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Miről lesz szó?

• Közeghozzáférési alréteg gyakorlati 
megvalósításairól
– Ethernet
– A IEEE 802 szabványcsomag

• Ennek CSMA/CD,
• Token Bus,
• Token Ring implementációi.

– Az FDDI
– és az ATM. 
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Az IEEE 802

• IEEE: Institute of Electrical and Electronics
Engineer [ájtrplí]

• Az IEEE 802 LAN szabványok összefoglalója 
• Az ISO is elfogadta ISO 8802 néven 

(nemzetközi)
• Az ANSI is elfogadta (USA kormányzati)
• Az IEEE 802 több részből áll

– Pl. az IEEE 802.3 az Ethernet adoptálása (1985)
• Az E-t a Xerox, DEC, Intel fejlesztette. Sikeres

– Ethernet 1 specifikáció (1980)
– Ethernet 2 (1984) → IEEE 802.3
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IEEE 802 részei

802.1 Keretszabvány: bevezetés, fogalmak, interfész 
primitívek meghatározása

802.2 LCC szabvány (logikai kapcsolatvezérlés)

802.3
CSMA/CD

802.4
Token Bus

802.5
Token Ring

802.6
DQDB MAN

LCC

Adat-
kapcsolatiMAC

Fizikai

• 802.3  CSMA/CD, az Ethernet 2 specifikációiból (IEEE, 1985)
• 802.4  Vezérjeles sín; a GM és gyártásautomatizálással foglakozó

cégek fejlesztették ki (IEEE, 1985)
• 802.5  Vezérjeles gyűrű; az IBM Token Ring-je (IEEE,1985)
• 802.6 Distributed Queue Dual Bus, MAN szabvány, kettős busz, 

szétosztott sorképzés
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IEEE 802 részei
Az FDDI-on kívül ezekről alig lesz szó …

• 802.7  Broadband technology
• 802.8 FDDI
• 802.9 Integrated voice & data
• 802.10 Network security
• 802.11  Wireless networks
• 802.12  100VG_AnyLAN

– Csillag topológia; igény szerinti prioritás-séma;
– CAT3,4 vagy 5 UTP & STP; Fiber
– Kábelhosszak

• CAT3,4: 100m, CAT4: 150 m; Fiber: 2000 m
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Ethernet 2 versus 802.3  
• A név eredete: luminiferous éter - a teret kitöltő anyag, amit az 

elektromágneses sugárzás közvetítő anyagának képzeltek el …

• Összevetve a kettőt:
– a 802.3 bővebb, további fizikai közegeket és 

sebességeket is definiál;
– de azonosak a médium használati módjában!

• Ne tévesszük össze a CSMA/CD-t az 
Ethernettel
– előbbi bővebb, az Ethernet ebből 1 perzisztens

CSMA/CD

802.3
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Ethernet architecture

Data link layer

Physical layer

0.5 “ Coax0.5 “ Coax

taptap
BNC connectorBNC connector

transceivertransceiver

AUI cableAUI cable

station interface

data encapsulation

link management

encoding and decoding

transmission and receipt

Network Interface 
Card (NIC)

802.3
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Ethernet szabványok
• Vastag Ethernet (yellow cable vagy thick E)

– 0,5" átmérőjű, 50 Ω-os, sárga koaxiális kábel, max
szegmens hossza 500m (a megengedett csillapítás 
miatt, túl hosszú szegmensnél az ütközés érzékelése 
a gyenge jel miatt nem biztonságos);

– ismétlőkkel (repeater) max 5 kábel összeköthető, 
ezzel teljes hossz 2,5 Km (a terjedési késleltetés 
korlátozandó, hogy az ún. "versengési időszak" 
mérete korlátozására);

– min. 2,5 méterenként "vámpír" csatlakozón (tap) 
adó-vevő (transiever), ebből 15 pólusos AUI 
(Attachment Unit Interface) kábel a géphez;

– max. 1024 állomás kapcsolható a szegmensre (a 2,5 
méter és a torlódás elkerülésének céljából jött a 
limit);

802.3
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Ethernet szabványok

• Vékony Ethernet (thin Ethernet)
– 50 Ω-os koaxiális kábel, max. hossz 185 m;
– BNC dugók, T csatlakozók, csatlakozás közvetlenül 

a gépbe épített transiever-ekre;
– max. 30-32 csatlakozó (a kivitelezés minőségétől 

függően kevesebb), ebből jön a max egy szegmensre 
csatlakoztatható gépszám: (30) 14-18, vagy 
kevesebb;

– két állomás között max két repeater lehet: ebből jön 
max teljes "logikai szegmens" hossza (repeatertől, 
kábelezés minőségtől, állomástól függően kevesebb 
is lehet);

– multiport repeaterek is: a vastag és vékony 
szegmensek összeköttetésére.

802.3
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Ethernet szabványok

• Mindkettő
– alapsávú, a feszültségértékek:

• tétlen:   0 Volt;
• magas: +0,85 V;
• alacsony: - 0,85 V,

– Manchester kódolás. 
• A 802.3 jelölésrendszerben

ÁtviteliÁtviteli sebseb. . 
MbpsMbps

JelzésekJelzések::
alapsávúalapsávú, v, v
szélessávúszélessávú

max max szegmensszegmens
hosszhossz (100m(100m--ben),ben),
vagyvagy médiummédium jeljel

10 Base 5

802.3
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Több szegmenses Ethernet LAN

hubhub

10Base2 10Base2 -- Thin EthernetThin Ethernet

10Base5 10Base5 -- Thick EthernetThick Ethernet

10BaseT10BaseT--Twisted pairTwisted pair

routerrouter
serverserver

hubhub

bridgebridge

802.3
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IEEE 802.3 specifikációk, jelölések
• A jelölésrendszer a 802.3-ban 

– 10Base5 -- thickwire coaxial, 500m
– 10Base2 -- thinwire coaxial or cheapernet, 185m
– 10BaseT -- twisted pair: UTP/STP, pont-pont, 100 m (most widely 

used today)
– 10BaseF -- fiber optics, pont-pont, multimódusú: 2 Km/mono: 3-10 

Km
– 10Broad36  -- broadband (only 802.3 standard 1/2” coax, 1800m)

• Fast Ethernet
– 100BaseTX, 100BaseT4, 100BaseFX, 100VG-AnyLAN(802.12)

• GigaEthernet 1000 Mbps (802.3z) available on fiber and on 
coax, UTP  

• IsoEthernet (Category 3, 10Mbps Ethernet and 6.144Mb 96 
channels ISDN)

802.3
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10Base5

•• tap : tap : cable does not need to be cutcable does not need to be cut
•• transceiver : transceiver : send/receive, collision send/receive, collision 

detection, electronics isolationdetection, electronics isolation
•• AUI : AUI : Attachment Unit InterfaceAttachment Unit Interface
•• Use for backbone networks Use for backbone networks 

∅ 0.5“ Coax0.5“ Coax

vampire tapvampire tap

BNC connectorBNC connector

transceivertransceiver

AUI cableAUI cable

maximum segment length=500mmaximum segment length=500m
maximum number of stations per segment=100maximum number of stations per segment=100

minimum distance minimum distance 
between two stations = 2.5 mbetween two stations = 2.5 m

maximum network  distance between maximum network  distance between 
two stations = 2.8kmtwo stations = 2.8km

NIC

802.3
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10Base2

0.25 “ Coax

BNC  T-connector

NIC

• BNC connector 
• No drop cable
• use for office LAN
•What is its benefit since length < 500m? 

maximum segment length=185m
maximum number of stations per segment=30

minimum distance 
between two stations = 0.5 m

maximum network distance between 
two stations = 925 m 

802.3
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10BaseT
• A hub functions as a repeater
• UTP category 5 uses 2 pairs of wires terminated by an eight-bin 

(RJ-45 style)  connector. This means that 4 pins of the 8-pin are 
used. The transmit and receive data signal on each pair of the 
segment are polarised, with one wire of the signal pair carrying 
the positive (+) signal and the other carrying the negative (-). 

NIC

hub

maximum segment 
length = 100m

Medium Dependent 
Interface (MDI), RJ45

Pin 1 2 3 4 5 6 7 8
Sig TD+ TD- RD+ U U RD- U U

802.3
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10Base-T (folyt)

802.3
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10Base-FX
• 10BaseF specification enable long distance connections 

with the use of  optical fiber. Three standards are:
– 10Base-FP - A passive-star topology, up to 1 km link
– 10Base-FL - An asynchronous point-to-point inter-repeater link  (a new 

FOIRL) , up to 2 km link (15-pin AUI connector to FOMAU)
– 10Base-FB - A synchronous point-to-point link , up to 2 km link with 15 

cascade repeaters

Connecting a 
computer to a 10Base-

FL segment

802.3
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A 802.3 MAC technika

• Carrier Sense Multiple Access/Collision 
Detection: CSMA/CD
– Az állomás mielőtt adna, megfigyeli a csatornát 

(CS), és megállapítja,
• hogy a csatorna tétlen, nincs adás (idle): ekkor adni kezd.
• vagy a csatorna foglalt, van adás (busy). Ekkor folytatja a 

figyelést, míg a csatorna tétlen nem lesz: és ekkor kezd 
adni.

– A topológia biztosítja a többszörös hozzáférést (a 
figyelésnél) (MA)

– CD: képes arra, hogy ütközést érzékeljen már 
miközben ad (listen while you talk). Ütközés lép fel, 
ha több állomás ad szimultán. 

802.3
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A 802.3 MAC technika
• Ütközést detektál (már adás közben), 

ha 
– az átlagos feszültségszint (signal) 

meghaladja a CD küszöböt (COAX),
– vagy több mint egy inputján van jel 

(UTP). 

• Minden ütközést detektáló állomás 
abbahagyja az adást, és helyette zajos 
jelet (jamming signal) küld, hogy 
mindenki biztosan észrevegye az 
ütközést. 

• Ezután véletlen ideig (helyettes 
exponenciális visszatartási ideig) vár, 
majd újra kezdi az egészet ...

jamjam

802.3
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Frame transmission

Assemble frame

carrier sense signal ON ?

Wait interframe gap time
Start transmission 

collision detected?

N

N

Y

Y

transmission done?

transmit OK

N

Y

send jam sequence
Increment attempt. 

attempt limited?

Discard frame 

N

Y Compute backoff
and wait backoff time 

802.3
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Frame reception

done receiving?

Pass frame to next layer 

Y

Y

N

N

Discard frame 

Y

N

start receiving

Matched DA

FCS and frame size OK?

802.3
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802.3/Ethernet keret szerkezet

PA : Előtag (Preamble) - 7-szer  a 10101010 bitsorozat, szinkronizációhoz;
SFD : Keret kezdet határoló (Start of Frame delimiter) -- 10101011 keret kezdet jelzésére
DA: Célcím (Destination Address) -- MAC cím (ma már 6 byte)
SA: Forrás (Source Address) -- MAC cím
LEN: Adat mező hossz (Length) -- bájtokban mért hossz
Type: a magasabb szintű protokoll azonosítója (identify the higher -level protocol) 
LLC PDU+Pad: Adat+töltelék -- minimum 46 bytes, maximum 1500 
FCS : Ellenőrző öszeg (Frame Check Sequence) -- CRC-32 
Pad szerepe: a min keretméret - a célcímtől a keret végéig - 64 bájt (nincs benne a PA és SDF). 
Ha az adatmező 46 bájtnál rövidebb, töltelék egészíti ki 46 bájtig! Ennek okát később!

IEEE 802.3 
7               1              6              6                 2                       46-1500                 4 

FCSPA SA LENSFD DA LLC PDU Pad

8                        6               6                2     46-1500                  4 

FCSSA TypePA DA Data Pad Ethernet

calculation of the FCS
64-1518 bytes

802.3
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A MAC címek
• A DA, SA címek a szabvány szerint 2, vagy 6 bájtosak lehetnek, de 10 

Mbps esetén csak 6 bájtosak
• Gyakorlatilag csak a 6 bájtosakat használják: ez 48 bit
• Csupa 1: valamennyi állomásnak szóló cím (Broadcast Address)
• Ha legfelső (47-ik) bit = 1: csoportcím (Multicast Address)

– a többi bit a csoportot határozza meg;
– a keretet a csoport összes tagja veszi.

• Ha legfelső (47-ik) bit = 0: közönséges cím
• A 46-ik bit speciális szerepű: a helyi és a globális címek 

megkülönböztetésére
– Helyi cím: a hálózatmenedzser konfigurálja (pl. DECNet)
– Globális cím: az IEEE osztja ki

• a világon egyedi (minden gépnek "automatikusan" egyedi MAC címe 
van);

• ROM-ba égetve.

802.3
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A minimális keretméret

• Összefügg a csatornára megengedett maximális 
késleltetéssel (τ)

– a keretnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a 
legrosszabb esetre számított körbejárási késleltetés 
(2*τ) esetén is érzékelni lehessen az ütközést!

– 64 byte = 512 bit; 10Mbs ⇒ 2τ = 51,2 µsec: ez a 
max. megengedett körbejárási késleltetés!

– És ebből jön a 2,5 Km hossz (5 szegmens összekötve 
4 ismétlővel.

802.3
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A késői ütközés (late collision)
A A ésés B a B a kábelkábel kétkét végénvégén (t (t időidő kellkell a a kétkét gépgép közöttközött)

• Olyan ütközés, ami az első 64 bájt küldése után 
következik. Oka 
– hosszú kábel, sok ismétlő; rövid keret. 

• Eredménye: a küldő arra a helytelen konklúzióra jut, 
hogy a kerete rendben elment (nem a kerete adása 
közben érzékeli, hogy ütközött) 

(3) B is küld, 
ütköznek t-kor

A B

A B(1) keret indul
0 időben

A B(2) keret majdnem
B-nél van t-δ−kor

A (4) jam signal visz-
sza A-hoz 2t-kor

)

B

802.3
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A helyettes exponenciális visszatartás

• Binary Exponential Backoff Algorithm az
ütközések kezelésénél

• Ütközés detekciója esetén "jam"-ot küld, majd 
megszünteti az adást és vár … 
– Az időt résekre bontja, résidő = 51,2 µsec (a max

körbjárási késleltetés)
– Az első ütközés után az állomás (véletlenszerűen) 0 

vagy 1 résidőt vár mielőtt újból próbálkozik …
• Ha két állomás újból ütközik, annak oka, hogy véletlenül 

ugyanazt a véletlenszámot generálták…
– Az i-ik ütközés után véletlenszerűen 0 és 2i - 1 

közötti időrés várakozást iktatnak be … (de)

802.3
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A helyettes exponenciális visszatartás

• Folytatjuk, az algoritmust ...
– Ha i ≥ 10, akkor 0 - 1033 között generálnak 

véletlenszámot, és időrést várakoznak (a 10 az ún. 
backoff limit).

– Ha i = 16 lesz, az állomás nem próbálkozik tovább 
(16 az ún. attempt limit),

• Hibajelzést ad a felettes rétegnek.

• Az algoritmus dinamikusan alkalmazkodik az 
adni  kívánó állomások számához!
– A véletlenszám generálás intervallumának 

exponenciális növelése kis várakozásokat ad kevés 
ütközésnél;

– és ésszerű értékeket, mikor sok az ütközés ...
802.3
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Binary Backoff Algorithm

max delay is limited at
1023*51.2 µs=52.4 ms

collision detected?

Y

send frame 

Discard frame 

Y

random wait 
between 0 

and delay-1

double delay

limited 
delay<1024 

N
>16 attempts

delay= 2 

transmission 
done?

transmit OK

N

Y

N

1st wait 0 or 1 slot time
2nd wait 0,1,2 or 3 slot time
3rd wait 0,1,2,..7 slot time
kth wait 0.. 2k-1 slot time

after 10th  collisions the interval  is kept at 1023 slots 2k-1×slot
after 16th  collisions , frame is discarded and report failure
back to the upper layer

Slot=Window size= 2t

802.3
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Az IEEE 802.4 szabvány
vezérjeles sín (Token Bus)

• A General Motors és gyártásautomatizálással 
foglalkozó vállalatok fejlesztették ki

• A jellemzők: 
– 75 Ω-s koax; analóg moduláció; 1,5 vagy 10 Mbps
– busz topológia, de az állomásokat logikai gyűrűbe 

veszik: minden állomás ismeri a megelőző (bal) és a 
következő (jobb) szomszédját.

– A logikai gyűrűn vezérjel (token) kering: ez speciális 
vezérlő keret. 

– Mindig az adhat, aki a vezérjelet birtokolja.
– Ha az adást befejezte, a vezérjelet továbbküldi 

logikai szomszédjának (ha nincs adnivalója, rögtön 
továbbítja)

802.4
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Az IEEE 802.4

• A maximális késleltetés korlátos!
– Egy állomás a vezérjelet csak egy meghatározott 

ideig (token-holding time) (TTH) birtokolhatja.
• Ha ez lejárt, akkor is tovább kell adnia a vezérjelet, ha még 

lenne adnivalója.
– n számú állomás esetén n * TTH időt kell várni egy 

keret elküldésére. 
• Prioritások vannak a keretekre:

– 4 prioritás osztály: 0, 2, 4, 6;
– mindegyiknek saját sora van. 
– A vezérjel visszatartási időn belül 4 időzítés az egyes 

sorok max. adásidejére (először 6, majd 4, …)

802.4
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802.4 keret szerkezet

PA : Előtag (Preamble) - szinkronizációhoz;
FD : Keret határoló (Frame delimiter) -- kezdő- és végjelző (analóg

kódolássértés, különbözik anormális 0 és 1 kódolásától)
FC: Keretvezérlő - az adat és vezérlőkereteket különbözteti meg 

• adatkeret esetén a keret prioritását jelzi;
• vezérlés esetén a különböző vezérlési funkciók meghatározása

(Pl. 00001000 - token átadása)
DA: Célcím (Destination Address) -- MAC cím, mint a 802.3-ban
SA: Forrás (Source Address) -- MAC cím
Data: az adatmező sokkal hosszabb lehet mint a 802.3-ban, itt nem tartja

úgy fel a rendszert, mint ott)
FCS : Ellenőrző öszeg (Frame Check Sequence) 

IEEE 802.4 

≥ 1         1        1          2 v. 6          2 v. 6           0 - 8182                  4             1

PA SA DataFD DA FCS FDFC

802.4
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A gyűrű karbantartása

• Új állomás felvétele
– A vezérjelet birtokló állomás rendszeres 

időközönként Solicit-successor keretvezérlő keretet 
küld, mely tartalmazza a saját és az őt követő 
állomás címét, majd

– egy válaszablak (respond window) időt vár.
• Ezen idő alatt jelentkezhetnek a két cím közé eső című 

állomások (ha több is jelentkezik, külön mechanizmus az 
ütközések feloldására)

– A jelentkező állomás lesz a logikailag következő 
állomás (beékelődik).

802.4
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A gyűrű karbantartása

• Állomás kilépése (Pl. P→X→S sorból X 
kilépése)
– X állomás P-nek egy Set-successor keretvezérlő 

keretet küld, mely tartalmazza S címét, majd kilép.
– Ezután P S-nek adja tovább a tokent. 

• Gyűrű indulása
– Ha egy állomás érzékeli, hogy egy ideje nincs 

forgalom, Claim-token keretvezérlő keretet küld.
– Ha erre sincs válasz, előállít egy vezérjelet (tokent), 
– és létrehoz egy gyűrűt, amiben csak ő van benne
– (hív másokat belépésre). 

802.4
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A gyűrű karbantartása

• Vezérjel elvesztés ( a követő állomás elromlik)
– Ha egy állomás tokent küld szomszédjának, figyeli, 

• hogy az küld-e keretet vagy vezérjelet.
• Ha nem küld, újabb vezérlő kerete küld neki (hátha csak 

megsérült az előző keret).
• Ha erre sem reagál,

– Who-follows keretvezérlő keretet küld a (szomszédos) 
követő címre ( a "rossz"szomszédjának címezve).

• Ha valaki érzékeli, hogy az őt megelőző cím ezzel azonos, Set-
successor keretet küld vissza, saját magát megjelölve új 
szomszédnak.

• Ezzel a hibás állomás kikerül a gyűrűből.
– Ha a Who-follows-ra sincs válasz, újraépíti a gyűrűt.

802.4
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A gyűrű karbantartása

• A vezérjel birtokosának meghibásodása esetén 
– a gyűrű újra indul.

• Többszörös vezérjel
– Ha egy állomás, amely a vezérjelet birtokolja 

vezérjelet észlel, akkor
– a sajátját eldobja.
– (Így előbb-utóbb csak 1 vezérjel marad).

802.4
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Az IEEE 802.5 szabvány
vezérjeles gyűrű (Token Ring)

• Az IBM fejlesztette ki, kompatibilis az IBM 
Token Ring-gel

• Valódi pont-pont kapcsolattokból álló gyűrű 
topológia (egyirányú gyűrű)

• Kiszámítható felső korlátú csatornahozzáférést
biztosít (a max késleltetés itt is korlátos)

Gyűrű 
interfész

Gyűrű 
interfész

802.5

Gyűrű 
interfész

Gyűrű 
interfész

Gyűrű 
interfész ÁllomásÁllomás

Állomás Állomás Állomás
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IEEE 802.5

• A fizikai közeg
– Árnyékolt sodrott érpár  (2-2 ér ad és vesz)
– Különbségi Manchester kódolás

• magas-alacsony feszültségszint: ± (3,0 - 4,5 V)
– 1, 4, 16 Mbps sebesség (IBM Token Ring: csak 4 és 

16)
• A gyűrű interfész

– Vételi üzemmódnál
• vesz egy bitet, továbbítja az állomásnak (az szükség esetén 

módosíthatja)
• és egy bites késleltetéssel visszaadja az interfésznek, ami 
• továbbítja (ismétlés, az átmenő keret néhány bitjének 

változtatásával)

802.5
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IEEE 803.5

• A gyűrű interfész
– Adási üzemmódnál

• a gyűrűt "megszakítja",  és
• az állomástól kapott biteket (a saját keretet) továbbítja 

(saját adatok adása).
– A vétel/adás váltás 1 bitidő alatt zajlik le (pufferelni 

kell előre az elküldendő keretet)

802.5
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A közeghozzáférési protokoll

• A tétlen gyűrűn vezérjel kering
• Ha az állomás adni akar, 

– megvárja a vezérjelet és leveszi a gyűrűről;
– felhasítja a gyűrűt és adni kezd;
– leszedi a saját kereteit;
– ha nincs több adni valója, vagy lejár a vezérjel 

visszatartási idő, továbbítja a vezérjelet.
• Gond: a teljes vezérjelnek el kell férnie a 

gyűrűn! Számolnunk kell a gyűrű "tároló 
kapacitását"! 

802.5
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A gyűrű tárolókapacitása

• A "tárolókapacitást"  2 dolog adja 
– a jel késleltetése az médiumon (a jel "tárolódik" a 

közegen, mialatt a jelterjedés sebességével terjed) 
(ez az összeköttetések tárolókapacitása) plusz

– a jel késleltetése az állomásokon (minden interfész 1 
bitet késleltet: 1 bitet tárol).

• Az összeköttetések tárolókapacitása: 1 bit 
"fizikai" hossza
– S bps sebesség esetén 1/S sec-onként kerül ki 1 bit a 

közegre;
– Ha a jelterjedés sebessége R, akkor 1 bit R/S hosszt 

igényel a gyűrűn.

802.5
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Még egyszer az interfészről ...
Vétel (1 bit késleltetés) Adás (a gyűrű megszakítása)

802.5

Mivel adáskor a gyűrűt 
megszakítja, egy keret jóval 
nagyobb is lehet, mint a 
gyűrű tárolókapacitása!

Olvas Ismétel
(módosít)
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A keretformátumok

SD : Keretjelző (Start delimiter)
AC: Access control byte, itt vezérjel keret-kezdet: (1 bit módosításával

azonnal adatkezdet szekvenciává alakul)
ED: Végjelző - End delimiter

Vezérjel keret (Token Frame)  összesen 3 bájt, forgalommentes gyűrűn ez jár körbe

1          1         1  

SD AC ED

Adatkeret

1          1         1          2 v. 6           2 v. 6        ≥ 0, nincs határ 4  1           1 

SD AC FC SA DataDA FCS ED FS

AC: Access control byte, itt adat-keretkezdet:(1 bit módosításával
vezérjel-kezdet szekvenciává alakítható)

FC: Keretvezérlés (Frame control)
ED: Végjelző - End delimiter
FS: keret státus (Frame status)                             (A többi már ismert …)

802.5
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A MAC protokoll
• Az adni kívánó állomás (várja a tokent, várja és kapja 

a biteket, továbbítja … azok lehetnek adatkeret bitjei, 
vezérlőkeret bitjei, ... egyszer csak keretkezdet (SD) 
jön)
– SD biteket észlel (az SD és ED az adatbitektől való 

megkülönböztetés érdekében érvénytelen különbségi M 
mintákat tartalmaznak (HH v. LL))

– Az AC bitjeit véve (és ismételve) felismeri, hogy tokent kapott.
– 1 bitet megváltoztat és küld (ezzel jelzi, a token keretet 

átalakította adatkeretté), a többi bitet is veszi, de már nem 
azokat küldi, hanem:

– az AC után az FC, DA, SA, Adat, FCS, ED és FS bitjeit. 
– Mindez jóval hosszabb lehet, mint a gyűrű tárolókapacitása, 

még el sem küldte a teljes keretét, miközben már érkezik hozzá  
annak eleje, ezért általában küldés közben elkezdi eltávolítani 
saját keretét a gyűrűről.

802.5
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A MAC protokoll
• Érthető most már a gyűrű "felvágása": amikor 

adatkeretté alakította a token-keretet (AC-beli
bitváltás), a bejövő biteket az állomás "nyeli" (látjuk 
majd, várva a saját bitjeit, ellenőriz dolgokat), sajátjait 
adja …

• A vezérjelet az állomás legfeljebb a vezérjel tartási 
ideig (token holding time) tarthatja, ezalatt több 
keretet is küldhet, de ha az idő lejár, tovább kell adja a 
tokent (SD+AC+ED bájtokat kell küldenie, AC-ban a 
megfelelő bitet beállítva).
– A token holding time alapértéke 10msec, de más idő is 

konfigurálható.

802.5
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A keretekben a mezők ..
• AC: Hozzáférési bájt tartalmazza

– vezérjel bitet,
– figyelő bitet (jelezheti, hogy ment egy kört a keret),
– prioritásbiteket,
– lefoglalásbiteket.

• FC: keretvezérlés bájt az adat- és vezérlőkeretek 
megkülönböztetésére

• DA, SA: Cél- és forráscím, ua., mint 802.3, 802.4
• FCS: Ellenőrző összeg, CRC, ciklikus redundancia kód, 

hibajelzés (mint a 802.3, 802.4)
• ED: Végjelző, a keret végét jelzi, továbbá az E bitet 

tartalmazza. 
– Az E bitet bármelyik interfész 1-re állíthatja, ha hibát érzékel 

(pl. érvénytelen formátumot)
802.5
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A keretekben a mezők ..
• FS: Keret státusz, A és C biteket tartalmaz

– A bit: ha egy keret megérkezik a célállomáshoz, a áthaladása 
során az interfész 1-re állítja;

– C bit: 1-be állítja, ha be is tudja másolni a memóriájába;
– Ebből, ha az A és C:

• 0 0 : célállomás nem létezik (pl. nincs bekapcsolva);
• 1 0:  létezik, de nem tudta fogadni a keretet;
• 1 1: létezik és le is másolta a keretet.

– A A és C bitek az ellenőrző összeg hatáskörén kívül esnek, 
ezért megduplázva viszik át őket!

• A CRC, az  ED-beli E bit és a FS jelezhet hibás keretet.

802.5
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Prioritáskezelés
• Az AC (hozzáférés mező) prioritás és lefoglalásbiteket 

is tartalmaz
• Ha egy állomás n prioritású keretek akar küldeni, nem 

elég a token, meg kell várnia, míg egy ennél kisebb vagy 
egyenlő prioritású token érkezik …(ha magasabb jön: 
buzgón továbbíthatja azt, de nem a saját keretét …)

• Viszont az áthaladó keret lefoglalásbitjeit beállíthatja a 
kívánt szintre, ha az korábban alacsonyabb szinten állt.

• Végül az adó befejezvén az adást, a továbbküldendő 
token prioritását a lefoglalásbiteknek (legmagasabb 
igénynek) megfelelően állítja
– ha ez magas, magas lesz a token prioritása: jó a lefoglalónak…
– ha alacsony: jó többeknek, mindenkinek …

• Vegyük észre, van esély a "starvation"-ra … 
802.5
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A gyűrű fizikai hibáinak kezelése

• Ha kábel szakad, interfész/állomás kiesik: a 
fizikai gyűrű megszakad, működésképtelen lesz 
az egész hálózat.

• Huzalközpont beépítésével védekezhetünk
– a huzalközpontban relé (aktív interfész nyitva 

tartja, hibás, kikapcsolt zárja) rövidre zárhat 
(kizárva a hibás hálózatrészt)

– Rövidre zárással folytonossá válik a gyűrű 
(fennmarad a működőképesség)

Ifész

802.5
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Gyűrű karbantartás

• Szemben a vezérjeles sínnel, itt centralizált a 
karbantartás

• Minden gyűrűben van pontosan egy felügyelő 
állomás (monitor station): ő felel a karbantartásért

• Bármely állomás lehet felügyelő 
– Gyűrű indulásakor (vagy a felügyelő meghibásodásakor) 

versenyprotokoll alapján választják ki
– Az első állomás, amelyik észreveszi, hogy nincs felügyelő

• Claim-token keretvezérlésű (FC) vezérlőkeretet küld, és
• ha ez úgy érkezik vissza hozzá, hogy közben nem kap más által 

küldött Claim-token keretet, ő lesz a felügyelő.

802.5
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A felügyelő feladatai

• Vezérjel vesztés figyelése (időzítéssel ellenőrzi)
– ha állomásszámszor vezérjelvisszatartási idő-t 

meghaladóan nincs vezérjel: kiüríti a gyűrűt és új 
vezérjelet generál.

• Hibás keretek eltávolítása (érvénytelen 
formátumú, hibás CRC)
– gyűrű megtisztítása és új vezérjel.

• Árvakeretek eltávolítása (árva, amit a feladó nem 
távolít el)
– minden áthaladó keretben beállítja az AC figyelőbitjét,
– ha már be van állítva: már ment egy kört, leszedi az 

árvakeretet.
802.5
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A felügyelő feladatai

• Gyűrű tároló kapacitás állítása (elférjen a 24 bites 
token)
– Ha a kapacitás ennél kisebb, pótlólagos késleltetést 

(tárolást) iktat be.
• Gyűrű szakadási helyének behatárolása

– Ha egy állomás valamely szomszédját 
működésképtelennek érzékeli, speciális kereteket küld a 
feltételezhetően hibás állomás címére. 

– A monitor ezek alapján  a huzalközpont segítségével 
kiiktathatja. 

• A centralizált karbantartás talán kevésbé megbízható, mint a 
vezérjeles buszé. Pl. monitor meghibásodik, de továbbra is küld Active-
monitor-present kereteket: az egész leáll ...

802.5
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Az FDDI

• Fiber Distributed Data Interface: optikai szálas 
elosztott adatinterfész

• Az FDDI protokoll modellje a 802.5 
protokollon alapszik

• Nagyteljesítményű optikai szálas vezérjeles 
gyűrű
– Létezik csavart érpáras (CDDI) is: Copper DDI

• LAN-MAN hálózat
– max 200 Km áthidalása;
– max 1000 állomás;
– 100 Mbps
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Az FDDI

• Igen elterjedt (Pl.  ME gerinchálózat ma még 
ilyen)

• Napjainkban egyre inkább kiszorítódik …
– Lan-ok esetén a Fast Ethernet (100BaseFX/TX), 

mert sokkal olcsóbb;
– MAN-ok esetén az ATM (WAN is, távközlési 

szabvány, (bár ezt is kiszorítja a)
– Giga Ethernet …

• Van olyan változata is, amelyik képes szinkron 
adatokat kezelni (pl. vonalkapcsolt PCM 
jeleket): FDDI-II.
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FDDI fizikai réteg
• Multi- vagy monomódusú optikai szál
• Kettős (két ellentétes irányú) gyűrű

• Csak az elsődleges gyűrűn van 
forgalom, a másik csak tartalék
(kábelszakadás, állomáskiesés) 
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FDDI fizikai hiba javítás

Kábelszakadás esetén 
egyetlen, megközelítőleg 
kétszer olyan hosszú 
gyűrűvé alakítható.

(A hibával
szomszédos
állomások 
visszahurkolnak)

Bypass switch: az 
inaktív állomás 
mechanikusan kizárja 
magát a gyűrűből.

Itt is lehet huzalközpont
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FDDI állomástípusok

• Kétfajta állomás 
– DAS (Dual Attached Station): mindkét gyűrűhöz 

csatlakozó;
– SAS (Single AS): csak egy gyűrűhöz csatlakozó. 

• Vegyes hálózat esetén FDDI koncentrátort 
alkalmaznak
– a kettős gyűrű aktív gyűrűjéhez kapcsolja a SAS 

állomások egyetlen gyűrűjét. 
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Az FDDI kódolás

• Ún. 4 az 5-ből (4 out of 5) kódolás
– 4 megkülönböztetendő jelzésből
– 5 bites csoportokat kódolnak

• Nem Manchester kódolás, 
– mert a 100 Mbps 200 baud-ot

igényelne!
• Előnye a sávszélesség "megtakarítás, 
• hátránya, hogy nem önszinkronizáló a kód.

– Ezért minden keret elején hosszú előtag a vevő 
szinkronizációjához,

– az órák legalább 0,005% pontosságúak;
– legfeljebb 4500 byte hosszú lehet egy keret. 

32 kombináció lehet
16 az adatoknak;
3 határoló;
2 vezérlés;
3 HW jelzés
8 nem használt
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Az FDDI MAC protokollja

• Vezérjeles gyűrű, mint a 802.5.
• Egy állomás akkor adhat, ha vezérjelet kap. 
• A kereteket a feladó állomás távolítja el a 

gyűrűről (mindenki a saját keretét).
• Ha az adást befejezte, rögtön továbbadja a 

vezérjelét (szemben a 802.5-tel, melynek meg 
kell várnia, míg a feladott kerete visszatért). Itt 
a max 1000 állomás, 200 Km hossz miatt túl 
sokat kellene várni). 

• Ebből: a gyűrűn több vezérjel és keret is 
keringhet!
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Az FDDI MAC protokollja

• Az adatkeretek hasonlóak a 802.5-éhez 
– pl. keret státusz bájtban nyugtázási bitek vannak)

• A prioritások hasonlóak a 802.4-éhez (token
bus)
– minden állomásnak vezérjel körbejárási órája, ami
– méri az időt az utolsó vezérjel észlelésétől,
– az egyes vezérjel menetekben más prioritások 

adhatnak … 
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FDDI II.

• Szinkron forgalom esetén (FDDI II.)
– egy mesterállomás szinkronkereteket generál 125 
µsec-onként (PCM: 8000 minta/sec)

– a szinkronkeret:
• fejrész;
• 16 byte adat;
• 96 byte vonalkapcsolt adat (max 96 PCM csatorna, 

96→4db T1(4*24), vagy 3 db E1 (3*32)
– 1 szinkronkeret 125 µsec-onként: 6,144 Mbps;
– max 16 szinkronkeret: 1536 PCM csatorna→ 98,3 

Mbps
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Az ATM

• Asynchronous Transfer Mode
– nagysebességű, kapcsolatorientált;
– LAN-ok és WAN-ok esetén is;
– fejlesztése a része volt a szélessávú ISDN 

fejlesztésnek;
– 100 Mbps és Gbps közötti teljesítmény;
– komplex berendezéseket és SW-t igényel

• üvegszálas médium, kapcsolók;
– kis, fixméretű keretekben (cell) 

• hang,
• adat és
• videó továbbítás.

Cells

Voice

Data

Video
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ATM cellák a keretekből
Dest.

Address
Source

Address Data Frame
Check

dataHeader

Packet

Cells

dataHeader

dataHeader

dataHeader

5 Byte
Header

48 Byte
data

ATM Cell

53
Bytes
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ATM Signalling

Token
Ring

Public UNI

UNI

NNI

NNI

NNI

Private ATM Network

• UNI = User-to-Network Interface
• NNI = Network-to-Network Interface
• Cell header content varies depending on who’s talking to whom
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Virtual Path and Virtual Channels

ATM Physical Link
Virtual Channel Connection (VCC)

Virtual Path
(VP)

Contains Multiple VCs

Virtual Channel Connection
(VCC)

Contains Multiple VPs

Virtual Channel
(VC)

Logical Path
Between ATM End Points

Virtual Channels (VC)

Virtual Channels (VC)

E3
OC–12 Virtual Path (VP)

Virtual Path (VP)

Connection Identifier = VPI/VCIVPI/VCI
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ATM Switches

45

2929

33

22

11
646429

29

45

6464

2929

1

2

11

33

45

29

2929

6464

2

1

33

11

VPI/VCIPort VPI/VCIPort
Input Output

• ATM switches translate VPI/VCI values
• VPI/VCI value unique only per interface

e.g.: locally significant and may be re-used elsewhere in network
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Virtual Channels and Virtual Paths

Virtual Channel Connection (VCC)

Virtual Path
Connection (VPC)

VP
Switch

VC
Switch

VC
Switch

NNI NNI

VPI = 2
VCI = 44

VPI = 1
VCI = 1

VPI = 26
VCI = 44

VPI = 20
VCI = 30

UNI
UNI

• This hop-by-hop forwarding is known as cell relay/switching
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ATM Cell Header Details

GFC Generic Flow Control
UNI Cells Only!
VPI/VCIPI/VCI Identifies Virtual
Paths and Channels
PTII PPayload Type Identifier
3 Bits:
1. User/Control Data
2. Congestion
3. Last Cell
CLP Cell LosLoss Priority Bit
HEC Header Er Error Check
8 Bit CRC

ATM UNIUNI Cell

48 Byte
Payload

GFC (4)GFC (4) VPI (8)

VCI (16)
PTI CLPCLP

HEC

ATM NNINNI Cell

48 Byte
Payload

VPI (12)
VCI (16)

PTI CLP

HEC
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Connection Types

S2 S6

S4 S7

S3 S5

S1 S8
1

1

1

2 2

2

S2 S6

S4 S7

VC

S1 S8S3 S5

Connectionless: Packet Routing

• Path 1 = S1, S2, S6, S8

• Path 2 = S1, S4, S7, S8

• Data can take different path
and can arrive out of order

Connection Oriented: Cell Switching

• VC = S1, S4, S7, S8

• Data takes the same path and 
arrives in sequence
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ATM Reference Model

• Physical Layer: 
– Transmission Convergence (TC)
– Physical Media Dependent (PMD)

• ATM Layer: Cell header insertion or removal, 
Cell Relay, Multiplexes or demultiplexes cells of 
different connections. Provides VPI/VCI values in 
header and ensures that cells stay in the correct 
order.

• ATM Adaption Layer (AAL): 
– Convergence Sublayer (CS) 
– Segmentation and Reassembly 

(SAR)

ATM Adaptation ATM Adaptation 
Layer (AAL)Layer (AAL)

ATM LayerATM Layer

Physical LayerPhysical Layer
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ATM Adaptation Layer—AAL

AAL = QoS + SAR
• CS—assigns different AAL’s/QoS for different traffic types
• SAR—cell ⇔ packet

PBX

S
A
R

C
S

AALATM Adaptation ATM Adaptation 
Layer (AAL)Layer (AAL)

ATM LayerATM Layer

Physical LayerPhysical Layer
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ATM Adaptation Layer (cont)

ServiceService
CategoriesCategories

ClassClass

ATM Adaptation ATM Adaptation 
Layer (AAL)Layer (AAL)

ATM LayerATM Layer

Physical LayerPhysical Layer

Bit RateBit Rate ConnectionConnection
ModeMode

TimingTiming
ConcernConcern

ApplicationApplication
ExamplesExamples

•• Bandwidth andBandwidth and
throughput guaranteedthroughput guaranteed

•• Good for voice and Good for voice and 
videovideo

AAL1AAL1AA CBRCBR
(Constant)(Constant)

ConnectionConnection--
OrientedOriented

YesYes

•• Best effort bandwidth Best effort bandwidth 
and throughputand throughput

•• Good for live video,Good for live video,
multimedia, LANmultimedia, LAN--toto--
LANLAN

AAL2AAL2BB VBRVBR
(Variable)(Variable)
VBRVBR--ATAT

andand
VBRVBR--NRTNRT

ConnectionConnection--
OrientedOriented

YesYes

•• Best effort withBest effort with
congestion feedbackcongestion feedback

•• Reliable delivery of Reliable delivery of 
burstybursty traffic iftraffic if
latency okaylatency okay

AAL5AAL5CC ABRABR
(Available)(Available)

ConnectionConnection--
OrientedOriented

NoNo

•• No guaranteeNo guarantee
•• For SMDS/LANFor SMDS/LAN

AAL3/4AAL3/4DD UBRUBR
(Un(Un--

specified)specified)

ConnectionConnection--
lessless

NoNo
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A Day in the Life of a Cell

ATM Payload Processing
TCPTCP

IPIP

LLC/SNAPLLC/SNAP

AALAAL

ATMATM

PHYPHY

TCP PacketTCP Packet

IP DatagramIP Datagram

Add 5 Byte Headers with VPI/VCI and CLPAdd 5 Byte Headers with VPI/VCI and CLP

App DataApp DataTCP HeaderTCP HeaderIP HeaderIP HeaderLLCLLC

App DataApp DataTCP HeaderTCP HeaderIP HeaderIP Header

App DataApp DataTCP HeaderTCP Header

ConvergenceConvergence
SublayerSublayer (CS)(CS)

SARSAR

App DataApp DataTCP HeaderTCP HeaderIP HeaderIP HeaderLLCLLCQoSQoS ++
Put in 48 Byte CellsPut in 48 Byte Cells——SAT into PDUSAT into PDU

Transmission Convergence (STS, STM, DS)Transmission Convergence (STS, STM, DS)

Physical Media (MMF, SMF, STP, UDP,…Physical Media (MMF, SMF, STP, UDP,…
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