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Ethernet Overview 

Ethernet is now the dominant LAN technology in the world.  
 
Ethernet is not one technology but a family of LAN technologies.  

 
All LANs must deal with the basic issue of how individual stations 
(nodes) are named.  

 
Ethernet specifications support different media, bandwidths 

 
However, the basic frame format and addressing scheme is the 
same for all varieties of Ethernet.  
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Ethernet and the OSI Model 

Ethernet 
operates in two 
areas of the OSI 
model, the lower 
half of the data 
link layer, known 
as the MAC 
“Media Access 
Control” 
sublayer and the 
physical layer 
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Ethernet Technologies 
Mapped to the OSI Model 



Ethernet evolution through four 
generations 
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Layer 2 Framing 

Framing is the Layer 2 encapsulation process. 
 
A frame is the Layer 2 protocol data unit.  

 
The frame format diagram shows different groupings of bits (fields) 
that perform other functions. 
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Ethernet and IEEE Frame Formats are 
Very Similar 



802.3 MAC frame 
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Ethernet Frame Structure 
Preamble:  

7 bytes with pattern 10101010 followed by one byte with 
pattern 10101011 
Used to synchronize receiver, sender clock rates 

Addresses: 6 bytes, frame is received by all adapters on a LAN 
and dropped if address does not match 
Length: 2 bytes, length of Data field 
CRC: 4 bytes generated using CRC-32, checked at receiver, if 
error is detected, the frame is simply dropped 
Data Payload: Maximum 1500 bytes, minimum 46 bytes 

If data is less than 46 bytes, pad with zeros to 46 bytes 
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Minimum and maximum lengths 
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Example of an Ethernet address in 
hexadecimal notation 
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Unicast and multicast addresses 
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Example 

• Define the type of the following destination 
addresses: 

• 4A:30:10:21:10:1A   :::::::: unicast? 

• 47:20:1B:2E:08:EE     >>>>>>> multicast? 

• FF:FF:FF:FF:FF:FF  ========== broadcast? 
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Media Access 
Ethernet and Wi-Fi are both “multi-access” technologies 

Broadcast medium, shared by many hosts 

Simultaneous transmissions will result in collisions 

Media Access Control (MAC) protocol required 
Rules on how to share medium 

The Data Link Layer is divided into two Part: 

 MAC Media Access Control) Sublayer  

and LLC (Logic Link Control) Sublayer 
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802.3 Ethernet 
Carrier-sense multiple access with collision detection 
(CSMA/CD).   

CS = carrier sense  
MA = multiple access 
CD = collision detection 

Base Ethernet standard is 10 Mbps. 

100Mbps, 1Gbps, 10Gbps standards came later 
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Ethernet CSMA/CD 
CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision 
detection) media access protocol is used. 

Data is transmitted in the form of packets.  

Sense channel prior to actual packet transmission. 

Transmit packet only if channel is sensed idle; else, 
defer the transmission until channel becomes idle. 

After packet transmission is started, the node monitors 
its own transmission to see if the packet has 
experienced a collision. 

If the packet is observed to be undergoing a collision, 
the transmission is aborted and the packet is 
retransmitted after a random interval of time using 
Binary Exponential Backoff algorithm.   
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CSMA/CD Graphic 



Ethernet Address 
End nodes are identified by their Ethernet Addresses (MAC 
Address or Hardware Address) which is a unique 6 Byte 
address. 

MAC Address is represented in Hexa Decimal format e.g 
00:05:5D:FE:10:0A  

The first 3 bytes identify a vendor (also called prefix) and 
the last 3 bytes are unique for every host or device   
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FRAMING 
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• The data link layer needs to pack bits into 
frames, so that each frame is distinguishable 
from another.  
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FLOW AND ERROR CONTROL 

• The most important responsibilities of the 
data link layer are flow control and error 
control.  

• Collectively, these functions are known as 
data link control. 
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PROTOCOLS 

• Now let us see how the data link layer can 
combine, framing, flow control, and error 
control to achieve the delivery of data from 
one node to another.  

• The protocols are normally implemented in 
software by using one of the common 
programming languages.  
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NOISELESS CHANNELS 

• Let us first assume we have an ideal channel 
in which no frames are lost, duplicated, or 
corrupted.   

• We introduce two protocols for this type of 
channel: 

• Simplest Protocol 

• Stop-and-Wait Protocol 
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The design of the simplest protocol 
with no flow or error control 
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Sender-site algorithm for the simplest 
protocol 
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• The algorithm has an infinite loop 

• Line 3-9 are repeated forever once the 
program starts 

• The algorithm sleeps (line 3) until an event is 
up (line 4) [i.e undefined times] 

• When an event, a request, from the network 
layer, occurs:  

• Line 6- 8 are executed. 

• Then the program repeats the loop and again 
sleeps until next request. 

28 



• GetData(): takes a data packet from the 
network layer 

• MakeFrame(): adds a header and flags to the 
data packet to make frame 

• SendFrame(): delivers the frame to the 
physical layer for transmission. 
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Receiver-site algorithm for the 
simplest protocol 
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• The event here is the arrival of data frame. 

• After the event occurs, the data link layer 
receives the frame from the physical layer 
using the ReceiveFrame() process 

• Extract the data from the frame using 
ExtractData() process 

• Then delivers the data to the network layer 
using the DeliverData() process 
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Example 
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Design of Stop-and-Wait Protocol 
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Sender-site algorithm for Stop-and-
Wait Protocol 
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Receiver-site algorithm for Stop-and-
Wait Protocol 

35 



Example 
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Technology Options 
Ethernet 

Fast Ethernet 

Gigabit Ethernet 

10 Gig Ethernet 
 

LAN Technologies 
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Non Return to Zero, (NRZ code) 
 



Non Return to Zero, Invert on one  



 

Multi Level Transmit, 3 levels (MLT-3 code) 
 



• Manchester Encoding 

• Exclusive-OR of the NRZ encoding and the 
clock giving at least one transition per bit 

• A rising transition in the middle of a cell 
represents a ‘0’, a falling transition a ‘1’ 



Example  









46 

 : Ethernet شبكات على ٌطلق•

•   10 BASE 5  10و BASE2   10  وBASE-T 

    .(القدٌمة Ethernet شبكة) Legacy Ethernet اسم     

 هً Legacy Ethernet شبكات فً المشتركة األربع والمٌزات •
 : عوامل

 التوقٌت•

  (frame) اإلطارات تنسٌق•

   اإلرسال وعملٌة•

  .األساسٌة التصمٌم قاعدة•
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 .والنسخ األبطأ غٌر متوافقة 10Mbps Ethernetتعتبر •

 من باٌتات ثمانى االستقبال محطات من كل تستعمل •

 المعلومات إستقبال دائرة لتوقٌت الزمنٌة المعلومات

 .استقبالها ٌتم التً للمعلومات

 10BASE-Tو 10BASE2 و 10BASE5 من كل تشترك•

 الشكل فً موضح هو كما التوقٌت، عوامل نفس فً جمًٌعا

 نانو 100 = الثانٌة فً مٌجابت 10 بسرعة بت 1 زمن)

 من ملٌون عشرة على واحد = ثانٌة ملٌون 0.1 = ثانٌة

   (.الثانٌة
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 و 10BASE 2و    BASE 5 10وتحتوي كل من •

 10 BASE-T    على تنسٌق إطارات(frame )مشترك . 

 3الشكل •
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 متطابقة عملٌة هً Legacy Ethernet إرسال عملٌة إن•

  . OSI نموذج فً المادٌة الطبقة من السفلً الجزء حتى

 إلى الفرعٌة MAC طبقة من (frame) اإلطار مرور وأثناء•

 البتات وضع قبل العملٌات من مزٌد تحدث المادٌة، الطبقة

   .الوسٌطة على المادٌة الطبقة من القادمة

 فً مٌجابت 10سرعة ذات Ethernet أشكال جمٌع تأخذ•

 الفرعٌة MAC طبقة من استقبالها ٌتم التً الثمانٌات الثانٌة

 .الخطً الترمٌز علٌها ٌُطلق عملٌة بأداء وتقوم
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 بالفعل البتات إشارات إرسال كٌفٌة الخطً الترمٌز ٌصف•

   .السلك على

ٌُطلق•  األنظمة فً والمستخدم الترمٌز من الشكل هذا على و

  ترمٌز اسم الثانٌة فً مٌجابت 10 بسرعة تعمل التً
Manchester.   
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 ضمن الثانٌة فً مٌجابت 10 سرعة ذات Ethernet تعمل•

 بحد مقاطع خمسة من سلسلة توفرها التً التوقٌت حدود
 بحد (repeater) تكرار أجهزة بأربعة مفصولة أقصى

 .3-4-5 بقاعدة ٌُعرف ما وهذا .أقصى

 (repeater) تكرار أجهزة أربعة من أكثر توصٌل ٌمكن ال •

   .بعٌدتٌن محطتٌن أي بٌن سلسلة فً

 (segment) مقاطع ثالثة من أكثر توجد أن ٌمكن ال كما•
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10 BASE 5   

 والذي Ethernet لشبكة األصل1980ً   عام منتج كان لقد•

 فً مٌجابت 10 بسرعة باإلرسال ٌقوم 10BASE5 ٌسمى

   .واحد سمٌك المحور متحد كبل ناقل عبر الثانٌة

 استخدمت وسٌطة أول كان ألنه مهم منتج هو 10BASE5 و•

  .Ethernet فً

   .األصلً 802.3 معٌار من جزًءا 10BASE5 كان•

   .الطول هً 10BASE5 لـ الرئٌسٌة الفائدة وكانت•
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 به ٌوصى ال ولكن القدٌمة، التركٌبات فً ٌوجد فقد الٌوم أما•

   .الجدٌدة للتركٌبات

 تكوًٌنا، تتطلب وال التكلفة مرتفعة لٌست 10BASE5 وأنظمة•

  بطاقات مثل األساسٌة المكونات على العثور ٌصعب ولكن
NIC (الشبكة واجهة بطاقة) حساسة أنها حقٌقة إلى باإلضافة 

   .الكبل على اإلشارات النعكاسات
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 . Manchesterترمٌز  10BASE5ٌستخدم •

 .  وهو ٌحتوي على موصل مركزي صلب•

 أقصى وهو - الخمسة المقاطع من مقطع كل طول ٌصل قد•

 500 إلى المحور متحد السمٌك للكبل - المقاطع من عدد

 .متر

   .التثبٌت وصعب وثقٌل كبٌر الكبل أن كما•

 إلى ذلك أدى وقد مستحسًنا أمًرا كانت المسافة حدود ولكن•

   .معٌنة تطبٌقات فً استخدامه فترة طول
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 ٌمكن المحور، متحد واحد كبل هً الوسٌطة ألن ونظًرا•

 .تصادم سٌحدث وإال مرة كل فً اإلرسال فقط واحدة لمحطة
 االتجاه مزدوج اإلرسال فً فقط 10BASE5 ٌعمل وبالتالً

 10 تبلغ بسرعة البٌانات نقل إلى ٌؤدي مما المتزامن غٌر
   .أقصى كحد الثانٌة فً مٌجابت
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10 BASE 2   

 .  1985فً عام   10BASE2لقد ظهرت •

 وزنها وخفة حجمها لصغر نظًرا أسهل التثبٌت وكان•
   .الكبٌرة ومرونتها

 .  وما زالت توجد فً الشبكات القدٌمة•

 لعملٌات بها ٌوصى ال ،10BASE5 مع الحال هو وكما•
 .الٌوم الشبكات فً التثبٌت

 الوصل لوحات إلى الحاجة وتنقصها التكلفة قلٌلة فهً •
(hub).   

 بطاقة) NIC بطاقات على الحصول الصعب من أخرى ومرة•
   .الوسٌطة لهذه (الشبكة واجهة
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  .Manchester ترمٌز 10BASE2 تستخدم•

 (محلٌة شبكة) LAN شبكة على الكمبٌوتر أجهزة كانت لقد•

 من منفصلة غٌر سلسلة بواسطة البعض ببعضها متصلة

   .المحور متحدة الكبالت أطوال

 BNC موصالت باستخدام األطوال هذه توصٌل ٌتم وكان•

 واجهة بطاقة) NIC بطاقة على T حرف شكل على بموصل

  .(الشبكة
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 .  على موصل مركزي مجدول 10BASE2وتحتوي •

 أقصى وهو - الخمسة المقاطع من مقطع كل طول ٌصل قد•
 185 إلى الرفٌع المحور متحد الكبل من - المقاطع من عدد
 BNC بموصل مباشر بشكل محطة كل توصٌل وٌتم متًرا

   .المحور متحد الكبل على T حرف شكل له الذي

بإمكان محطة واحدة فقط اإلرسال فً كل مرة وإال سٌحدث •

 .  تصادم

 غٌر االتجاه مزدوج اإلرسال أًٌضا 10BASE2 تستخدم•

   .المتزامن

   .الثانٌة فً مٌجابت10 هو 10BASE2 لـ إرسال معدل أقصى•
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10 BASE-T   

 .  1990فً عام  10BASE-Tظهرت •

 الثالثة الفئة من النحاسً UTP كبل 10BASE-T واستخدمت•

   .المحور متحد الكبل من التثبٌت فً واألسهل األرخص

 وصل لوحة هو مركزي اتصال بجهاز الكبل توصٌل ٌتم كان•
(hub) مشترك ناقل على ٌحتوى.  

 من مجموعة مركز فً (hub) الوصل لوحة كانت لقد•

 .مثلها الشخصٌة الكمبٌوتر أجهزة إلى باإلشعاع تقوم الكبالت

   .النجمً الهٌكل اسم الٌوم علٌه ٌُطلق ما وهذا
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 عبرها االمتداد للكبالت أمكن التً المسافات استخدمت لقد•

 UTP تثبٌت بها تم التً والطرٌقة (hub) الوصل لوحة من

 ٌُشار ،نجمٌة هٌاكل من مؤلفة نجمٌة هٌاكل متزاٌد نحو على

ع نجمً هٌكل باسم إلٌها   .موسَّ

 

 مزدوج إرسال بروتوكول 10BASE-T كانت األصل وفً•

 اإلرسال مٌزات إضافة تمت ولكن متزامن، غٌر االتجاه

  .بعد فٌما إلٌه المتزامن االتجاه مزدوج
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  .Manchester ترمٌز أًٌضا 10BASE-T استخدم وقد•

   .دبابٌس ثمانٌة RJ-45 موصالت UTP كبل ٌستخدم•

 لالستخدام مالئم كبل هو الثالثة الفئة كبل أن من الرغم على•

 تثبٌت عملٌات أي بإجراء ٌوصى ،10BASE-T شبكات فً

   .أفضل فئة أو 5e الفئة باستخدام جدٌدة كبالت

ٌجب استخدام جمٌع أزواج األسالك األربعة إما بترتٌب •
 .  T568-Bأو  T568-Aأوصاف دبابٌس كبل 
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 مزدوج اإلرسال أو المتزامن غٌر االتجاه مزدوج اإلرسال•

   .التكوٌن اختٌارات من اختٌار هو المتزامن االتجاه

 حركة من الثانٌة فً مٌجابت10 مقدار  10BASE-T تحمل•

  المتزامن غٌر االتجاه مزدوج اإلرسال وضع فً المرور
 االتجاه مزدوج اإلرسال وضع فً الثانٌة فً مٌجابت  20و

 .المتزامن
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Ethernet  ميجابث في الثانية 100ذات سرعة   

 أًٌضا الثانٌة فً مٌجابت 100 سرعة ذات Ethernet ُتعرف•

   .FastEthernet باسم

 :والتقنٌتان هما•

• 100BASE-TX  ـ وهً وسٌطةUTP  ـنحاسٌة  

•100BASE-FX ًمتعددة ضوئٌة ألٌاف وسٌطة وه 

   .األوضاع
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   100BASE-TXالخصائص الثالث المشتركة بٌن •

100BASE-FX ًه: 

 معلمات التوقٌت •

 (frame)وتنسٌق اإلطارات •

 . وأجزاء عملٌة اإلرسال •

فً  100BASE-FXو 100BASE-TXٌشترك كل من •

 .  معلمات التوقٌت

 مٌجابت 100 سرعة ذات Ethernet فً الواحد البت زمن•

 :هو الثانٌة فً

 .  واحد على مائة من ملٌون من الثانٌة= ثانٌة  نانو 10 •
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 الثانٌة فً مٌجابت 100 سرعة ذات (frame) اإلطارات تنسٌق إن•

 فً مٌجابت 10 سرعة ذات (frame) اإلطارات تنسٌق نفس هو

  .الثانٌة

  عن السرعة فً مرات 10 بمقدار زٌادة FastEthernet تمثل•

10BASE-T.   

 البتات ألن الحذر من مزٌد اتخاذ ٌجب السرعة، فً للزٌادة ونظًرا•

  .أقصر إرسالها فترات وتكون تكراًرا أكثر بشكل تحدث

   .أكبر بصورة للضوضاء عرضة هذه األعلى التردد إشارات وتعتبر•

  فً منفصلتان ترمٌز خطوتا ُتستخدم المشكالت، لهذه استجابة•
Ethernet الثانٌة فً مٌجابت 100 سرعة ذات.  

  ،4B/5B ٌسمى أسلوًبا الترمٌز من األول الجزء ٌستخدم•

 بالنحاس الخاص الفعلً الخطً الترمٌز هو الترمٌز من الثانً والجزء•

   .األلٌاف أو
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100BASE-TX   

  كبل باستخدام ـ المعٌار هو 100BASE-TX كان ،1995 عام فً•

UTPفئة من: Cat 5 التجارٌة الناحٌة من ناجًحا أصبح الذي ـ.   

 اإلرسال األصلٌة المحور متحدة Ethernet شبكة استخدمت لقد•

 فقط واحد لجهاز ٌمكن كان بحٌث المتزامن غٌر االتجاه مزدوج

   .مرة كل فً اإلرسال

 اإلرسال قدرة لتشمل Ethernet توسعت ،1997 عام فً ولكن•

 شخصً كمبٌوتر جهاز من ألكثر سمح الذي المتزامن االتجاه مزدوج
 .الوقت نفس فً باإلرسال واحدة شبكة على واحد
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 (hub) الوصل لوحات محل (switch) المحوالت وحلت•

  .متزاٌد نحو على

 اإلرسال على بالقدرة (switch) المحوالت تمٌزت حٌث•

  إلطارات السرٌعة والمعالجة المتزامن االتجاه مزدوج
(frame) شبكة Ethernet.  



، الذي 4B/5Bترمٌز  100BASE-TXوقد استخدم معٌار •

انطلق بعد ذلك وتحول إلى مستوٌات اإلرسال المتعدد الثالثٌة 
 .  MLT-3أو 
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100BASE-FX   

 كانت مرة، ألول النحاسٌة FastEthernet ظهرت عندما•

 .األلٌاف من منها إصدار وجود فً أًٌضا رغبة هناك

 الشبكة جزء لتطبٌقات األلٌاف إصدار استخدام أمكن وقد •

 فٌها قلت التً والمبانً الطوابق بٌن ولالتصاالت الرئٌسً،

 عالٌة البٌئات فً وأًٌضا النحاس، استخدام فً الرغبة

   .الضوضاء

   .الرغبة هذه لتلبٌة 100BASE-FX طرح تم وقد•
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 السائدة التقنٌة هً اآلن Gigabit Ethernet معاٌٌر وتعد•

 المتبادلة والتوصٌالت الرئٌسً، الشبكة جزء تثبٌت لعملٌات

   .العامة األساسٌة البنٌة وحاجات السرعة، عالٌة

 هً واإلرسال (frame) اإلطارات وتنسٌق التوقٌت إن•

 Ethernet من اإلصدارٌن كال فً مشتركة مزاٌا جمًٌعا

   .الثانٌة فً مٌجابت100 سرعة ذات السرٌعة

 4B/5B ترمٌز أًٌضا 100BASE-FX وٌستخدم•
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Ethernet  ميجابث في الثانية 1000ذات سرعة   

 فً مٌجابت 1000 سرعة ذات Ethernet معاٌٌر تمثل•

 من كل باستخدام اإلرسال Gigabit Ethernet أو الثانٌة

   .النحاسٌة والوسائط األلٌاف وسائط

 ـ IEEE 802.3z المسمى ـ 1000BASE-X معٌار ٌحدد •

 الثانٌة فً جٌجابت 1 بسرعة متزامًنا االتجاه مزدوج إرساالً 

 .الضوئٌة األلٌاف عبر

 Category 5 نوع من المتوازن النحاس من كبل ٌستعمل •

   .اعلى او
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 1000BASE-SX و 1000BASE-TX ٌستخدم•
 فً موضح هو كما التوقٌت، عوامل نفس 1000BASE-LXو

  .  الشكل

 0.000000001) ثانٌة نانو 1 ٌبلغ بت زمن تستخدم فهً•
   .الثانٌة من بلٌون على 1 أو (ثانٌة

 Gigabit Ethernet بمعٌار الخاص (frame) ولإلطار•
 10 سرعة ذات Ethernet فً المستخدم التنسٌق نفس

 .الثانٌة فً مٌجابت 100و الثانٌة فً مٌجابت

 Gigabit Ethernet تستخدم قد التنفٌذ، نوع على وبناءً  •
 على بتات إلى (frame) اإلطارات لتحوٌل مختلفة عملٌات

 معٌار (frame) إطار تنسٌقات   الشكل ٌعرض .الكبل
Ethernet. 

7-2-1  
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 Ethernetو القٌاسٌة Ethernet بٌن االختالفات تحدث•

 .المادٌة الطبقة فً Gigabit Ethernetو السرٌعة

 األزمان فإن األحدث، المعاٌٌر لهذه الزائدة للسرعات ونظًرا •

   .خاصة اعتبارات تتطلب القصٌرة
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 باستخدام Gigabit Ethernet قٌام المسائل هذه تتطلب•

 .منفصلتٌن ترمٌز خطوتً

 طبقة من البت أنماط تحوٌل ٌتم المادٌة، الطبقة مستوى على •

MAC (الوسائط إلى الوصول فً التحكم) رموز إلى.   

  إطار مثل تحكم معلومات أًٌضا الرموز تكون قد كما•
(frame) ،الوسٌطة خمول وحاالت النهاٌة، وإطار البداٌة. 

 بٌانات ورموز تحكم رموز إلى (frame) اإلطار تشفٌر ٌتم

   .الشبكة عبر النقل معدل لزٌادة
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 األلٌاف من المصنوعة Gigabit Ethernet تستخدم•

(1000BASE-X) 8 ترمٌزB/10B لمفهوم المشابه  

4B/5B.  

ٌُتبع•   الصفر إلى العودة لعدم البسٌط الخطً بالترمٌز هذا و
(NRZ) الضوئٌة األلٌاف على بالضوء الخاص.   

 األلٌاف وسٌطة ألن هذه األبسط الترمٌز عملٌة إجراء وٌمكن•

   .األعلى الترددي النطاق عرض إشارات حمل بإمكانها
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1000BASE-T   

 زٌادة كان السرٌعة Ethernet تثبٌت من الغرض ألن نظًرا•

 ،(workstation) العمل لمحطات الترددي النطاق عرض

 البٌانات اتجاه فً اختناقات إنشاء إلى ٌؤدي ذلك بدأ فقد

   .الشبكة إلى الواردة

 لتوفٌر (IEEE 802.3ab معٌار) 1000BASE-T تطوٌر تم•

 هذه تخفٌف فً للمساعدة الترددي النطاق عرض من مزٌد
   .االختناقات
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 نحاسً كبل عبر للعمل السرٌعة Ethernet تصمٌم تم لقد•

Cat 5 الختبار الكبل اجتٌاز ذلك تطلب وقد موجود Cat 
5e. 

 قابل أنه هو 1000BASE-T لمعٌار أهمٌة السمات أكثر ومن•

 و 10BASE-T مع المتداخل للتشغٌل

•100BASE-TX.   
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 أزواج استخدام هً 1000BASE-T إلنجاز خطوة أول•

 من التقلٌدٌن الزوجٌن من بدالً  جميًعا األربعة األسالك
-100BASEو 10BASE-T بواسطة المستخدمٌن األسالك

TX. 

 إرسال بعملٌات للسماح معقدة دوائر باستخدام ذلك وٌتم •

  .األسالك زوج نفس على متزامنة االتجاه مزدوجة

   .زوج لكل الثانٌة فً مٌجابت250 سرعة ذلك وٌوفر•

 ٌوفر ذلك فإن جمًٌعا، األربعة األسالك أزواج استخدام عند•

   .فٌها المرغوب الثانٌة فً مٌجابت1000 سرعة
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1000BASE-SX وLX  

 Gigabit تقنٌة باستخدام IEEE 802.3 معٌار ٌوصً•
Ethernet الرئٌسً الشبكة جزء كتقنٌة األلٌاف عبر 

     .المفضلة

 واإلرسال (frame) اإلطارات وتنسٌق التوقٌت من كالً  إن•
 تبلغ التً اإلصدارات جمٌع فً مشتركة عوامل جمًٌعا هً

   .الثانٌة فً مٌجابت 1000 سرعتها

   .المادٌة الطبقة فً اإلشارات لترمٌز نظامٌن تعرٌف وٌتم•
 والوسائط الضوئٌة لأللٌاف 8B/10B النظام ٌُستخدام
 .المحمٌة النحاسٌة


