Řízení přístupu (access control)
• týká se alokování
(přidělování)
přenosového kanálu
• lze řešit staticky

• lze řešit dynamicky

– dostupná přenosová cesta
se (staticky) rozdělí na
několik částí
– například pomocí
frekvenčního či časového
multiplexu
– jednotlivé uzly mají své
„části“ k dispozici trvale

– přenosové médium je
přidělováno (typicky celé)
dynamicky, na základě
skutečné potřeby
• když někdo požaduje „přístup k
přenosovému médiu“

– musí existovat mechanismy,
které zajišťují korektní
průběh přidělování
to
tojeje„řízení
„řízenípřístupu“
přístupu“
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• jde především o otázku přístupu k přenosovému
médiu za účelem vysílání
– protože přijímat může (obvykle) více uzlů najednou

• problém s vysíláním:
– není přípustné, aby více uzlů vysílalo najednou
• „technicky“ to většinou moc nevadí (nevede to k
poškození přenosových cest)
• vadí to „logicky“ (dochází k nežádoucímu „promíchání“
signálů)

– současné vysílání více uzlů způsobuje tzv. kolize
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Metody řízení přístupu
• deterministické
(řízené) metody

• nedeterministické
(neřízené) metody

– mají jednoznačně
definovaná pravidla,
výsledek není ovlivněn
náhodou a je plně
predikovatelný
• vždy vedou k výsledku
– např. metody token
passing
• Token Ring, FDDI

– jejich pravidla obsahují
„náhodný“ prvek
• typu: „počkej náhodně zvolenou
dobu“

– jejich výsledek není
predikovatelný
– nemusí vždy vést k výsledku
• vedou k výsledku jen s určitou
pravděpodobností
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• centralizované
metody
– počítají s existencí
centrálního „arbitra“,
který rozhoduje
– většinou jde o řízené
(deterministické)
– např. HDLC, 100 VG
AnyLAN

• distribuované
metody
– neexistuje v nich
centrální řídící prvek
– metodu realizují
jednotlivé uzly ve
vzájemné součinnosti
– např. CSMA/CD
(Ethernet)
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• metody vylučující kolize (Collision Avoidance)
– většinou řízené metody, zajistí že ke kolizím vůbec
nedochází

• metody detekující kolize (Collision Detection)
– připouští výskyt kolizí, ale jsou schopné je
rozpoznat a reagovat na ně

• metody bez detekce kolizí
– nedokáží zabránit kolizím, ani je nedokáží
detekovat
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Řízené centralizované metody
• počítají s existencí centrálního arbitra
• arbitr se musí dozvědět, kdo a kdy chce vysílat
(získat přístup)
– jinak by muselo jít o statické přidělování (FDM,
TDM)

• jak se to arbitr může dozvědět?
– metodou výzev (polling)
– z explicitních žádostí uzlů
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Metoda výzev (polling)
• centrální arbitr se pravidelně (cyklicky)
dotazuje všech potenciálních zájemců o vysílání
– je to velmi pružné, strategie arbitra se může
dynamicky měnit podle intenzity požadavků
– dotazy (a odpovědi na ně) mohou být přenášeny
stejným kanálem jako samotná data
• nejsou na to potřebné samostatné přenosové kanály
– režie spojená s dotazováním je relativně vysoká
– s výpadkem arbitra je celá síť mimo provoz
7

Metoda explicitních žádostí
• zájemce o vysílání si musí
„explicitně říct“ o právo
vysílat
• musí existovat možnost
vyslat žádost směrem k
arbitru
– buď předem vyhrazené časové
sloty
• žádosti „cestují“ stejnou cestou
jako data

– nebo samostatné přenosové
cesty, např. samostatné signály
• pak žádost může být vyslána
kdykoli

• arbitr musí být schopen
poznat, od koho žádost
pochází
• výhody:
– nemusí to zdržovat přenosy
• pokud žádosti cestují
samostatnými cestami

• nevýhody:
– opět velká režie
• na časové sloty pro
vysílání žádostí, nebo na
samostatné přenosové
cesty
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Řízené distribuované metody
• nemají centrálního
arbitra
• mají plně
deterministická
“pravidla hry“
• počítají s důslednou
disciplínou všech
uzlů
– že každý dodrží
stanovená „pravidla
hry“

• algoritmus přidělování
„běží“ na všech uzlech
• varianty:
– rezervační metody
– prioritní přístup
– metody s
předáváním
pověření (metoda
logického kruhu)
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Rezervační metody
• distribuovaná obdoba přidělování na
žádost
• typické řešení:
– „éterem“ koluje (je pravidelně vysílán)
zvláštní rezervační rámec
• každý uzel zde může vyjádřit svůj požadavek
• každý uzel bude mít úplnou informaci o všech
požadavcích všech uzlů

– rezervační rámec může mít podobu bitové
mapy
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Příklad rezervační metody
požadavek
požadavekna
napřenos
přenos
vznesly
vzneslystanice
stanice11aa33

1234
x

x

1

přenos
přenosdat
dat
3

požadavek
požadavekna
napřenos
přenos
vznesla
vzneslajen
jenstanice
stanice22

x

2
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Prioritní přístup
• princip:
– zúčastněné uzly mají možnost se „rozpočítat“
• existuje způsob, jak žadatelé mohou ze svého středu
vybrat (koordinovaným, deterministickým způsobem)
jednoho, a ten může vysílat

– technika „rozpočítávání“ může být různá,
podle povahy přenosového média
• nejčastěji je založena na binárním vyhledávání v
adresách žadatelů
– vyhraje ten, který má nejvyšší adresu
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Prioritní přístup

přenosové médium

(se všesměrovým šířením signálu)
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0 0 0 1 0 0

tento
tentouzel
uzelprohrává
prohrává
ve
ve4.4.taktu
taktu(někdo
(někdo
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jinýmá
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ve4.4.bitu)
bitu)
tento
tentouzel
uzelprohrává
prohrává
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ve2.2.taktu
taktu(někdo
(někdo
jiný
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bitu)
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tento
tentouzel
uzelvyhrává
vyhrává
zde
zdevzniká
vznikánapř.
např.
logický
logickýsoučet
součet
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Logický kruh
• též: metody s předáváním
pověření
– idea: vysílat může pouze
držitel oprávnění
– oprávnění (token) si
jednotlivé uzly
disciplinovaně předávají

• token (oprávnění, „pešek“)
– dává držiteli právo vysílat
– na věcné podstatě oprávnění
(moc) nezáleží
• bývá to speciální „balíček
dat“

• kruh je pouze logický!!!!
– jde o pořadí, v jakém si
uzly oprávnění předávají
– nemusí to nijak souviset se
skutečnou topologií!!!
• skutečná topologie může být
například sběrnicová,
stromovitá apod.

• příklady:
– Token Ring (IBM)
– FDDI
– .....
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Token Bus
logická
logickáposloupnost
posloupnost
předávání
předávánípověření
pověření

každý
každýuzel
uzelmá
má
definovaného
definovaného
pravého
pravéhoaalevého
levého
souseda
souseda

fyzicky
fyzickyjde
jde
oosběrnici
sběrnici
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Udržování logického kruhu
• přidávání nových uzlů:
– každý uzel má pevně danou
adresu
– uzly jsou v logickém kruhu
uspořádány podle adres
– každý uzel pravidelně vysílá
výzvu typu „připoj se“,
určenou novým uzlům
• udává adresu svou a svého
následníka
• vyzývá nově příchozí uzel s
adresou „mezi“
• pokud se ozve 1 nový uzel,
OK
• pokud se ozve více, řeší se
následně jinak

• inicializace kruhu:
– uzel který po definovanou dobu
nezaznamená žádný provoz
usoudí, že je sám
– vyšle výzvu „claim token“ (chci
generovat oprávnění)
– pokud nikdo nezareaguje
(neprotestuje), vygeneruje
oprávnění a vytvoří 1-členný
logický kruh
– „protesty“ se řeší rozpočítáním
podle adres (á la prioritní
přístup)
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Fyzická kruhová topologie
listen mode

transmit mode
funguje
fungujese
se
„zpožděním“
„zpožděním“
11bitu
bitu

logický
logickýproud
prouddat
dat
jejepřerušen
přerušen

• vznikají problémy při přerušení fyzického kruhu
– výpadkem uzlu, vypnutím, .....
• řeší se tzv. bypassy (fyzické „přemostění“ nebo rekonfigurací
kruhu (např. FDDI)
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Neřízené distribuované metody
• metoda Aloha (tzv. „čistá“)
– vznikla na univ. na Havajských ostrovech
• potřebovali přenášet data mezi ostrovy, neměli vhodnou
infrastrukturu
dochází
docházíkkčastým
častým
– využívá rádiového přenosu
kolizím
kolizím
• přenosu „éterem“, jedním společným kanálem se
všesměrovým šířením
efektivnost
efektivnostmax.
max.
– strategie:
do
do18%
18%
• odešli když potřebuješ (na nikoho se neohlížej)
• pokud nedostaneš včas potvrzení, opakuj
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Metody CSMA
• „čistá“ Aloha nemonitorovala • existuje celá široká škála
protokolů typu „CS“
provoz na kanále
– nerozpoznala, že už někdo vysílá • zkratka MA (Multiple
Access) znamená, že je
• metody CS (Carrier Sense)
možné vysílat současně
využívají možnosti
„odposlechu nosné“
– povaha přenosového kanálu
– díky tomu dokáží zmenšit počet
kolizí
• ale nedokáží je odstranit zcela

• princip (chování uzlu):
– poslouchej nosnou, a
pokud nikdo nevysílá,
můžeš začít vysílat sám

připouští současné vysílání
• samozřejmě to není žádoucí

• ani metody CSMA
nedokáží zabránit
kolizím!!!!
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Metody CSMA
• kdy může dojít ke
kolizi:
méně
méně
časté
časté

dosti
dosti
časté
časté

– více uzlů (zájemců o
vysílání) současně
zjistí, že nikdo
nevysílá, a začne
vysílat
– více uzlů čeká, až
někdo jiný přestane
vysílat, a pak začnou
všichni najednou

• řešení
• týká se situace, kdy více uzlů
čeká na ukončení stávajícího
vysílání, a pak „spustí“
všichni najednou:

– ať nejsou všichni tak
nedočkaví !!!
• ať s určitou
pravděpodobností ustoupí od
svého požadavku
• pak bude menší
pravděpodobnost následných
kolizí
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Metody CD (Collision Detect)
• snaží se detekovat výskyt kolizí
– metody „bez CD“ pokračují ve vysílání, i
když ke kolizi došlo
• tím se zbytečně plýtvá

– metody CD využívají schopnost detekce k
(téměř) okamžitému ukončení vysílání
• detekce kolize je analogová záležitost

• obecně: CSMA/CD
– IEEE 802.3 Ethernet
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CSMA/CD
• pokud nikdo právě nevysílá (CS), můžeš
začít vysílat sám
– pokud někdo vysílá, čekej až skončí

• pokud začneš vysílat a dojde ke kolizi,
přestaň, a odmlč se na náhodně zvolenou
dobu noví
první „probuzený“
novízájemci
zájemcioovysílání
vysílání

první „probuzený“
uzel
uzelzačíná
začínávysílat
vysílat

vysílání

kolize
kolize

vysílání
náhodná
náhodnáodmlka
odmlka
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Obecné vlastnosti metod CSMA/CD
• nezaručují výsledek
– že zájemci se v konečném čase podaří
odvysílat

• mohou být velmi efektivní
– v případě nižší zátěže mají téměř nulovou
režii

• při vyšší zátěži vykazují nestabilitu
– zvyšování intenzity požadavků vede na horší
chování metody
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