
  

Networkراهنمای آموزش شبکه +
اتافزار شبکهدرس ششم   : سخ

۹۰پاییز 

بهراد اسلیمی فر
b.eslamifar@gmail.com

www.linuxmotto.ir



  

اهداف
اتافزار های ارتباطی ● الرکرد سخ LANشناخت عم
نصب و پیکربندی و شناخت تفاوت بین تجهیزات شبکه، یمانند رکارت ●

gateways و bridgeشبکه، روتر، سوییچ، 
اشهای پرطرفدار ● ایهای پیشرفته سوییچ و شناخت رو تشریح ویژگ

switching شایمل یمدیریت ، vlanها 
ایهای و اهداف ● routingتشریح ویژگ
 یمتداولIPv6 و IPv4توضیحی در یمورد پروتکل های ●



  

NICs (Network Interface Cards)
کارت های شبکه



  

NICs (Network Interface Cards)
تجهیزات ارتباط دهنده●

ایرکنند ● انتقال در تجهیز را فعال یم
●Tranciever 

انتقال و دریافت داده–
Phisicaly و لی ٔه Data linkوظیفه لیه ●

انتشار سیگنال های داده●
جدا سازی و اتصال یمجدد فریم های داده●
تفسیر آدرس فیزیکی●



  

NICs (Network Interface Cards)
اتافزار های هوشمند● سخ

)6aانجام اولویت بندی (فصل ●
یمدیریت شبکه●
بافررکردن●
)6bفیلتر رکردن ترافیک (فصل ●

ایرکند ۷ تا ۳اطلعات لیه ●  را تحلیل نم
نکته یمهم●

در همه تجهیزات شبکه و شبکه یمعمول است●



  

NICانواع 
قبل از سفارش و نصب رکارت شبکه باید انواع اینترفیس ها بشناسید●
NICانواع ●

)token ring یا Ethernetروش دسترسی (●
سرعت انتقال شبکه●
اتصالت●
نوع تجهیز و یمادربرد همخوان با رکارت شبکه●
تولید رکننده●



  

NICانواع 
●Bus

یمدارات و گذرگاه انتقال سیگنال●
اشهای دیگر رکایمپیوتر یمورد استفاده قرار یمی گیرد● یمادربرد برای انتقال داده به بخ

حافظه، پردازنده، دیسک سخت، رکارت شبکه–
با توجه به ظرفیت یمتفاوت است●

 clock speedتوسط یمسیر عبور داده و –
اندازه یمسیر داده●

اتهای رکه در یک زیمان به یموازات هم  انتقال داده یمی شوند– بی
یمتناسب با سرعت تجهیز یمتصل شده–



  

 داخلیBusاستاندارد های 
انواع شکاف های توسعه●

چندین ارتباط الکتریکی بر روی یمادربرد●
busاجازه توسعه ●

)expantion boardرکارت های توسعه (برد توسعه ●
برد برای تجهیزات اضافه●
ایگیرد ● در داخل شکاف های توسعه قرار یم
ایشود busتجهیز به یمدارات یا ●  اصلی رکایمپیوتر یمتصل یم
ایرکند ● رکایمپویتر به صورت یمررکزی تجهیز را رکنترل یم



  

 داخلیBusاستاندارد های 
busانوع ●

●PCI bus ابترین برد توسعه NIC یمحبو
●PCI یا Peripheral Component Interconnect

 بیتی۶۴ یا ۳۲باس ●
MHz ۱۳۳ و ۶۶ ، ۳۳ در Clock speedنرخ ●
 گیگابیت۱بیشترین نرخ انتقال داده : ●
)۱۹۹۲توسط اینتل یمعرفی شد (●
۲۰۰۴آخرین نسخه رسمی سال ●



  

●ISA یا Industry Standard Architechture
۱۹۸۰باس اصلی رکایمپیوتر های شخصی در دهه ●

ایرکند clock ۴.۷۷MHz بیتی و ۱۶ و ۸از یمسیر داده –  پشتیبانی یم
ایهای باس ● PCIویژگ

اهتر و انتقال داده سریعتر نسب به ● ISAرکانکتور رکوتا
Macبرای رکایمپیوتر های شخصی و ●

PCI NIC ۱-۶شکل 



  

●PCIe یا PCI express
 بیتی۶۴ و ۳۲باس ●
 یمگاهرتزclock ۱۳۳حدارکثر سرعت ●
نرخ انتقال●

)full-duplex یمگابیت بر ثانیه به ازای هر یمسیر داده (انتقال ۵۰۰–

PCIe NIC ۲-۶شکل 



  

 داخلیBusاستاندارد های 
PCI به PCIeیمزایای ●

انتقال داده با بهره وری بیشتر●
QoSپشتیبانی از ●
 خطاhandlingگزارش و ●
امافزار های ●  یموجود سازگار استPCIبا نر

افهای ●  های یمعمولیPCI با PCIeتفاوت شکا
ایرکنند یمتفاوت هستندlaneدر تعداد ●  ای رکه پشتیبانی یم
●Lane ایدهد رکه  رکار رکند 500Mbps و با سرعت fullduplex این اجازه را یم

ایتواند تا laneتعداد – )۲ باشد (توانی از ۳۲ ها یم
ایتواند x16اسلت –  گیگابیت بازدهی داشته باشد۸ یم



  

 را یمشخص رکنیدbusنوع ●
یمستندات را یمطالعه رکنید●
داخل شاسی را رکایمپیوتر را بررسی رکنید●
در صورتی رکه بیش از یک شکاف توسعه پیدا رکردید●

به راهنمای رکارت شبکه یا رکایمپیوتر یمراجعه رکنید–
 را دارد انتخاب رکنیدbusرکارت شبکه ای رکه جدیدترین –
پشتیبانی سیستم عایمل از رکارت شبکه را فرایموش نکنید–

 یک مادربرد با چندین شکاف توسعه۳-۶شکل 



  

 برای تجهیزات جانبیbusاستانداردهای 
ایشوند (● )externalتجهیزات رکه از بیرون به سیستم وصل یم
یمزایای اتصالت خارجی●

نصب آسان●
●Personal Computer Memory Card International Association  یا 

PCMCIA
اهای از استاندارد های برای اتصال رکارت های خارجی● یمجموع
●PC card

 PCMCI-standardاولین استاندارد یمبدل های  ●
ایرکند 8MHz بیتی رکه با ۱۶اینترفیس های ●  رکار یم



  

)۱۹۹۰ (دهه cardbusاستاندارد ●
ایرکند 33MHz بیتی رکه با ۳۲اینترفیس ●  رکار یم
 همخوانی داردPCIبا استاندارد بردهای ●

CardBus NIC یک ۴-۶شکل 



  

 برای تجهیزات جانبیbusاستانداردهای 
ExpressCardاستاندارد ●

ایشوند ● تعداد زیادی از تجهیزات خارجی به رکایمپیوترهای قابل حمل یمتصل یم
26pinاینترفیس ●
 یمگابایت در هر طرف۲۵۰نرخ انتقال اطلعات: ●

 یمگابایت۵۰۰در رکل –
PCIeاستانداردهای انتقال داده یمانند یمشخصات ●
در دو اندازه●

 یمیلیمتری۵۶ یمیلیمتری و ۳۴عرض –



  

 برای تجهیزات جانبیbusاستانداردهای 

ExpressCard modules ۵-۶شکل 



  

 برای تجهیزات جانبیbusاستانداردهای 
universal serial bus یا USBپورت ●

USBسه استاندارد ●
تفاوت : سرعت–

● USB 1.1: transfer rate of 12 Mbps

● USB 2.0: transfer rate of 480 Mbps

● USB 3.0 (SuperSpeed USB) Transfer rate: 4.8 Gbps



  

انواع کارت شبکه

usb یک کارت شبکه ۶-۶شکل 



  

 برای تجهیزات جانبیbusاستانداردهای 
●Firewire 

)۱۹۸۰رکایمپیوتر های اپل (دهه●
۱۹۹۵ سال IEEE 1394استاندارد ●
 یمگابیت بر ثانیه۴۰۰ قدیمی حدارکثر firewireارتباطات ●
3Gbpsنسخه جدید: ●
ارتباط انواع لوازم جانبی●
اههای رکوچک● ارتباط شبک

busدو یا چند رکایمپیوتر با استفاده از توپولوژی –



  

 برای تجهیزات جانبیbusاستانداردهای 
firewireتجهیزات یمتصل به ●

PCMCIA و USBیمانند تجهیزات ●
نصب آسان–
ایشود – توسط اغلب سیستم عایمل های جدید پشتیبانی یم

 پین۶ پین و ۴ دارد: connectionدو نوع ●
 پین۶نوع ●

ایشود – دو پین برای برق استفاده یم
اتصال بین رکایمپیوتر ها–



  

 برای تجهیزات جانبیbusاستانداردهای 

)FireWire connectors (4-pin and 6-pin ۷-۶شکل 



  

 برای تجهیزات جانبیbusاستانداردهای 
●CompactFlash

CompactFlashطراحی شده توسط اتحادیه ●
بسیار رکوجک–
اههای قابل حمل و یک تجهیز ورودی/خروجی– داد

۴.۰آخرین استاندارد: ●
اهها –  یمگابیت بر ثانیه۱۳۳نرخ انتقال داد

استفاده●
 خیلی رکوجک هستندPCMCIAبرای تجهیزاتی رکه برای اتصال به شکاف –
ارتباطات بی سیم–



  

 برای تجهیزات جانبیbusاستانداردهای 

CompactFlash NIC یک ۸-۶شکل 



  

onboardکارت شبکه 
ایشود ● تجهیز یمستقیم ًا به یمادربرد وصل یم

اتهای ● اهرکلید و یموسonboardیمانند پور  دیگر: صفح
رکایمپیوتر ها و لپ تاپ ها ●

ایرکنند.Onboardارکثر ًا از رکارت شبکه ●  استفاده یم
یمزایا●

صرفه جویی در فضا●
افهای توسعه● آزاد یماندن شکا



  

کارت شبکه بی سیم 
دارای آنتن است●

ارسال و دریافت سیگنال دارد●
ایرکند busتمام انوع ●  را پشتیبانی یم

اههای سیمی● یمعایب در یمقایسه با رکارت شبک

گرانتر است●
یمحدودیت در پهنای باند و ایمنیت●

 کارت شبکه بیسیم۹-۶شکل 



  

نصب کارت شبکه
سه یمرحله اصلی●

اتافزار● نصب سخ
امافزار رکارت شبکه● نصب نر
 (در صورت نیاز)firmwareپیکربندی ●

الها و – اههای رکمکی، باتوجه به دستورالعم انجام تنظیمات با استفاده از برنایم
 رکارت شبکه ROMذخیره برروی 

●EEPROM
ایشود – شارژ الکتریکی اضافه یم
ایتواند پاک شود و یا تغییر رکند– داده یم



  

اتافزار کارت شبکه  نصب و پیکربندی سخ
یمستندات تولید رکنند را بخوانید●
نصب رکارت شبکه ●

تجهیزات یمورد نیاز را بررسی رکنید●
رکایمپیوتر را از برق بکشید●
خود را زیمین رکنید●
در شاسی رکایمپیوتر را باز رکنید●

شکاف یمورد نظر را انتخاب و رکارت را نصب رکنید –
امافزار رکارت شبکه را پیکربندی ● در رکیس را ببندید، رکایمپیوتر را روشن رکنید و نر

رکنید



  

 یک کارت شبکه درست متصل شده۱۰-۶شکل 



  

اتافزار کارت شبکه  نصب و پیکربندی سخ
اههای استاندارد ● PCMIAنصب فیزیکی رکارت شبک

 قرار دهیدPCMCIAرکارت را درون شکاف ●

PCMCIA نصب یک کارت شبکه ۱۱-۶شکل 



  

اتافزار کارت شبکه  نصب و پیکربندی سخ
سیستم عایمل های جدید●

 ندارندPCMCIAنیازی به ریستارت برای تشخیص یمبدل های ●
سرورها، رکایمپیوتر هایی با یمصرف انرژی بال●

چندین رکارت شبکه نصب دارند●
ایشود ● پروسه نصب برای هر یک از رکارت ها تکرار یم
ایشود ● افهای یمتفاوتی انتخاب یم شکا



  

امافزار  NICنصب و پیکربندی نر
درایور یمربوط به تجهیز●

امافزار● نر
ایدهد تا تجهیز یمرتبط شده با سیستم عایمل ارتباط – اجازه یم

برقرار رکند
سخت افزارهای قدیمی تر●

انها در سیستم عایمل یموجود است● درایور های آ
اتافزار های جدید تر نیاز به نصب یمجزا دارند● سخ



  

امافزار  NICنصب و پیکربندی نر
درایور های داخل سیستم عایمل●

ایشود ● ایرکند و درایور نصب یم اتافزار را شناسایی یم خودرکار سخ
در زیمان بوت سیستم●

ایشود RAMدرایور درون –  بارگزاری یم
ایتواند با تجهیز ارتباط برقرار رکند\– رکایمپیوتر یم

درایورهایی رکه در سیستم عایمل وجود ندارند ●
ایشود ● امافزار رکارت شبکه نصب و شناسایی و پیکربندی یم توسط نر



  

 بخش به روزرسانی درایور در ویندوز ویستا۱۲-۶شکل 



  

LEDتفسیر نشانگر های 
بعد از نصب رکارت شبکه●

با انتقال داده آن را آزیمایش رکنید●
 های رکارت شبکه رکمک بگیریدLEDاز ●

برای تولید رکنندگان یمختلف یمتفاوت است–
اتافزار را یمطالعه رکنید– راهنمای سخ

چراغ های یمعمول●

–ACT, LNK, LED, TX, RX



  

IRQ (Interrupt Request)
پیغام به رکایمپیوتر●

ایرکند ● ایشود و به چیز دیگری توجه یم یمتوقف یم
●Interrupt

یک برد یمدار سیمی –
ایرکند ● برای سیگنال درخواست خود، یک ولتاژ ایجاد یم

IRQشماره ●
 استbusتمیزدهنده تجهیزات یمختلف برای ●
ایرکند ۱۱ و ۱۰، ۹ شماره IRQرکارت شبکه از ●  استفاده یم



  

IRQ نسبت داده ۱-۶جدول 



  

IRQ (Interrupt Request)
IRQاستفاده همزیمان دو تجهیز از یک ●

تداخل یمنابع و پایین آیمدن رکارایی●
به علون رکلی یمشکل دیگه–

)reassign نسبت داده شود (IRQباید یمجدد ًا ●
در سیستم عایمل–
امافزار پیکربندی – EEPROMدر نر
 رکایمپیوترCMOSدر تنظیمات –



  

IRQ (Interrupt Request)
●CMOS یا complementary metal oxide semiconductor

یک یمیکروچیپ با یمصرف انرژی بسیار پایین●
ایدارد ● تنظیمات یمربوط به تجهیزات و رکایمپیوتر را نگه یم
از باتری رکایمپیوتر برای نگهداری تنظیمات در زیمان خایموش بودن سیستم ●

ایرکند  استفاده یم
●BIOS

اهای از دستور العمل های ساده● یمجموع

اتافزار در هنگاه راه اندازی شناسایی رکند– ایشود رکایمپیوتر سخ باعث یم



  

Memory Range
●Memory NIC  سی پی یو برای تبادل داده و buffering استفاده 

ایرکند  یم
اشهای از حافظه برای تجهیزات خاص رزرو هستند● بخ

)A.... - FFFFFناحیه بالی حافظه (●
ایدهند ● تولید رکننده ها رنجهای یمشخصی را ترجیح یم

 رکمتر اتفاق یمی افتدIRQتداخل نسبت به ●



  

Base I/O Port
بخشی از حافظه●

الهایی رکه برای انتقال داده بین رکارت شبکه و ●  استفاده CPUرکانا
ایشود  یم

توسط تجهیزات دیگر قابل استفاده نیست●
ایرکنند ● رکارت های شبکه از دو رکانال در رنجی ازحافظه استفاده یم
ایرکند Base I/O Portتنظیمات ●  ابتدای هر رنج را یمشخص یم



  

firmwareتنظیمات 
شایمل اطلعات انتقال رکارت شبکه است●
اههایی است رکه EEPROMتررکیبی از ●  یموجود در رکارت شبکه و داد

ایرکند  نگهداری یم
firmwareتغییر ●

EEPROMتعویض ●
 استbootableنیاز به سی دی ●

تنظیمات ونصب ابزارهای رکمکی رکه به همراه رکارت شبکه است–



  

firmwareتنظیمات 
ابزارهای پیکربندی●

IRQ, I/O port, base memory, node addressدیدن ●
تغییر تنظیمات●
انجام عیب یابی●

●Loopback adapter
ایگردد ● سیگنال های خروجی به خود رکایمپیوتر برای تست بر یم



  

انتخاب کارت شبکه مناسب
یملحظات●

با سیستم یموجود سازگاری داشته باشد●
، روش دسترسی، نوع رکانکتور و سرعت انتقالbusنوع –

درایور در دسترس باشد●
اتافزار– سیستم عایمل و سخ

اهای● اتهای حرف تفاو
ایدهد – رکارایی شبکه را تحت تأثیر قرار یم
برای سرور ها یمهم است–



هتاهای شبکه۲-۶جدول    هیاهای کار  ویژگ



  

Repeaters و Hubs
●Repeater

ایرکند ● اهترین تجهیز ارتباط دهنده رکه تنها سیگنال ها را باز تولید یم ساد
ایرکند ● در لیه فیزیکی رکار یم

ایرکند – اهها را تفسیر نم داد
اتها● یمحدودی

یک ورودی، یک خروجی–
ایرکند – انهای سیگنال داده را دریافت و تکرار یم جریا

 یمناسب استbusبرای توپولوژی ●
توسعه ارزان شبکه ●
ایشود ● اههای جدید استفاده یم رکمتر در شبک



  

Repeaters و Hubs
●Hub

 با بیش از یک پورت خروجیrepeaterیک ●
uplinkچندین پورت داده و –

ایرکند ● در لیه فیزیکی رکار یم
هاب شبکه اترنت●

–Star یا star-base hybrid با نقطه اتصال یمررکزی 
اههای رکاری، سرورهای پرینت، سوییچ ها، فایل ● ارتباط دهنده ایستگا

سرور ها و تجهیزات دیگر



  

Repeaters و Hubs
●Hub

ایرکنند (●  collisionتجهیزات پهنای باند یمشتررکی را به اشتراک استفاده یم
domain(

ایشود – نود های بیشتر باعث رکاهش رکارایی یم
قرار گرفتن آن در شبکه ●

اهترین حالت: یک شبکه –  با هابworkgroupساد
یک هاب برای هر شبکه رکوچک–
اتها در تعداد سگمنت و طول– قرار دادن در شبکه با توجه به یمحدودی



  

Repeaters و Hubs

 اها در طراحی شبکه Hub ۱۳-۶شکل 



  

●Hub
هاب ها یمتفاوت هستند، با توجه به:●

ایرکنند و سرعت انتقال– اهای رکه پشتیبانی یم نوع رسان
●Passive hubs, Intelligent hubs (managed hubs), Stand-

alone hubs (workgroup hubs
router و switchجایگزین شدن با ●

 یک اهاب۴-۶شکل 



  

Bridge 



  

Bridge
ایرکند ● دو سگمنت شبکه را به هم یمتصل یم

ایگیرد رکه رکجا ارسال رکند ● ایرکند و تصمیم یم فریم های ورودی را بررسی یم
 یمربوط به فریمMACبر اساس آدرس –

ایرکند data linkدر لیه ●  رکار یم
یک پورت ورودی و یک پورت خروجی●
ایرکند ● اطلعات یمربوط به آدرس فیزیکی را تفسیر یم
hub و repeaterیمزایا نسبت به ●

یمستقل از پروتکل●
اضافه رکردن طول فراتر از یمحدودیت حدارکثر تعداد سگمنت●
بهبود رکارایی شبکه●



  

hub و repeaterعیب نسبت به ●
ایانجایمد ● انتقال داده زیمان بیشتری به طول یم

●filtering database یا forwarding table
ایشود ● برای گرفتن تصمیم استفاده یم

)filter or forwardفیلتر شود/ارسال شود (–

filtering database یک پل و استفاده از ۱۵-۶شکل 



  

Bridge 
 جدیدbridgeنصب یک ●

●Bridge اسهای  رکند learn را MAC باید آدر
●Filtering database ایرکند  را پر یم

 یمقصدMACآدرس –
پورت یمربوطه–

ایشوند ● تمام نودهای شبکه در طول زیمان شناخته یم
 ها در حال یمنسوخ شدن هستندbridgeایمروزه ●

انها● الرکرد آ بهبود سرعت سوییچ ها و روترها و عم
پایین آیمدن قیمت سوییچ و روتر●



  

Switch  



  

Switch 
اشها● شکستن شبکه به زیر بخ

اشهای یمنطقی رکوچکتر، سگمنت● بخ
ایرکند (قدیمی)data linkبه عنوان لیه ●  فعالیت یم
ایرکند (در حالت پیشرفته)۴ و ۳در لیه ●  نیز فعالیت یم
ایرکندMACآدرس ●  شبکه را تفسیر یم
اجزاء●

پردازنده داخلی، سیستم عایمل، حافظه، چندین پورت●



  

bridgeیمزایای سوییچ چند پورت نسبت به ●
استفاده بهتر از پهنای باند، به صرفه تر از نظر هزینه●
ایرکند bridgeهر پورت یمانند ●  عمل یم

هر رکدام رکانل توسط رکانال یمختص خود دریافت دارند–
از دید اترنت●

collision domainهر رکانال اختصاصی یک –

 سوییچ اها۱۶-۶شکل 



  

Switch
ایرکند● ابها است، ایمنیت بهتر با رکارایی بالتر را فراهم یم اساس ًا سوییچ جایگزین ها
یمعایب●

ایتواند با وجود بافر ها با یمشکل یمواجه شود● یم
ایشود timout باعث TCPبرای –  یم
ایتواند جلوگیری رکند – از گمشدن داده نم
 و ایجاد یمشکل در شبکهUDP برای collisionافزایش –

workgroup hubسوییچ جایگزین ●
رکاهش هزینه، نصب آسان  و پیکربندی●
ترافیگ یمجزا به ازای هر پورت●



  

نصب سوییچ
راهنمای تولید رکننده را یمطالعه و دنبال رکنید●
 های بهتر)UTP یا cat5یمراحل عمویمی (فرض برای ●

یمحل سوییچ را بررسی رکنید●
سوییچ را روشن رکنید●
چراغ ها و تست برق را بررسی رکنید●
پیکربندی رکنید (اگر لزم است)●
رکارت شبکه را به سوییچ یمتصل رکنید●
ا،آنها را روشن رکنید● بعد از آنکه همه نود ها را یمتصل رکردید
اگتر یمتصل رکنید (اگر لزم است)● سوییچ را به شبکه بزر
●

●



  

نصب سوییچ

 اتصال یک ۱۷-۶شکل 
ایستگاه کاری به سوییچ

 یک سوییچ در یک شبکه کوچک۱۸-۶شکل 



  

متد های سوییچینگ
اچها ● تفاوت در سویی

تفسیر فریم های ورودی●
frame forwardingنحوه تصمیم گیری در یمورد ●

چهار یمود سوییچینگ یموجود است●
ایشود ● دو یمود پایه توضیح داده یم

Cut-Throughیمود –
Stor-and-Forwardیمود –



  

Cut-Throughمود 
ایخواند frame headerسوییچ ●  را یم
ایشود forwardingتصمیم ●  قبل از آنکه تمام بسته دریافت شود، گرفته یم

ایرکند: frame headerاز ●  یمقصد استMAC بایت اول شایمل آدرس ۱۴ استفاده یم
اهها چک رکند ● ایتواند با بررسی ترتیب بست بی عیب بودن داده را نم
ایتواند ● ها را شناسایی رکندruntیم

بسته هایی رکه از بسیار رکوچک هستند(در اثر یمشکلت رکابل رکشی یا سیگنالهای ●
ایآیند) اضافی یمثل برق و یا برخورد به وجود یم

ایرکند runtبا شناسایی ● : صحت بسته را بررسی یم



  

Cut-Throughمود 
ایرکند ● بسته های خراب را شناسایی نم
یمزیت●

سرعت●
عیب●

اهها (در صورتی رکه با ●  بافر store-and-forward یمواجه شد، یمانند floodبافر رکردن داد
ایرکند) یم

بهترین استفاده ●
اههای رکوچک رکه به سرعت نیاز دارند● شبک
تجهیزات رکم در داخل شبکه●



  

Store-and-Forwardمود 
ایخواند ● سوییچ رکل فریم را در داخل حافظه یم

ایرکند ● صحت فریم را قبل از انتقال بررسی یم
Cut-throughیمزیت نسبت به ●

اهها● انتقال سالم تر داد
Cut-throughعیب نسبت به ●

زیمان بر بودن بیشتر●
بهترین استفاده●

اطهای ● اگترLANیمحی  بزر
ایتواند انتقال داده بین سگمنت ها را با سرعت های یمتفاوت انجام دهد ● یم



  

VLAN و Trunking
●VLAN یاvirtual local area networks

ایرکنیم ● به صورت یمنطقی چندین شبکه را در یک شبکه از هم جدا یم
ایدهیم broadcast domainپورت ها در گروهای یمختلف –  قرار یم

●Broadcast domain یا subnet
●Collision domain

ایگیرد collisionسوییچ جلوی ●  را یم
 یمجزا استcollision domainهر تجهیز در یک ●



  

VLAN و Trunking



  

VLAN و Trunking
VLANیمزایای ●

انعطاف●
vlanپورت ها از چندین سوییچ یا سگمنت در یک –
ایتواند هر نوعی باشد– نود یم

VLANدلیل استفاده از ●
اهای از رکاربران رکه به ایمنیت ویژه ای نیاز دارند– جدا رکردن دست
جدا رکردن ارتباطات با ترافیک بال–
اولویت بندی گروهی تجهیزات –



  

VLAN و Trunking
VLANساخت یک ●

امافزار سوییچ ● پیکربندی نر
دستی توسط ابزارهای پیکربندی یموجود–
به صورت خودرکار توسط ابزارهای یموجود–

یمهمترین بخش●
 استVLANرکدام پورت یمتعلق به رکدام –

ایهای دیگر● ویژگ

پارایمتر های ایمنیتی، فیلتر رکردن و ...–



  

 در سوییچ سیسکوshow vlans نتیجه دستور ۲۰-۶شکل 



  

VLAN و Trunking
VLANیک یموضوع بالقوه در ●

جدا شدن بخشی از شبکه از بقیه شبکه●
ایرکند – یمشکل را روتر حل یم

●Trunking
ایرکند VLANدرگاهی رکه ترافیک چندین ●  را یمنتقل یم

●Trunk
یک ارتباط فیزیکی بین دو تجهیز●

ایرکند VLANرکه ترافیک چندین –  را یمنتقل یم
اههای هر ● VLANجداسازی داد

 داردVLANفریم در هدر خود یک شناسه –



  

VLAN و Trunking
Trunking و VLANیمزایای ●

استفاده اقتصادی از اینترفیس ها●
ایرکند ● اتهای خود به صورت رکاراتری استفاده یم سوییچ از قابلی

VLANپیکربندی ●
ایتواند پیچیده باشد● یم
نیاز یمند طراحی دقیق است●

ایتوانند ارتباط برقرار رکنند – یمطمئن شوید رکه رکاربر و تجهیزات یم
 ها با بقیه تجهیزات به خوبی تعایمل دارندVLANیمطمئن شوید رکه –



  

STP (Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1Dاستاندارد ●
ایرکند Data linkدر لیه ●  رکار یم
ایرکند loopاز ایجاد ●  یا حلقه در شبکه جلوگیری یم

ایرکند ● یمسیر ها را بررسی یم
ایرکنند، ● ایرکند blockلینک هایی رکه حلقه را رکایمل یم  یم

سه یمرحله●
Bridge ID بر یمبنای root bridgeانتخاب ●
ایرکند root bridgeیمسیر های یممکن بین ●  و بقیه را بررسی یم
ایرکند ● لینک هایی رکه بخشی از رکوتاهترین یمسیر نیستند را غیر فعال یم



  

STP (Spanning Tree Protocol)

 یک شبکه گسترده با سوییچ۲۱-۶شکل 



  

STP (Spanning Tree Protocol)

STP مسیر اهای انتخاب شده توسط ۲۲-۶شکل 



  

STP (Spanning Tree Protocol)
تاریخچه●

 یمعرفی شد۱۹۸۰در دهه ●
 اولیه بسیار رکند بودSTPپروتکل –

●RSTP یا Rapid Spanning Tree Protocol

نسخه جدیدتر–
IEEE 802.1wاستاندارد –

Extremeسیسکو و ●
نسخه های اختصاصی خود را نیز دارا هستند–

فعال سازی و یا پیکربندی نیازی ندارد●
امافزار سوییچ یموجود است– در نر



  

Content و Multilayer Switches
)routing switch (۳سوییچ لیه ●

اههای لیه ● ایرکند ۳داد  را تفسیر یم
۴سوییچ لیه ●

اههای لیه ● ایرکند ۴داد  را تفسیر یم
●Content switch یا Application switch

اههای لیه ● ایرکند ۷ تا ۴داد  را تفسیر یم
یمزایا●

فیلترینگ پیشرفته، نگهداری آیمارها، گزینه های ایمنیتی●



  

Content و Multilayer Switches
یمعایب●

استاندارد یمشخصی ندارند●
ایهای سوییچ های لیه –  بسیار یمتنوع هستند۴ و ۳ویژگ

۴ و لیه ۳تشخیص بین سوییچ لیه ●
بسته به تولید رکننده است●

اههای بالتر● سوییچ های لی
۲یمعمو ًل تا سه برابر گرانتر از سوییچ های لیه ●
ایشود Backboneدر ●  استفاده یم



  

Router  



  

Router
یک تجهیز چند پورت●

هدایت داده بین نود های شبکه●
●LAN و WAN ایرکند  را به هم یمتصل یم

سرعت انتقال و پروتکل های یمتفاوت–
ایرکند (لیه ● )۳در لیه شبکه رکار یم

هدایت داده از یک شبکه یا سگمنت به دیگری●
آدرس دهی یمنطقی●
وابسته به پروتکل●

رکندتر از سوییچ و پل●
اههای لیه ●  و بالتر را دارد۳نیاز به تفسیر داد



  

Router
LANروتر های تکی در ●

ایشوند ۳با سوییچ های لیه ●  جایگزین یم
نکته جالب جدید در یمورد روتر●

در استفاده در اتصال نقاط بزرگ اینترنتی●
دیجیتال رکردن تماس های تلفنی●



  

ایها و کار  هاRouterویژگ
هوشمند●

زیر نظر گرفتن یمحل نود (یمانند سوییچ)●
تعیین رکوتاهترین و سریعترین یمسیر بین دو نود●
ارتباط دو نوع یمتفاوت شبکه●

 های بزرگWAN ها و LANدر ●
اساس ًا به روتر نیاز است●

اجزاء روتر●
اههای ورودی و خروجی، رابط یمدیریت ● پردازنده داخلی، سیستم عایمل، حافظه، درگا



  

روتر های یماژولر●
چندین شکاف●

ایتواند چندین رابط در آن قرار گیرد– یم
روتر های ارزان●

یمختص خانه و دفاتر رکوچک●

 اهاrouter ۲۳-۶شکل 



  

ایها و کار  هاRouterویژگ
وظایف روتر●

اههای یمتفاوت● ارتباط شبک
۳تفسیر آدرس دهی لیه ●
تعیین بهترین یمسیر عبور داده●
یمسیریابی ترافیک●

وظایف اختیاری●

broadcastفیلتر رکردن انتقال ●
فعال رکردن یمحدودیت در ترافیک و ایمنیت●
fault toleranceفراهم رکردن ●
نظارت ترافیک شبکه و رکشف یمشکل●



  

ایها و کار  هاRouterویژگ
اههای شبکه● هدایت داد

●Static routing
ایرکند – یمدیر شبکه یمسیر بین نود ها را یمشخص یم

●Dynamic routing
ایرکند – روتر به صورت خودرکار بهترین یمسیر بین دو نود را یمشخص یم
Routing tableجدول یمسیرها یا –

نصب●
اههای خانگی و دفاتر رکوچک– ساده: در شبک
چالش برانگیز: شبکه قابل گسترش و بزرگ–



  

ایها و کار  هاRouterویژگ

LAN اها در یک شبکه router قرار گیری ۲۴-۶شکل 



  

Routing Protocol
بهترین یمسیر●

رکارآیمد ترین یمسیر بین دو نود●
بسته به:●

 ها بین دو نود hopتعداد –
فعالیت فعلی شبکه–
لینک خارج از دسترس–
سرعت انتقال شبکه–
توپولوژی–

ایشود Routing Protocolبا ●  یمشخص یم



  

Routing Protocol
●Routing Protocol

ارتباط روتر●
جمع آوری وضعیت فعلی شبکه●

انتخاب بهترین یمسیر–
Routing tableساخت –

routing convergence timeزیمان همگرایی روتر یا ●
ایرکند ● زیمانی رکه روتر برای به دست آوردن بهترین یمسیر صرف یم

تغییرات و خرابی های پیش آیمده در شبکه–



  

Distance-Vector: RIP, RIPv2, BGP
●Distance-vector routing protocol

یمحاصبه بهترین یمسیر بر یمبنای فاصله تا یمقصد●
فارکتورها●

–Hop, latency و شرایط ترافیک شبکه 
●RIP یا Routing Information Protocol

 ها بین نود هاستhopتنها فارکتور تعداد ●
 ۱۵یمحدود به –
–Interior routing protocol
رکند و ایمنیت پایین–



  

Distance-Vector: RIP, RIPv2, BGP
●RIPv2

 رکمتر و ایمنیت بیشترBroadcastترافیک ●
ایتواند فراتر رودhop ۱۵از ●  نم
ایگیرد● رکمتر یمورد استفاده قرار یم

●BGP یا Border Gateway Protocol
امهای یمختص ● BGPارتباطات توسط پیغا
ایرکنند ● فارکتورهای زیادی بهترین یمسیر را یمشخص یم
اب برای ترافیک اینترنت)● اهتر (یمناس بسیار پیچید



  

Link-State: OSPF, IS-IS
●Link-state routing protocol

ایگذارند ● روتر های اطلعات را به اشتراک یم
ایرکند و بهترین یمسیر را – هر روتر به طور یمستقل نقشه شبکه را استخراج یم

اینماید انتخاب یم
●OSPF یا Open Shortest Path First

استفاده داخلی یا یمرزی روتر●
 نداردhopیمحدودیت ●
الگوریتم پیچیده برای یمحاسبه بهترین یمسیر●
 OSPFهر روتر ●

ایرکند – یک بانک اطلعاتی از لینک های دیگر روتر های ایجاد یم



  

Link-State: OSPF, IS-IS
●IS-IS یا Intermediate System to Intermediate System

 وضع شدهISOتوسط ●
interior routerروتر های داخلی یا ●
 یمعمول استOSPFرکمتر از ●



  

Hybrid: EIGRP
●Hybrid

ایهای ●  را دارا استdistance-vector و Link-stateویژگ
●EIGRP یا Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

تنها در روتر های سیسکو–
EIGRPیمزایای ●

زیمان همگرایی سریع، سرباز شبکه پایین–
اهتر در پیکربندی  و یمصرف رکمتر – OSPF نسبت به cpuساد
پشتیبانی از چندین پروتکل–
اههای بسیار بزرگ– یمناسب برای شبک



  

Gateways and Other 
Multifunction Devices  



  

Gateways and Other Multifunction Devices
●Gateway

اتافزار شبکه● امافزار و سخ اهای از نر یمجموع
ارتباط دو شبکه نا همگون–

ارتباط دو سیستم با یمعماری، شکل ارتباطی و پروتکل های یمختلف●
اهها● بسته بندی یمجدد داد
اهسازی شده در سرورها، یمیکرورکایمپیوتر ها، تجهیزات ارتباطی، یمین فریم ها● پیاد

ابترین ●  هاgatewayیمحبو
●E-mail gateway, Internet gateway, LAN gateway, Voice/data gateway, Firewall



  

منابع
ایفر● تهیه رکننده و یمترجم: بهراد اسلیم

b.eslamifar@gmail.comپست الکترونیکی: ●
●PersianNetworks اتهای یمن در وب نوش
اتهای شخصی یمن● وب نوش

Network+ Guide to Networksرکتاب ●
Tamara Deanنویسنده: ●
ویرایش پنجم●

http://samsclass.infoسایت ●

ایشود.GFDLحق استفاده، تغییر، و توزیع، تحت یمجوز یمستندات آزاد گنو « » داده، و حتی توصیه یم

http://forum.persiannetworks.com/blogs/tolstoy/
http://www.linuxmotto.ir/
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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