      باه   2جمالتای باا درجاه

 کند.کوچک فرض شود به سمت صفر ميل می tباالست که چنانچه 

t(ot(به صورت  tدر  ا احتمال عدم رسيدن پيام2 1  

ها به صورت بدون حافظه است و بستگی زمانی ندارند يا به عبارت ديگر احتمال وقوع دريافت پيام در يک زمان نسابت  ا رسيدن پيام3

 به وضعيت دريافت پيام در زمانهای قبل و بعد مستقل است.

 آيد.از رابطه زير به دست می Tپيام در مدت  kافت با اين فرضيات احتمال دري

...,,K
!K

e)T(
)K(P

TK

21
 







 

 :عبارتست از Tهای رسيده در مدت و پارامتر متوسط ميزان بسته

T)K(KP)K(E
K




0

 

  :و همچنين واريانس آن

                                                                           T))K(E()K(EK   222         

نسبت انحراف از معيار به متوسط 
T

 باشد.می 1

های يک شبکه تلفنی يا کاامپيوتری  های عبوری از يک چهار راه و يا ميزان تماستوان آنرا برای ماشيندقت کنيد در اين فرآيند که می

 توان به شکل زير تعريف کرد:  اصلی را میپارامتر  در نظر گرفت 

 نرخ درخواست تماس به شبکه=

 
T

T

T

)K(E زماندرتماسهايمتوسط



 

های متفاوت مراجعات را به دست آورده و تقسيم بر گيری است يعنی به طور تصادفی در مدت زمانکه اين پارامتر به راحتی قابل اندازه

 گيريم.يانگين میزمان کرده و از آنها م

بين مراجعات مختلف که از نوع متغيار تصاادفی پيوساته    توان نشان داد توزيع زمانچنانچه يک فرآيند تصادفی از نوع پواسون باشد می

 است. به صورت تابع توزيع نمايی است. تابع توزيع چنانچه در آمار و احتمال به خاطر داريد دارای خواص زير است.
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 در اين صورت تابع توزيع زمان بين تماسها به صورت نمايی و به شکل زير است: 

 


 e)(f 

 بين دو  تماس پياپی عبارتست:   در اين صورت متوسط زمان

2
2 1

1









)(E
 

 تابع توزيع به فورم نهايی است.برای زمان رسيدگی به يک پيامی که طول آن به صورت تصادفی از توزيع پواسيون است 

 

 

  MM//MM//11صف صف 

هاای گفتاه شاده چنانچاه     در يک صف کاه نارخ ورود و خاروجش از توزياع ماارکوف  )پواساون( تبعيات دارد باا توجاه باه خاصايت           

)tt(Pn   را احتمال وجودn  پيام در زمانtt    ال و چاه پيامهاايی کاه منتظار ارساال      در سيستم چه پيامهايی که در حاال ارسا

 هستند داريم:  

 
     )(0))(1()()()1()()(.)1)(1()()( 11 ttttPtotttptotttttpttp nnnn   

 

)t(o((ايم ای در انتها آوردهرا به صورت يکجا در جمله tمالت درجه باالتر ج  

0آنگاه  0tحال چنانچه  )t(o کردن طرفين داريم:  هو با ساد 

)()()()(
)(

11 tptptp
dt

tdp
nnn

n
   

رو به افزايش يا کاهش نباشاد چاه    nدر حال تعادل در يک صف اين مقدار بايستی صفر باشد يعنی احتمال بودن صف در يک وضعيت 

 خواهيم داشت: رود و هنوز ثبات الزم را به دست نياورده است، پس صورت صف با مرور زمان به سمت تعادل پيش میدر غير اين

111   xppp)( nnn  

 

  

  زنجيره ماركوفزنجيره ماركوف

 nهای آن در واقع احتمال وجود شبکه در وضعيت ای تشکيل دهيم که حلقهتوانيم زنجيرهچنانچه نتيجه بدست آمده را بسط دهيم می

و نرخ نزول به مرحله پاايين تار باا     با نرخ  کننده در صف( است و ارتباط بين حلقه از طريق نرخ ورود به مرحله باالترمراجعه nيا )وجود 

 خواهد بود.µنرخ 

 
 زنجيره مارکوفشکل 

 دارد.  ام را بيان میدر اين صورت در واقع رابطه به دست آمده وضعيت تعادل در گره 

 ين وضعيت را نوشت.توان است( میدر يک زنجيره مارکوف برای هر حلقه بسته)کات

 (:گيردرا در بر می  nتا  0های ازست کليه وضعيتداريم )اين کات 2Sمثالً برای کات ست 

  داريم  0pاز طريق استقراء  با فرض 
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ppباشد    1اگر   10                      

00اشد  ب  1اگر   p   .يا به عبارت ديگر طول صف بيشتر خواهد شد 

ρ  کند به طور متوسط چقدر انتظار داريم که سارويس دهناده مشاغول    که به نسبت يا ضريب بهره وری مشهور است در واقع بيان می

يا به عبارت ديگر  1ρ>باشد آنست که  باشد. و چنانچه بيان شد برای آنکه احتمال بودن صف در تعداد زياد رو به کاهش   احتماال .

 صورت به شکل زير است.بودن سيستم در اين  nوضعيت  رد

)1(   n

np  

 
 احتمال مشغول بودن سرويس دهنده نمودار

ppتعبير ديگری که از رابطه  10 توان داشت اين است که اگر میp 0دهنده کاارايی سارويس دهناده باشاد     نشانp   احتماال

 آمد متناقض بوده و جمع آنها يک است. کار بودن آنست پس اين دو پيشبی

 های داخل سيستم است که داريم: يکی از پارامترهای مهم در ارزيابی صف تعداد متوسط درخواست
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کند. البتاه  نهايت ميل میکند متوسط تعداد منتظر داخل صف به سمت بیوری به سمت يک ميل میشود هر چه ضريب بهرهديده می

شاوند.  های انسانی و هوشمند فرآيند ورود به صف کامالً مستقل از طول صف نبوده و با افزايش طول صف تعادادی منصارف مای   در سيستم

کاربردهای مخابراتی در صورتی که ظرفيت بافر نامحدود باشد اين امر صحت خواهد داشت. حال اگر چنانچه طول باافر را محادود    ولی برای

 محاسبه شد قابل قبول است:  0pکنيم در اين صورت موارد قبل تا جايی که 
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به دليل مشغول بودن تمام حافظه  BPشود آن احتمال عدم پذيرش درخواست يا بلوکه شدن  میدر اين صورت پارامتر ديگری مطرح 

 دهيم.بافر اين احتمال را از دو طريق محاسبه و با هم مساوی قرار می

)P(ف عبارسات از  احتمال بلوکه شدن درخواست باشد ميزان درخواست وارد شده به ص BPچنانچه  B1     و از طارف ديگار نارخ

 برابر است با: گذردهی خطپس  دهی خروج از صف برابر است با احتمال مشغول بودن سرور در نرخ سرويس

k 

kp 
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)P( 01   
 چون نرخ ورود و خروج در يک صف در حال تعادل مساوی است پس  
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دانست  )به جاای    توان نسبت گذردهی شبکه به نرخ سرويس در اين صورت ضريب بهره وری در اين حالت را می


    درحالات

 قبل(  
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P

)p(p
)p( N

N

N







 1
1

1
1

1


    

 

شاود در حاليکاه گاذردهی شابکه خيلای      می تواند بيش از يک باشد که در اين صورت احتمال بلوکه شدن بيشتر مای  Pدر اين حالت 

 رسد.وری به يک هيچوقت نمیشود بهرهبيشتر نخواهد شد. ديده می

 کمتر است.  ها گذردهی به مراتب ازشدن برخی از پيامدر مقايسه با حالت قبل به دليل بلوکه
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 همچنين متوسط تعداد داخل سيستم در اين حالت عبارتست از: 
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تاوان از تقسايم تعاداد    يکی ديگر از پارامترهای مهم مدت انتظار متوسط در صف است که طبق يک قضيه به نام ليتل اين مدت را مای 

   :سط در صف به نرخ ورود به صف به دست آورد متو
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