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اهداف

WAN یمشخص کردن استفاده های یمختلف ●
هیهای ● هتهای توپولوژ هنهاWAN تشریح تفاو  به همراه یمعایب و یمزایای آ
هیهای ● هیهای تکنولوژ ، ظرفیت switching، شایمل نوع WAN یمقایسه ویژگ

خروجی، رسانه، ایمنیت و قابل اعتماد بودن
هشهای انتقال و ارتباطات ●  ,PSTN, ISDN شایمل WAN تشریح انواع رو

T/E-Carrier, DSL, Broadband cable, ATM و SONET/SDH
هشهای ارتباط راه دور به یک شبکه●  تشریح رو



  

WAN مقدمات



  

WANمقدمات 
●WAN

هاLANارتباط شبکه در یک فاصله طولنی، برای ارتباط ●
روش انتقال، بسته به نیاز بازار، یمتفاوت است●

هیهای یمعمول ● LAN و WANویژگ
ههها را دیجیتال یمی کندpacket-switche، ۳، پروتکل های لیه host و clientاشتراک یمنابع در ●  داد

هتهای ● WAN و LANتفاو
، توپولوژی، رسانه۲ و ۱روشهای دسترسی در لیه ●
: سیم کشی خصوصی استLANسیم کشی ●
 یمانند یمخابرات)Network service providerها (NSP: عمویمی توسط WANسیم کشی ●



  

●WAN Site
یک یمحل یمشخص (از لحاظ جغرافیایی)●

●WAN Link
 دیگرWAN Site با  WAN Siteارتباط یک ●

WAN و LAN تفاوت میان ارتباطات ۱-۷شکل 



  

WAN توپولوژی ها



  

هیهای  WANتوپولوژ
هیهای ● هتها با توپولوژ LANتفاو

یمنطقه تحت پوشش، تعداد کاربران، فاصله●
ارتباط یمحل ها توسط یک لینک اختصاصی●

 کند تر استLANبسیار از ارتباطات –

هیکند – از تجهیزات ارتباطاتی یمتفاوتی استفاده یم

WANاتصالت ●
۳نیازیمند تجهیزات لیه ●

routerیمسیریاب ها یا –

هیکنند ● از پروتکل هایی که قابل یمسیریابی نیستند پشتیبانی نم
Metro ethernetبه غیر از ●



  

BUS
هر سایت به دو سایت به صورت پشت سرهم یمتصل است●

هر یمحل یا سایت به سایت دیگر برای ارسال یا دریافت داده یمتکی است●
LANتفاوت با توپولوژی ●

 یمتصل استpoint-to-pointیمحل های یمختلف توسط یک لینک –

بهترین استفاده ●
هنهایی که به یک ●  کوچک نیاز دارند WANسازیما

عیب●
یمقیاس پذیر نیست●



  

BUS

WAN برای busتوپولوژی ۲-۷شکل



  

Ring
هر سایت به دو سایت دیگر یمتصل است●

هیگیرد LANیمانند همین توپولوژی در ●  شکل حلقه به خود یم

هتها با همین توپولوژی در ● LANتفاو
هکهای ●  استredundantبر یمبنای لین

هیشود – ههها در صورت قطع شدن یک سایت یمجدد ًا یمسیریابی یم داد

توسعه●
گران و سخت–

بهترین استفاده ●
 یمحل۵ یا ۴اتصال حداکثر –



  

Ring

WAN در ring توپولوژی ۳-۷شکل 



  

Star
 استLAN در starیمانند توپولوژی ●

یک سایت یمرکزی به عنوان نقطه ارتباط●
هرهای یمجزا بین هر دو سایت● یمسی

یمزایا●
هیدهد ● قطع شدن یک ارتباط تنها یک یمحل را تحت تأثیر قرار یم
یمسیر کوتاهتر بین هر دو نقطه از شبکه●

زیمانی که همه نقاط ارتباطی در حال کار باشند–

توسعه●
ساده، هزینه کمتر–

عیب●
هیکند single point of failureسایت یمرکزی به عنوان –  عمل یم



  

Star

WAN برای star توپولوژی ۴-۷شکل



  

Mesh 
استفاده از یمجموع ٔه بزرگی از ارتباطات یمستقیم●

هیرود ● داده یمستقیم ًا از یمبدأ به یمقصد یم
هیتوانند ترافیک را هدایت کنند ● روتر ها به سادگی یم

)fault-tolerantیمقاوم ترین توپولوژی در برابر یمشکل (●
●Full-mesh WAN

هر سایت یمستقیم ًا به سایت دیگر ارتباط دارد●
عیب: هزینه●

●Partial-mesh WAN
کاهش هزینه●



  

Mesh 

partial-mesh WAN و Full-mesh ۵-۷شکل 



  

Tiered
هتها به صورت ● هیشوند ring یا starسای  به هم یمتصل یم

هیشوند ● در سطوح یمختلف به یکدیگر یمتصل یم
هیشوند ● نقاط اتصال در سطوح یمختلف سازیماندهی یم

هیگیرند – هههای سلسله یمراتبی شکل یم به صورت گرو

انعطاف●
هیشود ، عملیاتی است● اجازه هر گونه تغییری داده یم
نیاز به دقت در یمسایل :●

یموقعیت یمکانی، ساختار استفاده و پتانسیل رشد –



  

Tired WAN



  

PSTN



  

PSTN
●PSTN  یا Public Switched Telephone Network

هیدهند● شبکه خطوط و تجهیزاتی که سرویس تلفن را ارائه یم
●POTS یا plain old telephone service
هیشود ● تمایمی سیستم تلفن را شایمل یم
اساس ًا: ترافیک آنالوگ●
هیشود ● هههای دیجیتال ، توسط کایمپیوتر کنترل یم ایمروزه: داد

Dial-upارتباطات ●
هیشود ● همچنان استفاده یم
هیکند ● یمودم کایمپیوتر را به یک شبکه راه دور یمتصل یم

 کنید تا ارتباط برقرار شود Dial–همیشه برقرار نیست  شما باید –



  

PSTNاجزای 
هیتواند انجام دهد (بخش قدیمی شبکه)● انتقال دیجیتال را نم

نیاز به یمودم دارد تا دیجیتال را به آنالوگ و بالعکس تبدیل نماید●

هیکند ● سیگنال یمسیر بین دو یمودم را طی یم
در بستر شبکه سرویس دهنده●

Central Office یا همان COشایمل –

هیشوند – سیگنال ها یمجدد ًا به دیجیتال تبدیل یم

●CO یا Central office
هیکنند terminateجایی که شرکت تلفن خط ها را ●  یم
هیکند ● تماس ها را بین نقاط یمختلف سوییچ یم



  

 در فاصله طولینیDialup یک ارتباط ۷-۷شکل 



  

●Local loop  یا یمایل آخر 
COبخشی از ارتباط یمحل اقایمت، یمتصل به نزدیکترین ●

هیشود ،حایمل سیگنال آنالوگ– از سیم یمسی استفاده یم
)FTTH یا fiber to the homeبعضی شهر ها فیبر تا خانه دارند (–

PSTN بخشی از local loop ۸-۷شکل 



  

PSTN
●Demarcation point

local loopپایان ●
پایان یمسؤولیت سرویس دهنده●
همها در ● هیکنند (NIUسی )terminate خاتمه پیدا یم

–Network interface unit

PSTNیمزایای استفاده از اینترنت ●
هنقیمت● در دسترس بودن در همه جا، سادگی استفاده، ارزا

PSTNیمعایب ●
هیشود Circuit switchingهمیشه کمی ●  استفاده یم
ایمنیت یمحدود●
 کیلو بیت)۵۶کند است (حداکثر●



  

X25 و Frame Relay



  

X.25 و Frame Relay

حذف کردم!؟



  

X.25 و Frame Relay

کیکند framerelay که از WAN یک ۹-۷شکل   استفاده م



  

ISDN



  

ISDN
PSTNانتقال دیجتال داده بر روی ●
۱۹۹۰زیمان رونق: دهه ●

WANاتصال چند یمحل ●
انتقال سیگنال های داده و صدا–

network و data link و physicalدر لیه ●
●Signaling, framing, connection setup و termination, routing, flow control, error 

detection و correction

 تکیه داردPSTNبر شبکه ●
dialupاتصال اختصاصی و یا ●

 یمنحصرا بر روی انتقال دیجیتال تکیه داردdialupحالت ●



  

ISDN
یک خط تکی●

همزیمان: دو خط صدا و اتصال داده●

دو نوع کانال●
●B channel یا bearer

–Circuit switching کیلوبیت۶۴ برای صدا ، تصویر 

●D channel یا data
–Packet switching کیلوبیت۶۴  یا۱۶ برای اطلعات تماس  

●BRI (Basic Rate Interface) connection
●PRI (Primary Rate Interface) connection



  

● BRI: two B channels, one D channel (2B+D)
● B channels treated as separate connections

– Carry voice and data
● Bonding

● Two 64-Kbps B channels combined
– Achieve 128 Kbps

 BRI یک لینک ۱۰-۷شکل 



  

● PRI: 23 B channels, one 64-Kbps D channel (23B+D)

● Separate B channels independently carry voice, data
● Maximum throughput: 1.544 Mbps

● PRI and BRI may interconnect

PRI یک لینک ۱۱-۷شکل 



  

T-Carriers



  

T-Carrier
●T1 ها وT1-fractionalو T3 ها
عملیات در لیه فیزیکی●
هیشود ● یک کانال به چندین کانال تقسیم یم

هیشود Time division multiplexing یا TDMاز ●  در زوج سیم استفاده یم

رسانه●
سیم تلفن، فیبر نوری، ارتباطات بی سیم●



  

 هاT-carrierانواع 

انواع زیادی یموجود است●
هبترین ها ●  هستندT3 و T1یمحبو
 یمورد استفاده استE1در ایران ●

کیاهای ۱-۷جدول   Carrier ویژگ



  

 هاT-carrierانواع 
T1نوع ●

 کانال صدا یا داده ۲۴●
1.544Mbps برابر throughputحداکثر ●

●T3
45Mbps– کانال داده یا صدا  حداکثر توان ۶۷۲●

 ها به سطح سیگنال وابسته اندT-carrierسرعت ●
هیهای سیگنال الکتریکی در لیه فیزیکی● ویژگ
●DS0 یا Digital Signal 0 سطح

یک کانال صوت، داده–



  

 هاT-carrierانواع 
T1استفاده ●

Branch officeاتصال ●
 هاISPها ،COارتباطات شرکت های یمخابرات، ●

T3استفاده ●
نیاز به بستر داده سریع، تجاری●

●T3 هعتر از و گرانتر  T1 بیست و هشت بار سری
 برطرف شودT1یممکن است نیاز با چندین ●

 هزار تویمان)۹۰ تلفن: چهاریمیلیون ودیعه،یماهی E1 بسته به یمنطقه یمتفاوت است (T1هزینه ●
●Fractional T1

هلها را یمورد استفاده قرار یمی دهند● تعدادی از کانا



  

 هاT-carrierقیمت 

؟



  

T-carrierاتصالت 
هتافزار های ارتباطی دارندT-carrierخطوط ●  نیاز به سخ

در یمحل یمشتری، ابزار سوییچینگ●
خریداری شده یا اجاره ای ●

throughput بسته به بازدهی یا T-carrierخطوط ●
هههای یمتفاوتی نیاز دارد● به رسان



  

T-carrierاتصالت 
سیم کشی●

خطوط تلفن●
 سیم یمسیSTP یا UTPاستفاده از سیم کشی –
هیشود STPبرای یک ارتباط تمیز –  پیشنهاد یم

 و فیبر نوریMicrowaveکابل کواکسیال، ●
●T1 ای که از STP هیکند هر  فیت نیاز به تکرار کننده دارد۶۰۰۰ استفاده یم
T1چندین ●

 و فیبر نوریMicrowaveکابل کواکسیال، –

●T3 به Microwave و فیبر نوری نیاز دارد 



  

●Smart jack
هیکند terminate را T-carrierزوج سیم ●  یم

)demarcatio point یمشتری  (demarcدر –
در داخل یا خارج از ساختمان–

نقطه نظارتی ارتباط●

T1 smart jack یک ۱۲-۷شکل 



  

T-carrierاتصالت 
●CSU/DSU

●Channel Service Unit/Data Service Unit
تو تجهیز یمجزا●
ترکیب شده در یک تجهیز یمستقل●

–Interface card

 در یمحل یمشتریT1نقطه اتصال خطوط ●

●CSU
هیکند ● تریمینیشن سیگنال دیجتال را فراهم یم
)Integrityاطمینان از تمایمیت ارتباط (●



  

T-carrierاتصالت 

●DSU
هیتواند آن را تفسیر کند (و LAN به فریم هایی که T-carrierتبدیل فریم ها ●  یم

بالعکس)
termination به تجهیزات T-carrierاتصال خطوط ●
 داخلیMultiplexorیک ●

CSU/DSU یک  ۱۳-۷شکل 



  

T-carrierاتصالت 

T-carrierخطوطی ورودی ●
هیکند ● هلهای ادغام شده را جدا یم یمالتی پلکسر کانا

T-carrierخطوط خروجی ●
هیکند LANیمالتی پلکسر چندین سیگنال ●  را با یکدیگر ادغام یم

 point-to-point T-carrier یک ارتباط ۱۴-۷شکل 



  

T-carrierاتصالت 
Terminalتجهیزات ●

سوییچ، روتر، پل●
بهترین گزینه: روتر و یا سوییچ لیه سه و بالتر●

 را دریافت کندCSU/DSUسیگنال های –
ترجمه پروتکل لیه سه را انجام دهد–
هه سمت یمقصد هدایت نماید– داده ب

●CSU/DSU یممکن است در داخل روتر یا سوییچ تعبیه شده باشد
کارت های توسعه●
پردازش سیگنال سریعتر، کارایی بهتر●
هنتر، نگهداری ساده تر● ارزا



  

T-carrierاتصالت 

router توسط یک LAN به یک T-carrier ارتباط یک ۱۵-۷شکل 



  

DSL



  

DSL
●DSL یا digital subscriber line

هیکند PSTNبر روی شبکه ●  عمل یم
هیکند T1 و ISDNیمستقیم ًا با سرویس های ●  رقابت یم
 نزدیک باشیدCOدر همه نواحی در دسترس نیست، باید به ●
هیکند ● از چندین کانال داده و صدا پشتیبانی یم

در یک خط سیگنال–

هیکند – هیشود استفاده یم از فرکانس های بالتر که شنیده نم

هیکند● از تکنیک های پیشرفته یماژولسیون داده استفاده یم
هیدهند – هیهای سیگنال حایمل را تغییر یم سیگنال های داده ویژگ

یماژولسیون فاز و دایمنه –



  

DSLانواع 
●xDSL به انواع یمدل های DSL هیگردد  بر یم

●ADSL, G.Lite, HDSL, SDSL, VDSL, SHDSL

 یموجود استDSLدو دسته بندی ●
●Symmetrical و Asymmetrical

●Downstream
هیشود ● هههای از سمت سوییچینگ به سمت یمشتری ارسال یم داد

●Upstream
هههای که از سمت یمشتری به سمت سرویس دهنده جریان دارد● داد



  

DSLانواع 
هیتواند یمتفاوت باشدUpstream و Downstreamنرخ بازدهی ●  یم

●Asymmetrical
 بیشتر در یک یمسیرthroughputخروجی یا –
 استupstream بیشتر از downstreamخروجی –

بهترین استفاده: کنفرانس های ویدیویی و وب گردی–

●Symmetrical
Upstream و Downstreamظرفیت یمساوی در –
HDSL, SDSL,SHDSLیمانند: –

بهترین استفاده: دانلود و آپلود داده در حجم یمشخصی از داده–



  

DSLانواع 

DSLتفاوت انواع ●
تکنیک های یماژولسیون داده●
ظرفیت●
یمحدودیت فاصله●
PSTNاستفاده از ●

DSL مقایسه اینواع ۲-۷جدول 



  

DSLاتصالت 

●ADSL یمعمول ترین استفاده خانگی 
DSLانتقال توسط یمودم ●

یمودم داخلی و یا خارجی–
هیکند – اسپلیتر صدا و سیگنال داده را جدا یم
یممکن از به سوییچ یا روتر یمتصل شود–

 DSL یک مودم ۱۶-۷شکل 



  

DSLاتصالت 
●ADSL

هیکند localloop سیگنال های یماژوله شده را به DSLیمودم ●  هدایت یم
هیشوند UTPسیگنال ها بر روی چهار زوج سیم –  ارسال یم
هیشود ۱۸۰۰۰فاصله زیر –  فیت: سیگنال با دیگر سیگنال های یماژوله شده ادغام یم

تجهیزات راه دور ●
هیکند – اسپلیتر سیگنال های داده را از سیگنال های صدا جدا یم
هیشود DSL Access Multiplexer یا DSLAMدرخواست به –  فرستاده یم
هیشود backboneسیگنال های داده به –  اینترنت ارسال یم



  

DSLاتصالت 

ADSL یک اتصال ۱۷-۷شکل 



  

DSLاتصالت 
DSLرقبای ●

●T1, ISDN, Broadband cable

DSLنصب ●
سخت افزار، هزینه دسترسی یماهانه●

هنتر از ISDNکمی ارزان از – T1 و بسیار ارزا

DSLیمعایب ●
در همه جا در دسترس نیست●
 کمتر استbroadband cable آن از Upstreamبازدهی ●



  

Broadband cable



  

Broadband cable
گزینه ارتباطی کمپانی های کابلی●
براساس کابل کسی کواکسیال سیگنال های تلویزیونی●

حداکثر سرعت در تئوری●
–150Mbps Downstream, 10Mbps upstream

انتقال واقعی●
–10Mbps Downstream , 2Mbps Upstream
انتقال یمحدود –
اتصال فیزیکی اشتراکی–

بهترین استفاده●
هههای شبکه● وب گردی و دانلود داد



  

Broadband cable
زیر ساخت یمورد نیاز●

●HFC یا hybrid fiber-coax
فیبر نوری گران قیمت با پشتیبانی از فرکانس بال–
ارتباط کمپانی کابلی به نود ها–
یمحلی نزدیک به یمشتری–

●Cable drop
اتصال نود به یمحل اقایمت یمشتری–
فیبر نوری یا کابل کواکسیال–

ایجاد یک اتصال اختصاصی●
هیکنند ● تعداد زیادی از یمشترکین خروجی خط یمحل را به اشتراک استفاده یم



  

Broadband cable

Cable infrastructure ۱۹-۷شکل 



  

  ATM
Asynchronus Transfer Mode



  

 ATM
هیکند Data linkدر لیه ●  فعالیت یم

asynchronousروش ارتباطی غیر همزیمان ●
هیشود ● هتهای شروع و پایان ارسال یم هر فریم با بی

 یمنحصر به فردframingتکنیک ●

اندازه بسته های ثابت●
هیکندethernet را از ATMچیزی که ●  جدا یم
●Packet یا Cell

header بایت ۵ بایت داده به علوه ۴۸–



  

SONET (Synchronous Optical 
Network)



  

SONET
چهار ویژگی بارز●

هیتواند ادغام شود● با بسیاری از تکلنولوژی های دیگر یم
نرخ انتقال داده سریع●
حذف و اضافه کردن ساده یک لینک●
fault toleranceدرجه بالیی از ●

●Synchronous
هیشوند ● داده یمنتقل شده، توسط نود ها در یک الگوی زیمانی دریافت یم



  

SONET

SONET ring یک ۲۰-۷شکل 



  

SONET
●Fault tolerance

توپولوژی رینگ دوبل بر روی فیبر نوری●

●SONET ring
شروع و پایان در یمجموعه تجهیزات سرویس دهنده است●
ring به صورت WAN siteاتصال چندین ●
اتصال توسط تجهیزات چندین سرویس دهنده ●

–Fualt tolerance بیشتر 

خاتمه پیدا کردن در یمالتی پلکسر سرویس دهنده و یمنطقه یمشتری●
sonet ringحذف و اضافه کردن ارتباط جدید در –



  

SONET

SONET connectivity ۲۱-۷شکل 



  

SONET

نرخ انتقال●
 استoptical carrier یا OCوابسته به سطح ●

Table 7-3 SONET OC levels



  

SONET
ههسازی● پیاد

هتهای بزرگ● شرک
هنها از هم زیاد است● هتهایی که فاصله آ شرک

ارتباط یمناطق شهری و کشوری–

●ISP
تضمین دسترسی یمطمئن و با کیفیت به اینترنت–

شرکت های یمخابرات●
 هاCOارتباط –

قیمت: گران●



  

SONET
● OC1 51.84 Mbps $ 10,000- $20,000 /month

● OC3  155.52 Mbps $ 30,000- $50,000 /month

● OC24 1.244  Gbps over $100,000 /month

● OC255 13.21 Gbps costs are extremely high



  

WANمقایسه تکنولوژی های 

WAN مقایسه تکلنولوژی اهای ۴-۷جدول 



  

Remote connectivity
اتصال از راه دور



  

Remote conncetivity
●Dialup
●VPN
●Remote desktop



  

Dialup networking



  

Remote access server

کیشویند remote access server کلینت اها به کمک ۲۲-۷شکل   متصل م



  

 Remote desktop
شرح●

 در ویندوزremote desktop فعال کردن ۲۴-۷شکل 



  

Remote desktop

remote desktop استفاده از ۲۵-۷شکل 



  

VPN



  

VPN
هنوز یمطلب یمستند نشده است●



  

منابع
هیفر● تهیه کننده و یمترجم: بهراد اسلیم

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

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

http://samsclass.infoسایت ●

هیشود.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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