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سازمانی



3ساختار فصل

:از اجزا زير تشکيل شده استفصلاين 
اتصال شبکه های سازمانی به اينترنت: قسمت اول
اجزا شبکه های سازمانی:قسمت دوم

مدلهای عمومی شبکه های سازمانی سرعت باال: سومقسمت
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لی تصویر كاتصال شبکه های سازمانی به اینترنت -3-1
اینترنت

:را نشان میدهداينترنتاتصال به تصوير كلي شکل زیر 



تصویر كلی اینترنت

:بخش اصلی تشکيل می شود7اتصال به اينترنت از 
ميزبان يا ماشين كاربر-1
تجهيزات ارتباطی طرف كاربر-2
LLCسرويس دهنده-3

هاISPمربوط بهPOPنقاط-4
خدمات كاربر طرف شبکه-5
ISPشبکه های وسيع-6

(Content)فراهم كنندگان اطالعات-7



تجهيزات ارتباطی طرف كاربر

:ميشودمجموعه ای از موارد زير را شاملاين تجهيزات يك يا
(56kbps)خط تلفن برای ارتباط از طريق مردم_
128)از طريق شبکه تلفنیISDNارتباط_ kbps)
(  6mbps)از طريق خط تلفن      DSLارتباط_
Cable Modem(27mbps  )مودم از نوع _
(1mbps)ارسال از طريق خطوط برق         _
Direct Pc(400kbps)ارتباط مستقيم ماهواره_
شبکه محلی_
مسيريابهای خانگی يا سازمانی_
ديواره های آتن_



LLC(Local Loop Carrier)سرویس دهنده های

که اين سرويس دهنده ها اتصال كار بر به اولين نقطه شب
ISPرا بر قرار می كنند.
شركت های تلفنی_
شركتهای تلويزيون كابلی_
شركتهای با ماهواره های مخابراتی_
شركتهای برق_
شركتهای ارتباطات سيار_



ISPها و خدمات كار بر طرف شبکه

(Interent Service Provider )ISPنگ بستهيها خدمات سويچ,
ارائهاتصال به اينترنت و خدمات كاربر طرف شبکه را به كاربران

خروجی/ نقاط ورودیPOP(Point Of Presence)نقاط. ميکنند
ها هستند كه خدماتی مانند تصديق هويت و خدماتISPشبکه های 

VPNساير خدمات شامل موارد زير می با شد. را ارائه می دهند:
DNS( Domain Name System)سرويس_

(پست الکترونيکی)Emailخدمات _
(Usenet Newsgroups)خدمات گروههای خبری_



ISPشبکه های 

می ها را بهم متصلISPمربوط بهPOPها نقاط اين شبکه•
.ها برقرار ميکندISPبه سايرISPو اتصال يك سازد

يعی راتکنولوژيهای بکار رفته در اين شبکه ها محدوده وس•
FrameRelay,ATMشامل ميشود كه شامل شبکه های

.دشبکه های اينترنت شهری می شوو شبکه های نوری
در ادامه اين قسمت به شبکه های سازمانی و شبکه های•

ISPنگاه دقيق تری خواهيم انداخت.



اجزای شبکه های سازمانی-3-2

اهی ذيال به اجزاء شبکه های سازمانی در اليه های مختلف نگ
:می اندازيم

1اليه -
2اليه -
3اليه -
اليه های باالتر-



حوزه برخورد

حوزه برخورد

حوزه برخورد

(Collision Domain)حوزه تصادم یا برخورد

میتشکيلرابرخوردحوزهيكاند،متصلهمبهاترنتهایشبکهدر1اليهدركهشبکهازبخشی
يوترهاكامپاتصالمحلیهایشبکهدر.استسازیشبکهشکلترينساده1اليهدراتصال.دهند

Multiple)چندگاندسترسینوعازانتقالفضایيكطريقاز Access)گيردانجامتواندمی.
:پذيردمیصورتشکلدوبهاينکار

از. (Ring)حلقهياbusمانندمشترکانتقالفضایطريق1

Wiringيا(Hub)هاببنامعنصریطريقاز2. Closet

فضای انتقال مشترک

فضای انتقال

مشترک

H



استفاده.دشونمیمتصلآنبهماشينهاتمامكهاستتقسيمجعبهيكهاب
يبآسكهكندمیايجادفيزيکینظرازستارهتوپولوژیيكهاباز

دماننمنطقینظرازولی(چرا؟)ميدهدكاهشخطامقابلدرراپذيری
راتپورهرازدريافتیفريمهركهبدينگونه.كندمیعملBUSيك

.كندمیكپیديگرهایپورتروی
فضایيكدرماشيندوهمزمانارسالصورتدراترنتهایشبکهدر

برایاترنتدرMACاليه.شودمیايجادبرخوردمشترک،انتقال
میCSMA/CDنوعازاليهاين.استشدهطراحیاينازجلوگيری

باشد
collision)برخوردنرخ– Rate)بهكردهتصادمهایبستهتعدادنسبتبرابر

استشبکهدرارسالیهایبستهكلتعداد
االترببرخوردنرخيابدافزايشبرخوردحوزهيكدرهافرستندهتعدادهرچه–

حوالیازبرخوردنرخكهباشدایبگونهبايدبرخوردحوزهاندازه.رودمی
نباشدبيشتر10%

(Collision Domain)حوزه تصادم یا برخورد



حوزه برخورد

حوزه برخورد

حوزه برخورد

(Broadcast Domain)حوزه همه پخشی
هستندمتصلبهم2اليهسطحدركهاستشبکهازبخشیپخشیهمهحوزه•
.گيردمیانجام(اترنتسوييچمانند)2اليهسطحدراتصال•
همهحوزهيكتمامدر(ARPهایبستهمانند)2اليهپخشیهمههایبسته•

شودمیمنتشرپخشی
كندتجاوزترافيككل%20ازنبايدپخشیهمهترافيكحجم•
:شودمیايجادشکلدوبهپخشیهمهحوزهيك•

(پلها)2اليهسوييچهایطريقازهمبهبرخوردهایحوزهااتصال–
2اليهسوييچهایطريقازكامپيوترهااتصال–

H

H

H

حوزه همه پخشی

Flat Bridged Network

X

X

X

X

حوزه همه پخشی

Layer 2 switched network



2سویيچهای الیه 

شبکهMACاليهو(Forwarding)ارساليادگيری،پروتکل2اليهسوييچيك
.كندمیسازیپيادهرامحلی

میعملمنظورهخاصهایASLCافزاریسختبصورتعموما2ًاليهسوييچهای
.كنند

حوزهلذاوكنندمیعملStore-and-forwardصورتبهعموماًسوييچهااين
واندتمیسوييچيككهاستمعنیبديناين.كنندمیجداهمازرابرخوردهای
پورتهر.كنددريافتوارسالخودمختلفهایپورترویبرهمزمانبطور

Fullمددرتواندمینيزسوييچ Duplexهررویبرهمزمانطوربهوكندعمل
.كنددريافتوارسالپورت

)پورت10سوييچيكبا(100Base-T)پورت10هابيكاگر:سئوال
100Base-T)يابد؟میافزايشحدیچهتاشبکهگذردهیشود،جايگزين

همزمانارسالوكنندمیعملhalf-duplexمددرهاپورتتمامهاب،حالتدر
100)پورتهرگذردهیحددرشبکهگذردهیكللذا.باشدنمیپذيرامکان

Mbps)تپورتمامگذردهیجمعبرابرشبکهگذردهیسوييچ،حالتدر.است
میشبکهگذردهیلذا.كنددريافتوارسالهمزمانتواندمیپورتهروهاست
يابدافزايشبرابر20=2*10تاتواند



STP(1)حوزه 

.استپخشیهمهحوزهبرابرSTPحوزه•
ازاتشودمیاجرامحلیهایشبکهسطحدرفراگيردرختپروتکل•

شودجلوگيریحلقهشدنايجاد
ازآگاهیبدون2اليهسطحدرهابستهارسالالگوريتمكهآنجااز•

استممکنSTPاجرایبدونگيرد،میانجامشبکهكلتوپولوژی
(هحلق)شودارسللمتناوباًچرخشیبصورتشبکهدرفريميك

راشبکهدر(Redundant)افزونهارتباطاتSTPپروتکلاجرای•
گرفتهظرندرخرابیبامقابلهبرایمعموالًاضافهاتصاالت.كندمیقطع
شوندمی

X:مثال

X

X

S1

S2

S3

Blocked

(1) Spanning Tree Protocol



مسيریابی
حوزه های همه پخشی دارای محدوديت  از نظر حوزه جغرافيايی ونيز تعداد •

.كامپيوترها در يك حوزه می باشند
بصورت منفرد  2برای ايجاد شبکه های وسيع، شبکه های محلی در سطح اليه •

ل  به هم متص( مسيرياب ها)اين شبکه ها از طريق روترها . ايجاد می گردند
.ميشوند

بسته های همه پخشی )روترها حوزه های همه پخشی را از هم جدا می كنند •
(.  از روتر ها عبور نمی كنند2اليه 

انجام IPو بر اساس آدرسهای 3ارسال بسته ها در روتر ها در سطح اليه •
مستقل وصل IP Subnetبرای اين منظور هر پورت روتر بايد به يك . ميشود

.شود
بودند و ( پورت4معموال زير )روترهای قديمی دارای تعداد پورت محدود •

.بصورت نرم افزاری پياده می شدند



3سویيچهای الیه 

تهبسارسالباالخص.هستندافزاریسختروترهای3اليههایسوييچ•
Packet)ها Forwarding)منظورهخاصافزارسختتوسط
(ASLC)شودمیانجام.
.شوداستفادهروترجایبهتواندمی3اليههایسوييچ•
چهایسوييمانند)زيادپورتدانسيتهباباالسرعت3اليههایسوييچ•

Cisco Crossسوييچهایفابريكاز(12000 barكنندمیاستفاده
دركهلیكنترعملياتبرایهمچنين.كنندحمايتراباالپورتتعدادتا

استفادهباالسرعتRISCپروسسورهایازشود،میانجامافزارنرم
.شودمی

مقصدومبدأهایپورتشمارهIPآدرسبرعالوهجديدسوييچهای•
اين.بگيرندنظردرتوانندمیوبترافيكبرایراURLحتیگاهاًنيز

ستفادها(شبکهامنيتبرای)آتشهایديوارهسازیپيادهبرایمسئله
5و4يهالسطحدرتواندمینيزهابستهارسالسيايتبعالوه.شودمی

.شودتعريف



Multiبندیاليهمختلفسطوحدرسوييچينگبه• layer
switchingشودمیگفته.

همازراپخشیهمههایحوزهاليههایسوييچوروترها•
همهحوزهيك3اليهسوييچيكپورتهر.كنندمیجدا

.استمستقلپخشی
طولباموازیمسيرهایبينراترافيك3اليههایسوييچ•

رالقهحوجودمسيريابیپروتکلهای.كندمیتوزيعيکسان
جرایابهنيازلذاوكنندمیجلوگيریآنايجادازوتشخيص
نيستSTPپروتکل

سویيچينگ چند الیه



LAN های مجازی(VLAN)Virtual LAN 

IEEEاستاندارد• 802.1.DكاربردVLANكندمیتعريفرا.
•VLAN2اليهشبکهيكدرپخشیهمهحوزهشکستنبرایروشی(L2 Switched)ارائه

.كندمی
هشکستتواندمیمنطقیبخشچندينبهفيزيکی2اليهشبکهيكVLANازاستفادهبا•

.شود
سطحدرVLANعضويتمعموالً.باشدVLANچنديايكعضوتواندمیترمينالهر•

.شودمیتعريف3و2اليهسوييچهایپورت
سوييچ.شودمیتعريفVLANيكعضواندمتصلترمينالهابهكهسوييچهايیپورتهر•

VLAN)اضافههدريكترمينالهاازدريافتیهایفريمبه Tag)فرمت.زندمیVLAN
Tagاستزيرشکلبه:



در.دبرسمقصدسوييچبهتاشوندمیارسالهاسوييچبيندارTagهایفريم•
VLANمقصدسوييچ Tagشودمیدادهتحويلترمينالبهوشدهبرداشته.

•VLAN ID (VID)درفريمهرعضويتVLANكندمیمشخصراها.
لذا.شودارسالتواندمیهستندVLANهمانعضوكهترمينالهايیبهفقطفريمهر•

ارتباطهمبا2اليهسطحدرتوانندنمینباشند،VLANيكعضوكهترمينالهايی
.كنندبرقرار

حملراVLANچندينبهمتعلقهایفريمتوانندمیهاسوييچبيناتصاالت•
VLANاتصاالتاين.هستندtagدارایهافريمكهچرا.كنندمی Trunk

.شوندمیخوانده
.شودمیمنتشرVLANيكعضوترمينالهایبينپخشیهمههایفريم•
سطحدرراهاVLANدرعضويتكنند،میحمايتVLANازكهسوييچهايی•

راVLANبراساسفريمهاارسالهایمحدوديتوكنندمینگهداریپورتهر
egressبراساسfilteringمسئلهاينبه.كنندمیاعمال ruleوingress rule
.شودمیگفته

LAN های مجازی(VLAN)Virtual LAN 



VLAN

عضومختلفهایرنگباپورتهایزيرشبکهدر:مثال•
VLANهستندمختلفهای.

VLANایقهوهخطوط• TrunkسههرعضووVLAN
.هستند

درهستندمختلفVLANدوعضوكهترمينالیدوبينارتباط•
ارسالیفريمهایكهترتيببدين.شودبرقرارتواندمی3اليهسطح

.رستدفمیمقصدترمينالبهراآنهاروتروشوندمیارسالروتربه



شبکه های سرعت باالی سازمانیمدلهای عمومی -3-3

ته تبعيت  هس, توزيع, شکل كلی اين شبکه ها از مدل سه اليه دسترسی: مدل چند اليه
.ميکند



آناليز شبکه های سازمانی
:نا باشيدبرای آناليز شبکه های سازمانی بايد با مفاهيم زير آش

حوزه برخورد_
حوزه خرابی_
حوزه همه پخش_
STPحوزه_

VLANحوزه _

IPزير شبکه _

حوزه سياستگذاری_

.مراجعه نماييد[2]برای اين منظور می توانيد به مرجع 



سویچينگ چند الیه

:2سويچينگ اليه_
در تمام 2ارسال بسته ها بر اساس آدرسهای بسته های چند پخشی اليه_

پورتها
حوزه بر خورد را محدود ميکند_
برای محدود كردن حوزه همه پخشیVLANامکان تعريف_

:3سويچينگ اليه 
.ميکند( محدود)قطع3حوزه همه پخشی را در پورتهای اليه_
وجود 2وگروه بندی پورتها در گروههای ارسال اليهVLANامکان تعريف_

.دارد
 Cachingانجام3با تشخيص اليه 3سويچينگ سريع در سطح اليه _

زاری سنتی  تعداد پورت قابل حمايت بسيار باالتری نسبت به روترهای نرم اف_
.دارد



مدلهای طراحی شبکه های سازمانی
و روترHubمدل سنتی 

قابليت گسترش باال+ 
حوزه برخورد در سطح ساختمان است+ 



در VLANمدل: مدلهاي طراحي شبكه هاي سازماني
سطح سازمان

.بر قرار ميشود( X)ها از طريق روترVLANارتباط بين_
.در سطح هسته منتشر ميشود2ترافيك همه پخش اليه _
.روتر ميتواند نقطه گلوگاهی شبکه باشد_



مدل سويچينگ : مدلهاي طراحي شبكه هاي سازماني
چند اليه دو طرفه

حوزه 3يچهای اليه ياستفاده از سو_
را در سطح  یهمه پخش

.ساختمان محدود ميکند
سريع 2چ اليه ياليه هسته با سوي_

.ساخته ميشود
حوزه های بر خورد در سطح _

يچهای دسترسیيپورتها سو
.است

 Serverسرورها بطور متمركز در_

Farmقرار دارند.
در هر دو سمت 3سويچ های اليه_

.بکار گرفته شده اند
ت كه افزونگی بکار رفته بنحوی اس_

قطع شدن يك خط يا از كار 
ع يچ باعث قطيافتادن يك سو

ان شدن ارتباط هيچ يك از كاربر
.نميشود



مقايسه بين -مدلهاي طراحي شبكه هاي سازماني
طرحها مختلف

رفته در جدول زير مقايسه ای بين انواع طرحها از نظر تکنولوژی بکار
.در اليه های مختلف و نيز كارآيی آنها بعمل آمده است

Model Access 
layer 

Distribut
ion layer 

Core 
layer 

Comments  

Hub& 
Router 

Hub Router Backbone 
LAN 

Scalable but 
outdated 

Campus 
wide 
VLAN 

L2 
switch  

L2 
switch 

L2 switch Low scalability, 
Load balancing 
difficulty 

ATM- 
MPOA 

Hub ATM 
access 
switch 

ATM 
switch 

Qos support but 
expensive, 
complex 

Multi-
layer 

L2 
switch 

L3 
switch 

L2 switch Best scalability, 
Qos possible 

 



در توزيع بار در سطح ساختمانVLANكاربرد
های محدود به VLANدر سطح هر ساختمان می توان از3برای توزيع بار بين دو سويچ اليه _

.ساختمان استفاده كرد
.های فرد عمل ميکندVLANبعنوان ريشهYهای زوج و سويچVLANبعنوان ريشهXسويچ_
.ودبار سويچ ديگر منتقل ميش, در صورت خراب شدن يك سويچ يا قطع شدن ارتباط آن_



هاISPاتصال به

.ارتباط درون سازمانی می تواند بصورت محلی صورت پذيرد_
نترنت  بسته های مربوط به شما بايد راه خود را در اي, جهت اتصال به اينترنت_

.پيدا كرده و به سمت شبکه شما روانه شوند
مربوط به شما را در سطح اينترنت  IPشما بايد آدرس هایISPبرای اين منظور_

(advertise)تبليغ نمايد
.می گويندMultihomingراISPاتصال به اينترنت از طريق بيش از يك_
.استBGPهاISPپروتکل مسيريابی مورد استفاده بين _



نتيجه گيری 

یبررسموردراسازمانیهایشبکهساختارفصلايندر•
.داديمقرار

ريحتشاينترنتطريقازارتباطبرقراریدرموجوداجزاء•
.شد

.گرديدارائهسازمانیهایشبکهطراحیعمومیمدلهای•
شددادهتوضيحسازمانیهایشبکهدرVLANكاربرد•


