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روشهاي انتقال اطﻼعات در زير ساخت شبكه

سو ئيچينگ مداري و سو ئيچينگ پيام

سو ئيچينگ مداري )(Circuit Switching
سوئيچينگ پيام ) (Message Switching
سوئيچينگ بسته و سلول )(Packet Switching / Cell Switching

 :aسوئيچينگ مدار  :bسوئيچينگ پيام

Public Circuit Switched Network

١

Circuit Establishment

Circuit Switch Elements

سوئيچينگ مداري
♦ لزوم برقراري اتصال فيزيكي بين مبدأ و مقصد جهت انتقال اطﻼعات
♦ نياز به زمان قابل توجهي براي برقراري ارتباط بين فرستنده و گيرنده
♦ عدم امكان برقراري ارتباط توسط ماشينهاي ديگر با دو ماشين فرستنده و گيرنده هنگام
اشغال بودن كانال توسط دو ماشين

سوئيچينگ پيام
♦ صرف ًا مختص انتقال دادههاي ديجيتال است ،
♦ هر ايستگاه يك اتصال دائمي و “هميشه وصل” با مركز سوئيچ خود دارد .مركز سوئيچ
يك كامپيوتر با تعداد زيادي پورت ديجيتال ورودي/خروجي است كه داراي حافظة
اصلي و حافظة جانبي ميباشد.
♦ هر ايستگاه به محض آنكه تمايل به ارسال داشته باشد با اضافه كردن اطﻼعات ﻻزم به
ابتداي دادهها  ،آنرا در قالب يك “پيام” تحويل مركز سوئيچي كه به آن متصل است

سوئيچينگ پيام
♦ اطﻼعاتي كه به ابتداي پيام اضافه ميشود شامل آدرس گيرنده و آدرس فرستندة پيام
است
♦ مركز سوئيچ موظف است  ،پيام را كامﻼً دريافت كرده و آنرا در حافظه خود ذخيره
كند .سپس بر اساس آدرس گيرنده  ،كانال مناسب خروجي را براي آن انتخاب كرده و
آنرا به سمت مركز سوئيچ بعدي هدايت ميكند تا نهايتاً با تكراراين روند  ،پيام به
ايستگاه مقصد برسد

ميدهد؛ )خواه گيرندة پيام آماده و آزاد باشد و خواه مشغول(.

سوئيچينگ پيام

سوئيچينگ پيام
♦ هيچ ايستگاهي مجبور نيست قبل از ارسال پيام  ،اقدام به برقراري يك مسير فيزيكي
نمايد و به محض آماده شدن داده ها براي ارسال  ،آنها را به سوي مركز سوئيچ متصل
به آن  ،ارسال ميكند و بنابراين زمان “تنظيم مسير فيزيكي” كه بسيار وقتگير است ،
حذف خواهد شد.
♦ كانال بين دو ايستگاه اشغال نخواهد شد و تمام ايستگاهها ميتوانند براي يكديگر پيام
بفرستند.
♦ اگر دو پيام از دو ايستگاه متفاوت براي يك ايستگاه واحد ارسال شود  ،پس از
دريافت و نگهداري در حافظة مركز سوئيچ  ،به ترتيب براي آن ايستگاه ارسال خواهد
شد.
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♦ اين روش يك عيب اساسي دارد “ :عدم محدوديت طول پيام” لذا:اشكاﻻت عمدة زير
پديد ميآيد:
 -١هر مركز سوئيچ بايد فضاي حافظه بسيار زيادي داشته باشد حتي ممكن است بدليل
عدم محدوديت روي طول پيام  ،مركز سوئيچ در لحظاتي با كمبود حافظه مواجه شده
و مجبور شود از فضاي حافظة جانبي )مثل ديسك سخت( استفاده كند كه سرعت
انتقال پيام را از مبدأ به مقصد  ،بشدت كاهش خواهد داد.

سوئيچينگ پيام
 -٢در صورت بروز حتي يك بيت خرابي در پيام )ناشي از خطاي كانال(  ،حجم بسيار
زيادي از دادهها بايد مجدد ًا ارسال شوند.
 -٣چون هر مركز سوئيچ موظف است كل پيام را دريافت كرده و سپس آنرا به كانال
مناسب هدايت نمايد  ،لذا تاخير رسيدن پيام زياد خواهد شد  ،چراكه اگر زمان
دريافت يك پيام بزرگ  tثانيه باشد و در مسير بين مبدأ و مقصد  nمركز سوئيچ واقع
شده باشد  ،كل تاخير معادل  n*tخواهد بود.
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سوئيچينگ بسته وسلول

سوئيچينگ بسته وسلول

♦ آنرا به قطعات كوچكتري به نام “بسته” تقسيم كرده و ضمن اضافه كردن اطﻼعات

♦ در سوئيچهاي  ATMهر بسته دقيق ًا  ٥٣بايت است كه از اين  ٥٣بايت  ٤٨،بايت داده

ﻻزم براي بازسازي اصل پيام به هر بسته  ،آنها را بطور جداگانه به مركز سوئيچ ارسال

و  ٥بايت سرآيند محسوب ميشود .به دليل اندازة كوچك و ثابت اين بسته ها به آنها

كند.

سلول گفته ميشود.

♦ مجموع تاخير در روش سوئيچ بسته كمتر از روش سوئيچ پيام خواهد بود
♦ در اين روش با توجه به محدود بودن طول هر بسته  ،او ًﻻ فضاي حافظة مورد نياز

♦ در اين روش نرخ ارسال و دريافت بسيار باﻻ و نرخ خرابي سلولها بسيار پايين است و
معمو ًﻻ از فيبرهاي نوري استفاده ميشود.

براي هر مركز سوئيچ قابل تخمين و قابل تأمين خواهد بود .ثاني ًا در صورت بروز
خرابي در يك بسته فقط بخش ناچيزي از كل پيام خراب شده و ارسال مجدد خواهد
شد

Packet Switching
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شبكه هاي داده گرام

Datagram Diagram

Virtual Circuit Diagram

سوئيچينگ بسته

شبكه هاي مدارمجازي

٢٢

زمانبندي تأخير در روشهاي سوئيچنگ پيام و بسته

D

C

B
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مقايسه دو روش سوئيچينگ پيام وبسته /سلول
♦ مجموع تأخير كمتر در روش سوئيچينگ بسته نسبت به روش سوئيچينگ پيام
♦ نياز به فضاي حافظه كمتر و قابل تأمين در هر مركز سوئيچ در روش سوئيچينگ بسته
♦ عدم تأثير خرابي يك بسته در كل پيام ارسالي و نياز به ارسال مجدد فقط همان بسته

D
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طول بسته ها در شبكه
♦ در اينترنت ارسال بسته هاي با حداكثر  ٦٤كيلو بايت امكان پذير است ولي در راه قبل
از هدايت آنها طبق مكانيزمي به بسته هاي كوچكتر مي شـكنند كـه سـربار پردازشـي
زيادي توليد مي كند.
♦ بسته هاي كنترلي طول حدود  ٤٠بايت دارند.

طراحي شبكه – مسائلي كه در طراحي نقش دارند
♦ اولين مسئله چگونگي ارسال و دريافت بيتهاي اطﻼعات بصورت يك سيگنال
الكتريكي  ،الكترومغناطيسي يا نوري است ،بسته به اينكه آيا كانال انتقال سيم مسي ،
فيبر نوري  ،كانال ماهوارهاي يا خطوط مايكروويو است .بنابراين تبديل بيتها به يك
سيگنال متناسب با كانال انتقال يكي از مسائل اولية شبكه به شمار ميرود.

♦ بسته هاي با طول كمتر از  ٥٧٦بايت بدون هيچ تغييري در شبكه ارسال مي شوند.
♦ در شبكه اترنت اندازه حداكثر داده قابل انتقال  ١٥٠٠بايت است

طراحي شبكه – مسائلي كه در طراحي نقش دارند
♦ مساله دوم ماهيت انتقال است كه مي تواند به يكي از سه صورت زير باشد:
– ارتباط يكطرفه ) يك طرف هميشه گيرنده و طرف ديگر هميشه فرستنده(.
)(Simplex
– ارتباط دوطرفة غيرهمزمان ) هر دو ماشين هم ميتوانند فرستنده يا گيرنده باشند
ولي نه بصورت همزمان  ،بلكه يكي از طرفين ابتدا ارسال ميكند  ،سپس ساكت
ميشود تا طرف مقابل ارسال داشته باشد( )(Half Duplex
– ارتباط دو طرفه همزمان ) مانند خطوط مايكروويو ( ) (Full Duplex

طراحي شبكه – مسائلي كه در طراحي نقش دارند
♦ مساله سوم مسئلة خطا و وجود نويز روي كانالهاي ارتباطي است بدين معنا كه ممكن
است در حين ارسال دادهها بر روي كانال فيزيكي تعدادي از بيتها دچار خرابي شود؛
چنين وضعيتي كه قابل اجتناب هم نيست بايد تشخيص داده شده و داده هاي فاقد
اعتبار دور ريخته شود و مبدأ آنها را از نو ارسال كند.
♦ مساله چهارم  :بهترين مسير و هدايت بسته ها با توجه به اينكه در شبكه ها ممكن
است مسيرهاي گوناگوني بين مبدأ و مقصد وجود داشته باشد؛ بنابراين پيدا كردن
بهترين مسير و هدايت بسته ها  ،از مسائل طراحي شبكه مي باشد؛

طراحي شبكه – مسائلي كه در طراحي نقش دارند
♦ مساله پنجم بازسازي پيام ،ممكن است يك پيام بزرگ به واحدهاي كوچكتري تقسيم
شده و از مسيرهاي مختلفي به مقصد برسد بنابراين بازسازي پيام از ديگر مسائل شبكه
به شمارميآيد.
♦ مساله ششم حفظ هماهنگي بين مبدأ و مقصد ،ممكن است گيرنده به دﻻيلي نتواند با
سرعتي كه فرستنده بسته هاي يك پيام را ارسال ميكند ،آنها را دريافت كند  ،بنابراين
طراحي مكانيزمهاي حفظ هماهنگي بين مبدأ و مقصد ازديگر مسائل شبكه است.
♦ مساله هفتم ازدحام  ،تداخل و تصادم ،چون ماشينهاي فرستنده و گيرندة متعددي در
يك شبكه وجود دارد مسائلي مثل ازدحام  ،تداخل و تصادم در شبكه ها بوجود ميآيد
كه اين مشكﻼت بهمراه مسائل ديگر بايد درسخت افزار و نرم افزار شبكه حل شود.
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اصول طراحي شبكه
♦ طراح يك شبكه بايد تمام مسائل شبكه را تجزيه و تحليل كرده و براي آنها راه حل
ارائه كند ولي چون اين مسائل داراي ماهيتي متفاوت از يكديگر هستند  ،بنابراين
طراحي يك شبكه بايد بصورت “ﻻيه به ﻻيه” انجام شود و مبتني براصول زير است:
♦ هر ﻻيه وظيفه مشخصي دارد و طراح شبكه بايد آنها را به دقت تشريح كند.
♦ هرگاه سرويسهايي كه بايد ارائه شود از نظر ماهيتي متفاوت باشد  ،بايد ﻻيه به ﻻيه و
جداگانه طراحي شود.
♦ وظيفه هر ﻻيه بايد با توجه به قراردادها و استانداردهاي جهاني مشخص شود.

مفاهيم كلي:

اصول طراحي شبكه
♦ تعداد ﻻيه ها نبايد آنقدر زياد باشد كه تمايز ﻻيه ها از ديدگاه سرويسهاي ارائه شده
ت يك ﻻيه  ،پيچيده و
نامشخص باشد و نه آنقدر كم باشد  ،كه وظيفه و خدما 
نامشخص شود.

خود محاوره مي كند.

♦ در هر ﻻيه جزئيات ﻻيه هاي زيرين ناديده گرفته ميشود و ﻻيه هاي باﻻيي بايد در يك
روال ساده و ماجوﻻر از خدمات ﻻية زيرين خود استفاده كنند.
♦ بايد مرزهاي هر ﻻيه به گونه اي انتخاب شود كه جريان اطﻼعات بين ﻻيه ها  ،حداقل
باشد.

لزوم طراحي ﻻيهاي

پروتكل ) :(Protocolمجموعه قواعد و قوانين بكار رفته در هر ﻻيه كه با ﻻيه نظير

كاهش پيچيدگيهاي طراحي

پردازشهاي همتا ) :(peer processتمام اجزاء موجود در ﻻيه هاي يكسان در
ماشينهاي مختلف

٣٢

مفاهيم كلي:

معماري شبكه network architecture

♦ واسط ) :(interfaceبين هر دو ﻻيه مجاور يك واسط هست كه عمليات و خدمات
پايه اي كه ﻻيه زير ين به باﻻيي مي دهد را تعريف مي كند
♦ سرويس) : (Serviceخدمات پايه اي كه ﻻيه زير ين به باﻻيي مي دهد
♦ معماري شبكه )  : (network architectureمجموعه پروتكلهاي حاكم بر كل
ﻻيه و ﻻيه ها

ﻻيهها ،پروتكلها واسطها

The philosopher-translator-secretary
architecture

مدلهاي مرجع
آشنايي با چند نمونه از معماري هاي شبكه
بر اساس سازمان استانداردهاي جهاني ISO
 ٢نمونه مهم از معماري هاي شبكه عبارتند از:
 مدل مرجع OSI
 مدل مرجع TCP/IP

٣۵

۶

٣۶

ﻻيههاي مدل مرجع OSI(Open System
)Interconnection

روند ارسال و دريافت اطﻼعات در مدل OSI
فرستنده

گيرنده
هفت ﻻيه

OSI

H6

H6

H5

H5
H4

H4
H3
H2

H2

T2

T2

محيط ارسال
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An exchange using the OSI model

نقطه دسترسي به سرويس) (SAP
Service Access Point

♦ سرويس ارائه شده ﻻيه از طريق نقاط دسترسي به سرويس ) (SAPدر اختيار ﻻيه
باﻻتر قرار ميگيرد.
♦ هر نقطه دسترسي به سرويس در مدل ﻻيهاي داراي آدرس مشخص و معيني ميباشد.
– مثال  :١شبكه تلفن
• نقاط دسترسي به سرويس همان پريزهاي تلفن است
• شماره تلفن نيز آدرس نقطه دسترسي به سرويس تلفن ميباشد
– مثال  :٢در سيستم عامل يونيكس

• نقاط دسترسي به سرويس ،سوكت ميباشند
• آدرس نقاط دسترسي به سرويس همان شماره سوكتها هستند.

٧

H3

Simplified Network Architecture

Standardized Protocol Architectures

Layer Specific Standards

مرز مشترك ﻻيه ها

رابطه سرويس وپروتكل

Packet exchange

رابطه بين سرويس و پروتكل

Layer of Networking Process

مدل مرجعOSI
♦ براي آنكه طراحي شبكه سليقه اي نشود موسسه استاندارد  OSIمدل  ٧ﻻيه اي
پيشنهاد كرد كه مدل مرجع . OSI
♦ در ابتداي دهه  ٨٠معرفي شد.
♦ در سال  ١٩٩٥تجديد نظر شد.
♦ سيستم باز  :در يك شبكه باز تمام ماشينها فارغ از تضادهاي سخت افزاري و نرم
افزاري با پايبندي به يك مدل مرجع و توافق بر سر مجموعه اي از استانداردهاي
مستقل با يكديگر تبادل اطﻼعات داشته باشد.

٨

ﻻيه فيزيكي Physical layer

ﻻيه فيزيكي Physical layer
وظيفه ارسال بيتهاي خام)پردازش نشده( بر روي كانال ارتباطي و حصول اطمينان از ارسال
درست بيت مورد نظر)(parity
سواﻻت مطرح
• چند ولت نشانگر  ١و يا  ٠هست؟
• تعداد پايه هاي اتصال دهنده؟
• خط يك طرفه هست يا  ٢طرفه؟
• چگونه ارتباط بر قرار و قطع مي شود؟

ﻻيه فيزيكي Physical layer

ﻻيه پيوند دادهها Data link layer
اين ﻻيه وظيفه تبديل وسايل انتقال اطﻼعات خام به كانال ارتباطي
بدون خطا از ديد ﻻيه شبكه را بر عهده دارد و حاوي زير ﻻيه خاصي به نام
زير ﻻيه دستيابي شبکه  MACميباشد.


قاب بندي داده ها و قاب تصديق

Check sum 
Flow Control
۵٢

ﻻيه پيوند دادهها Data link layer

٩

ﻻيه پيوند دادهها Data link layer

ﻻيه شبكه Network layer

ﻻيه پيوند دادهها

اين ﻻيه وظيفه كنترل زير شبكه و همچنين چگونگي هدايت
بستههاي اطﻼعاتي را از مبدأ به مقصد بر عهده دارد.
 مسير يابي ايستا
 مسير يابي پويا
 كنترل ازدحام )(congestion
 امكان اتصال شبكه هاي ناهمگن )متفاوت در طول بسته ها ،
آدرس دهي  ،پروتكل(

ﻻيه شبكه Network layer

ﻻيه شبكه Network layer

End-to-end delivery

ﻻيه انتقال Transport layer
وظيفه اصلي اين ﻻيه دريافت داده از ﻻيه باﻻتر و در صورت نياز
شكستن آن به اندازههاي كوچكتر ،فرستادن آنها به ﻻيه شبكه و اطمينان
حاصل كردن از اينكه دادهها بطور صحيح به طرف مقابل ميرسد.
 اتصال مستقل بين پردازشهاي متناظر ميزبان مبدا و مقصد
 اگر ايجاد ونگهداري اتصاﻻت در سطح ﻻيه شبكه گران باشد ﻻيه
انتقال چند اتصال را از يك اتصال در ﻻيه شبكه عبور مي دهد
 اگر نياز به باﻻ بردن توان عملياتي باشد اين ﻻيه چند اتصال را در
ﻻيه شبكه ايجاد مي كند

١٠

ﻻيه انتقال Transport layer

ﻻيه انتقال Transport layer

 تعيين نوع خدمات )اتصال گرا  ،بدون اتصال(
 كنترل جريان بين ميزبانها  ،كنترل ازدحام
 كنترل مجدد خطا
 شماره گداري بسته هاي تيكه تيكه شده و باز سازي آنها
 حفظ ترتيب بسته ها بر اساس شماره آن

Reliable end-to-end delivery of a message

ﻻيه انتقال Transport layer

ﻻيه جلسه Session layer

ﻻيه جلسه Session layer

اين ﻻيه به كاربران در ماشينهاي مختلف اجازه ميدهد كه جلساتي را بين

مديريت نشانه :به اين معناست كه دو طرف از تداخل اعمال مهم جلوگيري مي كنند.

خودشان برقرار كنند و خدمات گوناگوني مانند كنترل گفتگو و مديريت
نشانه و همگامسازي را نيز ارائه ميدهد.

همگام سازي :همگام سازي كمك ميكند كه در هنگام ارسال يك فايل بزرگ ،پس از
ازكار افتادن و بروز مشكل ،انتقال دوباره از آخرين نقطه كنترلي ،تكرار گردد.

مديريت كنترل گفتگو :چون امكان انتقال يك طرفه و يا  ٢طرفه وجود دارد
در صورتي كه ترافيك فقط در يك جهت در هر زمان ممكن باشد اين ﻻيه
جساب نوبت ها را نگه مي دارد.

١١

ﻻيه جلسه Session layer

ﻻيه جلسه Session layer

ﻻيه جلسه Session layer

ﻻيه نمايشPresentation layer

براي اينكه كامپيوتر هاي با ساختارهاي مختلف بتوانند با هم ارتباط
داشته باشند.اين ﻻيه به قواعد و معناي اطﻼعات فرستاده شده مربوط
ميشود.
اطﻼعاتي كه در كامپيوترهاي مختلف هست به شكل هاي مختلف
ممكن است باشد)اسكي،ابسيديك( براي ممكن سازي ارتباط بين آنها
بايستي ساختار دادهاي به شكل مجرد تعريف و براساس يك استاندارد
كد گذاري به روي خط ارسال كرد .مديريت تجريد ساختار دادهاي و
تبديل نمادهاي مورد استفاده يك كامپيوتر به نمادهاي مورد استفاده
شبكه بوسيله اين ﻻيه انجام مي شود

ﻻيه كاربرد Application layer
 اين ﻻيه شامل پروتكل هاي گوناگوني ميباشد كه مورد نياز
عموم كاربران است.
 از آنجا كه در كل شبكه پايانه هاي ناسازگار زيادي وجود دارند و از
طرفي اگر همه آنها با يك نرم افزار مثﻼ يك ويراستار كار كنند
ناسازگاري هاي عميقي بوجود خواهد آمد .براي رفع اين ناسازگاري
پايانه مجازي شبكه تعريف مي شود كه همه كاربران شبكه با آن پايانه
مجازي كار مي كنند .نرم افزارهاي ﻻزم براي كار با اين پايانه هاي
مجازي در اين ﻻيه مي باشد.

١٢

ﻻيه كاربرد Application layer
 از ديگر اعمال اين ﻻيه انتقال پرونده هاست .از آنجا كه قراردادها ي مختلف نام
گذاري در سيستمهاي مختلف وجود دارد ،انتقال پرونده نيازمند برسي اوليه سيستم
هاي مبدا و مقصد است كه در اين ﻻيه انجام مي شود
 از ديگر قراردادهاي اين ﻻيه ،ميتوان از پست الكترونيكي و اخبار شبكه و ...نام برد.

نگاهي انتقادي به مدل OSI

ﻻيه كاربرد Application layer

 ﻻيه ها با هم يكسان نيستند .ﻻيه  ٥و ٦خالي ولي ﻻيه هاي ٣و ٤شامل چند زير ﻻيه.
 مدل  ٧ﻻيه اي با خدمات و پروتكلهاي آن خيلي پيچيده است و پياده سازي آن
خيلي مشكل.
 آدرس دهي ،كنترل جريان ،كنترل خطا بارها در ﻻيه ها تكرار مي شود.

نگاهي انتقادي به مدل OSI

Summary of layers

از ديگر قراردادهاي اين ﻻيه ،ميتوان از پست الكترونيكي و اخبار شبكه و ...نام
برد.
در نسخه هاي اوليه پروتكل عير مبتني بر اتصال ناديده كرفته شده بود

روند حذف و اضافه شدن سرآيند در هر ﻻيه

١٣

Communication in OSI

خدمات ﻻيه ها
هر ﻻيه مي تواند

كيفيت سرويس هاي مبتني بر اتصال
♦ سرويس قابل اطمينان  :هيچگاه داده از دست نمي رود

دو سرويس در اختيار ﻻيه باﻻتر خود قرار دهد

♦ مبتني بر اتصال ) (Connection Orientedمانند خدمات ارائه شده توسط
سيستم هاي تلفن

– تصديق پيام
– تاخير دارد ولي ارزشمند است

♦ غير مبتني بر اتصال) (Connection Lessمانند خدمات سيستم پستي

– بسيار مناسب براي انتقال فايل

سرويس مبتني بر اتصال قابل اطمينان

سرويس هاي غير مبتني اتصال

)(Message Sequence

♦ جريان پيامها

♦ نيازي به برقراري اتصال از قبل نيست )ايميل( بنا بر شباهت با تلگراف آن را داده

– محدوده  ٢پيام حفظ مي شود ) ٢پيام ارسال  ٢،پيام دريافت مي شود و نه  ١پيام
كه تركيب  ٢تا باشد( مثﻼ براي ارسال صفحات كتاب براي چابخانه خوبست

گرام نامند.
– غير قابل اعتماد مانند سرويس داده گرام
– قابل اعتماد مانند سرويس داده گرام با تصديق

♦ جريان بايت ها

) (Byte Stream

• مانند بسته پستي سفارشي

– محدوده ندارد )راه تشخيصي نيست كه بايت هاي دريافتي مربوط به پيامي با چه
طولي هست .مثﻼ براي استفاده از پردازشگر راه دور) (telnetخوبست.

♦ خدمات درخواست و پاسخ )يك داده گرام حاوي درخواست ارسال و پاسخي
دريافت مي كند(
• كار با بانك هاي اطﻼعاتي

پنج عملكردپايه براي سرويس اتصال گرا

چند نمونه از انواع خدمات ﻻيهها

 .١انتظار براي دريافت اتصال
 .٢برقراري ارتباط با همتاي متناظر

اتصالگرا
غير
اتصالگرا

١۴

 .٣انتظار براي دريافت اتصال
 .۴ارسال پيام به همتا
 .۵پايان اتصال

اجزاء سرويس

اجزاء سرويس

بستههاي ارسالي در يك تعامل ساده كﻼينت-سرور در شبكه اتصالگرا

پنج جزء براي فراهم كردن يك سرويس ساده اتصالگرا
٨۶

٨۵

رابطه سرويس و پروتكل
♦ سرويس

كيفيت سرويس)(QoS
♦ اتفاقاتي كه ممكن است براي يك بسته بيفتد:

مجموعه عملكردهاي پايه كه يك ﻻيه در اختيار ﻻيه باﻻتر از خود قرار مي
دهد.

– بسته ها خارج از نوبت و با تاخيرهاي متفاوت برسند.
– بعضي از بسته ها بدليل ازدحام به مقصد نمي رسند.

♦ پروتكل

– بعضي از بسته ها بدليل پويايي مسير يابي در لينكهاي كند قرار مي گيرند

مجموعه قواعد حاكم بر فرمت ،مفهوم ونحوه تبادل بسته ها
و پيام ها بين دو ﻻيه همتا

– .....
♦ اين قبيل مسائل مشكﻼتي براي برنامه هاي كاربردي ايجاد مي كند .بعضي تحمل آن را
دارند بعضي خير.

كيفيت سرويس)(QoS

كيفيت سرويس)(QoS
♦ پارامترهاي كمي زير در كيفيت سرويس ها نقش موثري دارند.
– تاخير)(delay
– لرزش)(jitter
– پهناي باند)(bandwidth
– نرخ از دست رفتن بسته ها )(packet lost

♦ تاخير) : (delayميانگين زمان توليد بسته در مبدا و تحويل آن به مقصد.
♦ عوامل موثر عبارتند از:
– تاخير انتشار خط )(propagation delay
• سرعت انتشار در رسانه
– تاخير صف بندي)(queuing delay
• معطلي بسته ها درون بافر ها

١۵

كيفيت سرويس)(QoS

كيفيت سرويس)(QoS
♦ لرزش) :(jitterنرخ اختﻼف در زمان رسيدن بسته ها به مقصد يا تاخير بسته هاي

♦ تاخيرگامهاي مسير )(hops

مختلف نسبت به مقدار ميانگين تاخير

♦ تعداد سوئيچ يا مسرياب در مسير
♦ تاخيرسوئيچينگ)(switching delay

♦ پهناي باند) :(bandwidthنرخ متوسط توليد داده برحسب بيت بر ثانيه

♦ زمان مسير يابي در مسير ياب

♦ نرخ از دست رفتن بسته ها ) :(packet lostميانگين از بين رفتن بسته هاي يك
جريان.

نياز هاي كيفيت سرويس
♦ هر يك از برنامه هاي مورد استفاده سطح و نوع خاصي از كيفيت را طلب مي

♦  : VOIPچون بﻼدرنگ هست به شدت به لرزش و تاخير حساس هست ،به پهناي
باند كمي نياز دارد ،اتﻼف موردي بسته ها تاثيري ندارد.

كند.مثال:
♦  : E-Mailشبكه بايد اتﻼف صفر مطلق را تضمين كند.

♦  : Telnetشبكه بايد اتﻼف صفر مطلق را تضمين كند،تاخير و لرزش متوسط را تجربه
مي كند،پهناي باند كمي نياز دارد.

♦  : FTPشبكه بايد اتﻼف صفر مطلق را تضمين كند و پهناي باند متوسط نياز دارد.
♦  : Webشبكه بايد اتﻼف صفر مطلق را تضمين كند و پهناي باند متوسط نياز دارد.

♦ ويديو كنفرانس :چون بﻼدرنگ هست به شدت به لرزش و تاخير حساس هست ،به
پهناي باند زيادي نياز دارد ،اتﻼف موردي بسته ها تاثيري ندارد.

مدل مرجع

مدل ﻻيه مرجع TCP/IP

TCP/IP
♦ از آرپا نت شروع شد
♦ حتي با از بين رفتن قسمتي از زير شبكه شبكه بدون وقفه به كار خود ادامه دهد

٩۶

١۶

TCP/IP

TCP/IP and OSI

مدل ﻻيه مرجع TCP/IP

TCPIP

٩٩

ﻻيه كاربرد Application layer

TCPIP

ﻻيه كاربرد در باﻻي ﻻيه انتقال قرار دارد و شامل تمام قراردادهاي ﻻيه
باﻻتر ميباشد .مدلهاي اوليه ،شامل پايانه مجازي ) (telnetو انتقال فايل
) (ftpو پست الكترونيكي ) (SMTPبودهاند.

١٠٢

١٧

ﻻيه كاربرد Application layer
اين ﻻيه شامل دو قرارداد نقطه به نقطه به شرح زير ميباشد:
•) TCPپروتكل كنترل انتقال( :پروتكل قابل اعتماد و اتصالگرايي است كه اجازه
ميدهد رشتهاي از بايتهايي كه از يك ماشين شروع به حركت ميكنند ،بدون خطا

ﻻيه اينترنت Internet layer
وظيفه اصلي اين ﻻيه بسته هاي اطﻼعاتي كه از اين به بعد بسته هاي  IPنام دارند
روي شبكه هدايت و از مبدا به مقصد برساند .در اين ﻻيه واحد اطﻼعاتي كه بايد
تحويل گردد ديتا گرام نام دارد .پروتكل  ipبسته ها را به قالب بسته هاي كوچكي

به ماشين ديگري در ﻻيه اينترنت تحويل شوند.

تقسيم و ارسال مي كند .بدون اتصال هست ،ترتيب تضمين نمي شود ،از سالم

• ) UDPپروتكل داده گرام كاربر( :يك پروتكل غير قابل اعتماد و بي اتصال

بودن اطﻼعات خبري نيست چون  ACKندارد )سوئيچينگ بسته غير متصل ،

براي كاربردهايي كه در آن تحويل سريع مهمتر از تحويل صحيح ميباشد بطور

مسيريابي (

گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد .اين پروتكل اين موارد را تضمين مي كند:
تحويل دادن ،نگهداري ترتيب ،حفاظت در مقابل تكرار

١٠٣

١٠۴

پروتكلها در مدل اوليه TCP/IP

ﻻيه ميزبان به شبكه )(Network Interface
با مسائل فيزيكي ،الكتريكي و مخابراتي كانال انتقال و كارت شبكه درگير
هست .بيان ميكند كه ميزبان با استفاده از بعضي از قراردادها به شبكه متصل
شود .بنابراين ميتواند بستههاي  IPرا از طريق آن ارسال كند.

١٠۵

مقايسه مدلهاي مرجع  OSIو TCP/IP

مقايسه مدلهاي مرجع  OSIو TCP/IP
 هر دو بر اساس مفهوم پشتهاي از قراردادهاي مستقل پايهگذاري شدهاند.
 عملكرد ﻻيهها در آنها مشابه به هم ميباشد.
 در هر دو مدل ﻻيه باﻻي ﻻيه انتقال ﻻيه كاربران بر اساس كاربرد مربوط به خدمات
انتقال قرار دارد.
 مدل  OSIهر دو ارتباط اتصالگرا و بياتصال را در ﻻيه شبكه و فقط اتصالگرا را
در ﻻيه انتقال پشتيباني ميكند.


مدل  OSIوابستگي و تمايل خاصي به هيچ پروتكلي ندارد.
 در مورد  TCP/IPوضع برعكس بود اول پروتكلها اختراع و توسعه داده شدند
سپس مدلي براي توصيف آنها ساخته شد.
مدل  OSIهفت ﻻيه دارد و مدل  TCP/IPچهار ﻻيه .

و مدل  TCP/IPدر ﻻيه شبكه فقط از ارتباط بي اتصال و از هردو ارتباط در

١٠٧ﻻيه انتقال پشتيباني ميكند.

١٨

 مدل  OSIقبل از اختراع پروتكلهاي آن طراحي و ابداع شد اين بدان معناست كه

١٠٨

سه مفهوم اساسي در مدل مرجع OSI

چرا مدل  OSIمحبوبيت جهاني نيافت؟

در مدل  OSIسه مفهوم محوري وجود دارد:
•سرويس) (service
•واسط) (interface
•پروتكل) (protocol
شايد بزرگترين دستاورد مدل  OSIروشن ساختن مفاهيم فوق
)و تفكيك آنها( باشد.

چرا مدل  OSIمحبوبيت جهاني نيافت؟

 زمان نامناسب )اولين عامل شكست اين مدل زمان نامناسب بود زماني كه يك
استاندارد وضع مي شد اهميت حياتي در موفقيت يا عدم موفقيت آن دارد) .استاندارد
گذاري در زمان مناسبي انجام نشد((
 تكنولوژي نامناسب )مدل ها و پروتكل هاي آن ناقص و معيوب است ،پياده سازي آن
دشوار و غير قابل فهم است و عملكرد ها در ﻻيه هاي مختلف تكرار شده ( .

نگاهي انتقادي به مدل  OSIو پروتكل هاي آن )زمان
نامناسب(

 پياده سازي نامناسب )با توجه به پيچيدگي بيش از حد مدل  OSIو پروتكلهاي
آن جاي تعجب نبود كه اولين پياده سازي آن حجيم ،سنگين و كند باشد.
 سياست هاي نامناسب )اين پيش فكر وجود داشت كه  OSIاستانداردي دولتي
است .بسياري از افراد )بويژه در محيط هاي دانشگاهي ( تصور مي كردند كه
TCP/IPجزئي از يونيكس است كه در آن دوران محبوبيتي فوق العاده داشت
فرضيه مﻼقات فيل ها.

فرضيه مﻼقات فيل ها
اين شكل ميزان فعاليت هاي حول يك موضوع جديد را نشان مي دهد.

اگر استاندارد زودتر از موعد) قبل از پايان تحقيقات( نوشته شود ،خطر آن هست كه

وقتي موضوعي براي اولين بار كشف مي شود ،گرداگرد آن سيلي از فعاليت هاي

موضوع به درستي درك نشده باشد و استاندارد ضعيف از آب در آيد.

تحقيقي ) به شكل بحث ،مقاله و سخنراني( فرا مي گيرد.بعد از مدتي اين فروكش مي

اگر استاندارد ديرتر از موعد)بعد از شروع موج سرمايه گذاري( نوشته شود ،شركتهاي

كند

بسياري قبﻼ –از مسيرهاي مختلف -در آن سرمايه گذاري كرده اند،و اين خطر هست كه

بعد از اينكه صنعت به اين موضوع عﻼقه مند شد ،موج سرمايه گذاري ها از پي مي

استانداردهاي آنها را ناديده بگيرد.

آيد.

اگر فاصله اين دو فيل خيلي كم باشد )همه عجله داشته باشند كه كار را زودتر شروع

بسيار مهم است كه در محل تﻼقي اين دو فيل ) موج تحقيق و موج سرمايه گذري(

كنند( ،خطر آن هست كه استاندارد نويسان بين آنها له شوند.

استانداردها به طور كامل وضع شوند.
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فرضيه مﻼقات فيل ها

فرضيه مﻼقات فيل ها
اكنون معلوم شده است كه پروتكل هاي استاندارد  OSIبين فيل ها له شده اند.

نگاهي انتقادي به مدل TCP/IPو پروتكل هاي آن
 در اين مدل مفاهيم خدمات ،رابطه و و پروتكل بطور واضح قابل تفكيك نيست.

وقتي كه پروتكل هاي  OSIپا به عرصه وجود گذاشتند ،پروتكل هاي رقيب )TCP/IP

 مدل  TCP/IPيك مدل عمومي نيست و براي تشريح هر پشتهاي از قراردادها به جز

( مدت ها بود كه در مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها پذيرفته شده بودند .با اينكه هنوز موج

 TCP/IPمفيد نيست.

سرمايه گذاري صنعتي در  TCP/IPشروع نشده بود.اما بازار آكادميك آنقدر بزرگ بود
كه شركتهاي بسياري را تشويق به توليد محصوﻻت  TCP/IPكند.
وقتي  OSIباﻻخره از راه رسيد ،كسي نبود كه داوطلبانه از آن پشتيباني كند.همه منتظر
بودند ديگري قدم اول را بر دارد ،.قدمي كه هرگز برداشته نشد و  OSIدر نطفه خفه شد.

 ﻻيه ميزبان شبكه كه در مورد پروتكلهاي ﻻيهاي وجود داشت ،بعنوان يك ﻻيه محسوب
نميشود و تنها به عنوان يك رابط )بين ﻻيه شبكه و پيوند داده( عمل ميكند.
 در مدل  TCP/IPتمايزي بين ﻻيههاي فيزيكي و پيوند دادهها نيست .در صورتيكه
ﻼ از هم متمايز هستند.
اين دو ﻻيه كام ً

Addresses in TCP/IP

ADDRESSING

Relation-ship of layers and addresses in
TCP/IP
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Physical addresses

Physical addresses

Physical addresses
. به مثال زير دقت كنيد. بايت است٦  بيت و يا٤٨ آدرس فيزيكي )مك آدرس( به طول

07-01-02-01-2C-4B
A 6-byte (12 hexadecimal digits) physical address

IP addresses

Router.swf

Router
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آدرس اينترنت

Port addresses

آدرس اينترنت ) ) (Internet address (in IPv4به طول  ٣٢بيت است كه
معموﻻ با  ٤عدد كه با نقطه از هم جدا مي شوند نمايش داده مي شود .به مثال زير
دقت كنيد.

132.24.75.9

Port addresses

مدل هيبريد

مدل هيبريد كه در كتاب از آن استفاده شده است
١٣٠

شبكه هاي نمونه
 -١اينترنت
 -٢شبكه هاي اتصال-گرا Frame Relay، x.25 :و ATM
 -٣اترنت
 -٤شبكه هاي محليبيسيم

١٣١
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اينترنت
♦ تعريف
♦ از گذشته تا به امروز
♦ آرپانت
♦ آزمايشگاه ملي فيزيك وNLP
♦ دانشگاه كاليفرنيا در بركلي
♦ NSFNET

آرپانت

4-1-1.swf

) (aساختار شبكه تلفن ) (bطرح بارن براي يك سيستم سوئيچينگ توزيع شده

كاربري اينترنت

معماري اينترنت

 -١ايميل :نوشتن ،اريال و دريافت نامه هاي پست الكترونيك

 -٢اخبار :گروه خبري يك محفل اختصاص يافته براي تبادل پيام در يك زمينه
خاص است
-۳ورود از راه دور :هر روز هزاران نفر در سراسر دنيا براي ورود به کامپيوترهاي ديگر از
طريق اينترنت از برنامه هايي مانند  rlogin ،telnetيا  sshاستفاده مي کنند.
 -٤انتقال فايل :با استفاده از برنامه هاي  ، FTPكار بران اينترنت مي توانند
فايلهاي خود را از يك ماشين به ماشين ديگر گپي كنند.

Overview of the Internet.

مدار مجازي ATM

مدار مجازي ATM

An ATM cell
A virtual circuit
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مدار مجازي ATM

مدار مجازي ATM

اترنت

استانداردهاي IEEE 802

ATM

* مهمترين استانداردها
 استانداردهاي رو به افول
† استانداردهاي كهنه و منسوخ

استاندارد در زمينه شبكهسازمانهاي

يك سازمان خصوصي و
غيرانتفاعي ميباشد كه وظيفه
توسعه و هماهنگ سازي
استانداردهاي ملي را داراست .
تمام موارد بجز موارد
الكتريكي و الكترونيكي را
پوشش ميدهد  .استانداردهاي
آن با سرنام  ISOشناخته
ميشوند.

•ANSI
•IEEE

توسعه اينترنت را كنترل
ميكند كه شامل دو كميته
 IETFو IRTF
ميباشد .

•ISO
•IEC

مسئول تعريف و تدوين
استانداردهاي مخابراتي و
ارتباطات دادهاي است .

تمام استانداردهاي
بينالمللي براي موارد
الكتريكي و الكترونيكي
تعريف ميكند .

•IAB

)Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE

)American National Standard institute (ANSI

)International Electrotechnical Commission (IEC

)International standard Organization (ISO
)Internet Activities Board (IAB
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