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Nivelul legatură de date(continuare) 

Nivelul legătură de date defineşte lucrul in retele 

locale. Cele două componente ale sale sunt formarea cadrelor 

şi controlul accesului la mediu. Fiecare arhitectură LAN are 

propria combinaţie unică de mediu fizic de transmisie acceptat, 

convenții de formare a cadrelor şi metodologia de control al 

accesului la mediu. Când selectati o arhitectură de retea, ca 

Ethernet, Token Ring, FDDI şi aşa mai departe, trebuie să 

analizate aceste criterii. Ele trebuie să fie evaluate individual şi 

in combinaţie, pentru a stabili dacă asigură performanţa 

necesară retelei LAN 

0.Preliminarii 

Rolul nivelului legătură de date este de a realiza comunicației între calculatoare 

conectate direct. Aceasta implică asigurarea unor functii cum ar fi:  

 detectarea si corectarea de erori 

 generarea blocurilor de date 

  controlul accesului la mediu  

 formatarea cadrelor,  

 adresarea si alte funcții necesare asigurării unei transmisii de acuratețe a datelor 

între sisteme adiacente.  

 nivelul legaturi de date poate opera în conjuncție cu mai multe metode de acces la 

nivelul fizic si realizează o transmisie a bitilor fara erori în jurul unei linii de 

transmisie.  

Una din sarcinile acestui nivel este de a transforma un mijloc oarecare de transmisie într-

o linie care sa fie disponibilă nivelului superior (nivelul retea) fara erori de transmisie.  

Informația circula la acest nivel sub forma de cadre. Acesta transmite cadrele de date de 

la nivelul retea catre nivelul fizic. La capatul receptor, el împacheteaza biții "bruti" sosiți 

de la nivelul fizic în cadre de date. Un cadru de date este o structura logica, organizata, in 

care pot fi plasate date. La acest nivel este rezolvată problema cadrelor deteriorate, 

pierdute sau duplicate. În general, atunci cînd nivelul legaturii de date transmite un cadru, 

el asteapta o confirmare de la destinatar. Nivelul legaturii de date destinatar detecteaza 

eventualele probleme aparute la cadrul de date pe parcursul transmisiei. Cadrele de date 

care nu au fost confirmate sau cele care au fost alterate in timpul transmisiei sunt 

retransmise.  

Nivelul LEGATURII de DATE are rolul de a imparti fluxul de date in blocuri si verifica 

daca blocurile au ajuns corect la destinatar, iar destinatarul verifica tot la acest nivel daca 

datele au ajuns corect astfel incit nivele superioare sa nu se ocupe de integritatea datelor, 
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doar de interpretarea lor indiferent de problemele de transmisie care apar datorita 

mediului de transmisie. Nivelul fizic nu se ocupa de date ci de biti. Din aceasta cauza 

acest nivel trebuie sa sesizeze ca un pachet a ajuns cu erori si sa ceara retransmiterea sa 

nivelului de prelucrare de date partener. Aceasta va duce si la o disparitie a sesizarii 

diferentelor de viteza intre calculatoare partenere la nivele superioare.  

Nivelul legaturii de date asigura divizarea unitatilor de informație si verificarea erorilor. 

Acesta utilizează serviciul oferit de nivelul fizic si furnizează comunicația dintre doua sau 

mai multe sisteme adiacente sau altfel spus furnizeaza o legatura între doua entitati gazda 

(horst). Placa de retea reprezinta nivelul legaturii de date a unui calculator.  

Sintetizând putem spune ca principala sarcina a acestui nivel este de a detecta si de a 

rezolva erorile aparute în transmisia datelor, formal spus, detectarea si corectarea erorilor.  

 

Probleme:  

 Detectarea si/sau corectarea erorilor  

 Coduri detectare-erori si corectare-erori  

 Folosirea codurilor Polinomiale sau Codul Redundant Ciclic (CRC)  

 Controlul fluxului  

 Controlul accesului la mediu  

1. Detectarea si corectarea erorilor 

Erorile de transmisie fac ca ocazional un bit 0 transmis sa fie receptionat ca un bit 1, sau 

reciproc, un 1 sa fie receptionat ca 0; se mai poate intampla ca un bit sa fie complet 

pierdut sau un bit (aleator) sa fie inserat in fluxul receptionat.  

Daca emitatorul transmite mai multi biti decat strictul necesar pentru transmiterea 

informatiei, este posibil ca receptorul sa detecteze anumite erori de transmisie, si eventual 

chiar sa reconstituie mesajul original. In toate situatiile insa, se presupune ca numarul 

erorilor nu depaseste o anumita valoare; in caz contrar mecanismul nu functioneaza.  

Exemplu: verificarea paritatii. Fiecare octet este transmis ca un sir de 9 biti, primii 8 fiind 

octetul de trimis, iar al 9-lea construit astfel incat numarul total de biti 1 sa fie par. de 

exemplu, 11001010 va fi transmis ca 110010100, iar 00101100 va fi transmis ca 

001011001. Receptorul verifica daca numarul de biti 1 receptionati este par: daca da, ia 

primii 8 si-i considera ca fiind mesajul de primit (ignorand apoi al 9-lea), daca nu, decide 

ca transmisia a fost eronata si cere retrimiterea octetului. Mecanismul este capabil sa 

detecteze erorile de un singur bit; daca doi biti sunt inversati, eroarea nu poate fi 

detectata.  

2. Coduri detectare-erori si corectare-erori  
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Distanta Hamming : Numarul de biti prin care doua cuvinte de cod difera (de exemplu, 

1101 si 1011 au o distanta-H de 2). Pentru ca 1101 sa devina 1011, 2 erori cu un singur 

bit trebuie sa apara.  

Presupunem ca folosim o codare speciala in care doar 01 si 10 sunt recunoscute ca legale 

unde 01 reprezinta data 0, si 10 inseamna data 1. Sigur, in aceasta codare, sabloanele 00 

si 11 sunt ilegale. Mai mult, distanta dintre 01 si 10 este 2. Deci distanta Hamming pentru 

codare este 2 (aceasta este distanta hamming minima dintre orice doua coduri legale).  

Pentru a detecta d erori, este necesara o codare cu distanta hamming de d+1. Deci, 

codarea cu 2-biti de mai sus poate detecta 1 eroare. Este posibil?  

Sa presupunem ca trimitem 01 si acesta devine sau 11 ori 00, atunci receptorul stie ca 

aceste coduri sunt ilegale. Deci le poate detecta. Dar daca exista erori de 2 biti in 01? 

Atunci el devine 10 care nu poate fi detectat.  

Pentru a corecta d erori, avem nevoie de o codare cu distanta de 2d+1 . Deci in exemplul 

anterior, nu se poate corecta nici o eroare? Presupunem ca 01 devine 00; poate aceasta fi 

corectata? Nu. Pentru ca putea fi un 01 sau un 10.  

Presupunem folosirea unei codari de 3-biti unde numai 000 si 111 sunt coduri legale. 

Astfel, distanta acestui cod este de 3. Cate erori de biti poate aceasta detecta? 2. Cate 

erori de biti poate aceasta corecta? 1. Exemplu: Presupunem ca 000 devine 010, pentru ca 

distanta dintre 010 si 000 este 1 in timp ce intre 010 si 111 este 2. Deci poate corecta 010 

ca 000.  

Bitul de paritate: Un exemplu de codare unde bitul extern 1 este generat pentru a detecta 

erorile. Acesta are distanta de 2 si din acest motiv poate detecta erori cu un singur bit.  

Imparitatea: Numarul 1 in orice cuvant de cod legal este intotdeauna impar  

Paritatea: Numarul 1 in orice cuvant de cod legal este intotdeauna par.  

Exemplu: Daca 11011001 este un cod legal de 8-biti, acesta este de paritate impara sau 

para? Dar pentru 11000101?  

3. Coduri detectare-erori:Folosirea codurilor Polinomiale sau Codul redondant ciclic 

CRC  

Un polinom generator G(x) este cunoscut si de emitator si de receptor. Gradele 

polinoamelor trebuie sa fie 1. Ex: G(x) = x
4
+x

2
+1. Acesta este reprezentat ca 10101 

insemnand coeficientii fiecarui termen cu exponent.  

Dandu-se un cadru de date de m biti si un generator de r biti, atunci mesajul trimis va 

avea m+r-1 biti unde r-1 biti sunt biti suplimentari generati si anexati la cadrul de date.  
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Cum se genereaza r-1 biti pentru a fi anexati?  

Procedura pentru generarea bitilor de cod:  

Pas 1: Se anexeaza 0-uri r-1 la cadrul de date dat. (r-1 este gradul polinomului generator)  

Pas 2: Folosind impartirea modulo 2, divide sirul bitului de date de la pasul 1 cu 

polinomul generator  

Pas 3: Restul este verificarea sumei care trebiue sa fie anexata la mesajul original fiind 

apoi transmis.  

Procedura pentru detectare-erori: Receptorul imparte sirul de biti primit la polinomul 

generator folosind impartirea modulo 2. Daca restul este 0, atunci nici o eroare nu este 

detectata.  

Daca emitatorul transmite mai multi biti decat strictul necesar pentru transmiterea 

informatiei, este posibil ca receptorul sa detecteze anumite erori de transmisie, si eventual 

chiar sa reconstituie mesajul original. In toate situatiile insa, se presupune ca numarul 

erorilor nu depaseste o anumita valoare; in caz contrar mecanismul nu functioneaza.  

Exemplu: verificarea paritatii. Fiecare octet este transmis ca un sir de 9 biti, primii 8 fiind 

octetul de trimis, iar al 9-lea construit astfel incat numarul total de biti 1 sa fie par. de 

exemplu, 11001010 va fi transmis ca 110010100, iar 00101100 va fi transmis ca 

001011001. Receptorul verifica daca numarul de biti 1 receptionati este par: daca da, ia 

primii 8 si-i considera ca fiind mesajul de primit (ignorand apoi al 9-lea), daca nu, decide 

ca transmisia a fost eronata si cere retrimiterea octetului. Mecanismul este capabil sa 

detecteze erorile de un singur bit; daca doi biti sunt inversati, eroarea nu poate fi 

detectata.  

Mecanismul general 

In general, detectia erorilor se bazeaza pe urmatorul mecanism: un mesaj de n biti este 

transmis ca un sir de n+m biti, unde m este un numar natural convenabil ales (a se vedea 

mai jos). Din cele 2^(m+n) mesaje de m+n biti posibile, sunt considerate valide doar 2^n; 

fie M multimea acestor mesaje valide. Corespondenta intre mesajele originale de transmis 

si mesajele din M este biunivoca si fixata prin protocol.  

Acum, daca emitatorul vrea sa trimita un sir de n biti, trimite mesajul dim M asociat. 

Receptorul, daca receptioneaza un mesaj din M, deduce ca i-a fost trimis sirul de n biti 

asociat acelui mesaj valid, altfel declara ca s-a produs o eroare.  

Un protocol capabil sa detecteze erori de cel mult k biti trebuie sa aleaga o multime M cu 

proprietatea ca distanta Hamming (adica nr. de biti care trebuie inversati pentru a 

transforma un cuvant in celalalt) dintre oricare doua mesaje din M este cel putin k+1. In 
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felul acesta, un mesaj afectat de erori, dar nu mai mult de k erori, va fi transformat intr-un 

sir ce nu face parte din M, si va fi invalidat de receptor.  

M este o multime de "puncte izolate" in {0,1
}(m+n)

: sfera de raza k centrata intr-un punct 

din M nu contine nici un alt punct din M. Un mesaj trimis va fi insa transformat, in urma 

erorilor, intr-un element din {0,1}
(m+n)

, aflat in bila centrata in mesajul original si de raza 

k.  

Daca se doreste corectarea erorilor de cel mult k biti, trebuie ca bilele de raza k centrate 

in elementele lui M sa fie disjuncte. In acest mod, daca receptorul primeste un mesaj 

afectat de erori, el va receptiona un sir care, ca element al lui {0,1}^(m+n) se gaseste in 

bila de raza k centrata in sirul trimis. Deoarece bilele sunt disjuncte, sirul trimis este unic 

determinat de sirul primit, astfel incat receptorul poate regasi sirul trimis, adica poate 

corecta erorile.  

Codul redundant ciclic (CRC) 

Este mecanismul cel mai utilizat. Fiecare sir de biti este privit ca fiind un polinom cu 

coeficienti in corpul (F_2, +, *). De exemplu, sirul 01101100 va avea atasat polinomul 

X
6
+X

5
+X

3
+X

2
.  

Protocolul presupune alegerea în prealabil a unui polinom de grad m, numit polinom 

generator, notat G(X). M va fi multimea polinoamelor de grad cel mult m+n-1 divizibile 

cu G(X).  

Codarea se face astfel: sirului initial de n biti i se asociaza polinomul P(X) de grad cel 

mult n-1. Se calculeaza restul R(X) al impartirii lui X^m*P(X) la G(X); gradul lui R(X) 

este cel mult m-1. Deoarece R(X) este restul impartirii, rezulta ca X^m*P(X)-R(X) este 

divizibil cu G(X), si cum in F_2 1+1=0 rezulta ca X^m*P(X)+R(X) = X^m*P(X)-R(X) 

este divizibil cu G(X). Deci, secvanta formata din sirul de n biti al coeficientilor lui P(X) 

urmat de sirul de m biti ai coeficientilor lui R(X) este un element din M, si acesta este 

cuvantul ce va fi trimis.  

Deci, sirul trimis este sirul original concatenat cu sirul coeficientilor restului impartirii 

polinomului X^m*P(X) la G(X).  

La receptie, mesajul este recuperat ca fiind primii n biti din mesajul primit, iar verificarea 

daca au fost erori la transmisie se face impartind polinomul corespunzator mesajului 

primit la G(X).  

Din considerente de linearitate, distanta minima dintre doua elemente din m este egala cu 

distanta minima intre un multiplu nenul al lui G(X) si polinomul nul. Aceasta distanta 

minus unu este numarul maxim de erori detectabile.  

4. Controlul fluxului de date 
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Scop:  

 prevenirea suprasaturării unui receptor lent de catre un emitator rapid  

 negocierea retrimiterii mesajelor afectate de erori  

La transmisia pe linii seriale, exista 2 metode folosite:  

 control hard, prin semnalizare pe un fir separat  

 control soft, prin trimiterea inapoi catre emitator a caracterelor Xoff (^S) 

(suspenda transmisia) si Xon (^Q) (continua transmisia)  

Acest protocol nu permite retrimiterea mesajelor eronate.  

Protocol cu confirmare si retransmitere 

Protocol posibil: fiecare mesaj trimis este confirmat de receptor. Emitatorul, dupa 

transmiterea unui mesaj, asteapta confirmarea inainte de-al trimite pe urmatorul. Daca 

confirmarea nu soseste dupa un anumit intrval de timp, retrimite mesajul.  

Problema: daca se pierde confirmarea unui mesaj, emitatorul va retrimite mesajul, dar 

receptorul va interpreta retransmisia ca fiind noul mesaj.  

Solutia: se numeroteaza mesajele; fiecare mesaj va purta numarul de ordine. Daca 

receptorul primeste o copie a ultimului mesaj primit, o va confirma (caci a fost retrimisa 

ca urmare a faptului ca prima confirmare a fost pierduta), dar nu il va trensmite 

"utilizatorului final".  

Solutie mai buna: se trimite doar ultimul bit din numarul mesajului, deoarece este 

suficient pentru receptor pentru a distinge intre noul mesaj si retransmiterea vechiului 

mesaj.  

Protocolul ferestrei glisante 

Protocolul cu confirmare si retransmitere obliga emitatorul sa astepte confirmarea 

mesajului trimis inainte de-a transmite urmatorul. Daca timpul necesar propagarii dus-

intors a semnalului este mare, in raport cu timpul necesar transmiterii unui mesaj, 

emitatorul si canalul "dus" vor sta mult timp in asteptarea confirmarii unui mesaj. O 

imbunatatire consta in a permite emitatorului sa trimita in avans unanumit numar de 

pachete. Astfel, emitatorul va avea o fereastra de k1 pachete pe care le poate trimite; 

fereastra incepe cu primul pachet netransmis sau neconfirmat.  

Emitatorul trimite pachetele din fereastra fara sa astepte confirmare. Daca termina de 

trimis pachetele din fereastra, asteapta. Daca primeste confirmari, avanseaza fereastra. 

Daca un pachet din fereastra nu este confirmat dupa un anumit interval de timp, este 

retrimis.  
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Receptorul poate aplica algoritmul anterior; in acest caz, daca primeste un mesaj cu 

numar de ordine mai mare decat cel asteptat (datorita pierderii unui mesaj anterior) il va 

ignora. Dupa expirarea timpului, emitatorul va retrimite mesajul asteptat de receptor, 

receptorul il va primi si confirma, dupa care va expira timpul si pentru mesajele ulterioare 

si emitatorul le va retrimite si pe acestea.  

Este nevoie de mai mult de 1 bit pentru numarul de ordine al pachetului: care este 

numarul de biti necesari?  

O alta imbunatatire a algoritmului se poate aduce daca receptorul memoreaza pachetele 

situate dupa un pachet pierdut; in acest fel, daca un pachet se pierde, emitatorul trebuie sa 

retransmita numai pachetul pierdut, nu si pachetele imediat urmatoare.  

Pentru aceasta, receptorul va avea si el o fereastra de receptie, de o dimensiune fixata k2; 

fereastra incepe cu primul pachet nereceptionat. Daca soseste un pachet din fereastra de 

receptie, receptorul il memoreaza si trimite inapoi confirmarea. Daca pachetul primit a 

fost cel de la inceputul ferestrei, esta pasat nivelelor superioare si fereastra este avansata; 

daca nu, se asteapta mai intai sa fie primite toate pacheele din fata lui.  

Astfel, protocolul anterior cu confirmare si retrenasmitere este un caz particular al 

ferestrei glisante pentru cazul k1=k2=1.  

O alta imbunatatire ce se poate aduce este asa-numita confirmare negativa (negative 

acknowledge, NAK): daca receptorul primeste un pachet cu erori de transmitere, dar din 

care poate reconstitui numarul de ordine, el va trimite o confirmare negativa pentru acel 

pachet. Confirmarea negativa se mai trimite pentru primul pachet asteptat (cel de la 

inceputul ferestrei) daca receptorul primeste un pachet situat dupa el.  

La primirea unei confirmari negative, emitatorul retrimite imediat pachetul confirmat 

negativ, fara sa mai astepte expirarea timpului.  

Evident, confirmarile negative se pot pierde, motiv pentru care confirmarile negative 

reprezina doar optimizari,  

5. Controlul accesului la mediu 

Toate rețelele trebuie să aibă un mecanism pentru reglementarea accesului la mediul de 

transmisie. Acest mecanism, cunoscut ca acces la mediu, este implementat la nivelul 2 al 

modelului de referinţă OSI, nivelul Legătură de date. Pentru reglementarea accesului la 

mediu în rețele locale pot fi întâlnite patru abordări diferite: 

 Concurenta 

 Transferul jetonului 

 Prioritatea cererii 

 Comutare 

5.1 Concurența 
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O retea LAN se caracterizează prin competiţie ca bază a arbitrării dreptului de a 

transmite este mai corect descrisă ca având o metodă de acces la mediu bazată pe 

concurență. Totalitatea dispozitivelor care concurează între ele pentru lărgimea de bandă 

este cunoscută ca domeniu de coliziune (collision domain). Această metodă este adoptată 

de numeroasele varianle ethernet, printre care: 

 Ethernet II sau Dix Ethernet 

 IEEE 802.3 100 Mbps Ethernet (CSMA/CD) 

 IEEE 802.3 100 Mbps Fast Ethernet 

 IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 

Accesul bazat pe concurenţă este destul de primitiv, pentru că nu are mecanisme 

centralizate de reglementare. În schimb, fiecare dispozitiv ataşat la retea își asumă 

această rcsponsabilitate prin transmisiile proprii. De fiecare dată când un dispozitiv 

urmează să transmită, el trebuie să verifice cablul, pentru a vedea dacă este disponibil 

sau este deja în uz. Dacă este utilizat, transmiţătorul trebuie să abandoneze operaţia şi să 

aştcpte o anumita perioadă de timp înainte dc a încerca din nou transmisia, fiecare 

dispozitiv concurează, de fapt, pentru lărgimea de bandă disponibilă, bazându-se pe 

logica şi regulile stabilite la nivelul său fizic. Totalitatca dispozitivelor care concurează 

între ele pentru accesul la mediul de transmisie constituie domeniul de cuncurcnță al 

rețelei LAN. Un domeniu de concurență este numit și domeniu de coliziune, 

deoarece coliziunile pot avea loc doar printre dispozitivele LAN care concurează 

pentru aceeaşi lărgime de bandă. 

În descrierea  accesului la mediu bazat pe concurenţă este implicit faptul că toate 

dispozitivele  ataşate la rețea transmit şi recepţionează în aceeaşi bandă de frecvenţă. 

Mediul  de transmisie poate accepta, într-un anumit moment, un singur semnal, care 

ocupă întreaga bandă.Cu alte cuvinte, mediul de transmisie acceptă transmisiuni în banda 

de bază. Tehnologia de transmisie în banda de bază utilizează un singur canal pentru toate 

comunicațiile. Inplicațiile acestui fapt sunt: 

 La un moment dat poate transmite un singur dispozitiv  

 Un dispozitiv poate transmite sau recepționa, nu poate desfășura simultan ambele 

activități. Această caracteristică este cunoscută sub numele de semidublex. 

Pentru o rețea semiduplex, fiecare dispozitiv poate transmite, toate celelalte rămânând în 

așteptarea cadrelor care le-ar putea fi adresate. Conceptul de rețea full-duplex implică 

faptul că lățimea de bandă disponibilă este divizată în canale distincte. Pot fi utilizate căi 

de cabluri separate fizic pentru a crea un canal redundant, care să utilizeze aceiași lățime 

de bandă. O rețea de LAN full-duplex  full-duplex tipică utilizează tehnologia de 

comutare. Un dispozitiv poate transmite și recepționa simultan 

Este important să subliniem faptul că într-o retea full-duplex care utilizează o politică  

de acces la mediu bazată pe concurenţă, poate transmite, în orice moment, un singur 

dispozitiv dintr-un d omeniu de coliziune. Diferenta cheie dintre full-duplex şi 

semiduplex este accea că implementarea unei rețele semiduplex necesită utilizarea unui 

port de comutare pentru fiecare dispozitiv conectat. Prin urmare, în orice domeniu de 
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coliziune dat, sunt doar două dispozitive dispozitivul propriu-zis şi portul de comutare la 

care este conectat.  

 

5.2 Sincronizarea 

 

Indiferent de numărul de dispozitive care se află în diversele domenii de coliziune din 

LAN, sau chiar dacă acceptă moduri de transmisiune duplex sau semiduplex, trebuie să 

existe nişte mecanisme care să regleze capacitatea dispozitivelor de a accesa mediul de 

transmisie în orice moment. Accesul la mediu bazat pe concurenţă este un astfel de 

mecanism. Această metodologie simplă de acces la mediu a devenit populară o dată cu 

Ethernet II (sau DIX Ethernet, cum este numit uneori) şi a fost definită mult mai riguros 

prin specificaţiile IEE 802.3 Ethernet.  

În esenţă, accesul la mediu este un joc matematic de sincronizare. Pentru ca sincronizarea 

să fie coordonată pentru toate dispozitivele conectate trebuie să existe o anumită 

consecvenţă în ceea ce priveşte cadrele de nivelul 2
 
(nivelul legatura de date) utilizate în 

LAN. Totuşi, prin chiar natura lor, aceste cadre variază în lungime. Teoretic, fiecare 

dintre ele poate avea o lungime diferită. Prin urmare, evitarea coliziunilor devine o 

sarcină mai complicată. 

Modul în care 802.3 CSMA/CD (Ethernetul de astăzi) caută să evite coliziunile este prin 

stabilirea unei limite inferioare şi una superioară pentru dimensiunile unui cadru. 

Cadrele trebuie să aibă  o lungimc de cel puțin 64 de octeti, dar nu peste 1524 de octeți, 

care includ informația utilă şi anteturile. La orice viteză de transmisie dată, aceste 

dimensiuni limită ale cadrelor se traduc direct în timpi de transmisiune minim şi maxim 

pentru cadrele care respectă standardele. Într-o  rețea bazată pe concurenţă, poate fi 

utilizată pentru detectarea coliziunilor perioada de timp necesară  pentru propagarea 

prin întregul LAN a fiecărui cadru. Accesul la mediu bazat pe concurenţă presupune ca 

arhitectura să utilizeze transmisiunea în banda de bază, asfel încât cadrul transmis să se 

propage cu succes prin întregul LAN, pentru a asigura faptul că îl primesc toti destinatarii. 

Cadrul poate fi distrus de o coliziune oriunde în rețeaua LAN. Probabilitatea de coliziune 

este influenţată de doi factori: 

 Numărul de dispozitive conectate la rețea 

 Dimensiunea fizică a rețelei 

Dat fiind că, în cazul oricărui cadru, informaţia utilă era încă dictată de către protocolul 

de transport de nivel superior, era foarte probabil ca un cadru suplimentar să aibă mai 

puţin tle 64 de octeti. Cadrele cu lungime sub 64 de octeţi erau completate cu zerouri de 

către Ethernet II, până se ajungea la dimensiunea minimă. Completarea rezolva problema 

de sincronizare a detectării coliziunilor, dar forţa fiecare protocol să facă distincţie între 

date şi zerourile de completare. Cadrul DIX a continuat să se bazeze pe cămpul Tip 

pentru a identifica protocolul dr nivel superior şi, prin urmare, lungimea câmpului Date. 

Deşi 802.3 nu recunoaşte câmpul Tip în acest mod, el continuă să accepte completarea 

câmpurilor Date pentru a se atinge dimensiunea minimă de 64 de octeti. 

Legată de mecanismul de detecţie a coliziunilor al CSMA/CD este şi pauza standard 

dintre cadre. Varianta Ethernet 802.3 prevede o pauză de 96 de biţi între cadre. Toate 

dispozitivele cunosc acest lucru. Contrar multora dintre zvonurile care au fost lansate 
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pentru a explica pre zenta acestei structuri, pauza dintre cadre este similară unui ton într-o 

retea tclefonică. Ea identifică transmiţătorul şi asigură timpul necesar pentru continuarea 

formării cadrelor şi transmiterea datelor. Prin urmare, în rețelele Ethernet de azi, un 

dispozitiv trimite un cadru, urmat de o  pauză de 96 de biti, care este interpretată de alte 

dispozitive ataşate la retea ca parte a şirului de biti venit de la dispozitivul care transmite. 

Ele nu pot transmite decât când trece aceastfl pauză şi transmiţătorul cedează controlul 

asupra benzii de comunicaţie. 

5.3. Coliziunile 

 

Coliziunile au o reputatie proastă printre administratorii LAN. Chiar termenul coliziune 

are o conotaţie negativă. Coliziunile reprezintă o condiţie de eroare. Totuşi, ele fac parte 

din operarea normală a unei metodologii de acces la mediu bazate pe concurenţă. În 

retelele care utilizează această metodă, coliziunile sunt inevitabile.  

Există  mecanisme pentru detectarea şi recuperarea în urma coliziunilor. Prin urniare, nu 

este necesară o atenție deosebită ratelor de coliziune.  

Dacă performanțele rețelei se degradează simțitor, cel mai bun mod de reducere a  

coliziunilor este reducerea numărului de dispozitive din fiecare domeniu de coliziune. 

Aşa cum am menționat mai devreme, putem utiliza eficient în acest scop punți, 

routere şi switchuri. 

Este  important să reţineţi că natura haotică a accesului la mediul bazat pe concurenţă 

face ca utilizarea unor  astfel de tehnologii să fie inadecvată pentru aplicatii sensibile la 

timp. Acestea trebuie să aibă mijloace mult mai previzibile şi oportune de accesare a 

lărgimii de bandă a rețelei LAN. Reţelele bazate pe concurenţă sunt ideale pentru 

formele tradiţionale de prelucrare a datelor, precum emularea unui terminal, partajarea 

fişierelor şi a imprimantelor, etc.  

 

5.4. Accesul la mediu bazat pe jeton 

 

Cea mai populară metodologie de acces la mediu reglementează accesul prin transferul 

jetoanelor, o caracteristică a arhitecturilor LAN bazate pe topologie în inel. Exemple 

specific sunt diversele implementări Token Ring şi FDDI (Fiber Distributed Data Intcrtă( 

 

Un jeton (token) este un cadru special care este plasat într-o anumită secvenţă de-a lungul 

inelului, de la un dispozitiv la altul. El poate circula doar când inelul este liber. Acest 

cadru are lungime de doar 8 octeti şi conține un şablon de biţi special, care poate fi  

manipulat pentru a fi convertit într-un delimitator de început de cadru, care informează 

dispozitivele ataşate la rețea în legătură cu sosirea unui cadru purtător de date. Imediat 

după câmpul delimitator de început de cadru urmează perechea de adrese sursă şi 

destinaţie, aşa cum sunt identificate de dispozitivul transmiţător. 

Jetonul este recunoscut de  toate dispozitivele ca fiind arbitrul accesului la mediul de 

transmisie. Dacă jetonul este plasat unui dispozitiv care nu are nevoie să transmită, 

dispozitivul  poate păstra jetonul timp de 10 milisecunde (sau mai mult, dacă a fost 

modificată valoarea prestabilită). Aceasta permite unui dispozitiv să finalizeze formarea 

de cadre cu orice date primite de la protocoalele de nivel superior legate la aplicatiile 

sale. Un dispozitiv trebuie să aibă acest jeton pentru a plasa cadrele de date în retea. Dacă 
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nu are jetonul, trebuie să aștepte obtinerea acestuia de la vecinul său din inel. 

 

Dacă acest timp expiră şi dispozitivul tot nu are nevoie să transmită, renunţă la controlul 

jetonului şi îl trimite următorului dispozitiv din inel. Delimitatorul de start al unui cadru 

de date poate fi reconvertit în jeton doar de către dispozitivul căruia îi aparţine. Jetonul se 

întoarce în final la expeditorul său, după ce călătoreşte prin inel. Expeditorul trebuie să îl 

reconvcrtea  în delimitator de început. De regulă, aceasta se întâmplă după ce 

dispozitivele destinaţie, au copiat datele din cadru și au modificat un şablon de biţi, astfel 

încât să indice recepționarea reuşită. Acest cadru de date modificat își continuă călătoria 

prin inel până se reîntoarce la e x p e d i t o r u l  său. Acesta confirmă expedierea reuşită a 

conținutului cadrului, pe care tic îl p ară pe perioada de timp alocată, fie îl utilizează 

pentru a transporta alte date.  

Putem calcula timpul maxim care poate trece înainte ca un dispozitiv să aibă posibilitatea 

de a  transmite, prin înmulţirea timpului cât un nod dat poate păstra un jeton cu numănil 

dispozitivelor conectate la inel. La această valoare adăugaţi timpul necesar unui jeton 

pentru a traversa inelul. 

 

5.5 Accesul la mediu bazat pe jeton FDDI 

 

FDDI utilizează o formă modificată a schemei de transferare a jetonului descrisă în 

sectiunea anterioară. Această modificare este subtilă, dar semnificativă. În loc să 

păstreze toate staţiile inactive până când expeditorul primeşte confirmarea de 

receplionare, FDDI utilizează un mecanism de eliberare rapidă, care le permite celorlalte 

dipozitive să transmită chiar în timp ce cadrul original este în tranzit. Acest mecanism 

este foarte simplu. Imediat după transmiterea unui cadru (care conține un jeton modificat 

într-un delimitator de start), expeditorul transmite un alt jeton. Prin urmare, stațiile din 

inel nu trebuie să aştepte, înainte de a putea transmite, până când cadrul de date inițial se 

reîntoarce la expeditorul său. Controlul asupra mediului de transmisie este cedat mult mai 

rapid în versiunea FDDI a accesului la mediu bazat pe jeton. 

Avantajele eliberării rapide a controlului  transmisiunii sunt evidente. Următorul dispozitiv 

din inel se bucură de oportunitatea de a transmitc,mult mai devreme. Acest dispozitiv 

poatc să preia  noul  jeton din inel şi să înceapă să îl convertească într-un delimitator de 

început, chiar înainte ca primul cadru de date să fie primit de către destinatar. 

Al doilea avantaj al acestei scheme este acela că face rețeaua mult mai eficientă. Ca 

urmare, transferul de date maxim posibil printr-o retea cu eliberare rapidă se poate 

apropia de transferul de date maxim din punct de vedere teoretic. 

 

5.6 Accesul la mediu bazat pe prioritatea cererii 

 
Metoda  de acces la mediu bazată pe prioritatea cererii (DPAM - demand-priority 

access , method) este utilizată de către specificaţia IEEE 802.12 100Mbps VG-AnyLAN.  

 

DPAM este o metodă de arbitrare ciclică, în care fiecare repetor central (concentrator) 
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interoghează cu regularitate porturile conectate la el. Această interogare ciclică (polling) 

este efectuată în ordinea porturilor, pentru identificarea acelora care au cereri de 

transmisie. După stabilirea cerinței de transmitere, repetorul determină dacă prioritatea 

este înaltă sau normală. Aceste priorități, sunt destinate rezolvării cererilor sensibile la 

întârzieri înaintea celor cu prioritate normală. Se generează automat un semnal de 

inactivitate de către orice port care nu transmite date. Acesta poate fi orice dispozitiv 

care este fie inactiv, fie are o cerere de transmisie în așteptare. 

 

Acest semnal de inactivitate este eliminat de repetor dacă stația respectivă este selectată ca 

fiind cea care urmează să transmită în secvența de prioritate. Cu alte cuvinte, repetorul 

identifică stația următoare în secvența sa de prioritate şi îi dă instrucțiuni pentru a 

opri transmiterea semnalului de inactivitate. Când sesizează propria „tăcere" (altfel 

spus semnalul de inactivitate încetează), portul acelui dispozitiv începe să transmită. 

 

Când se întâmplă acest lucru, repetorul avertizează celelate stații că este posibil să 

primească, un mesaj. Repetorul citeşte apoi adresa destinație a pachetului sosit, caută în 

tabela sa de configurare a legăturilor şi comută pachetul către acea adresă destinație, ca 

şi spre orice alte porturi  promiscue. 

 

Repetorul central (sau rădăcină) controlează funcţionarea domeniului de prioritate. Acesta 

poate include până la trei niveluri de concentratoare în cascadă, ceea ce le permite 

repetoarelor interconectate să funcţioneze ca un singur şi mare repetor. Repetorul central 

trimite întregul trafic fiecărui repetor de nivel inferior. La rândul său, fiecare repetor de 

nivel inferior interoghează cilclic porturile sale active pentru identificarea cererilor, după 

transmiterea pachetului. Nici o statie nu are permisiunea să transmită de două ori 

consecutiv, dacă alte stații au în așteptare cereri cu aceeaşi prioritate. Repetorul central 

nu permite unei cereri cu prioritate înaltă, să întrerupă o cerere cu prioritate normală, 

dacă aceasta se află în curs de tratare. Într-un repetor de nivel inferior, cererile cu 

prioritate normală cedează locul cererilor cu prioritate înaltă. 

 

Pentru a asigura faptul că nici o cerere nu este ignorată complet, cele cu prioritate 

normală care au aşteptat mai mult de 250 de milisecunde sunt ridicate automat la statutul 

de prioritate înaltă. 

Acceastă metodă de acces este utilizată doar de specificaţia 802.12 pentru o reţea de 100 

Mbps, care utilizează un format de cadre Ethernet sau Token Ring (dar nu ambele 

simultan) şi o topologie în stea. Cunoscută ca VG-AnyLAN, care înseamnă voice grade 

wiring any LAN architecture (arhitectură LAN cu cabluri telefonice), ea poate opera pe 

patru perechi de cabluri UTP Categoria 3, STP, Categoria 5 şi de fibre optice. Pot exista 

până la patru niveluri de repetoare în cascadă, cu maximum 100 de metri între 

repetoare şi statii. Reteaua poate avea până la 1200 de metri în diametru. 

VG-AnyLAN a fost un eşec aproape total pe piaţă. Deşi metoda de acces la mediu 

DPAM este superioară tehnic metodei CSMA/CD, ea a coborât rapid la rolul de 

mențiune interesantă în istoria reţelelor locale de calculatoare. Retelele LAN CSMA/CD 

de viteză mare, ca Fast Ethernet şi Gigabit Ethernet, oferă căi de migrare mult mai 

simple de la Ithernet CSMA/CI ) de 10 Mbps decât VG-AnyLAN. 
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5.7 Accesul la mediu comutat 

 

Pe lângă cele trei tipuri elementare de acces la mediu, există şi o a patra metodologie. Deşi 

aceasta nu este o metodologie de acces clar definită, este utilizată din ce în ce mai mult în 

locul altor metodologii, pentru a susţine eficienta şi performanta rețelelor LAN,  

 

Comutarea este o rescriere a regulilor convenționale referitoare la topologiile LAN şi la 

metodologiile de acces la mediu. 

 

Un comutator(switch) este un dispozitiv multiport, de nivel Legătură de date (nivelul 2 al 

modelului de referință OSI. Un swich „învaţă" adresele MAC şi le stocheaza într-o tabelă 

intcrnă de căutare. Între expeditonrul cadrului şi destinatar sunt create căi comutate  cu 

caracter temporar, cu ajutorul cărora sunt trimise cadrele. 

Comutarea poate fi utilizată fie pentru a interconecta concentratoare partajate, fie 

pentru a interconecta dispozitive individuale. Segmentarea concentratoarelor partajate 

cu un concentrator de comutare poartă numele de cormutarea segmentelor(segment 

switching). 

Într-o rețea LAN cu porturi comutate fiecare port al concentratorului de comutatre 

este conectat la un singur dispozitiv, care poate fi stație de lucru, server sau chiar 

imprimantă. Fiecare dispozitiv conectat la un port comutat se bucură de propriul 

domeniu de nivelul 2, partajat cu respectivul port comutat. Comutarea poate fi 

utilizată pentru îmbunătățirea performanței, atît la nivelularhitecturii LAN bazate pe 

concurență, cât și în cazul celei cu jeton. 

 

5.8 Comutarea rețelelor bazate pe concurentă 

 

În cazul unui protocol bazat pe concurenţă, comutarea porturilor reduce efectiv domeniul 

de coliziune. doar la port şi la dispozitivul pe care acesta îl conectează la reţea. În functie 

de echipamentul  hardware de la ambele capete, comutarea CSMA/CD poate accepta 

conexiuni seuuduplex sau duplex. 

O conexiune f ul1 duplex comutată este soluția cea mai bună care poate fi suportată de 

acest  protocol la orice rată de transmisie. Fiecare dispozitiv din domeniul de coliziune 

format din două dispozitive  (dispozitiv şi port) se bucură de propriile căi de rețea separate 

cu propiile lărgimi de bandă separate, pentru transmisie şi recepţie. De exemplu, într-o 

rețea  Ethernet de 10 Mbps care utilizează cabluri torsadate, o pereche de fire suportă 

functia de transmisie, iar cealaltă pereche suportă funcţia de receptie pentru fiecare 

dispozitiv cu port comutat. 

Separarea funcțiilor de transmisie și de recepție previne orice posibilă competiție. Într-o 

implementare full-duplex perechea, perechea de fire utilizate pentru transmisiunile 

comutatorului devine perechea de fire utilizate de către dispozitivul conectat pentru a 

receptiona (şi invers, pentru firele căii de recepţie ale comutatorului). În acest scenariu nu 

pot exista coliziuni, lucru care a fost descris mai devreme.  
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5.9 Comutarea rețelelor bazate pe transferul jetonului  

 

Comutarea porturilor poate îmbunătăţi reţelele LAN cu jeton într-un mod foarte 

asemănăton celui de îmbunătăţire a reţelelor LAN bazate pe concurenţă. Numărul 

dispozitivelor care transferă jetoane este redus la un minim absolut de două 

dispozitive: portul de comutarcații dispozitivul conectat la acesta. Singura diferenţă 

este că aceste dispozitive transferă jetoane, în loc să concureze pentru lărgimea de 

bandă disponibilă. 

Spre deosebire de o reţea LAN bazată pe concurenţă, una bazată pe transferul 

jetonului necesită ca, înainte ca orice alt dispozitiv să poată să comunice, cadrul 

transmis să se întoarcă la expeditor pentru a fi reconvertit în jeton, ceea ce rămâne 

valabil şi într-un mediu comutat. În consecinţă, retelele cu jeton nu se bucură de 

aceleaşi avantaje de performanţă ale operațiunilor full-duplex ca o retea bazată pe 

concurenţă. 

 


