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Bevezetés

• A fizikai rétegben meghatározottak
– a mechanikai interfészek;
– a villamos interfészek; 
– a funkcionális interfészek;
– az eljárás interfészek.

• Azaz, van egy csatornánk a nyers bitfolyam 
átvitelére … ez lehet alapsávú, ekkor  
kódolással, szélessávú, ekkor modulálással 
jelekké alakítják (és vissza) a bitfolyamot. Van 
jelzéssebesség, bitátviteli sebesség. Lehet zajos.  
Lehet pont-pont, vagy üzenetszórásos ...
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Emlékeztető

• Az üzenetszórásos kapcsolat (többszörös, v. 
véletlen hozzáférésű) lehetősége miatt az 
adatkapcsolati réteg két alrétegre oszlik
– LLC: Logikai kapcsolatvezérlési alréteg
– MAC: közeghozzáférési alréteg (Medium Access 

Control)

3. Hálózati
2. Adatkapcsolati
1. Fizikai

3. Hálózati
2. Adatkapcsolati

Adott méretű adategységek (keretek) hibamentes átvitelével 

1. Fizikai
Fizikai közeg

Bitfolyam  átvitelével 
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Az adatkapcsolati réteg

• Pont-pont kapcsolathoz csak LLC (Logical 
Link Control) alréteg. Feladata:
– keretképzés/behatárolás;
– hibavédelem;
– adatfolyam vezérlés;
– kapcsolatvezérlés.
– Ezeket később részletezzük. 

• Üzenetszórásos kapcsolathoz 
– LLC is,
– MAC alréteg is!
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A mai program

• A MAC közeghozzáférési alréteg
– Miért felelős, mi a feladata? 

• A fizikai címzés (MAC címzés) és csatornához való 
hozzáférés.  Utóbbi a 

– csatornamegosztás.
– Csatorna-megosztási módszerei

• Statikus megosztás (ebből kettőt veszünk),
• dinamikus megosztás (itt több protokollt is veszünk):

– több versenyhelyzetes megosztást,
– több ütközésmentes megosztást.

– Elemezzük ezeket, 
– nézzük feltételeiket,
– terhelési és átbocsájtó képességüket vizsgáljuk,
– összehasonlítjuk ezeket …
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A MAC alréteg feladatai

• Egyetlen (üzenetszórásos) csatorna megosztása 
több egymással versengő "állomás" között 
(beleértve a címzést is).

• Ezzel szolgáltatás biztosítása az LLC 
alrétegnek.

• A LAN-oknál (ezek gyakran üzenetszórásosak) 
fontos! A WAN-ok (kivéve a műholdas 
hálózatokat) többnyire pont-pont 
kapcsolatúak. 
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Csatornamegosztási módszerek vizsgálati 
szempontjai

• Különböző jellegű és nagyságú forgalom esetén vizsgálandó 
– az átlagos késleltetés és a 
– csatorna kihasználás.

• Vizsgálandó a forgalom jellege, ami lehet
– folytonos átvitel: hosszú időn át jól meghatározott sávszélességet 

igénylő (pl beszéd),
– löketszerű átvitel (burst-ös): véletlenszerű, aránylag rövid, löketszerű 

igény.
• Vizsgálandó a forgalom nagysága

– átviteli kapacitás hány %-a ez, csatorna foglaltság;
– kihasználtság: az átviteli kapacitásból a "hasznos" átvitelre használt 

rész (átlag);
– átlagos késleltetés: a keret készenléttől a hibátlan átvitelig telt átlagos 

idő (itt a "hibátlan" mit jelent?). 
• A megosztás lehet statikus, v. dinamikus, a dinamikuson belül 

versengő, v. determinisztikus.
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Statikus csatornamegosztási
módszerek

• FDM (Frequency Division Multiplexing): 
frekvenciaosztásos nyalábolás. Lényege:
– n számú állomásnál a sávszélesség n egyenlő részre 

oszlik. Minden állomás kap egy részt. Mindenkinek 
külön frekvencia-sávja van.

– A sávok között "védősávok" (az interferencia, 
"áthallás" csökkentésére. Jobb szétválaszthatóság).

• Előnye, hátrányai:
– Egyszerű, bizonyos esetekben jó hatásfokú.
– Változó állomásszám esetén, ha egyes állomások 

alacsony intenzitással használják sávszélességüket, 
másoknak esetleg nem jut csatorna … Veszteségek a 
védősávok … 
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FDM
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Statikus csatornamegosztási
módszerek

• TDM (Time Division Multiplexing): időosztásos 
nyalábolás
– Van n állomás. A ciklusidőt n egyenlő részre 

osztjuk, és minden állomáshoz - statikusan - 1 
időrést rendelünk. Az i-ik résben az i-ik user a teljes 
sávszélességet használhatja …

– A ciklusok és a rések előállítása központi 
szinkronizációt igényel (általában a rések elejét 
jelölik meg)

• Előny, hátrány
– Egyszerű.
– Hátrány: szinte ugyanaz, mint a FDM, 

kihasználatlan időrések lehetnek … 
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E két csatornakiosztás jellemzői

• Kötött állomásszámot feltételeznek
• A keretek átlagos késleltetése n-szerese annak, 

mintha az egész csatorna egy állomásé lenne
– FDM-nél kisebb sávszélesség,
– TDM-nél nagyobb várakozási idő van.

• A csatornakihasználtság
– rossz kis és nem egyenletes forgalom esetén (ha 

foglalt csatorna üres, más akkor sem veheti át),
– jó folytonos, egyenletes terheléskor (pl.: 

telefonközpont trunk lehet ilyen), főleg kis- és 
rögzített állomásszám mellett. 
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Feltételezések a dinamikus 
megosztások vizsgálatához 

• N számú független állomás van. Egy állomás 
egy időben 1 keretet küld a csatornára. 
A keretek ∆t időintervallumban való 
keletkezésének számítható a valószínűsége: 
λ*∆t; ahol λ a keret "érkezési sebessége".

• Egy állomás - miután előállított egy keretet és 
küldené - addig blokkolódik, amíg sikeresen el 
nem küldte. 

• A keretek korlátozott méretűek.
• Egyetlen csatorna áll rendelkezésre.
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Feltételezések a dinamikus 
megosztások vizsgálatához

• Ütközés (collision) lehetséges. Ha két keretet 
közel egyszerre küldenek el, akkor időben 
"átlapolódhatnak": összekeveredhetnek jeleik. 
Egyetlen bit ütközése is ütközés! 
Az ütközést az állomások érzékelhetik.
Az ütközött kereteket újra kell adni! (Egyelőre 
feltételezzük, hogy az ütközésen kívül nincs 
más hiba: egyszerűsítünk! Vö. szempontok 
"hibátlan" megjegyzés).

• Lehet az idő folyamatos: keretet bármilyen 
időpontban lehet küldeni ...
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Feltételezések a dinamikus 
megosztások vizsgálatához

• Lehet réselt idejű a csatorna: diszkrét 
időintervallumok vannak, és csak az 
intervallum kezdetén lehet küldeni keretet …
Az időrés "tartalmazhat" 0 vagy több keretet. 
0 esetén "tétlen" a csatorna. 
Időrés lehet sikeres (nincs ütközés benne). 
Egy időrés lehet ütközéses (nem sikeres).

• Lehet csatornafigyelés: állomás figyeli a 
csatornát, vajon használja-e valaki. Foglaltnak
vagy szabadnak érzékelheti (de lehet, hogy 
nincs csatornafigyelés).
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Az ALOHA protokoll(ok)

• Hawai-i Egyetem, 1970 körül, URH rádiós 
hálózatra

• Alapgondolat: 
– Rögzített, azonos hosszúságú keretek (nemcsak korlátozott 

méretűek);
– Folyamatos idő: állomás bármikor (azonnal, mikor elkészül 

egy kerete) adhat;
– Állomás észleli, hogy kerete ütközött (a kimeneti csatornát 

figyelve. Ez LAN-oknál szinte azonnali "nyugta", 
műholdasoknál 270 µsec-os késleltetéssel állapíthatják meg az 
ütközést, v. ütközésmentességet);

– Ha a keret ütközött, véletlenszerű ideig vár, majd újraad

• Ez: csatornafigyelés nélküli többszörös 
hozzáféréses, nem réselt ...
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Az ALOHA kihasználtsága

• A "sötét" keret "ütközésveszélyes" periódusa a t0-tól a 
(t0+2t)-ig terjed!  Ui.
– A (t0+t) időben az "elejével" ütközhet más keret;
– a (t0+2t) - (t0+t) időben a "végével" ütközhet más keret. 

• Vagyis 2t ideig van veszély! (Legyen t0=0) Ez nagyon 
fontos megállapítás!

t
t0+2t

A "veszélyes" idők ezen 
az ábrán láthatók.
t: a keretidő

t0+t
t0
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A kihasználtság

• Az elküldött keretek hányad része éli túl az 
ütközéseket? 

• Tételezzük fel
– n: a populációszám (és n → ∞);
– t: a keretidő (keret-hossza/bitsebesség);
– egy állomás az új kereteket a Poisson eloszlás szerint 

állítja elő, keretidőnként G keret keletkezik n 
állomástól 
(Ha G > 1, akkor szinte minden keret ütközik. Csak 
0 < G < 1 tartományban elfogadható az áteresztő
képesség!) 
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A kihasználtsághoz, áteresztő 
képességhez

• Legyen  Si annak valószínűsége, hogy az i-ik
állomás által elkészült (és azonnal elküldött) 
keret sikeresen átjut;
Gi annak valószínűsége, hogy az i-ik állomás ad 
a keretidőben.

• Ekkor Si = S/n; ahol S: egy keretidőben átjutott 
keretek száma ≡ átbocsátó képesség [keret/keretidő]

Gi = G/n; ahol G: egy keretidőben összesen 
elküldeni kívánt keretek száma ≡ ez a terhelés
[keret/keretidő]
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Nézzük Si-t, Gi-t

lim (1 + x/k)k ≡ ex
k →∞

• Egy keretidőben (1 - Gj) valószínűséggel nem 
ad a j-ik állomás! 

• A "veszélyes idő" i-nek 2t: vagyis (1 - Gj) * (1 -
Gj) valószínűséggel nem ad a j a 2t időben.

• A sikeres átjutás valószínűsége tehát

Si = Giπ (1 - Gj) (1 - Gj); azaz

Si = Giπ (1 - Gj)2;  behelyettesítve Si=S/n; Gi=G/n

S  = G (1-G/n)2(n-1); ebből, ha n →∞

S  = G e-2n;

i≠j

i≠j

S   az áteresztő képesség, 
ahol G az aktuális terhelés!
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Áteresztő képesség a terhelés 
függvényében

0,18

0,37

0,5 1,0 1,5

Réselt ALOHA

Tiszta ALOHA

S

G
(terhelés)

(áteresztő
képesség)

A tiszta ALOHA csatornakihasználtsága max 18 %!
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Réselt ALOHA

• 1972-es módosítás: slotted ALOHA
• Az időt keretidőnyi résekre osztják (külön 

megoldani a "szinkronizációt", pl. egy külön 
állomás küld egy spéci jelet minden rés elején!)

• Adást csak az időrés elején lehet kezdeni!
• Ebből az ütközésveszélyes időszakasz 2t-ről t-re 

csökken!  Ebből (elhagyva a levezetést)

S = G e-G  

az áteresztő képesség.
A réselt ALOHA max kihasználtsága 37 %. 

veszélyes
tt
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Réselt ALOHA Smax?

S = G e-G  (szorzat deriváltja, láncszabály és [ex]'=ex

dS/dG = 0 ⇒
1 e-G + G e-G (-1) = 0    ⇒

Gmax = 1
Smax = 1/e ≈ 0,36

Vissza az ábrához! 
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További javítási lehetőség: 
csatornafigyelés (Carrier Sense)

• Csatornafigyelés adás előtt. 
– Eredménye: foglalt  - nem foglalt a csatorna. 

• Nem ad az állomás, ha foglalt a csatorna!
• CSMA - Carrier Sense Multiple Access: 

csatornafigyelő többszörös hozzáférésű
• Lényege: az adásra kész állomás

– 1: Megfigyeli a csatornát (belehallgat);
– ha nincs adás: adni kezd és megy a 2-es pontra.
– ha van adás: megvárja a végét és ekkor adni kezd.
– 2: Végig leadja a keretet. Ha ütközés volt: véletlen 

ideig vár, majd majd megy az 1-es pontra.
• Ez az 1 perzisztens CSMA!   [persistence ≡ kitartás]
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Nem perzisztens CSMA

• Kevésbé mohó! 
• Adásra kész állomás

– 1: Megfigyeli a csatornát (belehallgat);
– ha nincs adás: adni kezd és megy a 2-es pontra.
– Ha van adás, nem figyel folyamatosan, hanem 

véletlen ideig vár, majd megy az 1-es pontra.
– 2: Végig leadja a keretet. Ha ütközés volt: véletlen 

ideig vár, majd majd megy az 1-es pontra.
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p-perzisztens CSMA

• Réselt csatornát alkalmaz.
• Az adásra kész állomás

– 1: Megfigyeli a csatornát (belehallgat);
– 2: ha tétlen a csatorna: 

• p valószínűséggel adni kezd és megy a 3-as pontra;
• (1-p) valószínűséggel nem ad, hanem megvárja a következő 

időrést és megy az 1-es pontra;
– Ha a csatorna foglalt, megvárja, míg felszabadul és 

megy a 2-es pontra.
– 3: Végig leadja a keretet. Ha ütközés volt: véletlen 

ideig vár, majd majd megy az 1-es pontra.
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Jellemezzük a "csatornafigyelő" 
protokollokat!

• Teljesítőképességüket nagymértékben 
befolyásolja a terjedési késleltetés! (Amíg a jel 
a csatornán végighalad.)

• Ez minél nagyobb, annál rosszabb a helyzet!
– Későn érzékelik egymás adását,
– későn érzékelik az ütközést!

(Vö. a CD protokoll "Vegyük a legtávolabbi állomásokat 
…" alatt leírtakat!)
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Összehasonlítások

1-perzisztens CSMA p-perzisztens CSMA Nem-perzisztens CSMA

Intuitíve belátható, 
jobb, mint az 

ALOHA (kerüli 
más állomás 
keretével az 

ütközést) Belátható: 
a terjedési idő 

rontja a 
teljesítőképességet

p-től függ a 
"jóságuk". Lásd 
Tanenbaum 3.5 

ábráját!

Intuitíve belátható, jobb, 
mint az 1-perzisztens! (Az 

aktuálisan zajló átvitel 
után nem adnak)
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Tanenbaum ábrája

ALOHA 20 % a max
Slotted ALOHA 36 % a max
1p CSMA 50 % fölötti

0,5 p CSMA 60-70 % közötti
Non P CSMA 90% majdnem
0,01 p CSMA 95 % majdnem
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További javítás: ütközés érzékelés 
(Collison Detection)

• Adás közben ütközésérzékelés.
• Ütközést érzékelve az ütközött állomások 

abbahagyják a keret leadását! Nem adják le a 
teljes keretet, az úgyis hibás lesz! 

• Ez a CSMA/CD: CSMA with Collision
Detection (csatornafigyelő többszörös 
hozzáférésű, ütközésérzékeléssel)

• Az 1-perzisztens CSMA/CD
– Ütközés esetén véletlen ideig vár, majd úgy folytat, 

mint az 1-perzisztens CSMA … 
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Lássuk be: a CSMA/CD esetén

• A keretek "küldését" versengéses időszak 
előz(het)i meg.

• A versengéses időszak (időrések) méretét a 
csatorna maximális késleltetése határozza meg!

keret keretkeret keret

Versengéses
időszak

Versengéses
időszak

Tétlen
időszak

idő
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Vegyük az egymástól legtávolabbi állomásokat …

• Legyen köztük τ a terjedési idő. 
• N1   t0-kor adni kezd;
• N2   (t0 + τ) - ε időben még nem érzékeli ezt! Ezért (t0 + τ) - ε-kor 

adni kezd. Igaz, ε idő múlva már érzékeli az ütközést, és 
abbahagyja az adást …

• Sajnos, N1 csak t0 + 2τ múlva érzékeli az ütközést (mikor visszaért 
a jel). 

• Vagyis egy állomás csak akkor lehet biztos abban, hogy 
"megszerezte a csatornát", ha 2τ ideig küld ütközés nélkül!

• Ebből a "versenyzési" időintervallum úgy modellezhető, mintha 
egy 2τ réshosszúságú réselt ALOHA lenne! (És még ekkor 
elhanyagoltunk néhány időt igénylő dolgot …)

• Egy "konkrétabb" eset: Ethernet, max 2 km "átmérő";
2τ = 51,2 µsec a max "körbenjárási" idő. 
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Az ütközésérzékelés

• Analóg eszközöket igényel (vesz, miközben ad 
…)

• Megfelelő bitkódolás szükséges (pl. 
Manchester)

• Nem minden fizikai közeg alkalmas rá (vagy túl 
költséges megoldani …)
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Az ütközéses protokollokról ...

• CSMA/CD változat az IEEE 802.3 szabvány! 
Fontos, ezért később részletezzük. 

• Az ütközéses protokollok esetén 
– Kis forgalom esetén minimális a késleltetés …
– Nagy forgalom esetén bedugulás, korlátos lesz a 

csatornakapacitás …
• A bedugulás elkerülésére: jók az ütközésmentes 

protokollok … 
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Ütközésmentes protokollok

• Feltételezésünk:
– N állomás van, 
– és mindegyik rendelkezik egy egyedi 0 ÷ (N-1) 

közötti címmel (behuzalozottan). 
• Tárgyaljuk az 

– alap bittérképes módszert,
– üzenetszórás felismerés változó prioritással 

módszert,
– a vezérjeles eljárásokat:

• vezérjeles sínt,
• vezérjeles gyűrűt.
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Basic Bit Map Method
• Alap bittérképes módszer
• A bejelentkezési (versengési, szinkronizációs) periódus 

pontosan N résből áll. Ekkor minden állomáshoz 1 bites 
rést rendelünk.

– Adásra kész állomás a saját résében 1-et küld, adásra nem 
kész pedig 0-t (a j-ik állomás a j-ik bitben jelzi, hogy van 
küldendő kerete).

– A bejelentkezési időszak után sorrendben elküldik az 
állomások a kereteiket: mindenki tudja, hogy a soros résben 
ki akar küldeni … 

– Mindenki tudja, mikor következik a következő bejelentési 
időszak.                           Pl. N=5; címeik=0-4

0

1 2 3 4

0 1 0 1 0

0

1 2 3 4

keret keret keret keret

1 3

Bejelentkezési
időszak

AdásokAdásokBejelentkezési
időszak
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Basic Bit Map Method
• Jellemzői

– Kis forgalom esetén aránylag nagy késleltetés (mert 
mindig van bejelentkezési időszak N réssel, bár ezek 
rövidek). 

– Ha d bitet forgalmazunk, akkor d/(d+N) a 
kihasználtság. Kis d esetén tényleg rosszabb. 

– Az alacsonyabb című állomások hátrányban 
vannak! Már a bejelentkezési időszak elején kellene 
jelentkezniük, átlag N/2+N bejelentkezési rést kell 
várniuk, míg adhatnak…

– A nagy sorszámúaknak átlag csak N/2 rést kell 
várnia … 

– Nagy forgalom (mindenki adna) esetén az 
"overhead" kicsi: az N bites periódus N keret között 
oszlik meg.
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Basic Bit Map Method
A kis sorszámúak hátránya belátható:

keret keret keret keret

NN/2

Kis sorszámú most adhatKis sorszámúnak most 
készült el kerete Átlagos-sorbaállási-késleltetés = N/2 + N

Nagy sorszámúnak 
most készült el kerete

Nagy sorszámú most 
adha

Átlagos-sorbaállási-késleltetés = N/2
t

A nagy forgalom (d = N * di elég nagy) overhead kicsisége belátható:

d/(d + N) = N di/(N di + N) = di / (di + 1)  → d / (d + 1) ≈ 1
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Broadcast Recognition with Alternating
Priorities (BRAP)

• Üzenetszórás felismerés változó prioritással
• Módosított bit-map, hogy

– a magasabb sorszámúak előnyét kompenzáljuk, 
– de a kis terhelés nagy overhead-je megmarad.

• Lényege: ha egy állomás adási szándékot jelent 
be, akkor a bejelentkezési időszak 
felfüggesztődik, és azonnal adhat az állomás. 

• Utána folytatódhat a bejelentkezés a következő 
állomással … 

• A bejelentkezési időszak végén mindig 1 van ...
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BRAP
idő

0 0 0 0 1

0

1 2 3 4

0 1

0

1

0 1

2 3

keret keret keret

1 3

Bejelentkezési
időszak

AdásAdásBejelentkezési
időszak

4

0 0

0

1

Bejelentkezési
időszak

Adás

• Jellemzője: mint a bit-map, de kiegyenlítettebb 
a sorszámozásra (egy állomásnak N/2 rést kell 
átlagban várnia). 
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Vezérjeles eljárások

• Jellemzőik:
– (logikai) gyűrűt alkotnak,
– speciális vezérlőkeret (token) jár körbe, hordozva az 

adásjogot.
– Nem kötött a keretméret, de 
– a token tartási idő (token holding time) igen!
– A token-t "birtokló" állomás - ha van rá idő - akár 

több keretet is elküldhet!
– Az adás végeztével továbbadja a token-t (a 

gyűrűben a logikai szomszédjának).
– Csak 1 token van! Egyszerre csak 1 állomás adhat!
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Token Bus (vezérjeles sín)

• Az állomások üzenetszórásos sínhez 
kapcsolódnak.

• Logikai gyűrűt formálnak: tudják, ki kit követ.
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Token Ring (vezérjeles gyűrű)

• Fizikailag gyűrűben.
• Ha egy állomás token-t kap, 

– "felvágja" a gyűrűt és ad (esetleg több keretet).
– A (címzett) keret körbemegy: egy állomás, ha nincs 

nála a token, 
• a keret(ek)et továbbadja (ismétel);
• a neki címzett keretet fel is dolgozza. 

– A token-t birtokló állomás a körbejárt keretet 
"leveszi" (a saját keretét veszi le!).

– Ha lejárt a token tartási idő, a token-t továbbadja.
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A vezérjeles eljárások jellemzői

• Kis forgalom esetén jelentős a késleltetés (meg 
kell várni a token-t).

• Állomásszámtól függő az overhead.
• Nagy forgalom esetén hasonló a TDM-hez. A 

kapacitás kb. egyformán oszlik meg az 
állomások között. 
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Közeghozzáférési eljárások 
összevetése

Forgalom Ütközéséses Ütközésmentes

Kis kis késleltetés nagyobb késleltetés

Nagy korlátos 
kihasználtság

hasonlít a TDM-hez 
(S = 1)

A max késleltetésre nincs felső korlát van felső korlát

Forgalom Statikus FDM Statikus TDM

Kis, lökésszerű kis sávszélesség nagy várakozási idő

Nagy, egyenletes jó jó
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Vizsgakérdés lehet
• Mi  a különbség az 1-perzisztens CSMA és az 1-perzisztens 

CSMA/CD eljárások között?
– Az első: ha nincs adás. Leadja a keretet, és utána érzékeli az esetleges 

ütközést.
– A második: a keret adása közben érzékeli az ütközést, és azonnal

abbahagyja ekkor az adást. Ebből versenyzési periódus alakulhat ki. 
• Soroljon fel ütközésmentes MAC protokollokat!

– BBMM (alap bit-térképes módszer); 
– BRAP (üzenetszórás felismerés változó prioritással); 
– Vezérjeles sín; 
– Vezérjeles gyűrű.

• Milyen versenyhelyzetes MAC protokollokat ismer?
– Tiszta ALOHA;
– Réselt ALOHA;
– CSMA (Csatornafigyelő többszörös hozzáférésű)

• 1-perisztens;  p-perzisztens; non-perzisztens.
– CSMA/CD (csatornafigyelő … + ütközésérzékelő)
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