
برای تشخیص خطا

1



2



3



Type>1500

Length<1500
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الگوریتم عقب گرد توان دودویی

است 2tطرفه2هایی تقسیم می شود که طول آنها برابر با بدترین زمان انتشارslotدر صورت وقوع تصادم، زمان به •

• After the first collision, each station waits either 0 or 1 slot times before trying again. 

• If two stations collide and each one picks the same random number, they will collide again.

• After the second collision, each one picks either 0, 1, 2, or 3 at random and waits that number of slot

times. 

• If a third collision occurs (the probability of this happening is 0.25), then the next time the number of 

slots to wait is chosen at random from the interval 0 to (2^3 – 1=7).

 In general, after i collisions, a random number between 0 and (2^i – 1) is chosen

However, after ten collisions have been reached, the randomization interval is frozen at a maximum of 

1023 slots. After 16 collisions, the controller throws in the towel and reports failure back to the 

computer.
5



الگوریتم عقب گرد توان دودویی

ن بود احتمال برخورد دوم قابل چشم پوشی میشد اما میانگی1023اگربازه تصادفی سازی برای تمام برخوردها•
رسیدمی slotزمان انتظار به صدها 

ایستگاهها بارها و بارها باهم برخورد می کردندبود 1یا 0برخوردها اگربازه تصادفی سازی برای تمام •

6



مبتنی بر سویچ( 2نحوه دسترسی به شبکه در الیه)اترنت

به اشباع می رسد یک راه حل افزایش LANبا افزودن ایستگاهها به اترنت، ترافیک افزایش می یابد و سرانجام •
است100Mbpsبه 10Mbpsسرعت مثال از 

backplaneک قرار گرفته که از ی« سویچ»در مرکز این سیستم : راه حل دیگر استفاده از اترنت مبتنی بر سویچ•

کانکتور دارد8تا 1هر کارت .کارت اتصالی خط تشکیل شده است32تا 4پرسرعت و فضایی برای نصب 

امپیوتر هستند که از طریق سیمهای زوج به هم تابیده مستقیما به یک ک 10base-Tبه طور معمول کانکتورها از نوع •
.میزبان متصل می شوند

7



اترنت مبتنی بر سویچ
• When a station wants to transmit an Ethernet frame, it outputs a standard frame to the switch. 

• The plug-in card getting the frame may check to see if it is destined for one of the other stations 

connected to the same card.

• If so, the frame is copied there. 

• If not, the frame is sent over the high-speed backplane to the destination station's card. The 

backplane typically runs at many Gbps.

8



اترنت مبتنی بر سویچ
:کارتبسته به ساختارهای طراحی. ایستگاه متصل به یک کارت مشابه،بطور همزمان فریمی را ارسال کنند2اگر•

لی را تشکیل امکان دارد تمام پورت های یک کارت از طریق یک سیم مستقیما به هم متصل شده باشند و یک شبکه مح-1
حل و فصل شده و ارسال مجدد طبق الگوریتم عقبگرد دودویی نماییCSMA/CDدهند، در این صورت تصادم به روش 

انجام میشود

ایستگاه می تواند داده ارسال کند در 1کارت، در هر لحظه فقط1پس در چنین سیستم هایی از بین ایستگاههای متصل به 
حالیکه ایستگاههای متصل به کارتهای متفاوت می توانند بطور موازی ارسال داشته باشند

ن حافظه در انواع دیگر کارتها، هریک از پورتهای ورودی دارای بافری اختصاصی هستند و بدین ترتیب ورودی درو-2
RAMطرفه ارسال و دریافت داشته باشند که 2در این روش تمام ایستگاهها می توانند به صورت .کارت ذخیره می شود

با یک کانال واحد ممکن نیستCSMA/CDاین کاردر 

9



(802.3uاستاندارد ) سریعاترنت 
:ایده اصلی

حفظ فرمتهای قدیمی قابها، واصطالحها و قواعد دستوری

10nsبه 100nsکاهش زمان بیتی از 

تمام سیستم های اترنت سریع از هابها و راه گزینها استفاده میکنند

10

متناسب با ویژگی هر سیستم از کدگزاری متفاوتی استفاده می شودکابل کشی اترنت سریع



(802.3zاستاندارد ) اترنت گیگا بیتی 
:مشخصات اصلی

برابر افزایش یابد 10سرعت اترنت 

سازگاری بانسخه های قدیمی 

تمام ارتباطات اترنت گیگا بیتی نقطه به نقطه هستند

11

(Aاترنت گیک با دو ایستگاه
(Bاترنت گیگ با چند ایستگاه

درهر دو الگو به هرکابل اترنت فقط دو دستگاه متصل است



(802.3zاستاندارد ) اترنت گیگا بیتی 
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روش عمل می کند2اترنت گیگا بیتی به 

1-Full Duplex .اشته باشد و  زمانی استفاده می شود که یک سویچ مرکزی و جود د. عملکرد طبیعی و پیش فرض سیستم است
به کامپیوتر یا سویچ های دیگر اطراف خود متصل باشد

نیازی به .نداجازه دارد در هر زمانی فریم خود را ارسال ککامپیوتر یا سویچ در این پیکربندی تمام خطوط بافر شده اند پس هر 
شنود خط توسط فرستنده نیست و هرگز تصادمی رخ نخواهد داد

کاربردی ندارد و حداکثر طول کانال بر اساس توان  CSMA/CDچون برای دسترسی به کانال رقابتی وجود ندارد پس پروتکل 
سیگنال ارسالی مشخص می شود

2-Half Duplex .را به هاب به جای بافر کردن فریم های ورودی، تمام خطوط.کامپیوترها به جای سویچ به هاب وصل هستند
.صورت الکتریکی به هم وصل می کند

برابر سریعتر از 100( بایتی64)است و چون کوتاهترین فریم مجازکاربردی CSMA/CDبه دلیل احتمال وقوع تصادم پروتکل 
های  برای افزایش طول کانال آنقدر اطاالعات زاید به انت.برابر کاهش می یابد100طولحداکثر اترنت کالسیک ارسال می شود  

.بایت شود و این کارایی خط را کاهش می دهد512فریم اضافه می شود تا طول فریم حداقل 

Frame bursting :ه می فرستده چند فریم را در یکبار ارسال می کند و در صورت لزوم داده های زاید به انتهای فریم اضاف
بایت نباشد523شود تا کمتر از 



(802.3zاستاندارد ) اترنت گیگا بیتی 
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استفاده میشود8b/10bدر فیبر نوری از کدگذاری •

ت ارسال چند نماد همزمان ولی با دامنه ولتاژ متفاو)از کد گذاری چند سطح ولتاژی استفاده میشود1000base-Tدر •
(می شوند

به 802.3zگیگا بیتی را داد و استاندارد اترنت گیگا بیتی از 10مجددا پیشنهاد اترنت IEEEبعد از اترنت گیگا بیتی •
802.3aeتغییر نام پیدا کرد



کنترل منطقی لینک:  IEEE 802.2استاندارد

14

ت ارسال داده بدون نیاز به دریاف)سرویس دیتا گرام ارسال می کنند 802و دیگر پروتکل هایاترنت تمام گونه های •
ack)

 LLCز دارند که با این حال سیستم هایی وجود دارند که به پروتکلی با قابلیتهای نظارت بر خطا و کنترل جریان نیا•

(Logical Link Control)نامیده میشوند.

•LLC نیمه باالیی الیه پیوند داده را تشکیل می دهد وMACنیمه پاییی آنرا

:به این صورت است کهLLCاستفاده رایج از •
.، به آن تحویل می دهدLLCالیه شبکه در ماشین فرستنده بسته ای را به کمک عملیات دستیابی •
Ack)و شماره تصدیق(seq. no)سرآیند الزم را به بسته می افزاید که شامل شماره ترتیبLLCزیر الیه • no)

قرارگرفته و ارسال میشود802این بسته داخل فیلد حمل بار .است



کنترل منطقی لینک:  IEEE 802.2استاندارد
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حاوی سه فیلد استLLCسرآیند 

نقطه دستیابی مقصد•

نقطه دستیابی منبع•

فیلد کنترلی•

در typeبه جای فیلد)نقاط دستیابی مشخص می کنند قاب از چه فرآیندی می آید و باید در کجا تحویل داده شود
DIXقرار می گیرد)

فیلد کنترلی شامل شماره ترتیب و اعالم وصول است

این فیلدها زمانی استفاده می شوند که سطح الیه پیوند داده نیاز به اتصال قابل اعتماد باشد



کنترل منطقی لینک:  IEEE 802.2استاندارد
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LAN ، استانداردبی سیمIEEE 802.11 

17

The 802.11 Protocol Stack

مورد استفاده است ساختار تقریبا مشابهی دارند802قراردادهایی که توسط تمام شکلهای مختلف 

چگونگی تخصیص کانال را  
ی مشخص میکند یعنی نفر بعد

را برای ارسال مشخص می کند

ت پنهان کردن تفاوLLCوظیفه 
است تا حد 802اشکال مختلف

دممکن غیر قابل تمایز شون
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:شودمیپشتیبانیفیزیکیالیهدرIEEE802.11استانداردتوسطکهسیگنالهاییانواع

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectr)

infrared(مادون قرمز)

 IEEE 802.11الیه فیزیکی 
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infrared(مادون قرمز)

.باشنديكديگرديدخطدربايدكنندهدريافتوكنندهارسال

.2Mbpsو1Mbpsمجازسرعتهای

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

مقدارتعیینبرایpseudorandomاعدادمولديکاز.است2.4GHzباندفركانسپايینترينشودمیاستفاده1MHzكانال97از
.شودمیاستفادهفركانسبعدی

.داشتخواهنديكسانیفركانسهایهستندسنكرونهمبازمانینظرازودارنديكسانیpseudorandomاولیهمقدارايستگاههاتازمانیكه

dwellماندمیثابتخاصفركانسيکدرايستگاهيکكهزمانیمدت time400ازكمتركهشودمینامیدهmsاست

بردمیباالرادادهامنیتروشاين

استمقاومترشدنمسیرهچنددلیلبهسیگنالشدگیمحواثرمقابلدر

داردكمتریحساسیتراديويیامواجتداخلمقابلدر

كمباندپهنای×

 IEEE 802.11الیه فیزیکی 
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DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

2-1هاینرخازيكیبه Mbpsاستمحدود

Barkerبهكهشودمیارسالchipsيازدهقالبدربیتهر sequenceفازتغییرمدوالسیونازروشايندراستمشهور
:كهشدهاستفاده1Mbaudتغییرنرخباكهشدهاستفاده

شودمیمنتقلبیت1فازتغییرهردر1Mbpsنرخدر

شودمیمنتقلبیت2فازتغییرهردر2Mbpsنرخدر

 IEEE 802.11الیه فیزیکی 

The number of samples per second is measured in 
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بهتامیكرداستفاده5GHzفركانسیبانددرOFDMمدوالسیوناز(802.11aاستاندارد)سیمبیمحلیشبكهاولین•
برسد54Mbpsسرعت

HR-DSSروشاز:(802.11bاستاندارد)• (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum)استفاده
11بكارگیریباكهمیكرد million chips/sec2.4بانددرGHz11ارسالنرخبهMb/sرسید

داشتبیشتریبردولیبودكمتر802.11aاز802.11bسرعتاگرچه

میاستفاده2.4GHzبانددرOFDMمدوالسیونازبود802.11bاستاندارديافتهبهبودنسخه:(802.11gاستاندارد)•
نیستمشخصهنوزولیكاركند54Mbpsسرعتدرتواندمیسیستماينتئورینظرازكرد

 IEEE 802.11سه استاندارد
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.دارد(دارسیمسیستم)اترنتازمتفاوتكامالمقرراتیاستبیسیممحیطبهمربوط802.11استاندارداينكهبهتوجهبا•

مخفیگاهتايسمشكل×

•AبهراایدادهBمیكندارسالCباارتباطبرایDدهدمیتشخیصمشغولراكانالاشتباهبه

Halfماهیتاغلببیسیمارتباط• duplexازآگاهیبرایراكانالارسالحیندرهمزمانتوانندنمیايستگاههاپسدارد
.كننداستفادهتوانندنمیCSMA/CDازاترنتخالفبرپسكنندشنودتصادم

•DCF (Distributed Coordination Function) :مشابه اترنت هیچ كنترل مركزی استفاده نمی شود

•PCF (Point Coordination Function) :گاه برای كنترل و نظارت بر كلیه فعالیت های درون هر سلول از يک ايست
ثابت استفاده میكند

اختیاری استPCFپشتیبانی كند ولی پشتیبانی از DCFبايد از 802.11استاندارد•

 IEEE 802.11در  استانداردMACپروتکل زیر الیه
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استفاده می شود كه در آن هم كانال فیزيكی و هم كانال مجازی شنود CSMA/CAاز پروتكلی به نام : DCFدر حالت  •
:اين پروتكل از دو عملكرد متفاوت پشتیبانی می كند. می شوند

در حین .دوقتی ايستگاهی می خواهد فريمی را ارسال كند، ابتدا كانال را شنود كرده و اگر آزاد بود ارسال را آغاز می كن-1
ارسال فريم كانال شنود نمی شود

اگر كانال اشغال باشد فرستنده ارسال خود را تا آزاد شدن كانال به تعويق می اندازد 

ددر صورت بروز تصادم، ايستگاههای تصادم كننده به اندازه يک زمان تصادفی منتظر مانده و از نو شروع می كنن

(DCFحالت  ) IEEE 802.11در  استانداردMACپروتکل زیر الیه
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كه از روش شنود كانال مجازی بهره میگیردMACAWروش مبتنی بر -2

(DCFحالت  ) IEEE 802.11در  استانداردMACپروتکل زیر الیه

Aبرد 

Bبرد 

قرار دارد سیگنال Aچون در برد
RTSین را دریافت کرده و با تخم

، به  Aزمان الزم برای ارسال داده 
کانال را مشغول  NAVاندازه 

تشخیص می دهد

دارد سیگنالنقرار Aچون در برد
RTS را دریافت نکرده ولی با

از ایستگاه CTSدریافت سیگنال 
B به اندازه ،NAV  کانال را

مشغول تشخیص می دهد
NAV: Network Allocation Vendor
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اجازه داده هر فريم به قطعات كوچكتری تقسیم شود و هركدام كد كشف خطای 802.11برای كاهش كانالهای نويزی -2
خود را داشته باشند

خواهد بود يعنی داده بعدی ارسال نمی شود مگر stop & waitقطعات بطور مجزا شماره گذاری شده و دريافت آن به روش 
قطعه قبلی مبنی بر دريافت صحیح آن دريافت شودACKآنكه پیغام 

هد شدقطعه بندی فريم ها كارايی شبكه را افزايش می دهد چون در صورت بروز خطا، فقط قطعه كوچكی مجددا ارسال خوا

بت مشخص می شودايستگاه ثانیست بلكه جز پارامترهای قابل تنظیم هر سلول است كه  توسط طول هر قطعه قطعی و استاندارد 

ايستگاهها را آنقدر ساكت نگاه میدارد تا كل فريم تايید شودNAVمكانیزم 

(DCFحالت  ) IEEE 802.11در  استاندارد MACپروتکل زیر الیه
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ال دارند يا نه؟ يک ايستگاه ثابت به تمام ايستگاهها سركشی كرده و از آنها سوال می پرسد آيا فريمی برای ارسPCFحالت  در 
.پس به دلیل وجود ناظر هیچ تصادمی رخ نخواهد داد 

را بطور متناوب در اطراف خود پخش می beacon frameروش كار به اين صورت است كه يک ايستگاه فريم خاصی به نام 
ی باشد و از م.. ترتیب پرش فركانسی، پارامتر سنكرون سازی سیگنال ساعت و: كند كه شامل پارامترهای مختلفی مانند

ايستگاههای جديد دعوت می كند برای سركشی ثبت نام كنند 

 sleep، ايستگاه ثابت می تواند ايستگاههايی را به حالت PDFبرای افزايش بهره و كاهش مصرف، در روش : طول عمر باتری

stateببرد تا زمانیكه ايستگاه ديگری آنها را از اين حالت خارج كند

ت ارسال می ايستگاه ثابت مسولیت دارد تمام فريم هايی كه برای ايستگاه غیر فعال در حالت استراح: sleep stateمنظور از 
.شود را دريافت و بافر كند تا بعدا اين فريم ها به صورت يكجا تحويل داده شوند

(PCFحالت  ) IEEE 802.11در  استاندارد MACپروتکل زیر الیه
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می برای اين كار بازه زمانی بین فريم ها بدقت تعريف. بكار گرفته شده استPCF, DCFهم حالت 802.11در استاندارد 
نیاز هست( زمان مرده)پس از ارسال يک فريم  و قبل از اينكه ايستگاهی فريم بعدی را ارسال كند به مدتی . شود

IEEE 802.11در  استاندارد MACپروتکل زیر الیه
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.خاص خود را دارندheaderسه نوع فريم داده، كنترلی و فريم مديريتی داريم كه هر كدام 

IEEE 802.11ساختار فریم

The 802.11 data frame
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IEEE 802.11خدمات 
خدمات توزیعی

خدمات ایستگاهی
Association پیوستن به شبکه

Disassociation (جابه جایی بین سلولها)

Reassociation

Distribution مسیر ارسال فریم ها به
ارتباط بین ایستگاههای ثابت  )ایستگاه ثابت 

(بیستم/سیمی:

Authentication حضور در /اعالم عضویت
شبکه

Deauthentication  اعالم لغو
حضور در شبکه/عضویت

Privacy محرمانه نگه داشتن اطالعات

Data delivery

Integration ترجمه و تبدیل فریم هایی
جز استاندارد 802.11
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Broadband Wireless (IEEE802.16)

:IEEE802.11وIEEE802.16استانداردمقايسه

کنندمیفراهمباالبسیارباندپهنایبابیسیمارتباطاتهردو

×IEEE802.16اندشدهطراحی(ساختمانها)ثابتکاربرانبرای

HalfارتباطهاهزینهداشتننگهپایینبرایIEEE802.11در× DuplexدرحالیکهدراستIEEE802.16ارتباط
Full Duplexاست

×IEEE802.16شبکهریقطازفیلمتماشایمشغولساختمانیکدرنفرچندین)استنیازموردبیشتریباندپهنای
(هستند

استجهاتهمهدرامواجانتشارIEEE802.11درحالیکهدرکنندمیسیرمستقیمخطبهIEEE802.16درامواج×

تاشدهطراحیIEEE802.16حالیکهدرباشدمتحرکاترنتیکتاشدهطراحیIEEE802.11کلیحالتدر×
کندعملسیمبیولیثابتکابلی،تلوزینشبیه
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802.16 Protocol Stack

ته  زیر الیه ای که تکنولوژی های متفاوت بکار رف
زیر را از دید الیه پیوند داده مخفی نگاه می دارد در آینده دو پروتکل جدید به الیه فیزیکی اضافه خواهد شد

802.16a از روش مدوالسیونOFDM 11-2در پهنای باند GHzپشتیبانی می کند
802.16b باندپهنای که درISM-5 GHz کندمی پشتیبانی

نزدیکتر شوند802.11به802.16در هردوی اینها تالش شده تا 

را به عهده دارد و در  coder/decoderعملیات 
ند  شبکه های عمومی که در محیطهای باز هست

نت استحیاتی تر از شبکه های خصوصی مثل اتر

ت کانال پروتکل های اساسی مثل پروتکل مدیری
اه در این مدل، مبنا آنست که ایستگ. قرار دارد

ثابت سیستم را کنترل کند
،در این مدل  802برخالف سایر استانداردهای 

واند  کامال اتصال گرا است تا بتMACزیر الیه
کیفیت خدمات را تضمین کند
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الیه فیزیکی در 802.16
كندمیكارهرتزیگیگا16تا10فركانسیمحدودهدراستاندارداين

حسببرنويزبهگنالسینسبتيابدمیكاهششديداثابتايستگاهازفاصلهاساسبرسیگنالتوانمتریمیلیامواجبانددر
يابدمیافزايشفاصله

شودمیاستفادهمختلفمدوالسیونروش3ازفاصلهبهبستهاستانداردايندردلیلهمینبه
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الیه فیزیکی در 802.16
وFDDروش2ازاندبپهنایتخصیصبراینتیجهدركننداستفادهبهینهنحوبهموجودطیفازتاكوشیدنداستاندارداينطراحان

TDDاندگرفتهبهره

TDD:تعدادیشاملفريمهركندمیمنتشررافريمهايیمتناوبطوربهثابتايستگاهاينجادرtime slotبرشهای.استمستقل
اندشدهگرفتهنظردرپايینبهروترافیکارسالبرایفريمهرابتدايی

guardزمانسپس timeدهندتغییرراخوددريافتوارسالجهتتاهدمیمهلتايستگاههابهكهاست

داشتخواهیمباالبهروترافیکارسالبرایرابرشهايیاخردر

timeتعداد slotدراندبپهنایتادادتغییرپوساصورتبهتوانمیيابدمیاحتصاصجهاتازيکهردرارسالبهكهراهايی
باشدداشتهتطبیقترافیکحجمباهرجهت

Frames and time slots for time division duplexing.
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الیه فیزیکی در 802.16

واحدفیزيكیانتقاليکقالبدرMACهایفريمهمسرپشتومتوالیارسالدرآنتوانايیفیزيكیاليهدرديگرجالبويژگی
بازدهنتیجهدرودادهكاهشرافیزيكیاليهدرالزمسرآيندو(preamble)آغازينبیتهایازناشیسربارويژگیاين.است
.دادخواهدافزايشراطیفمفید

كدهایبههاشبكهامتمدرحالیكهدراستفیزيكیاليهدرخطامستقیمتصحیحمنظوربههمینگكدهایازاستفادهديگرمهمنكته
.كنندمیبسندهخطاكشف
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802.16درMACپروتکل زیر الیه 

يکكهاستمعنیاينبهخصوصیتاينشدنخواهدرمزHeaderوشودمیرمزنگاریفريمدادهبخشصرفاامنیتاليهزيردر
نیستگويندمیيكديگرباآنچهفهمبهقادرولیكندمیمحاورهكسیچهباكسیچهبفهمداستقادرجاسوس

:اندشدهتعريفزيرترتیببهخدماتازردهچهار802.16استاندارددر

Constantثابتارسالنرخباخدمات1. bit rate service.

Real-timeمتغیرارسالنرخبادرنگبیخدمات2. variable bit rate service

Non-real-timeمتغیرارسالنرخبادرنگغیربیخدمات3. variable bit rate service

Best-effortsتالشحداكثربرمبتنیخدمات4. service

شودمیتعییناتصالبرقراریزماندرخدماتنوعوهستنداتصالگراخدماتتمامی
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802.16درMACپروتکل زیر الیه 

بتوانكهاستنیازجهتآنازخدماتاينبه.رودمیبكارفشردهغیرصوتیسیگنالانتقالبرای:ثابتارسالنرخباخدمات
زمانیبرشمعینیوثابتتعدادنوع،اينازاتصالهربهمنظوراينبرای.كردارسالمشخصزماندرراهادادهازمعینیحجم

بهیازنبدونوخوركاربطورزمانیبرشهایاينشوددادهاختصاصالزمياندپهنایهرگاه.شودمیدادهاختصاصفريمهردر
بودخواهنداستفادهقابلدرخواست

خصوصدراوازوكردهسركشیخودمشترکبهمشخصزمانیفواصلدرثابتايستگاه:متغیرارسالنرخبادرنگبیخدمات
استمفیداستمتغییرنیازموردباندپهنایمقدارآنهادركهدرنگبیعملیاتهرگونهدر.كندمیسوالنیازشموردباندپهنای

مشترکبهكشیسرزمانیفواصلولیكندمیسركشیخودمشترکبهثابتايستگاه::متغیرارسالنرخبادرنگغیربیخدمات
.استمناسبطوالنیهایفايلانتقالمثلنیستدرنگبیكهسنگینترافیکحجمبرای.نیستمنظموقطعی
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802.16درMACپروتکل زیر الیه 

صورتبهبعدبهآنازودادهقرارmulticastگروهيکدررااوثابتايستگاهندهد،پاسخیوشودسركشیبارkايستگاهیاگر
شدنخواهدسركشیاختصاصی

خذماتدريافتبرایودهندپاسختوانندمیگروهايستگاههایازكدامهرشودمیسركشیmulticastگروهيکبهوقتی
دادنخواهندهدرراسركشیارزشبازماندارندناچیزیترافیکكهايستگاههايیترتیباينبه.دهندرقابت

ديگرتركانمشبابايدخدماتدريافتبرایمشترکهرونمیشودانجامسركشیهیچاينجادر:تالشحداكثربرمبتنیخدمات
انجامشدهديدهارکتدرقابتبرایكهباالبهروترافیکزمانیبرشهایازيكیدرعالمتگذاریباباندپهنایتقاضای.كنندرقابت

اينغیردرشددخواهمشخصپايینبهروترافیکنگاشتدرموفقیتاينشوداعالنآمیزموفقیتصورتبهتقاضااگر.میگیرد
.استشدهتهگرفبهرهاترنتدرنمايیگردعقبالگوريتمازهاتصادمكردنحداقلبرای.كندتالشمجددابايدمسترکصورت
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802.16درMACپروتکل زیر الیه 

:استشدهديدهتدارکباندپهنایتخصیصنوعدو802.16استاندارددر

جمعيكجاصورتبهراكاربرانتقاضاهایكلیهساختمانيکدرشدهنصبايستگاه:ايستگاههرازایبهباندپهنایتخصیص-1
بهراباندهنایپاينآوردبدسترادرخواستیباندپهنایتوانستاگروكندمیياندپهنایتقاضایآنهاهمهازنیابتبهوكرده

كندمیتقسیمكاربرانبینتناسب

كندمیمديريتمستقالرااتصالهرثابتايستگاه:(per-connection)اتصالهرازایبهباندپهنایتخصیص-2
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802.16ساختار فریم در 

كشفاختیاریكدودادهحملجهتاختیاریبخشیسرآيندازپس.شوندمیشروععمومیسرآينديکباMACهایفريمتمام
نیستpayloadبهنیازیكنترلیهایفريمدر.استگرفتهقرار(CRC)خطا

Chechsumشودمیانجامخطاتصحیحعملیاتفیزيكیاليهدرچوناستاختیاریهم.

یستنهمخطاكشفكدافزودنبهنیازیپس.شوندارسالنوازشدنخرابصورتدردرنگبیهایفريمكهنیستنیازی
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802.16ساختار فریم در 

نشان می دهد آیا داده رمز  
گذاری شده یا نه

نوع فریم را مشخص می کند به 
خصوص اینکه آیا داده مجموعه ای از 

ا قطعات است یا آنکه به صورت یکج
ارسال می شود

ای  کدامیک از کلیده
ه  رمز نگاری استفاد

شده

در  checksumآیا 
ردپایان فریم قرار دا

به فریم متعلق
کدام اتصال  

است

ی  در برگیرنده کد کشف خطای
د و با  است که فقط از بخش سرآین

چند جمله ای

استخراج می شود

خص  مشخص می کند برای مبادله تعداد مش
.بایت به چه پهنای باندی نیاز است
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بلوتوث

ديگربزارهایابهبیسیمصورتبهاوبتوانندتولیدیهمراهتلفنهایگوشیتاشدعالقمنداريكسونام.الشركت1998سالدر
استارزانقیمتوپايینمصرفكوتاه،بردمشخصاتدارایكهبلوتوثنامبهاستانداردینتیجهدر.شوندمتصل

شدواردنیزسیمبیمحلیهایشبكهحیطهدرتدريجبهويافتگسترشهمديگرهایحوزهدرسرعتبهپروژهاين

داشتندفركانسیتداخليكديگرباالكتريكیلحاظاز802.11استانداردوبلوتوث×

تكمیلوپااليشباIEEEكوتاهیفاصلهبهوكردندمنتشرراv1.0نامبهبلوتوث1نسخهمشخصاتبلوتوثطراحان1999سالدر
.كردبیسیمشخصیهایشبكهبرای802.15استانداردطراحیبهشروعبولوتوث،نداتتمس

IEEEشخصیشبكهاستاندارداولین2002سالدر(PAN)بهبودحالدربلوتوثهنوزولیرساندتصويببه802.15.1نامبارا
.بودتوسعهو

802.11: LAN wireless
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معماری بلوتوث
وث  واحد پایه در سیستم بلوت

piconet است

Master node
up to seven active 

slave nodes within 

a distance of 10 
meters

Multiple piconets can exist in the 

same (large) room and can even be 

connected via a bridge node

تشکیل دهند  که در شکل فوق نشان داده شده استScatternetمجموعه ای از  دو پیکونت می توانند با اتصال بهم یک 
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بلوتوث

كههستندهايیdeviceاينهاباشدداشتهوجودفعالغیرگره255تاتواندمیslaveفعالگرههفتبرعالوهپیكونتيکدر
Masterحالتدرراآنهاlow-power stateاستدادهقرار.

منظوراينبرای.باشد$5زيربلوتوثسیستمكلقیمتداشتندنظردرطراحانكهاستآنبودنmater/slaveطراحیدلیل
slaveكهراآنچههراساساوهستندهوشمندغیروسادهتقريبا(پرينتركلیدوصفحه)هاmasterاجرارامیدهددستورآنهابه

كنندمی

وداردنظارتساعتسیگنالبرمركزیهستهعنوانبهmasterآندركهاستمركزیTDMبرمبتنیسیستمیپیكونتيک
انجامslaveوmaterبینصرفااطالعاتتبادلسیستمايندركندمخابرهslotكدامدرودستگاهیچهكهكندمیتعیین

(كلیدصفحهدومثال)نیستممكنslaveدوبینمستقیمارتباطومیشود
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Protocol Stack بلوتوث

است ولی مولفه هایی از الیه MACشبیه الیه 
مسایلی این الیه با.فیزیکی را نیز شامل می شود

و time slotبر masterمثل چگونگی نظارت 
چگونگی گروه بندی این برشهای زمانی در

قالب فریمها سرو کار دارد

و Authenticationمدیریت توان مصرفی، 
کیفیت خدمات را به  عهده دارد

است ولی تفاوتهایی هم802در LLCمشابه الیه
ری وظیفه دارد الیه های باالیی را از درگی.دارد

نامیده  L2CAPبا جزییات ارسال راحت کند 
می شود

دا با مسایل انتقال ص
ر  و عملیات کنترل س

و کار دارند 
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Protocol Stack بلوتوث

استاز پروتکل های متفاوت الیه میانی تلفیقی 
Rfcomm,Telephony, Service discovery هستندصرفا مرتبط با بلوتوث

شدهاستفاده 802برای سازگاری با دیگر شبکه های سری LLC IEEE 802از پروتکل
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الیه رادیویی در  بلوتوث

متر است که در باند 10این الیه، سیستمی با توان کم و برد . منتقل می کندslaveبه masterالیه رادیویی، بیتها را از گره 
تقسیم می شود 1MHzکانال 79این باند به . عمل می کند2.4GHzفرکانسی 

بیت ارسال می شود ولی بیشتر پهنای باند1است و در هر سیکلFSK(frequency shift keying)مدوالسیون به کار رفته 
به دلیل سربار تلف می شود

کانال کار می کند لذا با یکدیگر تداخل فرکانسی79و دقیقا در همان 2.5GHzهر دو در باند 802.11چون بلوتوث و 
احتمال بیشتری خواهند داشت ولی چون پرشهای فرکانسی در بلوتوث سریعتر است لذا دستگاههای مبتنی بر بلوتوث به

.در بلوتوث802.11اختالل خواهند کرد تا 802.11در انتقال 

چون استفاده از این باند فرکانسی نیاز به مجوزی ندارد پس حل این مشکل بسیار دشوار خواهد بود  
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الیه باند پایه در  بلوتوث

یلتبدهافریمبهراخامبیتهایدنبالهالیهاین.استMACالیهزیربهبلوتوثبخشترینشبیهبانداین
استنمودهتعریففریممهمقالبچندینکاراینبرایکندمی
timeازایدنبالهپیکونتهردرMasterحالتترینسادهدر slot=625µsتوصیفاینباکندمیتولید
timeدرMasterهایدادهارسالکه slotوزوجهایslaveمیارسالدادهفردزمانیبرشهایدرها

ودارداختیاردرراهاslotازنیمیMasterگرهآندرکهاستمعمولیTDMمشابهروشاینکنند
slaveبکشدطولزمانیبرش5یا3،1تواندمیفریمهرارسال.دیگرنیمدر(هستندتا7که)ها.

هببرایشودپایداررادیوییمدارتاکشیدخواهدطولثانیهمیکرو260تا250فرکانسیپرشهردر
.کنیماستفادهترطوالنیهایفریمازاستبهتربلوتوثدرزماناینرساندنحداقل
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الیه باند پایه در  بلوتوث

لینکنوع2.شدخواهدارسالشودمینامیدهslaveوmasterبینلینککهمنطقیکانالیکرویبرفریمهر
:داریم

1-ACL(Asynchronous Connection Less)داردکاربردنامنظمزمانیبرشهایدردادهارسالبرایکه.
استتالشبیشترینروشبرمبتنیلینکایندردادهترافیک
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الیه باند پایه در  بلوتوث

2-
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در  بلوتوثL2CAPالیه 
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ساختار فریم در  بلوتوث
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(بیتیheader–54برسی )ساختار فریم در  بلوتوث 
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ساختار فریم در  بلوتوث
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Data Link Layer Switching
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Data Link Layer Switching
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Data Link Layer Switching
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Data Link Layer Switching



Data Link Layer Switching

58



Data Link Layer Switching

59



:y.802به x.802هايی از پل

60

LLC header

MAC header
+trailer(not shown)

یمشبکه محلی بیس

میزبان ثابت در 
ز شبکه اترنت  که ا

802.3طریق پل

م   به شبکه بیسی
وصل شده است

 یک پل کهk شبکه مختلف را به هم متصل می کند دارایk زیر الیهMAC و تعدادkالیه فیزیکی است
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:y.802به x.802هايی از پل

:مشکالت
قالب فریم مخصوص خود را داردLANهر -1
2-LANپس احتمال سر ریز شدن حافظه وجود دارد. های متصل به هم الزاما با سرعتهای یکسانی کار نمی کنند
ه ای حداکثر طول فریم متفاوت است ممکن است وقتی یک فریم بزرگ به سوی شبک802در شبکه های محلی مختلف از سری -3

ونددر این حالت فریم های طوالنی به جای انتقال ، حذف می ش. آن قادر به دریافت این فریم بزرگ نباشدLANارسال می شود 
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:y.802به x.802هايی از پل
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 local internetworkingبه هم بندی شبكه ها به صورت محلی
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 local internetworkingبه هم بندی شبكه ها به صورت محلی
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 local internetworkingبه هم بندی شبكه ها به صورت محلی
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 local internetworkingبه هم بندی شبكه ها به صورت محلی
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 (spanning tree)های مبتنی بر درخت پوشاپل
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 (spanning tree)های مبتنی بر درخت پوشاپل
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 (spanning tree)های مبتنی بر درخت پوشاپل

دقیقا یک مسیر وجود دارد پس ایجاد حلقه غیر ممکن استLANبا استفاده از درخت پوشا بین دو  
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 (spanning tree)های مبتنی بر درخت پوشاپل
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 (remote bridges)های راه دورپل
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وازهتكرار كننده، هاب ، پل ،سويچ ، مسیرياب و در
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تكرار كننده
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(Hub)هاب
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:پل ها
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:سويچ ها
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:مسیر ياب
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:  دروازه های انتقال
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: دروازه های كاربرد



80

(virtual LAN)مجازیLANشبكه های 
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(virtual LAN)مجازیLANشبكه های 

(a) Four physical LANs organized into two 

VLANs, gray and white, by two 

bridges.

(b) The same 15 machines organized into 

two VLANs by switches.



(virtual LAN)مجازیLANشبكه های 
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:802.1Qاستاندارد 
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:802.1Qاستاندارد 
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:802.1Qاستاندارد 
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