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اهداف
هیاهای پایه و ● هناها و یمزایا و یمعایب اهر hybridتشریح توپولوژ  و استفاده آ

کدام
هیداهدLAN که بنیاد backboneتشریح ساختار ●  اها را شکل یم
ههاهای ● ethernetفهم یمتداهای انتقال تحت شبک
 استفاده شده در انتقال داده swithchingیمقایسه یمدل اهای یمختلف ●



  

توپولوژی ها 



  

هیهای ساده فیزیکی توپولوژ
توپولوژی فیزیکی●

آرایش فیزیکی نود اها ●
هیداهد ● دایمنه وسیعی را پوشش یم
هیشود ● این یموارد در آن یمشخص نم

نوع تجهیزات–
هشاهای ارتباط– رو
ساختار آدرس داهی–

اشکال پایه●
–Bus, Ring, Star
–Hybrid



  

Bus 
busتوپولوژی ●

●Bus
کابل تکی–
هیکند – اهمه نوداهای شبکه را به اهم یمتصل یم
هییگیرند– تجهیزات یمرتبط کننده در وسط قرار نم

یک کانال ارتباطی یمشترک●
رسانه فیزیکی●

کابل کواکسیال–
توپولوژی غیر فعال●

هییمانند – نود اها یمنتظر قبول داده یم
هیکند broadcastاز –  برای ارسال اطلاعات استفاده یم



  

Bus
busتوپولوژی ●

●Broadcast domain
هیکنند broadcastنوداها به کمک –  ارتباط برقرار یم

●Terminator اها 
 ااهم۵۰یمقاویمت –
هیشوند – سیگنال اها در انتهای سیم یمتوقف یم

signal bounceبریگشت سیگنال ●
هیکنند – سیگنال اها بین دو انتهای شبکه انعکاس پیدا یم

هیشود ● یک انتها زیمین یم
الکتریسیته ساکن را از بین یمی برد–



  

Bus

A terminated bus topology network ۱-۵شکل 



  

Bus
یمزایا●

ارزان بودن نسبی●
یمعایب●

دارای قابلیت یگسترش یمناسب نیست●
هیکنند – تمام نوداها یک پهنای باند یمحدود را به طور یمشترک استفاده یم

اعیب یابی سخت●
) نیستfault tolerantیمقاوم در برابر خطا (●



  

Ring
ringتوپولوژی ●

هکترین دو نود دیگر یمتصل است● اهر نود به نزدی
شبکه یمدور●
انتقال اطلاعات در جهت اعقربه اهای سااعت●

ring) به دور unidirectionalدر یک جهت (–
activeتوپولوژی فعال یا ●

ایستگاه اهای کاری در تحویل داده دخیل اهستند–
هیشوند – ههاها در یمقصد یمتوقف یم داد

رسانه فیزیکی●
کابل زوج سیم به اهم تابیده یا فیبر نوری–



  

یمشکلت●
هیکنند ● ایستگاه اهای کاری یمشکل دار کار شبکه را یمختل یم
انعطاف پذیر و یمقیاس پذیر نیست●

A typical ring topology network ۲-۵شکل 



  

Star
starتوپولوژی ●

هداها به کمک یک تجهیز یمرکزی به اهم یمتصل اهستند● نو
اهاب، سوییچ و روتر–

رسانه فیزیکی●
کابل زوج سیم به اهم تابیده و فیبر نوری–

هیکند ● یک کابل اهر دو تجهیز را به اهم یمتصل یم
کابل کشی و پیکربندی بیشتری نیاز دارد●

یمزایا●
fault tolerantیمقاوم در برابر خطا ●

هیتواند خود یک –  باشدsingle point of failureبا وجود این نقطه ارتباط یمرکزی یم
یمقیاس پذیر است●



  

هبترین آرایش پایه● یمحبو
ههاهای اترنت بر یمبنای توپولوژی ●  اهستندstarشبک

 نود شبکه قابل آدرس داهی۱۰۲۴حداکثر●

A typical star topology network ۳-۵شکل 



  

هیهای منطقی توپولوژ
هیکند ● انتقال داده بین نوداها را تشریح یم
Ring و Busیمعمولترین: ●
Busتوپولوژی یمنظقی ●

هیشود ● سیگنال اها از یک تجهیز به تمام تجهیزات فرستاده یم
یممکن است از یمیان یک تجهیز واسط اعبور کند ●
هیشود Busتوپولوژی یمنطقی ● ههاهای زیر استفاده یم  در شبک

Busتوپولوژی فیزیکی –
ههای یا – star-wired bus، توپولوژی starستار

اترنت●



  

توپولوژی های منطقی
Ringتوپولوژی یمنطقی ●

هیکنند ● سیگنال اهای یک یمسیر یمدور را طی یم
هیشود Ringتوپولوژی یمنطقی ● ههاهای زیر استفاده یم  در شبک

 خالصRingتوپولوژی اهای –
star-wired rind hybridتوپولوژی فیزیکی –

●Token ring



  

Hybridتوپولوژی های فیزیکی 
Star و Bus, Ringتوپولوژی خالص ●

هیافتد ● به ندرت اتفاق یم
یمحدود کننده است–

Hybridتوپولوژی ●
یمحتمل تر است●
یک یمجمواعه یمرکب از توپولوژی اهای خالص●
تنوع در انتخاب●



  

Star-Wired Ring
Star-Wired Ringتوپولوژی ●

Starتوپولوژی فیزیکی ●
Ringتوپولوژی یمنطقی ●

یمزایا●
starیمقاویمت در برابر خطای ●

�ٔه● استفاده در شبک
ههاهای ● Token ringشبک

–IEEE 802.5



  

Star-Wired Ring

 star-wired ring یک توپولوژی شبکه ۴-۵شکل 



  

Star-Wired Bus
Star-Wired Busتوپولوژی ●

یگرواهی از ایستگاه اهای کاری●
 به اهم یمتصل اهستندstarتجهیزاتی که به صورت –
ههاندBusتوسط یک –  به اهم یمتصل شد

یمزایا●
هیداهند ● یمسافت بیشتری را پوشش یم
هیتوان یک ● هیشوند و یم  را جدا کردsegmentبه راحتی به اهم یمتصل یم

یمعایب●
یگران بودن کابل و تجهیزات ارتباطی●

ههاهای یمدرن ● Ethernetپایه شبک



  

Star-Wired Bus

 star-wired bus یک توپولوژی شبکه  ۵-۵شکل 



  

هههای  backboneشبک
هیکند ● هچاها و روتر اها را به اهم یمتصل یم هباها، سویی کابل کشیی که اها
 بیشتر داشته باشندthroughputباید ●
هناهای بزرگ● سازیما

●Backbone فیبر نوری 
●Cat 5 هچاها هباها و سویی یا بهتر برای ارتباط اها

 اهای تجاری یگستردهbackboneشبکه ●

پیچیده، طراحی یمشکل●
●Enterprise

تمایمی سازیمان●
backboneیک ساختمان یمشخص: ●



  

Serial Backbone
ههترین ● backboneساد

ههای (● )internetworkingدو یا بیشتر تجهیز بین شبک
daisy-chainیمتصل شده توسط یک کابل ●

●Daisy-chain
یک سری از تجهیزات لینک شده●

یمزیت●
راه حل رشد یمنظقی●

افزایش یماژولر–
LANیک روش کم اهزینه برای یگسترش زیرساخت ●

اضافه کردن ساده اهاب اها–



  

backboneاجزاء ●
)bridge و پل(gatewayاهاب، سوییچ، روتر، ●

serial backbone یک ۶-۵شکل 



  

Serial Backbone
)repeating deviceارتباطات سریالی تجهیزات تکرار کننده (●

اساس ارتباطات با فاصله●
استاندارد●

تعداد اهاب اهای یمجاز●
تجاوز از استاندارد اها ●

هشبینی انتقال داده – تناوت در،خطااهای غیر قابل پی



  

Distributed Backbone
تجهیزات ارتباط داهنده ●

ارتباط سلسله یمراتبی به تجهیزات یمرکزی ارتباط داهنده●
یمزیت●

توسعه ساده، خروج سریمایه یمحدود●
 با پیچیدیگی بیشترDistributed Backbone یک●

LAN segment، یا LANارتباط داهنده چندین ●

 اهاrouterاستفاده از –



  

Distributed Backbone

 سادهdistributed backbone یک ۷-۵شکل 



  

Distributed Backbone

LAN ارتباط دهنده چندین distributed backbone یک ۸-۵شکل 



  

Distributed Backbone
یمزایای بیشتر●

ههاهای کاری● تفکیک یگرو
هیتواند شایمل ●  اها باشدdaisy-chainیم

یملحظه طول یمسیر–
اعیب●

single point of failureیمستعد برای یمشکل ●



  

Collapsed Backbone
استفاده از روتر یا سوییچ●

یک نقطه یمرکزی ارتباط برای چندین زیر شبکه●
ههاهای بالتر● لی

روتر با چندین پردازنده ●
ریسک از کار افتاده روتر یمرکزی●
روتر یممکن است نرخ پایینی در انتقال داده داشته باشد●
یمزایا●

ارتباط انواع یمختلفی از زیر شبکه ●
یمدیریت یمرکزی●



  

Collapsed Backbone

collapsed backbone یک ۹-۵شکل 



  

Parallel Backbone
هیترین ●  شبکهbackboneقو
بیشتر از یک روتر یا سوییچ یمرکزی●

 از شبکه یمتصل استsegmentبه اهر ●
هطاهای دوتایی (● ) بین تجهیزات ارتباط داهنده استduplicateنیاز به ارتبا
یمزایا●

)redundant link–لینک اهای یدک (افزونگی  ●
افزایش بازداهی●
)fault toleranceتحمل خطای بیشتر (●



  

یمعایب●
کابل کشی بیشتر●

هیشود ● برای ارتباط تجهیزات حیاتی استفاده یم

parallel backbone یک ۱۰-۵شکل 



  

Switching



  

Switching
از اجزاء توپولوژی یمنطقی شبکه●
هیکند ● ساخت ارتباطات شبکه بین نوداها را تعیین یم
سه روش●

●Circuit switching
●Message switching
●Packet switching



  

Circuit Switching
اتصال برقرار شده بین دو نود شبکه ●

قبل از انتقال داده●
پهنای باند اختصاصی●
هیکند ● داده اهمان یمسیر اولیه تعیین توسط سوییچ را انتخاب یم
تا زیمانی که ارتباط برقرار است، پهنای باند به طور اختصاصی اختصاص داده شده است●

هیرود ● یمنابع به اهدر یم
استفاده اها●

ارتباطات تلفنی قدیمی●
کنفرانس اهای صوتی و تصویری زنده●
 با یمودمISPارتباط از خانه به ●



  

Message Switching
اتصال برقرار شده بین دو نود شبکه ●

هیشود ● بعد از انتقال داده ارتباط شکسته یم
هیشود (● )store and forwardاطلاعات در تجهیز دوم ذخیره و ارسال یم

هیشود تا به یمقصد برسدstore and forwardفرایند ●  تکرار یم
هیکنند ● تمام اطلاعات یمسیر فیزیکی یمشابهی را طی یم
هیشود ● ارتباط به صورت دائمی نگهداری نم
نیازاهای تجهیزات●

حافظه کافی ، قدرت پردازش ●
ههاهای یمدرن استفاده نمی شود ● ردًلدر شبک یمعمو



  

Packet Switching
هبتر است، در شبکه ● هیشود ethernetبسیار یمحبو  و اینترنت استفاده یم
ههاها را به ● هیشود packetقبل از انتقال، داد  اها تقسیم یم
●Packet اها

هیکند ● از اهر یمسیر شبکه ای به سمت یمقصد حرکت یم
هیکند ● سریعترین یمسیر را انتخاب یم
نیاز نیست که یمسیر یمشابهی را در طول انتخاب طی کند●
نیاز نیست به ترتیب به یمقصد برسند●
هیشود ● داده اصلی در یمقصد بازسازی یم

نیاز به ارتباط پر سراعت برای انتقال صدا و تصور زنده است●



  

Packet Switching
یمزایا●

هیرود ● پهنای باند اهدر نم
هیکنند ● تجهیزات اطلاعات را پردازش نم



  

MPLS (Multiprotocol Label Switching)
●IETF

 یمعرفی شد۱۹۹۹در سال ●
۳چندین پروتکل لیه ●

 connectionبالی سر اهر کدام از پروتکل اهای لیه دو اتصال یگرا (●
oriented هیکند ) کار یم

هیکند IPاز ●  پشتیبانی یم
استفاده یمعمول●

WAN ۲پروتکل اهای لیه ●



  

یمزایا●
ههاهای packet-switchingاستفاده از تکنولوژی ●  بر روی بستر قدیمی شبک

circuit switching
(end to endساختن یک یمسیر کایمل (●

هیکند circuite switchیمانند ارتباطات –  اعمل یم
●QoS بهتر 

۲ در یک فریم لیه MPLS ۱۱-۵شکل 



  

Flow Routing
یک تکنیک جدید ارتباط یک ●

جریان داده یمرتبط به اهم را از 
هیکند  یک یمسیر یمیسر یم

نیاز به یگرفتن تصمیم بعد از اعبور ●
اولین بسته نیست

در زیمان و انرژی صرفه جویی ●
هیشود  یم



  

Ethernet



  

Ethernet
�ٔه xeroxتوسط ● ۱۹۷۰ توسع داده شد: در داه

بهبود داده شده توسط ●
–Digital Equipment Corporation (DEC), Intel, Xerox (DIX

یمزایا●
یمنعطف●
●Throughput اعالی

اهزینه یمعقول–
هبترین تکنولوژی شبکه● یمحبو
انواع یمختلف●

هیکنند ● از روش دسترسی اشتراکی استفاده یم
–CSMA/CD



  

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection)

روش دسترسی به شبکه ●
هیکند که اهر نود به چه شکل به کانال ارتباطی دسترسی داشته باشد● کنترل یم
برای اشتراک یک پهنای باند یمحدود یمورد نیاز است●

●Carrier sense
هیکند ● هیایستد ، تا زیمانی دریافت کند کانال خالی است صبر یم کارت شبکه اترنت به یگوش یم

●Multiple access
هی نمایند، تا به رسانه دسترسی پیدا کنند ● نود اهای اترنت اهمزیمان ترافیک را بررسی یم



  

CSMA/CD
 Collisionتصادم یا ●

هیداهند خالی است، و شروع به انتقال ● هیکنند، تشخیص یم دو نود اهمزیمان کانال را بررسی یم
هیکنند  اطلاعات یم

تشخیص تصادم●
هیداهند ● نود اها ولتاژاهای بال و غیر یمعمول را تشخیص یم

هیکنند – روند برخورد با تشخیص تصادم را دنبال یم
jammingپارازیت ●

ههاهای قبلی یمشکل ۳۲کارت شبکه یک رشته – هیکند(به این یمعنی که داد  بیتی را ارسال یم
دار است)

هیکند ● زیمانی را صبر یم
هیکند ● ههاها را ارسال یم یمجددردًا داد



  

CSMA/CD
 شبکه با ترافیک بالsegmentدر ●

تصادم دور از نتظار نیست (یمعمول است)●
segmentرشد ●

هییگیرد ● کارایی تحت تأثیر قرار یم
هیاها حالت بحرانی● وابستگ

هیشود – نوع داده و حجمی که یمرتب یمنتقل یم
هیکند ● ههاها را خراب یم تصادم داد

شبکه به خاطر این یموضوع تحت تأثیر قرار یمی یگیرد●



  

CSMA/CD

 CSMA/CD فرایند ۱۲-۵شکل 



  

CSMA/CD
●Collision doamin

هیافتد ● بخشی از شبکه که تصادم در آن اتقاق یم
ethernetطراحی شبکه ●

هیکنند repeaterتکرار کننده اها (● ) اها تصادم را یمنتقل یم
هگتر استcollision domainنتیجه یک –  بزر

سوییچ اها و روتراها ●
–Collision domain هیکنند  اها را از اهم جدا یم

●Collision doamin از broadcast domain یمتفاوت است 



  

Two Collision Domains But
One Broadcast Domain

Hub Hub

Switch



  

CSMA/CD
یمحدودیت فاصله در کابل کشی اترنت●

collision domainتحت تأثیر ●
) دادهpropagationتأخیر انتشار (●

زیمانی که داده لزم دارد تا از یک نقطه به نقطه دیگر برسد●
یمسافت طولنی●

هیشود ● تصادم به درستی تشخیص داده نم
ههاهای ● 100Mbpsشبک

 اهاب۲ یمرتبط شده با segmentحداکثر سه ●
ههاهای ● 10Mbpsشبک

 اهاب۴ یمرتبط شده با segmentحداکثر پنج ●



  

استاندارد های اترنت برای کابل مسی
IEEEاستاندارداهای لیه فیزیکی ●

هیکند که سیگنال اها به چه شکل در رسانه یمنتقل شوند●  یمشخص یم
 سیگنال استencodingتفاوت یمهم در ●

، segment، طول throughputاعوایمل یمهمی چون حداکثر –
هیداهد  نیازاهای سیم کشی را تحت تأثیر قرار یم



  

استاندارد های اترنت برای کابل مسی
●10base-T

10Mbps است: throughput نشان داهنده حداکثر ۱۰●
●Base نشان داهنده انتقال baseband است 
●T یمشخص کننده twisted pair است 
دو زوج سیم: ارسال و دریافت●

full-duplexانتقال –
هیکند 3-4-5قانون ●  شبکه را دنبال یم

 شبکهsegmentپنج –
repeaterچهار تجهیز تکرار کننده –
حداکثر دارای سه سگمنت پر جمعیت–



  

استاندارد های اترنت برای کابل مسی

 10Base-T یک شبکه ۱۳-۵شکل 



  

استاندارد های اترنت برای کابل مسی
●100base-T یا  Fast ethernet

IEEE 802.3uاستاندارد ●
هتاها با ● 10base-Tشبااه

RJ-45 و کانکتور star، توپولوژی basebandانتقال –
هیکنند segmentحداکثر از سه ●  پشتیبانی یم

یمرتبط شده توسط تو تجهیز تکرار کننده–
 یمتر۱۰۰ بین دو نود به segmentیمحدودیت طول –

●100base-TX
–100Mbps بر روی کابل زوج سیم به اهم تابیده یا twisted pair
Full-duplexانتقال –



  

استاندارد های اترنت برای کابل مسی

100Base-T یک شبکه ۱۴-۵شکل 



  

استاندارد های اترنت برای کابل مسی
●1000base-T

IEEE 802.3abاستاندارد ●
1000Mbps است: throughput نشان داهنده حداکثر ۱۰۰۰●
●Base نشان داهنده انتقال baseband است 
●T یمشخص کننده twisted pair است 
  یا بیشتر: cat 5چهار زوج سیم در ●

full-duplexارسال و دریافت سیگنال - انتقال –
 یمتفاوت است10base-T : با encodingساختار ●
هیتوانند بااهم تلفیق شوند● استاندارد اها یم
repeater: صد یمتر، یک تکرار کننده یا segmentبیشترین طول ●



  

استاندارد های اترنت برای کابل مسی
●10GBase-T

●IEEE 802.3an
هتاهایی برای استفاده از کابل زوج سیم به اهم تابیده دارد● یمحدودی

 داردcat 7 یا  cat6نیاز به کابل کشی –
: صد یمترsegmentبیشترین طول –

یمزایا●
ههاها ،ارزان تر از فیبر نوری– انتقال خیلی سریع داد

استفاده●
ارتباط تجهیزات شبکه–
LANارتباط سرور اها و ایستگاه اهای کاری به –



  

استاندارد های اترنت برای فیبر نوری
●100base-FX

baseband و  100Mbps throughputکابل فیبر نوری، ●
 فیبر نوری: حداقل دو رشته نیاز استmulti-modeکابل –

●Half-duplex
یک رشته ارسال یک رشته دریافت–
segment یمتر طول ۴۱۲–

●Full-duplex
اهر دورشته اهم برای ارسال و اهم برای دریافت–
segment یمتر طول ۲۰۰۰–

repeaterحداکثر یک ●
IEEE 802.3uاستاندارد ●



  

استاندارد های اترنت برای فیبر نوری
●1000base-LX

IEEE 802.3zاستاندارد ●
●1000: 1000Mbps throughput
●Base به یمعنای baseband
●LX نانویمتر است۱۳۰۰ به یمعنای استفاده از طول یموج 
ههیاهای یک یگیگ● برد بیشتر نسبت به تمایمی تکنولوژ
یمتر ۵۰۰۰ تا segment: طول single modeفیبر ●
 یمتر۵۵۰ تا segment: حداکثر طول multi modeفیبر ●
 اها segmentیک تکرارکننده بین ●
 اهای با طول زیادbackboneانتخابی اعالی برای ●



  

استاندارد های اترنت برای فیبر نوری
●1000base-SX

IEEE 802.3.Zاستاندارد ●
1000base-LXتفاوت با ●

multi modeتنها کابل –
هنتر (–  نانویمتر)۸۵۰استفاده از طول یموج پایی

 به اعوایمل زیر بستگی داردsegmentبیشترین طول ●

قطر فیبر، پهنای باند یمفید استفاده شده برای انتقال اطلاعات–



  

استاندارد های اترنت برای فیبر نوری
●1000base-SX

●Modal bandwidth
ههیگیری حداکثر فرکانس سیگنال پشتیبانی شده در فیبر –  در فاصله multi modeانداز

یمشخص
–MHz-km
هیتری سیگنال را به صورت – هیتواند یمسفافت طولن اهر چه این یمقدار بیشتر باشد فیبر یم

یمطمئن یمنتقل کند
 یمتر۵۵۰ یمیکرون: حداکثر طول ۵۰فیبر ●
 یمتر۲۷۵ یمیکرون: حداکثر طول ۶۲.۵فیبر ●
بهترین انتخاب برای ارتباطات کوتاه است●



  

10Gigاستاندارد های فیبر نوری 
هقالعاده برای فیبر نوری● یک پتانسیل فو
802.3aeاستاندارد ●

ههاهای اترنت فیبر نوری● شبک
10Gbpsانتقال اطلاعات در ●
هیاهای یمعمول● ویژیگ

full-duplex، یک تکرارکننده و starتوپولوژی –
هتاها ● تفاو

segmentطول یموج سیگنال نوری، بیشترین طول یمجاز –



  

10Gigاستاندارد های فیبر نوری 
●10GBase-SR 10 وGBase-SW

●10G 10 یعنیGbps
●Baseband انتقال baseband 
●S برد کوتاه 
●Encoding لیه فیزیکی 

–R ههاهای هیکند LAN با ارتباطات فیر شبک  کار یم
–W با ارتباطات فیبر SONET هیکند  کار یم

 نانویمتر850: انتقال سیگنال اهای Multi modeفیبر ●
segmentبیشترین طول ●

به قطر فیبر بستگی دارد–



  

10Gigاستاندارد های فیبر نوری 
●10GBase-LR 10 وGBase-LW

●10G 10 یعنیGbps
●Baseband انتقال baseband 
●L برد بلند 
 نانویمتر1319: انتقال سیگنال single modeفیبر ●
segmentبیشترین طول ●

 یمتر۱۰۰۰۰–
●10GBase-LR: WAN or MAN
●10GBase-LW: SONET WAN links



  

10Gigاستاندارد های فیبر نوری 
●10GBase-ER 10 وGBase-EW

●E برد توسعه یافته 
singel modeفیبر ●

 نانویمتر۱۵۵۰انتقال سیگنال نوری با طول یموج–
segmentبیشترین طول ●

 یمتر۴۰۰۰۰–
●10GBase-EW

–Encoding for SONET
WANانتخاب یمناسبی برای ●



  

ههای از استاندارد های معمول  Ethernetخلهص

 Ethernet استاندارد های معمول ۱-۵جدول 



  

Ethernet Frames
چهار نوع●

● Ethernet_802.2 (Raw)
● Ethernet_802.3 (Novell proprietary)
● Ethernet_II (DIX)
● Ethernet_SNAP

 کمی با اهم تفاوت دارند frameانواع ●
●Coding و encoding پکت اها 

هیاهای کابل کشی ندارد● ههای با توپولوژی و ویژیگ رابط
●Framing

ههاهای بالتر یمستقل است● از لی



  

Ethernet Frames
استفاده و پیکربندی فریم اها●

اطمینان از اینکه تمام تجهیزات از نوع فریم برای ارتباطات بین نود اها استفاده ●
هیکنند  یم

ههاها ● هیشود Ethernet_IIایمروزه در بیشتر شبک  استفاده یم
پیکربندی نوع فریم●

همافزار کارت شبکه– به وسیله پیکربندی نر
کشف خودکار کارت شبکه–

نکته یمهم●
دانستن انواع فریم را برای اعیب یابی –



  

Ethernet Frames
فیلد اهای فریم●

فیلداهای یمعمول●
–7-byte preamble, 1-byte start-of-frame delimiter
–SFD یا start of frame delimeterهیکند که فیلد داده از کجا شروع  یمشخص یم

هیشود  یم
header بایت ۱۴–
frame check sequence یا FCS بایت ۴–
 بایت ۱۵۱۸ تا ۶۴رنج اندازه فریم: –

هگتر بااعث ● هیشود throughputفریم اها با اندازه بزر  بالتر یم
هیتوان بازداهی شبکه را بهبود بخشید● با یمدیریت یمناسب فریم اها یم



  

Ethernet Frames
●Ethernet_II یا DIX

) توسعه داده شدDIX (به اختصار Xerox و Intel و DECتوسط شرکتهای ●
IEEEقبل از –

شایمل دو بایت فیلد نوع بود●
هیکرد Networkپروتکل لیه –  را یمشخص یم

Ethernet_SNAPفریم نوع ●
هیکرد – فیلد نوع را ایجاد یم
هیکرد– فیلداهای کنترلی بیشتری استفاده یم
فضای کمتری برای داده داشت–



  

Ethernet Frames

Ethernet_II (DIX فریم ۱۵-۵شکل 



  

PoE (Power over Ethernet)
IEEE 802.3afاستاندارد ●

هیکند ● دسترسی به برق را از طریق یک ارتباط اترنت فرااهم یم
دو نوع تجهیز وجود دارد●

●PSE یا  power source equipment
●PDs یا  powered devices

 یا بهتر نیاز استcat5به کابل ●
 را پشتیبانی کندPoEتجهیز ارتباط داهنده باید ●
ههسازی اهای ●  فعلی سازیگار است802.3با پیاد



  

PoE (Power over Ethernet)

PoE سوییچ با قابلیت ۱۶-۶شکل  PoE adapters ۱۷-۵شکل 
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