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شبکه های کامپیوتری

دکتر سید محمود دانشور فرزانگان:  ارائه دهنده
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: فصل سوم 

اليه پيوند داده ها
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وظايف اليه پيوند داده ها

قاب بندی•
کنترل خط•

ARQو FECخطاهای انتقالمديريت•

ها کنترل جريان داده•
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تشکيل قاب

.استمديريت فريم ها کليدی ترين وظيفه اليه پيوند داده ها
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ارائه خدمات به اليه شبکه

اشينمشبکهاليهبهمنبعماشينشبکهاليهازداده هاانتقالاصلي،متخد

.استمقصد

اليهکهداردعهدهبرراهاييبيتانتقالوظيفهداده هاپيونداليهواقعدر

.مي کندواگذارداده هاپيونداليهبهمقصدبهانتقالمنظوربهشبکه
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به اليه شبکهDLLخدمات 

(b) ارتباط واقعي(a)                         ارتباط مجازی
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کنترل جريان

لمشکدهدميرخآنباالييهایاليهوهادادهپيونداليهمورددرکهديگریمشکل

فرستندهودهگيرنبينهماهنگيعدمديگرعبارتبهياوکندگيرندهوسريعفرستنده

:شودميپيشنهادزيرحلراهدوآن،برایکهاست

FeedBack-Based)بازخوردبرمبتنيجريانکنترل• Flow control)

Rate-Based)سرعتبرمبتنيجريانکنترل• Flow control)
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بازخوردمبنايبرجريانكنترل•

فرستندهبهرابيشترهایدادهفرستادنشرايطبهمربوطاطالعاتگيرنده

.کندمياعالم

سرعتمبنايبرجريانكنترل•

کهراهاييدادهميزانکهباشدميمکانيسميدارایخوددروندرپروتکل

محدودگيرندهازبازخورددريافتبدونبفرستداستممکنفرستندههر

.کندمي
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قاب بندی و کنترل خطا

بههابيترشتهشکستنها،دادهپيونداليهبرایمعمولروش:خطاتشخيص

مبدأدرقابهربرای(checksum)کنترليجمعمحاسبهومجزاهایقاب

عجماينمقصددرچنانچه.استآنارسالوقابانتهایبهآنکردنضميمهو

تشخيصهادادهپيونداليهباشدمتفاوتقابدرموجودکنترليجمعباکنترلي

.کندرفعراآنکندميتالشواستدادهرخخطاييکهدهدمي

هاها به قابشکستن رشته بيت:قاب بندی

.  استدر نقاطي از رشته بيت هايك روش قاب بندی درج فواصل زماني 

ب هاوجود مشکل در تعيين ابتدا و انتهای قا هامشکل زمان بندی در شبکه
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:قاب عبارتند از چهار روش برای مشخص نمودن ابتدا و انتهای هر 

کارکترهاشمارش

بايتدرجبانشانگرهایبايت

بيتدرجباانتهاييوابتدايينشانگرهای

فيزيکياليهرمزگذاریازتخطي

روشهای قاب بندی



93زمستان 

11

کارکترهاشمارش(1

.رودميبکارقابکارکترهایتعدادنگهداریبرایقابسرآينددرفيلدی

با خطا(b)بدون خطا     (a):  جريان کاراکترها 



بايتدرجبانشانگرهایبايت(2
بادادميرخخطابروزازپسکهمجددسازیهمزمانمشکلروشاينبا

.گرددميحلقابهرانتهایوابتدادرایويژههایبايتگذاشتن
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بايتدرجبانشانگرهایبايت(2
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(a)نمايش يك فريم داده به همراه بايت نشانگر

(b) بايت گريز ويژه درجمثالي از يك بايت قبل و بعد از(ESC)
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Bit)بيتدرجباانتهاييوابتدايينشانگرهاي(3 stuffing)

وقتي.شودميمشخص01111110(نشانگربايت)بيتيالگویباقابهرپايانوشروعروشايندر

بيترشتهدر0بيتيكخودکاربطورشدمواجه1متواليبيتپنجبافرستندههایدادهپيونداليه

.ددهميقرارخروجي

(a )                    داده اوليه(b )                   جريان بيت ارسالي(c ) جريان بيت دريافتي
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Bit)بيتدرجباانتهاييوابتدايينشانگرهاي(3 stuffing)
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فيزيکياليهرمزگذاریازتخطي(4

شاملفيزيکياليهدرگذاریرمزکهاستاستفادهقابلهاييشبکهدرفقطروشاين

.دباش(Redundancy)افزونگي



خطا

93زمستان 

17

بيتيتك
(   Burst)دسته ای 
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کنترل خطا

خطاتشخيص

کدينگFEC

خطاتصحيح

کدينگFEC

مجددارسالARQ
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روش های کشف و تصحيح خطا در کانال

:دو راهبرد برطرف کردن خطاها در شبکه 

افزودن اطالعاتي به اطالعات ارسالي جهت آگاه کردن گيرنده ازتشخيص خطا  

.وقوع يا عدم وقوع خطا 

ادر   افزودن اطالعاتي به اطالعات ارسالي به گونه ای که گيرنده قتصحيح خطا  

.به استنباط اطالعات اصلي باشد
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(ارسال مجدد)کنترل خطا

نچهآازنحویبهفرستندهکهاستآنمطمئنتحويلتضمينبرایمعمولروش

زمالپروتکلايندرمتداولطوربه.گرددگاهآدهدميرخخطديگرانتهایدرکه

قابدريافتکهکندارسالرا(Ack)ایويژهکنترليهایقابگيرنده،است

.نمايداعالممنفييامثبتصورتبهراورودی

هک،کندميقفلفرستندهبرودبينازAckقابيكافزاریسختنقصاثردراگر

.شودميحلهادادهپيونداليهدرتايمریکردناضافهباحالتاين

هاريمفکردندارشمارهشبکهاليهبهفريميكازکپيچندارسالمشکل



.بيت کنترلي استrبيت داده و mبيتي شامل nهر فريم ( :   code word)کد واژه 
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FECتشخيص و تصحيح خطا 

د که دو کلمه کبيتهاييتعداد :همينگفاصله 
.با هم متفاوت هستند

 بيت توازنخطاتشخيص کدهای

جمع کنترلي

کد افرونگي چرخشي

 روش همينگخطاتصحيح کدهای



d=hmin-1تعداد بيتهای قابل تشخيص در بدترين شرايط : dقدرت تشخيص کد

hmin>2cتعداد بيتهای قابل تصحيح در بدترين شرايط : cقدرت تصحيح کد
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FECتشخيص و تصحيح خطا 

.کمترين فاصله بين دو کلمه کد مجاز: hminحداقلهمينگفاصله 



(Parity Bit)بيت توازن

 انواع توازن          توازن زوج(even)

(  odd)توازن فرد 

.فرستنده و گيرنده بر سر نوع توازن توافق دارند-

:روش کار 

.وددر فرستنده بيت توازن فريم ارسالي محاسبه شده و همراه با فريم ، ارسال مي ش

يتچك مي شود و در صورتي که ب( فريم+ بيت توازن )در گيرنده اطالعات دريافتي 

.طا نداريمتوازن محاسبه شده برای فريم دريافتي با بيت توازن دريافتي برابر باشد، خ
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(Parity Bit)بيت توازن ماتريسي

برای هر سطر و ستون يك بيت توازن اضافه مي شود.
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(Parity Bit)بيت توازن ماتريسي

قدرت تشخيص اين روش سه بيت و قدرت تصحيح آن يك بيت است  .
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checksum  جمع کنترلي

در اين روش در فرستنده بلوک های ارسالي را با هم جمع کرده و از حاصل جمع مکمل

.همراه داده ها ارسال مي کنندchecksumدو مي گيرند و آنرا به عنوان 

را با هم جمعchecksumدر گيرنده اطالعات دريافتي اعم از بلوک های داده و بايت 

.کرده و اگر حاصل جمع برابر صفر شود به معني عدم وجود خطا است
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(CRC)کد افزونگي چرخشيالگوريتم 

وناکن.ديبيفزاقابپايينمرتبهطرفبهصفربيتr.باشدrدرجهازG(x)کنيدفرض•

Xایجملهچندبامتناظروبودهبيتm+rحاوی
r
M(X)است.

Xبر2پيمانهبهتقسيمازاستفادهباراG(x)بامتناظربيتيرشته•
r
M(X)کنيدتقسيم.

تفريقازاستفادهبا(استrمساویياکوچکتربيتهایتعداددارایهموارهکه)راباقيمانده•

Xبامتناظربيتيرشتهاز2پيمانه
r
M(X)هکاستکنترليجمعباقابينتيجه،.کنيدکم

برT(X)کهاستبديهي.بناميدT(x)رانآبهمربوطایجملهچند.شودارسالبايد

G(x)مکنيکممقسومازراباقيماندهاگرتقسيم،مسالههردر.است2پيمانهبهبخشپذير

.استبخشپذيرعليهمقسومبرماندميباقيکهآنچه
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:CRCمثال برای
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:CRCمثال برای
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:CRCمثال برای
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:CRCمولدهای کد 
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کدهای تصحيح خطا

استفاده از کد همينگ جهت کشف و تصحيح خطا



11.33

کنترل جریان و خطا
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(روش ساده)بدون کنترل 



11.35

مثال
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Stop-and-Wait Protocolروش ایست انتظار
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مثال کانال بدون خطا



11.38

Stop-and-Wait ARQ Protocol پروتکل ایست انتظار با فرض کانال نویزی
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مثال



11.40

Go-Back-N ARQ روش برگشت به عقب



11.41

Figure 11.13  Receive window for Go-Back-N ARQ



11.42

Figure 11.14  Design of Go-Back-N ARQ



11.43

Figure 11.15  Window size for Go-Back-N ARQ



11.44

Figure 11.16  Flow diagram for Example 11.6



11.45

Figure 11.17  Flow diagram for Example 11.7



11.46

Figure 11.18  Send window for Selective Repeat ARQ
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Figure 11.19  Receive window for Selective Repeat ARQ
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Figure 11.20  Design of Selective Repeat ARQ
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Figure 11.21  Selective Repeat ARQ, window size



11.50

Figure 11.22  Delivery of data in Selective Repeat ARQ



11.51

Figure 11.23  Flow diagram for Example 11.8



11.52

Figure 11.24  Design of piggybacking in Go-Back-N ARQ
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: فصل چهارم 

زير اليه دسترسي به رسانه
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الزير اليه دسترسي به رسانه انتق

کهاستکاناليازاستفادهچگونگيتعيينپخشيشبکهدرمهمواصلينکته

هایکانالدربعدینفرتعيينبرایکههاييپروتکل.داردوجودرقابتآنبرای

هادادهندپيواليهازاليهزيريكبهمتعلقشودمياستفادهچندگانهدستيابي

.شودميناميده(رسانهبهدستيابيکنترل)MACاليهزيرکهباشدمي



93زمستان 

55

تخصيص کانال

تخصيص کانال به شکل ايستا در شبکه های محلي و شهری

تخصيص کانال به شکل پويا در شبکه های محلي و شهری
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MACروشهای 
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هريتخصيص كانال به شكل ايستا در شبكه هاي محلي و ش

FDM(فركانسيسازيتسهيم):

.دارندرقابتهمباهاکنندهاستفادههاآندرکهکاناليكتخصيصبرایمرسومهایروشازيکي

بهکهکنيمميتقسيممساویقسمتNبهراباندپهنایباشيم،داشتهکاربرNاگرکهاينصورتبه

بهمخصوصفرکانسيبانديكازکاربرهرکهآنجائيازويابدمياختصاصقسمتيكکاربرهر

.گيردنميصورتبرخوردیکاربرانبينبنابراينکند،مياستفادهخود

TDM(زمانيسازيتسهيم):

زمانيبرشNازيکيکاربرهربهوتقسيممساویقسمتNبه،کانالمالکيتزمانروشايندر

.شودميدادهاختصاص
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هريتخصيص كانال به شكل پويا در شبكه هاي محلي و ش

مدل ايستگاه

فرض کانال منفرد

فرض برخورد

زمان ها

زمان پيوسته•

(گسسته)ای زمان برهه•

حاملوضعيت

تشخيص وضعيت های حامل•

عدم تشخيص وضعيت حامل•
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مدل ايستگاه

کهاستکاربریيابرنامهيكشاملکدامهرکهاستمستقلايستگاهNشاملمدلاين

.کندميايجادانتقالبرایراهاييفريم

.شودميقفلفريمآنآميزموفقيتارسالزمانتاايستگاهشود،توليدفريميكوقتي

فرض كانال منفرد
تمامهکمعنااينبهباشدميهاايستگاهدسترسدرارتباطاتتمامبرایمشترکومنفردکاناليك

.کنندارسالياودريافتراپياميتوانندميآنطريقازهاايستگاه

هاآنبرایراهايياولويتپروتکل،افزارنرمبوسيلهاستممکنولييکسانافزارسختنظرازهاايستگاه

.کنندايجاد
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فرض برخورد
وردهکتداخليکديگربازمانينظرازشوند،فرستادههمباهمزمانبطورفريمدواگر•

.گويند(تصادم)برخورداتفاقاينبهبود،خواهدنامفهومحاصلسيگنال

.شودارسالدوبارهبايدشود،برخورددچارفريمياگر•

.شوندميمطلعبرخوردازهاايستگاههمه•

بهرازمانکهنداردوجودساعتيوکردآغاززمانيهردرتوانميرافريمانتقالپيوستهزمان
.کندتقسيمگسستهزمانيهایفاصله

يكابتدایازهموارهفريمانتقالوشودميتقسيم(برهه)مجزاييفواصلبهزمانايبرههزمان
.شودميشروعزمانيمقطع
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حاملوضعيتتشخيص

يااستشغالاگيردقراراستفادهمورداينکهازقبلکاناليكآياکهدهندتشخيصتوانندميهاايستگاه

.شودآزادتاکندنمياستفادهآنازايستگاهيهيچباشداشغالکانالاگر.خير

LANهایشبکه:مثال

حاملوضعيتتشخيصعدم

انتقالبهشروعازپسهاآن.دهندتشخيصاستفادهازقبلراکانالوضعيتتوانندنميهاايستگاه

.خيريااستبودهموفقانتقالآياکهکنندتعيينتوانندمي

سيمبيهایشبکه:مثال

.استکابلدرالکتريکيسيگنال،حاملازمنظور-



93زمستان 

62



93زمستان 

63

1 )ALOHA

ایدهنشهماهنگشکلبهکاربرانآندرکهباشدميسيستميهربهمتعلقآناصليايده

.کنندرقابت،دسترسدرمشترککاناليكازاستفادهبرایبخواهند

باشدميمحضالوهایوایبرههالوهاینوعدوشامل.

داردبازخوردیخاصيتپخشيکانال.

رقابتيهایسيستم:

احتمالهککننداستفادهنحویبهمشترککاناليكازکاربرچندينهاآندرکههائيسيستم

.داردوجودبرخورد
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Pure ALOHA( الف

هردردارنداجازهکاربرانکهاستایسادهسيستممحض،الوهایدراصليايده

گيردميصورتبرخوردهاييکاراينباالبتهکنندارسالراهادادهبخواهندکهزمان

.روندميبينازنيزهاييقابو
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Pure ALOHA( الف



زمان آسيب پذيری
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( :Frame Time)زمان فريم 

.مدت زماني که طول مي کشد تا يك فريم با طول ثابت و استاندارد ارسال شود



Slotted ALOHA(ب

كيبهارسالاجازهکهمعنااينبهباشدميمحضالوهایمقابلدرنقطهایبرههالوهای

.باشدبعدیبرههشروعمنتظرکهاستالزموشودنميدادهزمانهردرکامپيوتر
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:مقايسه الوهای محض و برهه ای 
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نيازمندایبرههالوهایصورتيکهدرندارندزمانيسازیهمزمانبهنيازیمحضالوهای

.استزمانيسازیهمزمان

الوهایدرحاليکهدردارد،وجودفريمارسالاززمانيهردرمحضالوهایدربرخورداحتمال

.داردوجودبرخورداحتمالفريمارسالابتدایدرفقطایبرهه

استمحضالوهایبرابردو“تقريباایبرههالوهایدرکانالکارآئي.
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(CSMA)پروتكل هاي دسترسي چندگانه با قابليت شنود سيگنال حامل ( 2

برپسسوشودميدادهگوشکانالبهابتداهاآندريعنياندحاملشنودپروتکلنوعيهاپروتکلاين

.کنندميعملکانالوضعيتطبق

صورتانتقاليهيچگونهکانالبودناشغالصورتدرکهاستجهتآنازALOHAبرآنبرتری

.گيردنمي

:CSMAانواع

•Persistent and Non Persistent CSMA 

•CSMA/CD

.هر چه تاخير انتشار بيشتر باشد ، اثر آن بر کارآئي پروتکل بيشتر بوده و کارآئي را بدتر مي کند
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(CSMA)سيگنال حامل 
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CSMAزمان قابل تداخل در روش 
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Persistent and Non Persistent CSMA( الف

بهادهدارسالهنگامبهايستگاههرکهنمايدميعملصورتاينبهپروتکلنوعاين

ماندميکانالشدنآزادمنتظرباشد،مشغولکانالکهصورتيدرودادهگوشکانال

تگاهايستصادم،بروزصورتدروکندميارسالراقابيافت،آزادراکانالکهزمانيو

ارسالراقابمجددوماندميمنتظراستتصادفيآنمقدارکهزمانيمدتبرای

.نمايدمي
Persistent and Non Persistent CSMA 

P-Persistent CSMA1-Persistent CSMA Non Persistent CSMA
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Non Persistent CSMA

کهيصورتدرودهدميگوشکانالبهارسالازقبلفرستندهايستگاهپروتکلايندر

.دکنميچكراکانالسپسوکردهصبرتصادفيمدتيكببيند،مشغولراکانال

Persistent-1پروتکلازپروتکلاينوریبهره CSMAبيشتریتاخيرامااست،بهتر

.داردآنبهنسبت

1-Persistent CSMA

آزادحضمبهودهدميگوشکانالبه“مرتبافرستندهدستگاهپروتکلايندر-

.کندميارسالراخوددادهکاناليافتن

.افتدمياتفاقزيادبرخوردروش،ايندر-



P-Persistent CSMA

.تاساستفادهقابل(ایبرهه)شدهبندیزمانهایکانالبرایفقطپروتکلاين-

رادادهpاحتمالبابودنآزادصورتدروکردهتستراکانالايستگاهپروتکلايندر-

دوبارهزمانآندروبعدیزمانيبرشتاکندميصبرq(q=1-p)احتمالباوارسال

ياوودشارسالقابياينکهتادهدميادامهرارونداينايستگاه.کندميتستراکانال

.کندارسالراخوددادهديگریايستگاهکهاين

.کندميصبربعدیبرههتابيابدمشغولراکانالکهصورتيدرايستگاه-



CSMAروش های مختلف 
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انالمقايسه انواع پروتکل ها از نظر بهره وری ک
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CSMA/CD( ب

Persistentبرآنبرتری and Non Persistent CSMAجهتآناز

باعثعملاين.شودميمتوقفانتقالعملتصادمبروزصورتدرکهاست

.شودمينيزباندپهنایوزماندرجوييصرفه

.داردوسيعيکاربردLANهایشبکهدرپروتکلنوعاين
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CSMA/CDجلوگيري از برخورد در 



به همين . مي تواند برخورد را تشخيص دهد 2tايستگاه فرستنده پس از گذشت 

2tعلت برهه های دوره رقابت برابر  .در نظر گرفته مي شود
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زمان الزم برای تشخيص برخورد
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CSMA/CDنمايش طرز کار

CSMA/CDسيستمي نيمه دو طرفه “ با يك کانال ذاتا(Half Duplex )است.
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پروتکل های بدون برخورد( 3

،برخوردبدونراکانالتصاحببرایرقابتکههستندهائيپروتکلبرخورد،بدونهایپروتکل

.کنندميمديريت

آدرسايستگاهيهروداردوجودايستگاهNکهاستاينبرفرضهاپروتکلاينتمامدر

.باشدميداراراN-1تا0ازفردبهمنحصر

:دو نوع از پروتکل های بدون برخورد عبارتند از 

•Bitmap 

•Binary Count Down 
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Bitmap

امل باشد که هر دوره رقابت در آن دقيقاً شيا بيت نگاشت مي Bitmapپروتکل بدون برخورد

Nداردکه در طي اين مقطع زماني هيچ ايستگاهي اجازه انتقال ن. برهه يا مقطع زماني است.

:کارايي کانال 

در بار کم 

در بار زياد

Nd

d



1d

d
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Binary Count Down

:اه با استفاده از آدرس دستگ( وجود بار اضافي در هر ايستگاه)حل مشکل پروتکل بيت نگاشت 

پربيتازشروعبادودوييبيترشتهيكشکلبهراخودآدرسکانالازاستفادهبرایايستگاهيك

شوندميمنطقيORهمبامتفاوتهایايستگاهموقعيتوآدرسهردرهابيتکندميپخشارزش

.ناميمميدودوييمعکوسشمارشراپروتکلاين

.در اين پروتکل ايستگاه های با آدرس يزرگتر اولويت باالتری دارند-

:کارايي کانال -

Nd

d

2log



:پروتکل شمارش معکوس دودوئي 
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Polling
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اترنت

ازوشدپياده سازيوطراحيMITدانشجويدوتوسطكهمحليشبكهاولين

سرعتباكيلومتر2.5حداكثربطولضخيم(coaxial)محورهمكابلرشتهيك

2.94 Mbpsبودشدهتشكيل.

IEEEوDIXمثلاستانداردهاييبهمروربهشبكهاين .كردپيدادست802.3



نام کابلنوع کابلحداکثر طول قطعهتعداد گره در هر قطعهمزايا

m Thick coax10Base5 100500(از رده خارج)کابل اصلي و اوليه 

mThin coax10Base2 30185به هاب نيازی نيست

mTwised 1024100ارزانترين سيستم pair10Base-T

mFiber optics10Base-F 10242000تمانهابهترين انتخاب برای مابين ساخ
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کابل کشي اترنت

انواع کابل کشي در اترنتجدول
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10Base5

تزريقيانشعابطريقازكابلبهاتصالوداردشهرتضخيماترنتبهكابلاين

(Vampire Tap)كابلمركزدردقتبهسوزنيكآندركهمي شودانجام

.مي رودفروكواكسيال



10Base2

جایبهبلکانوعاينبهاتصالبرایومي شودناميدهنازکاترنت،کشيکابلازنوعاين

TبشکلاتصاليكايجادومعموليBNCکانکتورهایازتوانمي تزريقيانشعاب

.نموداستفاده
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10Base5&10Base2مشکالت کابل کشي

طول بيش از اندازه کابل

انشعابات نامناسب و بد

شل شدن اتصاالت

در کابلبروز هرگونه پارگي

تکنيك بازتاب سنجي در حوزه زمانداع شدبرای تشخيص معايب فوق تکنيك هائي اب
(Time Domain Reflectometry)
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10Base-T

ازپرجعبه ای)Hubيكفقطبلکهنداردوجودمشترکيکابلهيچآنساختاردر

غير)اختصاصيکابليكباهاايستگاهتمامکهداردوجود(الکترونيكمدارات

.مي شودمتصلبدان(مشترک



10Base-F

هایايانه پواتصاالتباالیهزينهدليلبهولياستشدهاستفادهنوریفيبرهایازآندر

،گزينهداردنويزمقابلدرکهباالئيبسيارايمنيدليلبهامااستگرانبسيارنيازمورد

.مي شودمحسوبهمازدورهایهابياوهاساختمانبينکابل کشيبرایمناسبي
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تمقايسه انواع کابل کشي های اترن

 10 Base5(b  )10Base2(c)10Base-T( a):سه روش کابل کشي اترنت 
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(Repeater)اتصال دو سگمنت با استفاده از يك تکرار کننده 
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قالب فريم اترنت

IEEEاستانداردقالبتفاوتدو :ازعبارتندDIXو802.3

در قالب فريم استاندارد  ) 1IEEE 802.3بايت هشتمPreambleمشخص کننده   به عنوان بايت

.  ابتدای فريم درنظر گرفته مي شود

در) IEEEاستانداردفريمقالب2 یبرابايتدونوع،فيلدبرایبايتدوتخصيصجایبه802.3

.استشدهگرفتهنظردرطولفيلد

Frame formats. (a) DIX Ethernet,  (b) IEEE 802.3.
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ابيتانواع پيکربندی اترنت گيگ

اترنت گيگابيت با دو دستگاه (a)                                    اترنت گيگابيت با چند دستگاه (b)
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گيگابيتانواع کابل کشي اترنت


