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 مقدمه

 

شبکه ها  و عملکرد 1ظرفیت پذیرشاز زمانی که کدینگ شبکه به عنوان یک روش اساسی برای افزایش 

و مزایای استفاده از آنها در شبکه های  گذاریمطرح شده، تحقیقات فراوانی در مورد روشهای مختلف کد

و  ز قبیل ماهیت پخش کانالها، تداخلشرایط خاص شبکه های بی سیم ا و انجام گرفته است؛ اما سیمی

 ها امری مشکلتر باشد. شبکه تغییر سریع توپولوژی، موجب شده که پیاده سازی کدینگ شبکه در این

در شبکه هایی که انتقال داده در آنها به روش مسیریابی انجام میپذیرد،مسیر یاب ها بسته ها را از طریق 

ذخیره و ارسال در شبکه منتشر می کنند به این صورت که مسیر یاب پس از دریافت بسته آن را در بافر 

 نا بر روی لینک یا لینک های خروجی ارسال مینماید.خود ذخیره نموده و پس از یافتن مسیر بسته را عی

عملیات های  عالوه بر ذخیره سازی و ارسال بسته ها روی آنهابا کدگذاری شبکه مسیریاب ها میتوانند 

و آنها را مثال به صورت خطی با یکدیگر ترکیب کرده و سپس ارسال  هندانجام د نیز محاسباتی مختلف

 به حداکثر ظرفیت شبکه ها میتوانند بوسیله ی کدگذارییا همه پخشی  چند پخشی . در ارتباطنمایند

عالوه بر این کدگذاری شبکه مزایای متعدد دیگری را نیز به همراه دارد که در  .پذیرش خود دست یابند

 این میان میتوان به : کاهش مصرف انرژی،کاهش تاخیر،کاهش پیچیدگی،امنیت و ... اشاره کرد.

در شبکه های مخابراتی را دارا کدگذاری شبکه قابلیت استفاده در شکل های گوناگون مبادله ی پیام 

با این وجود بهترین سناریویی که تاکنون کدگذاری شبکه در آن بهترین نقش خود را به نمایش  ، باشدمی

 .چند پخشی و همه پخشی در شبکه های مخابراتی بوده است مسئلهگذاشته است 

در زمینه ی  و جامع از هر چیز نیاز به دانش کافی پیشکدگذاری شبکه مسائل بحث پیرامون  جهت

ی رو ابتدا به بیان برخی از مبانی و تعاریف اولیه  در پایان نامه ی پیشلذا  شبکه های کامپیوتری داریم؛

نیز  ما درک باشد کاملتر زمینه این در ما دانش هرچه است )بدیهی شبکه های کامپیوتری می پردازیم

شد؛با این وجود به علت گستردگی این بحث در اینجا تنها به  خواهد بیشتر شبکه کدگذاری ازمزایای

 ث کدگذاری شبکه شدهدر ادامه وارد بحمعرفی اصول ابتدایی مورد نیاز این علم وسیع بسنده می کنیم(. 

ثال مزایای مهم آن را بر خواهیم شمرد. در فصل سوم به صورت تخصصی تر و پس از معرفی و ذکر چند م

مسئله ی کدگذاری در شبکه های چندپخشی بدون اتالف را مورد تحلیل  قرار میدهیم و پس  از ارائه ی 

کدگذاری خطی اسکالر و قابل حل بودن آن در ارتباطات  مسئله یبه بررسی برای آن یک مدل ریاضی 

                                                           
1
 throughput 



 
 

 شش
 

پردازیم. در فصل آخر نیز به منظور جمع بندی مطالب گفته شده یک نمونه ی عملی ساده از مختلف می 

  کدگذاری خطی شبکه را معرفی خواهیم کرد.

الزم به ذکر است در تمامی مراحل تحلیل شبکه ها و مسائل مربوط به کدگذاری شبکه از ابزارهای 

س ها استفاده شده است که جهت آشنایی در ریاضیاتی مختلفی مخصوصا در زمینه ی گراف ها و ماتری

 مختصرا به معرفی این ابزارها پرداخته ایم. مجزا)به صورت پیوست( انتهای پایان نامه در بخشی 

 

پایان امیدوارم مجموعه ی حاضر بتواند قدمی هرچند کوچک در زمینه ی آشنایی با این علم نوین در 

 ث مفید واقع شود.برداشته و برای تمامی عالقمندان به این بح
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 فصل اول

 آشنایی با شبکه های کامپیوتری

 

 

 

 

 

  

  شبکه های کامپیوتری  1-1

متصل به یکدیگرند که با یکدیگر ارتباط ای از کامپیوترهای مستقل  های کامپیوتری مجموعه شبکه 

کنند. مستقل بودن کامپیوترها بدین معناست که هر کدام دارای واحدهای  داشته و تبادل داده می

 کنترلی و پردازشی مجزا بوده و بود و نبود یکی بر دیگری تاثیرگذار نیست.

ها و... به هم  یبر نوری، ماهوارهمتصل بودن کامپیوترها یعنی از طریق یک رسانه فیزیکی مانند کابل، ف

باشند اما شرط کافی برای  باشند. دو شرط فوق شروط الزم برای ایجاد یک شبکه کامپیوتری می وصل می

 . تشکیل یک شبکه کامپیوتری داشتن ارتباط و تبادل داده بین کامپیوترهاست.

  سیم بندی شبکه هاقت 1-1-1

 می نمایند. در ادامه به برخی از های متفاوتی تقسیم بندیشبکه های کامپیوتری را بر اساس مولفه 

 :متداولترین تقسیم بندی های موجود اشاره می گردد
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 تقسيم بندی بر اساس نوع وظايف  1-1-1-1

و  1مربوطه به دو گروه عمده : سرویس دهندگان کامپیوترهای موجود در شبکه را با توجه به نوع وظایف

تقسیم می نمایند. کامپیوترهائی در شبکه که برای سایر کامپیوترها سرویس ها و 2یا سرویس گیرندگان 

 سرویس و خدمات از که کامپیوترهائی. گردند می نامیده  خدماتی را ارائه می نمایند ، سرویس دهنده

 شبکه در .  شوند می نامیده گیرنده سرویس ، کنند می استفاده اندهندگ سرویس توسط شده ارائه های

، یک کامپیوتر در شبکه نمی تواند هم به عنوان سرویس دهنده و  3سرویس گیرنده-سرویس دهنده های

 هم به عنوان سرویس گیرنده ، ایفای وظیفه نماید.

 

 1-1شکل 

، یک کامپیوتر می تواند هم بصورت سرویس دهنده و هم بصورت سرویس 4یک به یکدر شبکه های 

 گیرنده ایفای وظیفه نماید. 

  

 1-2شکل 

                                                           
1
 servers 
2
 clients 
3
 Client-server 
4
 Peer to peer 
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 تقسيم بندی بر اساس توپولوژی   2-1-1-1

 شده انتخاب توپولوژی. شود می نامیده توپولوژی ، کامپیوترها اتصال جهت شده استفاده هندسی الگوی 

. بود خواهد شبکه در خطاء نمودن برطرف و کشف جهت در مهم عاملی ها، شبکه سازی پیاده برای

خاص نمی تواند بدون ارتباط با محیط انتقال و روش های استفاده از خط مطرح  توپولوژی یک انتخاب

بر نوع محیط انتقال و روش  "گردد. نوع توپولوژی انتخابی جهت اتصال کامپیوترها به یکدیگر ، مستقیما

و های استفاده از خط تاثیر می گذارد. با توجه به تاثیر مستقیم توپولوژی انتخابی در نوع کابل کشی 

 . گماشت همت شبکه یک توپولوژی انتخاب به تامل و دقت با بایست می ، آن  هزینه های مربوط به

 استفاده می گردد : محلیسه نوع توپولوژی رایج در شبکه های 

است .  محلی های شبکه سازی پیاده برای ها توپولوژی رایجترین از یکی توپولوژی باس:  1باستوپولوژی 

در مدل فوق از یک کابل به عنوان ستون فقرات اصلی در شبکه استفاده شده و تمام کامپیوترهای 

 موجود در شبکه ) سرویس دهنده ، سرویس گیرنده ( به آن متصل می گردند. 

 

 1-3شکل 

 "ستاره"توپولوژی همانگونه که از نام آن مشخص است ، از مدلی شبیه  نوع این در:  2ستارهتوپولوژی  

 نام با  خاص دستگاه یک به "معموال شبکه در موجود کامپیوترهای تمام مدل این در. گردد می استفاده

 . شد خواهند متصل " هاب "

 

 1-4شکل 

                                                           
1
 bus 
2
 star 
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در این نوع توپولوژی تمام کامپیوترها بصورت یک حلقه به یکدیگر مرتبط می گردند. : 1حلقهتوپولوژی  

شبکه ) سرویس دهنده ، سرویس گیرنده ( به یک کابل که بصورت یک تمام کامپیوترهای موجود در 

 متصل خود مجاور همسایه دو فقط و دو به گره هر  دایره بسته است ، متصل می گردند. در مدل فوق

به گره بعدی ارسال می شوند. بنابراین داده ها فقط در یک جهت  و دریافت مجاور گره از اطالعات.  است

 حرکت کرده و از ایستگاهی به ایستگاه دیگر انتقال پیدا می کنند. 

 

 1-5شکل 

 ی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوششتقسيم بند  3-1-1-1

 گردند :یائی تحت پوشش به سه گروه تقسیم می جغراف حوزه به توجه با کامپیوتری های شبکه

  ) 2شبکه های محلی ) کوچک 

  3شبکه های متوسط 

  4شبکه های گسترده 

حوزه جغرافیائی که توسط این نوع از شبکه ها پوشش داده می شود ، یک محیط :  محلیشبکه های 

 کوچک نظیر یک ساختمان اداری است . این نوع از شبکه ها دارای ویژگی های زیر می باشند :

  اطالعات با سرعت باالتوانائی ارسال 

  محدودیت فاصله 

  قابلیت استفاده از محیط مخابراتی ارزان نظیر خطوط تلفن به منظور ارسال اطالعات 

  نرخ پایین خطاء در ارسال اطالعات با توجه به محدود بودن فاصله 

اندازه حوزه جغرافیائی که توسط این نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و : متوسطشبکه های 

 یک شهر و یا شهرستان است . ویژگی های این نوع از شبکه ها بشرح زیر است :

                                                           
1
 ring 
2
 LAN 
3
 MAN 
4
 WAN 
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  پیچیدگی بیشتر نسبت به شبکه های محلی 

 صدا و  قابلیت ارسال تصاویر   

  قابلیت ایجاد ارتباط بین چندین شبکه 

حد و اندازه  حوزه جغرافیائی که توسط این نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در: گستردهشبکه های 

 کشور و قاره است . ویژگی این نوع شبکه ها بشرح زیر است :

  قابلیت ارسال اطالعات بین کشورها و قاره ها 

  محلیقابلیت ایجاد ارتباط بین شبکه های  

  محلیسرعت پایین ارسال اطالعات نسبت به شبکه های 

 پوشش تحت محدوده گستردگی به توجه  نرخ خطای باال با 

 ی ارتباط دی شبکه ها براساس نحوهتقسيم بن  4-1-1-1

گفته می شود  یکدر اصطالح ارتباط یک به  تک پخشیبه  Nبه  Nدر ساختار ارتباطات : 1 تک پخشی

 و به عنوان گیرنده زنده و گیرنده و کامپیوتر دیگر نیدر این نوع ارتباطات یک کامپیوتر به عنوان فرست

در واقع در این فرستنده با همدیگر ارتباط برقرار می کنند و بسته های داده خود را رد و بدل می کنند. 

دسترسی محتویات اطالعات بین دو کامپیوتر مورد نظر  بهارتباط سایر کامپیوتر های شبکه نمی توانند 

 داشته باشند.

 
 

 1-6شکل 
                                                           

1
 unicast 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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