
شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته

:2فصل 

ساختار الیه ای شبکه های کامپیوتری



2ساختار فصل

:از اجزا زیر تشکیل شده استفصلاین 
OSIمدل الیه ای : قسمت اول

TCP/IPمدل الیه ای :قسمت دوم

ریساختار سلسله مراتبی شبکه های کامپیوت: سومقسمت
مدل الیه ای بر اساس تکنولوژی: قسمت چهارم
ارتباط بین الیه ها در مدل سلسله مراتبی:قسمت پنجم



2منابع فصل 
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. Internetwork Basics (background information, layering, OSI model, 2
etc.)

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/introi
nt.htm

. Internetworking Design Basics  3 (Description of 3-layer hierarchical 
architecture)
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پارامترهایاز مجموعه ای از قراردادها که قواعد واست پروتکل عبارت 
را ( زاریهای نرم افه چینگ یا پروسیاصرسوند عننما)ارتباط بین دو عنصر

:شاملتعریف می کند
فرمت و ساختار انواع اطالعات منتقله بین دو عنصر_
و قطع ارتباطمکانیسم برقراری_
روش مسیریابی و پیدا کردن موقعیت مقصد_
نحوه کنترل نرخ ارسال داده و کنترل ازدحام_
نحوه مقابله با خرابی در اطالعات_
پارامترهای سطح و کیفیت سرویس مورد نیاز_

پروتكل چيست؟-2-1



پروتكل چيست؟

مقایسه پروتکل در ارتباط انسانها و کامپیوترها

Hi

Hi

Got the
time?

2:00

TCP connection
req.

TCP connection
reply.

<file>

time

مکالمه افراد مکالمه ماشین ها 



معماري پروتكلها در شبكه هاي كامپيوتري
:مدل الیه ای استپایهشبکه بریپشته پروتکلهامعماری
بصورت پشته ایهامجموعه ای از الیه _
یه  هر پروسه باشماره ال.وظایف هر الیه توسط یك پروسه انجام می گیرد_

.مربوط تعریف می شود
یف  سوی یك ارتباط بر اساس پروتکل تعردوهر دو پروسه هم سطح در_

.شده با هم محاوره دارند
سطح پروتکل فرمت ونحوه پردازش اطالعات تبادل شده بین دو پروسه هم_

.را تعریف می کند

entity entity

“Network”



مدل اليه اي
.هر الیه به الیه خود سرویس میدهدو ازالیه پایین سرویس می گیرد_
.تعریف می شودService Interfaceبین هر دو الیه یك رابط سرویس_
.ارتباط بین پروسه های هم سطح از دید الیه های پایین شفاف است_

Layer 5

Layer 4

Layer 3

Layer 2

Layer 1

Host 1

Layer 4/5 interface

Layer 3/4 interface

Layer 2/3 interface

Layer 1/2 interface

Layer 5 protocol
Layer 5

Layer 4

Layer 3

Layer 2

Layer 1

Host 2

Layer 4 protocol

Layer 3 protocol

Layer 2 protocol

Layer 1 protocol

Physical medium



OSIمدل اليه اي

:این مدل از هفت الیه تشکیل شده است

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Physical

Datalink

• Application: Application specific protocols

• Presentation:   Format of exchanged data

• Session: Name space for connection mgmt

• Transport: Process-to-process channel

• Network: Host-to-host packet delivery

• Data Link: Framing of data bits

• Physical: Transmission of raw bits



بسته بندي تو درتو در مدل اليه اي
خود در با پروسه هم سطحو دنباله به بسته های ارسالی،در هر الیه، پروسه مبدا با افزودن سرآمد_

.طرف گیرنده ارتباط بر قرار می کند
یه های  و دنباله اضافه شده توسط الو سرآمدو دنباله مخصوص خود را اضافه میکندهر الیه سرآمد_

.می گویندEncapsulationبه این روش . حمل می کندیباال را عینا در بدنه پیغام ارسال

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data link

Physical

Message Sent Message Received

Communication Channel
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TCP/IPمدل اليه اي  -2-2

(مدل مرجع اینترنت)
:در این مدل از پنج الیه استفاده می شود

پیاده سازی پروسه های کاربردی در میزبانها:الیه کاربرد
بردین بین پروسه های کارئارسال انتها به انتهای مطم:  الیه حمل
آدرس دهی در سطح شبکه و مسیریابی:  الیه شبکه

وساخت  آدرس دهی ترمینالها در سطح شبکه محلی:یه وابسته شبکهال
کنترل  فریم های مناسب فضای انتقال فیزیکی و

دسترسی به فضای انتقال
سخت افزار و تجهیزات فیزیکی مخابرات داده:  الیه فیزیکی

با هم ترکیب شده  OSIسه الیه باالی مدل TCP/IPدر مدل پنج الیه 
.اند



وظايف مشترك بين اليه ها
:وظایف زیر بین همه الیه ها مشترک است

التی پلکس کردنم_
کنترل خطا_
کنترل استفاده از منابع_
ادهارسال دهمگام سازی بین فرستنده و گیرنده و کنترل جریان_
متناظرآدرس دهی و نامگذاری به منظور شناسایی پروسه های_

بصورت گره به گره2در سطح الیه+
بصورت ترمینال به ترمینال3در سطح الیه+
بصورت نرم افزار به نرم افزار        5و4در سطح الیه+



TCP/IPعملكرد شبكه هاي 

.را نشان می دهدTCP/IPایهشکل زیر شمای کلی برقراری یك ارتباط از طریق شبکه
.الیه های مختلف و ارتباط بین آنها در این شکل نشان داده شده است



پروتكلها در اينترنت
لف  در شکل زیر تعدادی از پروتکلهای مورد استفاده در الیه های مخت

:در اینترنت نشان داده شده اند



IPپروتكل   

Internet Protocol_

قصدبسته ها از مبدا به مبر مبنای روش دیتاگرام برای ارسالBest Effortمدل_
IPبیتی32مسیریابی بر اساس آدرسهای_

:بشکل زیر استIPفرمت بسته های _

-IP ه اضا فه می کندمتغیر به بستست بایت سرآمد ثابت باضا فه یك بخش با طولیب.



آدرس  دهي در اينترنت

در اینترنت استفاده می شود کهA،B،C،Dچهارنوع آدرس
:با پیشوندهای مختلف از هم مشخص می شوند

7 24

Class A: 0 Network ID Host ID

14 16

Class B: 1 0 Network ID Host ID

21 8

Class C: 1 1 0 Network ID Host ID

28

Class D (multicast): 1 1 1 0 Multicast address

27

Class E (reserved): 1 1 1 1 unused0



TCPپروتكل 

•TCPپروتکل الیه حمل است.
یه وظیفه الیه حمل تطبیق سرویس ارائه شده توسط ال•

.شبکه با نیازمندیهای کاربردها است
غیر قابل اتکا connectionlessیك سرویس IPپروتکل •

قرار گرفته و با IPبرروی TCPپروتکل . ارائه می کند
-connectionاجرای الگوریتم پنجره لغزان یك سرویس 

oriented قابل اتکا(reliable) به الیه باالی خود ارائه
.می کند



TCPپروتكل 

:بشکل زیر استTCPهدر پروتکل •



برخي تعاريف

Internetwork:
ارتباط بین شبکه های نا همگون از طریق مسیریابهاودروازه ها+

شبکه های وسیع حا صل از چنین ارتباطی+

Protocol/Service Interforce:
.ف میکندشکل و فرمت سرویس ارایه شده توسط یك الیه به مشتریهای آنرا تعریS.Iیك + 

ف  نحوه ارتباط بین دو پروسه هم سطح در دو طرف محاوره را تعریP.Iیك +
.میکند

Model/Standard :
.از سیستم را ارایه می کند( منطقی)یك مدل ساختار مفهومی+ 

.ندیك استاندارد شکل تصویب شده و اجباری یك مدل را تعریف میک+ 



Internetworkمثالي از يک 

H R X.25 WAN R

R

SNA WAN

802.5

LAN

R
802.3

LAN

802.3

LAN

802.3

LAN

LAN-LAN

LAN-

WAN

LAN-WAN-

LAN

Gateway: device connecting 2 or

more different networks.

A
B



نيازمنديهاي اوليه در طراحي اينترنت

اینترنت برای تامین نیازهای،  Cerf&Kahnبر اساس اصول اولیه شبکه سازی

:زیر طراحی شده است
اتصال شبکه های نا همگون موجود بهم_1
مقاومت در مقابل خرابی_2
مدیریت توزیع شده_3
هزینه پایین ارایه سرویس_4
سهولت اتصال به اینترنت با حداقل سربار_5



نيازمنديهاي جديد در اينترنت

امکان تضمین پهنای باند_1
شدید در امکان تضمین کیفیت سرویس در شرایط تغییرات_2

منابع آزاد شبکه
Mobilityحمایت از_3

بکه و بندی مبتنی بر سیاست تجهیزات شرامکان پیک_4
میزبانها

ن کیفیت  تغییرات شدید در ترافیك داده همراه با نیازبه تضمی
ل جدید سرویس و تضمین پهنای باند معماری اینترنت نس

.را مشکل می سازد



.تمدل سه الیه ای برای معماری شبکه های کا مپیوتری بطور وسیع مورد پذیرش واقع شده اس_
.تعریف میشودCoreوهسته     Distributionو توزیع Accessدر این مدل سه الیه دسترس ِِی_
.این مدل از یك ساختار سلسله مراتبی تبعیت میکند-

ساختار سلسله مراتبي شبكه ها-2-3



ادامه–مدل سه اليه اي 
این الیه بخاطر. شامل تجهیزات سویچینگ بسیار سریع است: وظایف الیه هسته

.باشد( مانند فیلترینگ) سرعت باال نباید مسئول پردازش در سطح بسته 

این الیه بین الیه دسترسی و هسته قرار می گیرد و وظیفه: وظایف الیه توزیع
:پردازش در سطح بسته را دارد

مجتمع سازی ترافیك_
کنترل دسترسی به منابع شبکه_
VPN،VLANاعمال پردازشها_

پیاده سازی مکانیسمهای امنیتی_

.هده دارداین الیه برقراری اتصال کاربران به شبکه را بع: وظایف الیه دسترسی
. مجتمع سازی ترافیك خانگی و سازمانی در این الیه انجام می شود

ن الیه صورت در ایمکانیسمهای تصدیق هویت و فیلترنیگ سطح اول بسته نیز
.می پذیرد



هسته نوری

هسويچينگ بست-اليه توزيع

اليه دسترسی

Streams & Lambda’s

Packets & Flows

Applications & Services

XDSL

Wireless

PSTN

Multiple 
Access Tech.

IP

ATM FrameRelay

SONET OXC PXC

VPN

Telephony

Application 
Hosting

Security

Directory 
Services

بر اساس تكنولوژيمدل اليه اي-2-4
.تکنولوژیهای بکار رفته جدا نموده استشکل زیر سه الیه دسترسی، توزیع و هسته را بر حسب



تغييرات در تكنو لوژي شبكه هاي دسترسي از راه دور
در چند سال قبل به بیش ازkbps30سرعت دسترسی از راه دوراز حدود 

mbps1رسیده است.
Name     Meaning            Data Rate     Mode     Applications

V.221 Voice Band        1200 bps to     Duplex    Data communications

V.32 Modems            28،800 bps

V.34

DSL         160 kbps        Duplex       ISDN service

Voice and data comm

HDSL    High data rate   1.544 Mbps     Duplex      T1/E1 service 

DSL         2.048 Mbps     Duplex      WAN ،LAN access

ADSL     Asymmetric    1.5 to 9 Mbps    Down      Internet access ،video on 

DSL         16 to 640 kbps  Up          demand ،simplex video،،،
VDSL     Very high        13 to 52 Mbps   Down      like ADSL plus HDTV

data rate DSL    1.5 to 2.3 Mbps  Up     



بخش توزيع اينترنت
این . ل می دهندشبکه های سویچینگ بسته الیه توزیع اینترنت را تشکی
می  ...وص منابعالیه مسئول دسته بندی،مسیریابی، فیلترینگ،تخصی

.با شد
.نترنت را تشکیل می دهدیاین الیه وسیعترین بخش ا

و در عین حالدر ادامه این درس بر روی این الیه تمرکز خواهیم نمود
.به سمت میزبان و دسترسی بی سیم نیز توجه خواهد شد



معماري هسته اينترنت
.می شودهسته اینترنت از شبکه های سرعت باالی نوری تشکیل

.استتشکیل شدهSonetنسل اول شبکه های نوری از حلقه های

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

DCS

ADM

ADM

ADM

ADM

TM

DCS

ADM

TM

ADM

ADM

ADM

ADM
UPSR

OC-3/OC-

12

BLSR/2،/4

OC-12/OC-48

Access Rings

Central OfficePoint-to-Point

Linear 

Add/Drop

Terminal Multiplexers

Add/Drop Multiplexers

Digital 

Crossconnect

•Static manual configuration

•Protection 1:1 ،Fast restoration

•Scales up to around 40G

•Synchronous operation: delay limited



نسل دوم شبكه هاي نوري

.استفاده می کندWDMنسل دوم شبکه های نوری از تکنولوژی_
_WDMچندین طول موج حامل داده را از طریق یك فیبر ارسال می کند.
.استnm1550وnm850 ،nm1310طول موجهای اصلی مورد استفاده_
.استnm1فاصله هر دو طول موج در حد DWDMدر_
:WDMیك تاریجچه سریع از توسعه تکنولوژی_

• Late ‘80s: Very large number of channels predicted

• 1991: Broadcast/select networks built ،field tested

• 1992: Packet switching investigations

• 1993: ARPA begins significant support of optical networking R/D

• 1994-present: return to simple point-to-point WDM links

• 1997:  64x5G up to 7200 km

• 1997:  100x10G up to 400 km

• 1998:  1x40G up to 65 km

• 1998:  32x5G up to 9300km

• 2000:  128x40G (Alcatel)



سويچينگ گلوگاه شبكه هاي امروزي
.مقایسه می کندبا رشد نرخ ارسالشکل زیرروند رشد سرعت سوچینگ را

ات امکان ارسال در سرعتهای بسیار باال را فراهم می کندو تجهیزWDMامروزه
.می دهدشبکه های بسیار سرعت باال را تشکیلچینگ گلوگاه تو سعهیسو
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ظرفیت انتقال فیبر



سويچينگ طول موج
چینگهای  برای حل مسئله محدویت ظرفیت سویچینگ ، در هسته اینترنت از سوی

:خوانده می شودOXC ،PXCدو نوع این سویچها . نوری استفاده می شود

_OXC :امکان تبدیل طول موج وجود دارد.
امکان پیکس بندی طول موجها بصورت محلی در سطح هر پورت 

.وجود دارد
.نیاز به تبدیل سیگنال نوری به الکتریکی و بلعکس دارد

_PXC : انجام می شود( فتونی)سویچینگ بصورت نوری.
امکان تبدیل طول موج نداردو لذاپیکر بندی طول موجها باید در  

.سطح شبکه انجام شود



ارتباط بين اليه ها در مدل سلسله مراتبي-2-5

مختلفهایتکنولوژیازاستممکنمراتبیسلسلهمدلهایالیهدر
.شوداستفادهسازیشبکه

:استشدهدادهنشانسناریویكزیرشکلدر

اشتهدرازیرحالتدوازیکیتواندمیفوقهایتکنولوژیبینارتباط
:باشد

Overlayمدل–

Peer-to-Peerمدل–

DWDM

SONET

Routing

Traffic Engineering

Optical path 
w/protection

Capacity

Data

IP

ATM

IP



 Peer-to-Peerمدل 

،مختلفتکنولوژیباشبکههرورودیدر،مدلایندر•
بهتکنولوژییكازدهیآدرسوفرمتتبدیلعمل

.شودمیانجام(ATMبهIPتبدیلمثالً)دیگرتکنولوژی
رمتفتبدیلبابعالوه.استبرزمانوپیچیدهاینکار•

.برودبینازممکناستبستهاولیههدراطالعاتازبخشی
ستهبتبدیلباباشد،نداشتهATMآدرسمقصداگرمثالً
IPبهATM،آدرساطالعاتIPرودمیبینازمقصد



Overlayمدل 

استEncapsulationروشبرمبتنیمدلاین•
یگردشبکهیكدرونازشبکهیكازارسالیهایبسته•

هایتهبساینکاربرای.شوندمیدادهعبوردستکاریبدون
آنPayloadدراولیههایبستهوشدهساختهجدید
شودمیحمل

Overlayمدلقوتوضعفنقاط•
سازیپیادهسادگی+
پایینپذیریمقیاس–
راندمان)الیهچددرمسیریابیودهیادرسوظایفتکرار–

(پایین



 P2Pبسمت مدل  Overlayاز مدل سير تحول 

.دهدشکل زیر روند تغییر در پروتکلهای هسته شبکه را نشان می
.روند حرکت بسمت کاهش تعداد الیه هامی با شد

ی با امکان یکپارچه سازی پیك بندی شبکه های نورGmplsتکنولوژی
.شبکه های سویچینگ بسته را فراهم آورده است

1999 2000 2001 2002

DWDM

SONET

DWDM

SONET

Data

IP w/MPLS

DWDM         
w/optical XC

Thin 
SONET

Data

IP w/MPLS

DWDM         
w/optical XC

Data

IP w/GMPLS

Routing

Traffic Engineering

Optical path 
w/protection

Capacity

Deployment of MPLS 

and Differentiated 

Services

Deployment 

of OXCs

Deployment of 

GMPLS with 

RSVP-TE and 

OSPF-TE

Data

IP

ATM



2نتيجه گيري فصل 

شدرسیبرشتکههایپروتکلپشتهایالیهمدلفصلایندر•
TCPپروتکلهایتوصیفهمراهبهTCP/IPپروتکلپشته•

.شدتشریحIPو
قرارررسیبموردکامپیوتریهایشبکهمراتبیسلسلهساختار•

.دشمعرفیهسته-توزیع-دسترسیایالیه3مدلوگرفت
الیههردررفتهبکارتکنولوژیبراساسفوقایالیه3مدل•

.گرفتقراربررسیمورد


