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Přenosové a datové sítě
Typy datových sítí z hlediska rozlehlosti
Rozlehlost datové sítě je dána vzdáleností jednotlivých uzlů a používanými protokoly pro komunikaci v rámci sítě.

PAN (Personal area network)
PAN je počítačová síť tvořená komunikujícími zařízeními jako mobilní telefon, PDA nebo laptop, které jsou v blízkosti
jedné osoby. Dosah takové osobní sítě je většinou jen několik metrů. Používá se ke komunikaci mezi samotnými
zařízeními nebo k připojení k okolním sítím nebo k Internetu.
PAN mohou být drátové (například přes USB nebo FireWire) i bezdrátové (například pomocí IrDA nebo Bluetooth).

LAN (Local area network)
Sítě LAN označují všechny malé sítě, které si mnohdy vytváří sami uživatelé na své vlastní náklady. Jedná se o sítě
uvnitř místností, budov nebo malých areálů; ve firmách i v domácnostech. Dále je charakterizuje levná vysoká
přenosová rychlost (až desítky Gbps) a skutečnost, že si je na vlastní náklady pořizují sami majitelé propojených
počítačů.
Slouží ke snadnému sdílení prostředků, které jsou v LAN dostupné. Nejvyšší podíl při komunikaci v LAN má obvykle
sdílení diskového prostoru. Dále LAN umožňuje využívat tiskáren, které jsou připojeny k jiným počítačům nebo
vystupují v síti samostatně, sdílet připojení k Internetu a dalších k němu návazných služeb (WWW, E-mail, Peer-topeer sítě a podobně).
Síť se skládá z aktivních a pasivních prvků. Aktivní prvky se aktivně podílejí na komunikaci. Patří mezi ně například
switch, router, síťová karta apod. Pasivní prvky jsou součásti, které se na komunikaci podílejí pouze pasivně (tj.
nevyžadují napájení) – propojovací kabel (strukturovaná kabeláž, optické vlákno, koaxiální kabel), konektory, u sítí
Token Ring i pasivní hub.
Opačným protipólem k sítím LAN jsou sítě WAN, jejichž přenosovou kapacitu si uživatelé pronajímají od
specializovaných firem a jejichž přenosová kapacita je v poměru k LAN drahá. Uprostřed mezi sítěmi LAN a WAN
najdeme sítě MAN.
Technologie používané v sítích LAN např.:
 IEEE 802.3 (Ethernet, Fast Ethernet a Gigabit Ethernet)
 ARCNET (už mrtvá technologie)
 Token Bus (IEEE 802.4)
 Token ring (IEEE 802.5,
 bezdrátové sítě Wi-Fi a IEEE 802.11
 100VG-AnyLAN (IEEE 802.12)
 FDDI (původem v anglickém Fiber distributed data interface), jako např. ISO/IEC 9314 a ANSI X3.x
 Fibre Channel (ANSI X3.x)

MAN (Metropolitan area network)
Metropolitní síť představuje komunikační infrastrukturu rozprostírající se na geografickém území města či obce.
Smyslem takové infrastruktury je poskytnout jednotný a definovaný přístup k informačním zdrojům a zajistit
propojení samostatných lokálních sítí vybraných subjektů, případně zajistit přístup do komunikačních sítí dalších
subjektů např. sítí veřejné správy nebo do veřejné sítě Internet.

WAN
Wide Area Network (WAN) je počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která
překračuje hranice města, regionu nebo státu). Největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet.
Sítě WAN jsou využívány pro spojení lokálních sítí (LAN) nebo dalších typů sítí, takže uživatelé z jednoho místa
mohou komunikovat s uživateli a počítači na místě jiném. Spousta WAN je budována pro jednotlivé společnosti a
jsou soukromé. Ostatní, budované poskytovateli připojení, poskytují služby pro připojení sítí LAN do Internetu. Sítě
WAN bývají budovány na pronajatých linkách (leased lines). Tyto linky často bývají velmi drahé. Častěji se sítě WAN
budují na metodách přepojování okruhů (circuit switching) nebo přepojování paketů (packet switching). Síťové
služby používají pro přenos a adresaci protokol TCP/IP. Poskytovatelé služeb připojení častěji používají pro přenos v
sítích WAN protokoly ATM a Frame Relay. Protokol X.25 byl užíván v raných počátcích sítí WAN a bývá označován
jako 'praotec' protokolu Frame Relay.
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Typy sítí z hlediska jejich topologie
Topologie popisuje uspořádání sítových prvků (uzlů, switchů, rozbočovačů atd.) uvnitř počítačových sítí. Udává
vlastně strukturu sítě. Topologii sítí můžeme rozdělit na Logickou topologii a Fyzickou topologii.
Logická topologie popisuje, jakým způsobem jednotlivá zařízení získávají přístup k posílání informací po síti. Je třeba
uvážit, že v daný okamžik může do sítového segmentu (části, bloku) vysílat pouze jedno koncové zařízení.
Dvě nejvíce používané metody jak získat oprávnění k posílání informací jsou:
Kdo dřív přijde (broadcast) - Principem této metody je, že každé zařízení v síti posílá všem okolním zařízením v
sítovém mediu data. Neexistují zde pravidla podle, kterých by zařízení dostávalo oprávnění k přístupu k médiu.
Nejčastěji tohoto principu využívá technologie Ethernet.
Vysílání na povolení (token passing) - Princip této metody je oběh speciální známky od stanice ke stanici. V případě
že chce nějaká stanice vysílat informace do sítě, musí počkat, až k ní známka doputuje. Po vyslání informací posílá
stanice známku (oprávnění k vysílání informací) dál.
Fyzická topologie udává, jakým způsobem jsou jednotlivá zařízení mezi sebou propojena. Propojení je realizováno
pomocí kabelů (kroucená dvojlinka, koaxiální kabely, optické kabely) nebo bezdrátově pomocí (rádiových,
mikrovlných, infračervených přenosů). V síti rozdělujeme základní typy topologií, jako jsou (Sběrnicová, kruhová,
hvězdicová, stromová a mesh) - Tyto topologie se využívají v LAN.
Sběrnicová topologie
tuto topologii používá Ethernet realizovaný koaxiálním kabelem. Existují dvě specifikace, 10Base-2 a 10Base5, rozdíl je dán typem použitého kabelu a jeho délkou. Protože jde o přežitek nehodný dnešní doby,
spokojíme se s konstatováním, že tato topologie má několik nevýhod (např. obtížnou identifikaci příčin
závad, topologickou omezenost počtu uzlů i vzdáleností mezi nimi, striktní sdílení pásma bez možnosti
významněji ovlivnit tuto vlastnost použitím aktivních prvků atd.) a jedinou výhodu, kterou je cena řešení.

Výhody
 Jednoduchá realizace sítě a připojování dalších zařízení
 Realizace sítě vyjde na malé náklady
 Vhodné pro malé a dočasné sítě
Nevýhody
 Pokud nastane problém s kabelem, vypadne celá sít
 Omezená délka kabelu a počet stanic
 V jeden okamžik lze poslat pouze jednu informaci
 Malá přenosová rychlost
 Výkon sítě klesá s připojováním dalších zařízení
 Vyslaná informace je zachycena všemi zařízeními, dochází k zbytečnému zatěžování sítě
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Kruhová topologie
tato topologie je založena na tom, že vysílací část jednoho uzlu je zapojena do přijímací části uzlu
následujícího; typickými technologiemi používajícími topologii kruhu jsou Token Ring a FDDI. Jak Token Ring
tak FDDI používají kruh logicky, ale fyzicky bývá topologie tvořena hvězdou s centrálním prvkem.

Výhody
 Nevznikají kolize, protože data putují jedním směrem
 Realizace sítě vyjde poměrně na malé náklady
 Odpadá potřeba ukončovat sít pomocí terminátorů
Nevýhody
 Data musí projít přes všechny stanice, tudíž zbytečné zdržování přenosu
 Zhroucení jednoho uzlu znamená nefunkčnost celé sítě
 Je těžké najít a odstranit závadu
 Při připojování nového zařízení se musí odstavit celá sít
Hvězdicová topologie
připomíná svým zapojením hvězdici. Všechny stanice jsou připojeny k jednomu centrálnímu uzlu (HUB,
SWITCH). Pokud je jako centrální prvek sítě použit HUB, pak komunikující stanice odesílá data HUBu a ten je
následně posílá (broadcast) do ostatních segmentů sítě. V takovém případě je způsob komunikace podobný
jako v případě kruhové topologie nicméně oproti kruhu výpadek stanice neovlivní zbytek sítě (ostatní
komunikují dál). Zajímavější situace nastává při použití přepínače (SWITCH). Tato zařízení rozpoznává
komunikující stanice a snaží se přepínat komunikaci tak, aby dvě spolu komunikující stanice neovlivňovaly
komunikaci ve zbytku sítě. Dnes zřejmě nejpoužívanější topologie.

Výhody
 Selhání jednoho zařízení neochromí celou sít
 Snadné nastavení a rozšíření
 Snadné nalezení chyby a oprava
Nevýhody
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 Při selhání centrálního prvku dojde k selhání celé sítě
Občas je možné se setkat ještě s topologiemi Mesh a Tree.
Mesh je zjednodušeně řečeno zapojení takové, že každá stanice je spojena s jednou či více stanicemi ve
stejné síti (Full Mesh – každý s každým) – používá se ve WAN, výhodou je existence alternativní cesty
v případě výpadku stanice, nevýhodou jsou pak vysoké náklady na realizaci
Tree je potom několik hvězd propojených svými centrálními prvky mezi sebou

Modely komunikace v počítačových sítích
Na počátku budování sítí byli sítě jednotlivých výrobců většinou navzájem nekompatibilní. Proto se objevila
snaha o vytvoření jednotného standartu pro komunikaci v počítačových sítích, který by umožnil instalaci
různého hardware a zajistil spolehlivou a bezchybnou komunikaci. Na takovém standartu pracovala řada
odborníku a standardizačních organizací. Takovou organizací je i ISO (International standard organization /
mezinárodní organizace pro normalizaci) ISO je mezinárodní nevládní organizace založená v roce 1947,
sdružuje národní standardizační instituce (např. ANSI, DIN atd.). Pokrývá širokou škálu technických
problému mj. globální standardy pro komunikace a výměnu informací. Tato organizace založila v roce 1977
vlastní výbor pod názvem OSI ( Open system interconnection ) a o dva roky později byl vytvořen referenční
model pro propojování otevřených systému - RM OSI. I když tento model byl původně určen pro
komunikaci v rozlehlých sítích typu WAN, je jej možné použít i pro lokální sítě. Referenční model OSI je
tvořen sedmi vrstvami a specifikuje protokoly na jednotlivých vrstvách a spolupráci mezi nimi.
Z ISO/OSI vychází i množina protokolu TCP/IP. Protokol TCP/IP vznikl původně jako komunikační protokol
ministerstva obrany USA pro sjednocení počítačové komunikace v rámci ARPANET. Slouží ke komunikaci
především v heterogenních sítích. Dnes je součástí prakticky všech operačních systému (původně byl
navrhován hlavně pro UNIX) a je využit ke komunikaci i v síti Internet. Z těchto důvodu vzrůstá jeho význam
jako celosvětového standardu.
Model TCP/IP je nezávislý na přenosovém mediu a je určen jak pro WAN, tak i pro LAN, jak pro sériové
linky, koaxiální kabely, tak i pro vysokorychlostní optické sítě. Je užíván v heterogenní síti (původně určené
pro UNIX) Internet. Je to soustava sítí s IP protokolem tvořená mezisíťovým počítačem. Jednotlivé podsítě
mohou být různé (Ethernet, X.25, ..). TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protokol)
předpokládá, že na nižších vrstvách jsou pouze nespolehlivé přenosové služby. Zajištění spolehlivosti dělají
vyšší vrstvy a to jen při jejich vyžádání.
ISO/OSI model
Tento model se skládá ze sedmi vrstev. Každá vrstva zabezpečuje něco jiného. Celkový model je postaven tak,
abychom se při používání horních vrstev nemuseli starat např. o to, zda data dojdou. Každá vrstva komunikuje s
vrstvou pod ní a nad ní. Vrstva poskytuje služby vyšším vrstvám a využívá služeb nižších vrstev.

Aplikační vrstva

Prezentační vrstva

Relační vrstva
Transportní vrstva

je to sedmá nejvyšší vrstva architektury. Vrstva tvoří rozhraní k vlastnímu programu
a je představována např. aplikacemi FTP, Telnet, SMTP, SNMP, …(na této vrstvě
pracuje Gateway)
tato vrstva převádí formát dat do universální podoby přístupné pro celou sít.
Zajištuje např. způsoby kódování, komprimace, kryptografie a po přenosu zajištuje
zpětný převod. (dává jim význam – smysl)
úkolem této vrstvy je navázání relací mezi koncovými stanicemi. Zajištuje tedy práva,
hesla, omezení, …
zajištuje vlastní přenos dat. Přijímá data z relační vrstvy, rozkládá je na pakety
(nejmenší ucelená jednotka přenášených dat) a přenese paket při každém přístupu
na sítovou vrstvu. Zabezpečuje, aby se celá zpráva dostala k příjemci správně.
Zajištuje tedy i opakování zprávy v případě chyby a její opětovné sestavení po
přenosu.
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zajištuje adresování a směrování dat v síti od zdroje k cíli přes několik mezilehlých
prvků. Přenosová cesta se buď dynamicky mění při průchodu paketu jednotlivými
prvky sítě (datagramová služba - nespojově), nebo se na začátku spojení nejprve
vytvoří virtuální cesta (spojově orientovaná cesta) – na této vrstvě pracuje Router.
úkolem vrstvy je zajistit bezchybný přenos dat mezi přímo propojenými (sousedními)
stanicemi. Vytváří rámce (frames), které obsahují mimo vlastních přenášených
informací i údaje pro adresování a zabezpečení proti chybám přenosu a údaj pro
rozpoznání začátku rámce. Přidá tedy (v sítích TCP/IP, Ethernet) před paket preamble
(synchronizační pole, 7B), příznak začátku rámce (1B), adresu cílovou (6B), adresu
zdrojovou (6B), délku paketu (2B). Potom následuje vlastní paket a za ním kontrolní
součet (CRC – cyclic redundanci check) – na této vrstvě pracuje Bridge, switch
umožnuje přenos jednotlivých bitu komunikačním kanálem bez ohledu na jejich
význam. Ve fyzické vrstvě jde o definici fyzických signálu používaných na reprezentaci
log 1 a log 0. Vrstva předepisuje i vlastnosti přenosového média, charakteristiky
signálu, rychlost přenosu, tvary konektoru, … (na této vrstvě pracuje Repeater, hub).

TCP/IP Model
Oproti ISO/OSI modelu předpokládá existenci pouze 4 vrstev
- aplikační vrstvy
- transportní vrstvy
- sítové vrstvy
- vrstvy sítového rozraní
V porovnání s ISO/OSI modelem je potom možné odhalit úkoly jednotlivých vrstev v TCP/IP modelu
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Vlastnosti přenosových kanálů, metody kódování a modulace
Základní vlastnosti přenosových kanálů
Modulační rychlost

modulační rychlost udává počet signálových prvků (chceme-li symbolů) přenesených za
sekundu. Jinak řečeno je to rychlost, se kterou se mění jednotlivé stavy nosné. Tato rychlost
se vyjadřuje v jednotkách Baudech [Bd] a je rovna převrácené hodnotě doby trvání (a)
signálového prvku

Čím větší modulační rychlost, tím menší trvání (a) jednotlivých signálových prvků a tím
naopak rychlejší změny mezi jednotlivými stavy.

Přenosová rychlost Číslicový signál může obecně nabývat různých hodnot (stavů). U dvoustavových modulací
nese každý signálový prvek (symbol) informaci o jediném bitu. Například u čtyřstavových
modulací už nese však informaci o tzv. dibitu (dvojici bitů). Podobně u osmistavových
modulací přenáší signálový prvek tribit (tři bity) atd.
Přenosová rychlost vp je definována vztahem pomocí modulační rychlosti

Kde m udává počet stavů číslicového signálu např. pro čtyřstavovou modulaci, reprezentuje
každý signálový prvek dva bity (m=4):

A pro přenosovou rychlost tedy platí
Z výše uvedeného je jasné, že s vícestavovou modulací nám roste přenosová rychlost
(přenášíme více bitů v jednom symbolu) a zároveň snižujeme modulační rychlost, což je
výhodné z hlediska možnosti použití užší šířky pásma a tím tak šetříme frekvenční pásmo.
Nevýhodou však je, že s rostoucím počtem stavů narůstá při stejném vysílacím výkonu i
chybovost v důsledku horšího rozlišení jednotlivých stavů.
Informační rychlost možným způsobem jak si informační rychlost definovat, je pomocí rychlosti kódování, což je
parametr charakterizující míru zabezpečení dat při procesu kanálového kódování. Nechť
vstupní data jsou členěna do k-bitových skupin (zdrojová slova). Toto zdrojové slovo je
zakódováno kanálovým kodérem do kódového slova o délce n (platí, že n>k). Poměr k/n se
označuje jako rychlost kódování a uvádí zároveň i informační rychlost.
Například kód o rychlosti 3/4 (k/n) odpovídá třem užitečným bitům, které jsou chráněny
jedním pomocným bitem.
Propustnost
Dnes existuje spoustu různých typů signálů, které mají různé parametry a charakteristiky. Ať
už máme ale jakýkoliv signál, musíme být schopni ho přenést telekomunikačním kanálem.
Abychom mohli zkoumat propustnost jednotlivých kanálů, musíme se nejprve věnovat
signálům.
Objem signálu je charakterizován třemi základními prvky:
• Dynamický rozsah signálu
např. u hovorového signálu rozlišujeme dvě mezní úrovně, a
to šepot a nejhlasitější složku hovorového signálu (výkřik), z
praktického hlediska definujeme poměr střední hodnoty
výkonu signálu ku střední hodnotě výkonu šumu
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• Šířka pásma signálu

např. u akustického signálu nás zajímá nejnižší a nejvyšší
frekvence, které je lidské ucho schopno vnímat
• Doba trvání signálového prvku je to nejmenší část signálu, která je samostatně rozlišitelná
(např. bit)
Aby byl tedy signál přenesen bez nějakého zkreslení čí dokonce ztráty informace, musí být
propustnost kanálu vždy větší nebo maximálně rovna objemu signálu.

Metody kódování a modulace
Kódování
Přímý datový signál reprezentovaný obdélníkem pro přenos nevhodný
- SS složka (problém rozlišení sekvencí 0/1)
- není zaručen výskyt změn v signálu (dlouhé sekvence), problém se synchronizací
Tyto problémy řeší kódování datového signálu
Bitová synchronizace se obvykle řeší vybavením přijímače generátorem taktu, který se fázově sesynchronizovává na
změny v přijímaném signálu (fázový závěs). Jde tedy o to kódovat signál tak, aby byl zaručen dostatečný výskyt změn
(což je však požadavek mírně protichůdný s pokud možno minimální šířkou pásma přenášeného signálu).
Kódy z pohledu počtu úrovní signálu
Unipolární-signály: nad 0
Polární-signály: +/Bipolární: 3-stavové
Vícestavové
Nejčastěji používaná kódování:
NRZ (Not Return To Zero)
V tomto kódování je jednička "1" reprezentována konkrétní význačnou hodnotou (například kladným napětím). Nula
"0" je reprezentována jinou význačnou hodnotou (například záporným napětím). Žádné další hodnoty se ve
výsledném (nezašuměném) signálu nevyskytují, neexistuje zde třetí neutrální hodnota (například nulové napětí) jako
je tomu u [kódování s návratem k nule]. Kvůli absenci neutrální hodnoty nelze toto kódování v základním tvaru
použít pro synchronní přenosy, je potřeba přidat synchronizaci například v podobě RLL (run length limited) nebo
přídavného signálu hodin.

Varianty NRZ
 Unipolární NRZ: hodnota "1" je reprezentována například kladným napětím, hodnota "0" je reprezentována
menším kladným napětím
 Bipolární NRZ: hodnota "1" je reprezentována například záporným napětím, hodnota 0 kladným napětím.
Například u [RS-232] rozsah -5V až -12V znamená "1", +5V až +12V znamená "0".
 NRZ "Mark": hodnota "1" je reprezentována změnou, hodnota "0" je pokud změna nenastává. K přechodu
dochází na sestupné hraně hodinového signálu pro daný bit.
 NRZ "Space": hodnota "0" je reprezentována změnou, hodnota "1" je pokud změna nenastává. Podobné jako
NRZ "Mark", pouze je prohozena reprezentace nul "0" a jedniček "1". K přechodu dochází na sestupné hraně
hodinového signálu pro daný bit.
 Invertované NRZ (NRZI): hodnota "1" je reprezentována změnou, hodnota "0" je pokud změna nenastává. K
přechodu dochází na vzestupné hraně hodinového signálu pro daný bit. Tato varianta je použita v protokolu
USB. Opět existuje i varianta s prohozenou reprezentací nul a jedniček.
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RZ (Return To Zero)
Název kódování RZ nebo také kódování s návratem k nule pochází z překladu anglického Return to Zero. Při tomto
kódování jsou nuly „0“ a jedničky „1“ v nejjednodušším případě reprezentovány kladnými a zápornými pulsy. Přitom
je důležité, že po každém pulsu dochází k návratu do neutrální hodnoty (nulové napětí). Díky těmto návratům je
možná synchronizace hodin odesílatele a příjemce, není nutné používat samostatný hodinový signál. Zároveň je však
toto kódování náročnější na přenosovou kapacitu.

Manchester
Pro vyjádření hodnoty bitu se do poloviny bitového intervalu původního signálu vloží hrana - změna signálu. Pokud
signál v této hraně přechází z vysoké úrovně na nízkou úroveň, pak vyjadřuje hrana hodnotu bitu 1. Pokud signál
přechází z nízké úrovně na vysokou úroveň, hodnota bitu bude 0.
Protože se hrana vždy nachází uprostřed každého bitového intervalu, může snadno sloužit k synchronizaci.

Diferenciální Manchester
1-změna na začátku intervalu, 0-absence změny na začátku intervalu. Uprostřed intervalu změna vždy. Někdy se
kóduje změna/zachování úrovně posledního bitu (ne hodnota aktuálního bitu). Použití v Token-Ring.

4B5B, 5B6B
čtveřice (pětice) bitů mapuje na vhodně vybrané bitové kombinace o šířce pěti (šesti) bitů. Kombinace vybrány s
ohledem na vyvážení výsledného datového toku. Použití např. ve 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet, FDDI.
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CMI (Code Mark Inversion)
u optických vedení nelze vyjádřit dvojí polaritu, 3-stavový kód se převádí na kombinaci dvojice bitů (jedna nevyužita).
Modulace
Potřebujeme-li přenášet dvojková data po signálových vodičích, můžeme obě možné hodnoty, 0 a 1, reprezentovat
pomocí úrovní napětí na vodiči jednou zápornou a jednou nezápornou úrovní. Používají se ovšem i složitější způsoby
vyjádření logických hodnot pomocí úrovní napětí - příkladem může být tzv. kód Manchester II, který se používá u
lokálních sítí Ethernet, a zajišťuje určitý minimální počet změn přenášeného signálu i v případě, že má být přenášena
delší posloupnost bitů stejné hodnoty (např. dlouhá řada nul). Všechny tyto způsoby přenosu jsou souhrnně
označovány jako přenosy v základním pásmu - baseband transmissions. Problém je však v tom, že mnohé přenosové
cesty (např. běžné telefonní okruhy apod.) jsou vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem pro přenos v základním
pásmu prakticky nepoužitelné, zatímco jiná média (např. koaxiální kabely) sice pro přenos v základním pásmu
můžeme využít, ale nikoli s maximální možnou efektivitou.
Alternativou k přenosu v základním pásmu je přenos v přeloženém pásmu - broadband transmission při kterém je
přenášen takový signál, který se daným přenosovým médiem šíří nejlépe (s nejmenšími ztrátami). Typicky jde o
pravidelně se měnící signál sinusového průběhu (tzv. harmonický signál), který ukazuje obrázek 4.2 a/. Užitečná
informace se pak přenáší prostřednictvím změn v průběhu tohoto signálu. Lze si představit, že harmonický signál je
jakýmsi nosičem (proto se mu také říká nosný signál resp. nosná, anglicky carrier), a užitečná informace se na něj
"nanáší" postupem označovaným jako modulace - modulation.
Existují různé možnosti modulace nosného signálu:
amplitudová modulace
amplitude modulation (AM), při které jsou jednotlivé logické hodnoty vyjádřeny
různými hodnotami amplitudy (rozkmitu) harmonického signálu - viz obr. 4.2 b
frekvenční modulace
frequency modulation (FM), při které jsou jednotlivé logické hodnoty vyjádřeny
různými frekvencemi (kmitočty) harmonického signálu - viz obr. 4.2 c
fázová modulace
phase modulation (PM), při které jsou jednotlivé logické hodnoty vyjádřeny různou
fází (posunutím) harmonického signálu - viz obr. 4.2 d
Nosný signál, používaný při přenosech v přeloženém pásmu, je vždy analogovým signálem (analog signal), tedy
signálem, který může nabývat spojité množiny různých hodnot, tj. měnit se spojitě. Příkladem může být právě
harmonický signál dle obr. 4.2. Naproti tomu číslicový, diskrétní signál - digital signal může nabývat jen konečně
mnoha různých hodnot (např. jen dvou) a mění se skokem.
Modulací vzniká z analogového nosného signálu opět analogový signál. Musí však být možné u něho rozlišit potřebný
počet navzájem různých stavů, které mohou reprezentovat diskrétní logické hodnoty. Pokud modulací vznikají jen
dva navzájem rozlišitelné stavy nosného signálu (jako např. při fázové modulaci posunutím signálu o 0 stupňů a o
180 stupňů), jde o modulaci tzv. dvoustavovou, která nese pouze jednobitovou informaci, neboť dva rozlišitelné
stavy nosného signálu mohou reprezentovat zase jen dvě diskrétní logické hodnoty. Používá se však i modulace s
větším počtem navzájem rozlišitelných stavů nosného signálu. Např. při čtyřstavové fázové modulaci s posunutím
fáze nosného signálu o 0, 90, 180 a 270 stupňů může jeden stav nosného signálu reprezentovat jednu ze čtyř
možných logických hodnot, a tedy nést dvoubitovou informaci. V praxi se jednotlivé způsoby modulace navzájem
kombinují - např. v telefonních modemech pro vyšší přenosové rychlosti se kombinuje fázová modulace s modulací
amplitudovou. Cílem je totiž zvětšit počet rozlišitelných stavů nosného signálu, který tak může nést vícebitovou
informaci.
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Metalické a optické spoje
Metalické spoje

Zcela nečekaně si řekneme něco o kabelech používaných při budování sítí 
Symetrické
Kroucená dvojlinka, kroucená dvoulinka nebo také kroucený pár je druh kabelu, který je používán v
telekomunikacích a počítačových sítích. Kroucená dvojlinka je tvořena páry vodičů, které jsou po své délce
pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry (anglicky: twisted,
odsud také twisted pair, či zkráceně „twist").
Oba vodiče jsou v rovnocenné pozici (i v tom smyslu, že žádný z nich není spojován se zemí či s kostrou), a proto
kroucená dvojlinka patří mezi tzv. symetrická vedení. Signál přenášený po kroucené dvojlince je vyjádřen rozdílem
potenciálů obou vodičů.
Důvodem kroucení vodičů je zlepšení elektrických vlastností kabelu. Minimalizují se takzvané přeslechy mezi páry a
snižuje se interakce mezi dvojlinkou a jejím okolím, tj. je omezeno vyzařování elektromagnetického záření do okolí i
jeho příjem z okolí.

Nákres kroucené dvoulinky

Pro různé účely se hodí jiné konstrukční typy TP kabelu, obecně lze říci, že čím vyšší míra stínění tím vyšší
spolehlivost přenosu, nedochází k přeslechům, výhodu jsou ale částečně smazány vyšší cenou
spolehlivějších kabelů
Dvoulinky se dělí podle konstrukce na:
UTP (Unshielded Twisted Pairs) – jak název napovídá, tak tento kabel nemá žádnou ochranu před
elektromagnetickým rušením. Jedná se o nejběžněji používaný kabel v sítích LAN

STP (Shielded Twisted Pairs) – jednotlivé páry jsou odstíněny

S/UTP – celý svazek je odstíněn
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S/STP – odstíněn jak celý svazek, tak jednotlivé páry vodičů

Dále existují varianty, kde se používá ke stínění speciální folie přehled kombinací viz níže:

Dvoulinky se dále dělí na kategorie podle následujících vlastností (označení např. UTP CAT-5):
Kategorie 1

Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5

Kategorie 5e

Kategorie 6
Kategorie 6a
Kategorie 7

Tento typ rozvodů není určen k datovým přenosům, lze jej použít např. k telefonním
rozvodům. Přenosové rychlosti do 1 Mbit/s, vhodné např. pro analogové telefonní rozvody,
ISDN a podobně.
Určen pro přenos dat, s maximální šířkou pásma 1,5 MHz. Používá se pro digitální přenos
zvuku a především pro rozvody IBM Token Ring. Přenosové rychlosti kolem 4 Mbit/s.
Rozvody určené pro rozvody dat a hlasu s šířkou pásma 16 MHz a přenosovou rychlostí do
10 Mbit/s. Využívá se u datových přenosů označovaných jako 10Base-T Ethernet.
Určen pro přenos dat v sítí Token ring, s šířkou pásma 20 MHz a přenosovou rychlostí do 16
Mbit/s.
Pracuje v šířce pásma do 100 MHz. Rozvody pro počítačové sítě s přenosovou rychlostí 100
Mbit/s, resp. 1 Gbit/s v případě využití všech 8 vláken. Využíván u 100 Mbit/s TPDDI a 155
Mbit/s ATM. V současné době je nahrazen standardem kategorie 5E.
Pracuje rovněž v šířce pásma do 100 MHz, avšak vyžaduje nové způsoby měření parametrů a
v některých parametrech je přísnější. Cílem je provozovat 1 Gbit/s. Využíván u 100 Mbit/s
TPDDI, 155 Mbit/s ATM a GigabitEthernet.
Pracuje s šířkou pásma 250 MHz. Využívá se pro ultrarychlé páteřní aplikace v oblasti
lokálních sítí. V současné době nejpopulárnější kabeláž pro nově budované rozvody.
Pracuje s šířkou pásma 500 MHz. Používá se pro zvláště rychlé páteřní aplikace v oblasti
lokálních sítí. Využívá se i pro 10GBASE-T Ethernet (10 Gbit/s).
Pracuje v šířce pásma do 600 - 700 MHz. Kabel je plně stíněný - každý pár je stíněn zvlášť Al
fólií a kabel sám má ještě celkový štít. Tato „plně stíněná“ konstrukce má ale za následek
větší hmotnost, větší vnější průměr a menší ohebnost kabelu než UTP nebo ScTP. Používá se
pro přenosy plné šířky videa, teleradiologii, (např. i vládní správa USA). Ke komerčnímu
využití, nejvíce překáží vysoká cena komponentů a především neznalost protokolu i
fyzického využití.
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Výhody
o Kabel je tenký, dobře ohebný a pevný
o Cena
o Rušení působící na kabel nebo kabelem lze předcházet
o Přeslech (CrossTalk) minimalizován
Nevýhody
o V případě aplikací, které posílají data paralelně přes více párů vodičů, dochází ke zpoždění
signálu na koncích jednotlivých páru. Tento efekt je způsoben tím, že páry uvnitř kabelu mají
velmi často jiný počet kroucení na metr (aby se co možná nejvíce snížilo riziko přeslechů)
Přeslech (CrossTalk)
Přeslech představuje nezáměrné prostupování elektrického signálu z jednoho telekomunikačního kanálu
do druhého.
Near End Crosstalk (NEXT)
Rušení mezi dvěma páry měřené u zdroje signálu
Far end crosstalk (FEXT)
Rušení mezi dvěma páry měřené na opačném konci kabelu než je zdroj signálu
Alien crosstalk (AXT)
Rušení způsobené jiným kabelem
Asymetrické
Koaxiální kabel je asymetrický elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem a jedním drátovým nebo
trubkovým vodičem vnitřním. Vnější vodič nazýváme často stíněním a vnitřní vodič jádrem. Vnější a vnitřní vodič jsou
odděleny nevodivou vrstvou (dielektrikum).
Dva typy koaxiálního kabelu pro počítačové sítě
tenký koaxiální kabel tloušťka kabelu je 0,25 palců, dokáže přenášet signál do vzdálenosti necelých 200m, jeho
impedance je 50 Ω; viz 10Base2
tlustý koaxiální kabel tloušťka kabelu je 0,5 palců, byl prvním kabelem, který se používal pro Ethernet; díky jeho
tloušťce přenáší signál až do vzdálenosti 500 m (pravidlo „čím silnější jádro, tím signál
dosáhne větší vzdálenosti“); viz 10Base5.

Vlastnosti:
V počítačových sítích se používá kabel o impedanci 50 Ohmů. Při použití koaxiálních kabelů při budování
sítě je třeba mít na paměti, že každý volný konec kabelu musí být zakončen tzv. terminátorem, který
zabraňuje zpětnému odrazu signálu a tím rušení komunikace. Z dnešního pohledu se jedná o již
překonanou technologii.

Optické spoje
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Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné
osy. Optické vlákno je výsledkem aplikace vědeckých poznatků v inženýrství. Optická vlákna jsou široce využívána v
komunikacích, kde umožňují přenos na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových rychlostech dat než jiné formy
komunikace. Vlákna se používají místo kovových vodičů, protože signály jsou přenášeny s menší ztrátou a zároveň
jsou vlákna imunní vůči elektromagnetickému rušení.
Optická vlákna mohou být použita pro stavbu telekomunikačních sítí, protože jsou ohebná a mohou být svázána do
svazků jako kabely. Jsou výhodná zejména na dlouhé vzdálenosti, protože světlo prochází přes vlákno s malým
útlumem ve srovnání s elektrickými kabely s kovovými vodiči. Kromě toho můžeme dosahovat rychlosti přenosu až
111 gigabitů za sekundu, i když v aplikovaných systémech jsou typické rychlosti 10 nebo 40 Gb/s. Každé vlákno může
přenášet mnoho nezávislých signálů, každý s použitím jiné vlnové délky světla. Vytváření sítí na krátké vzdálenosti
pomocí optických kabelů, jako například v budově, šetří prostor v kabelovém vedení, protože jediné vlákno může
přenášet mnohem více dat než jeden elektrický kabel. Vlákno je také imunní vůči elektrickému rušení. Optické kabely
nejsou elektricky vodivé, což je dobré řešení pro ochranu komunikačních zařízení umístěných na přenosové soustavě
vysokého napětí a kovových konstrukcích náchylných na úder blesku. Mohou být také použity v prostředích, kde jsou
přítomny výbušné výpary, bez nebezpečí vznícení.
Přestože vlákna mohou být vyrobena z průhledného plastu, skla, nebo kombinace obou, na velké vzdálenosti u
telekomunikačních aplikací jsou vždy použita vlákna skleněná z důvodu nižších optických útlumů. Jak mnohavidová,
tak i jednovidová vlákna se používají při komunikaci, přičemž mnohavidové vlákno se používá převážně na krátší
vzdálenosti do 550 a jednovidové vlákno se používá pro delší vzdálenosti.

Typy vláken
Jednovidové (SM-single mode)
používá se na delší vzdálenosti (mezi městy, státy, kontinenty) průměr jádra do 10 mikrometrů
velký úhel odrazu paprsku v jádře → menší prodloužení dráhy paprsku pracuje na vlnové délce 1310
nebo 1550 nm a vyžaduje mnohem dražší zdroj světla = laser
Vícevidové (MM-multimode)
používá se na kratší vzdálenosti (v rámci budovy, areálu) typické přenosové limit jsou 100Mbit/s do
vzdálenosti 2km, 1Gbit/s do 600m a 10Gbit/s do 300m pracuje na vlnové délce 850 nm, což
umožňuje použít levnější zdroj světla, například LED diody větší průměr jádra než jednovidové
vlákno se zvětšováním průměru jádra se zvyšuje i počet možných drah, po kterých mohou paprsky
procházet

Pozn. První dvě vlákna jsou mnohavidová, poslední je jednovidové

Vlastnosti
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úhel vstupujícího paprsku nesmí přesáhnout maximální úhel navázání, jinak
se v jádře nebude odrážet a ztratí se.
Pulsně (svítí-nesvítí) problém s disperzí, při vyšších rychlostech se impulsy
začnou překrývat.
poměr rychlosti světla ve vakuu a v prostředí (typická hodnota pro jádro je 1,48)
závislý na vlnové délce
Je to míra schopnosti vlákna navázat paprsek do jádra. Tato schopnost závisí
na okolí. S rostoucí NA, roste tato schopnost
disperze způsobená lomem světla, kdy při každém lomu dojde k nepatrné odchylce
dráhy jednotlivých vlnových délek. Vidová disperze se projeví i mezi jednotlivými
vidy v mnohovidových vláknech
je způsobena rozdílným indexem lomu dané látky pro různé vlnové délky a tím
odlišnou rychlostí světla s různou vlnovou délkou

Z hlediska použití pro účely přenosu signálu mají optická vlákna následující výhody oproti metalickým vodičům:
 velká šířka pásma
 nízký útlum (delší opakovací úseky, menší počet zesilovačů na optické trase)
 odolnost proti elektromagnetické interferenci a přeslechům
 bezpečnost přenosu (signál nelze jednoduše vyvázat)

A7B36PSI

Tematický okruh 25

Revidoval: Martin Kvetko

Ochrana proti chybám přenosu, potvrzovací schémata
Pozn. Není mi úplně jasné, co je myšleno ochranou proti chybám přenosu, podle ostatních oblastí v tomto okruhu si
myslím, že sem patří právě použití kontrolních mechanizmů k rozpoznání případně opravě chybně přijatých dat

Ochrana proti chybám přenosu
Při přenosech dat může docházet k chybám, a v jejich důsledku může příjemce přijmout jiné znaky, než jaké mu
odesilatel původně vyslal. Jedním možným prostředkem pro následnou detekci vzniklých chyb je přidání paritního
bitu ke každému přenášenému - to je však jen nejjednodušší (a také nejméně účinný) případ použití tzv.
bezpečnostních kódů.
Bezpečnostní kódy jsou v zásadě dvojího typu:
detekční kódy - error-detection codes
umožňují pouze rozpoznat (detekovat), že přijatý znak je chybný, a
samoopravné kódy - self-correcting codes
kromě detekce chyby umožňují i opravu chybně přeneseného znaku,
takže jej není nutné přenášet znovu (což u detekčního kódu obecně
nutné je)
Použití bezpečnostních kódů vždy znamená, že se v rámci každého znaku ve skutečnosti přenáší více bitů, než kolik
by bylo k vyjádření vlastního znaku nezbytně nutné. Zabezpečení proti chybám není navíc nikdy stoprocentní, jeho
účinnost však roste s počtem bitů "navíc". Nejjednodušší detekční kód (zabezpečení sudou nebo lichou paritou)
přidává k datovým bitům jeden další bit a dokáže detekovat chybu v jednom bitu. Samoopravný kód, který umožňuje
následnou opravu chyby v jediném bitu (tzv. rozšířený Hammingův kód), přidává ke každému 8-bitovému bytu navíc
pět bitů (resp. 6 bitů ke každému 16-bitovému slovu).
Podélná parita - longitudinal parity
je jedním možným způsobem zabezpečení celého bloku dat, chápaného jako posloupnost jednotlivých znaků. Zde se
nekontroluje sudý resp. lichý počet jedničkových bitů v jednotlivých znacích, ale sudý resp. lichý počet jedničkových
bitů ve stejnolehlých bitových pozicích všech znaků v bloku (viz obr. 3.1). Je-li tedy blok dat tvořen např.
osmibitovými znaky, přidá se k celému bloku osm paritních bitů (tedy vlastně jeden znak navíc), a každý z nich se
nastaví tak, aby byla dodržena sudá resp. lichá parita.
Použití podélné parity se někdy kombinuje i se zabezpečením jednotlivých znaků pomocí sudé resp. liché parity,
která se pak pro odlišení od podélné parity označuje jako příčná či znaková parita (transversal, lateral parity).

Kontrolní součet - checksum
Další možností zabezpečení celého bloku dat je součet jednotlivých znaků v bloku, které jsou pro tento účel chápány
jako celá dvojková čísla bez znaménka. Kontrolní součet se typicky provádí jako součet modulo 28 nebo 216, tj.
výsledkem je kontrolní součet o délce jednoho nebo dvou bytů.
Kontrolní součet i podélnou paritu lze vyhodnocovat průběžně při přijímání jednotlivých znaků bloku. V případě
kontrolního součtu se každý nově přijatý znak přičítá ke stávajícímu mezisoučtu, zatímco v případě podélné parity se
provádí operace EX-OR (tj. nonekvivalence) jednotlivých bitů nového znaku se stávajícím mezivýsledkem.
CRC (Cyclic Redundancy Check)
Také zde se podobně jako u výpočtu podélné parity či kontrolního součtu průběžně na základě jednotlivých znaků
bloku (přesněji jednotlivých bitů těchto znaků) průběžně vypočítává zabezpečovací údaj. Ten se na konci celého
bloku porovná se zabezpečovacím údajem, který podle stejných pravidel vypočítal odesilatel a připojil k odesílanému
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bloku dat. Pokud se oba údaje shodují, lze přenesený blok s vysokou pravděpodobností považovat za správný zabezpečení pomocí šestnáctibitového cyklického kódu totiž dokáže spolehlivě odhalit všechny chyby až v šestnácti
po sobě jdoucích bitech, a chyby ve větším počtu bitů s přesností 99,9984 %.

Potvrzovací schémata
Záleží na tom, zda toto spojení je svou povahou simplexní (simplex), tj. umožňující pouze jednosměrný přenos od
vysílajícího k příjemci, nebo tzv. poloduplexní (half-duplex), umožňující sice obousměrný přenos, ale nikoli současně,
nebo plně duplexní (full duplex), umožňující současný přenos oběma směry.
Simplexní spoje neumožňují vytvořit zpětnou vazbu mezi vysílajícím a příjemcem. Příjemce pak nemá možnost
vyžádat si nové vyslání těch rámců, které přijal jako poškozené, a se všemi případnými chybami se musí vyrovnat
sám. Vysílající mu v tom může pomoci tím, že použije vhodný samoopravný kód, díky kterému pak příjemce dokáže
některé chyby v přenesených datech opravit sám. Tyto kódy jsou však spojeny se značnou redundancí, kvůli které
výrazně klesá efektivní přenosová rychlost "užitečných" dat. Stejná situace nastává také u takových spojů, které sice
nejsou simplexní, ale pracují s tak dlouhými dobami přenosu, že se na úrovni linkové vrstvy nevyplatí čekat na
zpětnou vazbu od příjemce dat (příkladem mohou být družicové spoje).
V případě poloduplexních a plně duplexních spojů je možné vystačit již jen se zabezpečením přenášených dat pomocí
detekčních. Z nich jsou nejúčinnější tzv. cyklické kódy (viz opět 3. díl našeho seriálu), které lze použít k zabezpečení
rámce jako celku. Při odesílání se k obsahu rámce přidá krátký zabezpečovací údaj (typicky v rozsahu 16 bitů), a
příjemce je pak na základě tohoto zabezpečovacího údaje schopen se značnou pravděpodobností rozpoznat, zda
přijal rámec bez chyby, či nikoli. V druhém případě pak může využít zpětné vazby, kterou mu nabízí poloduplexní a
duplexní spojení s vysílajícím, a vyžádat si na něm nové vyslání celého chybně přijatého rámce.

Právě naznačený mechanismus je obvykle implementován v podobě tzv. potvrzování (acknowledgement),
přesněji: potvrzovací zpětné vazby, která předpokládá, že příjemce zkontroluje bezchybovost každého
přijatého rámce, a o výsledku informuje vysílajícího. V angličtině je pak tato technika označována také jako
ARQ (Automatic Retransmission reQuest).
Metody potvrzování
Potvrzovací zpětná vazba

Detekční zpětná vazba

Informační zpětná vazba
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Schémata
Simplexní protokol s pozitivním potvrzováním
alespoň poloduplexní kanál, ztráta potvrzení … duplikace

Simplexní protokol s čistě negativním potvrzováním
rychlá reakce na chybu, výpadky rámců

Simplexní protokol s negativním potvrzováním
rychlá reakce, možná duplikace, možná záměna ack x nack

Skupinové potvrzování (Sliding window)
Vyžaduje poloduplexní linku, potvrzení se posílá po skupině rámců, důsledek zvýšení propustnosti linky
Pro použití Skupinového potvrzování je nutné očíslovat, aby bylo možné zasílat v odpovědi číslo rámce
(poslední přijatý, chybový atp.) – používá se MOD 2n

A7B36PSI

Tematický okruh 25

Revidoval: Martin Kvetko

Selektivní opakování
V potvrzení se opakuje poslední v pořadí přijatý rámec, dokud nepřijde chybějící rámec, rámce mimo pořadí
se ukládají do vyrovnávací paměti. Jakmile přijde chybějící rámec, doplní se řada ve vyrovnávací paměti a
posílá se potvrzení posledního rámce v souvislé řadě.

Skupinové potvrzování Go-Back-N
Vyžaduje plně duplexní linku, možnost vložení potvrzení do zpětných dat. Rámce se potvrzují kontinuálně.
Využívá se vyrovnávací paměti.

Nesamostatní potvrzování
Technika zvaná PiggyBacking (používá TCP). Prostřednictvím této techniky lze výrazně snížit režii připadající
na potvrzování - k přenášeným datovým blokům stačí přidat jen skutečně nezbytné minimum bitů, sloužících
potřebám potvrzování. Současně s tím se ale objevují i jiné druhy „dodatečné" režie - může se například stát,
že jedna strana nebude mít právě co potvrdit, ale přesto bude muset do odesílaných dat zahrnout i povinné
potvrzovací bity (nastavené tak, aby indikovaly, že se nic nepotvrzuje)
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Metody přístupu ke sdílenému médiu
Ve světě počítačových sítí, stejně tak jako ve světě telekomunikací, velmi často dochází k situacím, kdy je zapotřebí
využít jednu a tu samou přenosovou cestu pro více přenosů současně - například pro současný přenos více
telefonních hovorů, či pro přenos dat od různých odesilatelů, směřujících k různým příjemcům. Způsobů, jak něco
takového udělat, je samozřejmě více.
Frekvenční multiplex

Princip frekvenčního multiplexu spočívá v tom, že se frekvence jednotlivých signálů posune vůči ostatním, poté se
všechny posunuté signály smíchají do výsledného signálu a v cílovém bodě se signál rozloží na jednotlivé složky a
frekvence dílčích signálů se převede zpět na původní frekvence.
Na frekvenční multiplex se lze dívat jako na techniku, která umožňuje trvale rozdělit jednu přenosovou cestu na
několik podkanálů, které se mohou chovat jako víceméně nezávislé, a každý z nich bude mít k dispozici stále stejnou
(rozdělením pevně danou) část celkové přenosové kapacity. Jde ovšem o techniku veskrze analogovou, kterou při
přechodu na digitální přenosy bylo nutné upravit - pokud se přitom měla zachovat její základní vlastnost, neboli
pevné rozdělení jedné společné přenosové kapacity na několik dílčích částí, pak jako digitální analogie frekvenčního
multiplexu vznikl tzv. časový multiplex.
Časový multiplex
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vše je založeno na myšlence, že digitálně fungující přenosová cesta je pravidelně, podle předem známého a
definovaného postupu, přidělována jednotlivým dílčím kanálům, na předem známé a definované časové úseky - v
nejjednodušším případě cyklicky, každému na stejnou dobu. Důležité přitom je právě onen „předem známý a
definovaný" způsob, který příjemci umožňuje kdykoliv si domyslet, komu patří to co v daném okamžiku „vylézá" na
druhé straně přenosové cesty - aniž by přitom samotná přenášená data musela nějakým explicitním způsobem
identifikovat, co jsou zač.
Časový multiplex tedy dokáže rozdělit jednu společnou přenosovou kapacitu na několik dílčích částí (dílčích logických
kanálů, obecně různě velkých) takovým způsobem, že každý dílčí kanál má garantovánu svou přenosovou kapacitu.
Dokáže-li ji rovnoměrně využít, je všechno v pořádku, a technika časového multiplexu je v takovém případě celkem
optimálním řešením s minimální (nulovou) režií na rozdělení původní přenosové kapacity.
Statistický multiplex

přenosovou kapacitu společné přenosové cesty přiděluje podle momentální potřeby - a dokáže tudíž pružně
reagovat na to, kdy jeden dílčí kanál potřebuje „více", a druhému momentálně stačí "méně". Statistický multiplex má
ale oproti časovému multiplexu značně ztíženou roli v tom, že již nemůže předem počítat s nějakým pevně daným
způsobem rozdělení přenosového spoje v čase, jako je tomu u časového multiplexu. Příjemce pak ale nemůže
apriorně tušit, komu patří to co právě „vylézá" z druhého konce přenosové cesty. Jediným možným řešením je pak
to, aby přenášená data sama říkala, co jsou zač a komu patří - neboli opatřit je vhodnou hlavičkou s nezbytnými
identifikačními údaji. Tím samozřejmě vzniká určitá dodatečná režie, protože i tyto hlavičky spotřebovávají určitou
část společné přenosové kapacity.

Sdílení přenosového kanálu
Ačkoliv to není v zadání tématu explicitně uvedeno, předpokládám, že bych v této části měl ještě popsat metody,
kterých se využívá při přístupu ke sdílenému kanálu. Rozdíl mezi mediem a kanálem uvedu na příkladu bezdrátové
sítě. Ve WIFI sítích je medium vzduch (okolí), kterým se šíří signál a kanálem je konkrétní frekvence na které dvě
stanice komunikují (Při konfiguraci bezdrátové sítě si můžete zvolit číslo kanálu – konkrétní frekvenci).
Pokud dvě čí více stanic komunikují na jednom kanálu, což typicky nastává, vyvstává otázka, jak řídit jejich vysílání.
V okamžiku kdy dvě stanice začnou vysílat současně, dojde k poškození informací vyslaných z obou stanic.
Pro přístup ke kanálu, se využívají různé přístupové metody. Metody se dělí na:
Deterministické (bezkolizní)
• Je definován jednoznačný algoritmus určující, v jakém pořadí
mohou stanice na kanál přistupovat
• Na kanál nebude nikdy přistupovat více stanic současně
Nedeterministické (kolizní)
• V algoritmu přístupu na kanál hraje roli náhoda
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• náhodně volené časové prodlevy
• O přístup na kanál se může pokusit více stanic současně – kolize
• Přístupová metoda musí kolize řešit

Deterministické přístupové metody
Centralizované řízení
• Přidělování na výzvu
• Přidělování na žádost
Distribuované řízení
• Rezervační rámec
• Binární vyhledávání
• Logický kruh
Centralizované řízení
jedna stanice vyhrazena jako řídící (master), ta přiděluje kapacitu kanálu ostatním (podřízeným)
stanicím. Výhodou je efektivita, ale nutnost obětovat část kapacity kanálu pro komunikaci s masterem. Nevýhodou
pak závislost sítě na řídící stanici.
Přidělování na výzvu
 Stanice smí vysílat, jen je-li k tomu vyzvána centrálním řídícím prvkem
 Nejstarší, původně v terminálových systémech (nad protokoly BSC a HDLC)
 Cyklická výzva
- centrální prvek periodicky nabízí stanicím právo k vysílání
- vyzývaná stanice buď vyšle rámec s daty, nebo odmítne výzvu, příp. neodpoví
- použitelné pro malé zpoždění na kanále
- rozumné pro vysoké využití kanálu většinou stanic, pro malé zatížení a velký počet stanic
neefektivní
 Binární vyhledávání
- Při malém zatížení a velkém počtu stanic je efektivnější vyhledávat stanici s připravenou
vysílat data binárním
- vyhledáváním.
- Stanice se zorganizují do stromu podle jednotlivých bitů adres.
- Řídící stanice postupně vyzývá skupiny stanic (větve stromu) vysláním hodnoty 0/1
příslušného bitu adresy.
- Stanice vyzvané skupiny, které chtějí vysílat, odpoví signálem na sdíleném kanále.
- Pokud stanice zjistí, že je jediná, která odpovídá, může začít vysílat; jinak se výzva posune o
jednu úroveň dolů ve stromu.
- Podmínkou je kanál, u kterého může stanice rozpoznat, zda vysílá jedna nebo více stanic.
Přidělování na žádost
 žádosti od stanic přicházejí k řídící stanici po vyhrazených kanálech
 řídící stanice arbitruje požadavky a přiděluje kanál
 informace o přidělení typicky na společném (downstream) kanále
 použití v rádiových sítích
 pro žádosti se často využívá vyhrazeného nízkorychlostního podkanálu časového multiplexu
Distribuované řízení
Nezávislé na řídící stanici, Zpravidla složitější implementace
Rezervace kanálu
master periodicky generuje rezervační rámec
sloty o délce aspoň 2*t, počet slotů odpovídá počtu stanic
ve „svém“ slotu může každá stanice požádat o přidělení datového slotu
datové sloty následují za rezervačním rámcem
jen dříve vyžádané sloty
na prázdném kanále neustálé opakování rezervačních rámců
neefektivní pro velký počet stanic na rozlehlé síti s malou zátěží
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Binární vyhledávání
stanice nejprve (synchronizovaně) postupně vysílají bity své adresy, vysílané bity se na sběrnici logicky sčítají
(OR) jakmile stanice vysílá 0 a čte 1, chce vysílat někdo s vyšší prioritou a stanice musí umlknout kdo úspěšně
odešle celou svou adresu, může vyslat jeden rámec
Režie pouze log2(N) (u rezervačního rámce je to N)
Vhodnou adresací lze řešit prioritu stanic
Opatření proti monopolizaci kanálu: virtuální adresy jen pro účely přístupové metody, rotace adres vždy po
odvysílání rámce
Logický kruh
Adresy stanic tvoří cyklickou posloupnost, každá stanice zná svou adresu a adresu následníka.
Mezi stanicemi se cyklicky předává právo k vysílání (token).
Stanice vlastnící token smí vysílat, do určité doby však musí předat token následníkovi.
Problém počátečního ustavení posloupnosti, odpojování a připojování stanic do logického kruhu za provozu
Virtuální logický kruh
Stanice s adresou m sleduje provoz na médiu a dojde-li po ukončení vysílání stanice n k uvolnění média na
dobu ((m-n) mod N)*t, kde t je doba šíření signálu médiem a N počet stanic, pak stanice m může začít vysílat.
Jinak řečeno:
Po odvysílání rámce je každý další stanici vyhrazen časový interval, kdy smí začít vysílat, nevyužije-li jej,
následuje interval další stanice.
 Nutnost synchronizace a úplné slyšitelnosti stanic.
 V oblasti malých zátěží efektivnější než logický kruh
 odpadá režie předávání tokenu
Metody přístupu u kruhových sítí
 Newhallův kruh (Token Ring)
stanice, která má připraven paket k vysílání, změní identifikátor příchozího Token rámce na identifikátor
datového rámce a pošle svůj datový rámec
 Piercův kruh (slotted ring)
cirkulující minipakety s bitem indikujícím obsazenost
řeší potvrzování (příjemce nastaví bit v hlavičce minipaketu)
indikátor obsazenosti nuluje zdrojová stanice

Nedeterministické metody
Kolizní slot udává, kolik času se nejvýše ztratí na nevyužití kanálu vlivem kolize
Aloha
• původně na rádiové síti univerzity na Havajských ostrovech
• řídký provoz
• netestuje se obsazenost média, rovnou se vysílá
• kolize se detekuje tak, že do časového limitu nepřijde potvrzení
• po vypršení časového limitu opakování pokusu
• před opakováním náhodné pozdržení (aby nedošlo k synchronizaci a opakované kolizi)
• dodnes používáno pro rádiové a družicové sítě, kde velké zpoždění signálu nebo konstrukce anténních
obvodů zamezují příposlechu vlastního vysílání
Kolizní slot prosté Aloha
• dvojnásobek doby vysílání rámce (timeslotu)
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• rámec bude zarušen koncem cizího rámce, pokud ten začne v předchozím timeslotu, nebo
začátkem cizího rámce, pokud začne v aktuálním timeslotu

Taktovaná Aloha
• vysílat se smí začít jen v okamžicích začátků časových úseků pro odeslání jednoho rámce
• kolizní slot je poloviční, efektivita dvojnásobná
• Přenos bude úspěšný, pokud na začátku timeslotu začne vysílat právě jedna stanice; neúspěšný pokud
stanic více.
• Vlivem kolize bude ztracen nejvýše jeden timeslot
Efektivita metod Aloha
• maximální využití kapacity kanálu 18.4% (Aloha), resp. 37% (taktovaná Aloha)
• rámec opakován průměrně 3x.
• pokles průchodnosti pro rostoucí celkový tok
• exponenciální závislost, malý vzrůst zátěže může významně zvýšit počet opakování a snížit průchodnost
kanálu
• při překročení určité mezní zátěže zablokovaný stav, pravděpodobnost přenosu nepoškozeného rámce
klesá k nule => nezbytná explicitní modifikace parametrů sítě (řízení)

Řízená Aloha
• řízená změna intenzity opakování podle okamžitého zatížení sítě
• vyšší intenzita opakování vede k rychlejšímu předání rámce, při blížícím se zablokování je však intenzitu
nutné snížit, jinak bude docházet k velkému množství kolizí
• Změna intenzity opakování heuristická, obvykle tzv. backoff (ustupování) - intenzita klesá s počtem
neúspěšných pokusů
• obvykle exponenciálně
• Případně sledování provozu na kanále (poměru obsazených a neobsazených slotů) a nastavování intenzity,
aby celková zátěž kanálu nepřesáhla G=1
• odpovídá maximu v předchozím grafu
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Carrier Sense Multiple Access (CSMA)
Skupina metod náhodného přístupu s příposlechem nosné, tj. využití znalosti o obsazení kanálu.
Podmínky pro aplikaci:
• dokonalá slyšitelnost stanic
• malé zpoždění signálu
• Při nesplnění těchto podmínek má efektivitu horší, než Aloha
Naléhající CSMA (1-persistant CSMA)
• před odesláním rámce se testuje stav kanálu
• je-li kanál obsazen, odloží se vysílání na okamžik jeho uvolnění
• riziko kolize stanic čekajících na uvolnění kanálu
• při kolizi čekání náhodnou dobu před dalším pokusem
Nenaléhající CSMA (non-persistant CSMA)
• při detekci obsazeného kanálu se počká náhodnou dobu, pak opět test obsazení.
• čekací doba se obvykle volí jako k-násobek doby průchodu signálu sdíleným médiem
p-naléhající CSMA (p-persistant CSMA)
• při potřebě vysílání se počká na okamžik uvolnění kanálu (nebo byl volný okamžitě)
• s pravděpodobností p začne vysílat, s pravděpodobností (1-p) se počká 1 timeslot.
• toto se opakuje do úspěšného odeslání rámce
• pokud mezitím začala vysílat jiná stanice, počká se náhodnou dobu (jako při kolizi)
• volbou p lze nastavit optimální využití kanálu pro danou zátěž
• pro p=1 jde o naléhající CSMA
• pro velmi malá p značně narůstá průměrná doba doručení paketu
CSMA/CD (CSMA with Collision Detection)
• CSMA s detekcí kolize (sledování vlastního vysílání)
• HW musí umožňovat detekci kolize
• posun SS složky u koax Ethernet
• signál na přijímacím páru u TP Ethernet
• před vysíláním musí být na médiu klid po dobu kolizního slotu
• další postup odpovídá naléhající CSMA
• okamžité ukončení vysílání po detekci kolize
• kanál se zbytečně nezaplňuje rámcem, který je stejně zkolidován
• pošle se 32bit kolizní signál (jam) – oznámení kolize všem stanicím
• po kolizi čekání náhodnou dobu před dalším pokusem (backoff)
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