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 به نام خدا

 استاد حاتميان   جزوه درس مهندسي اينترنت

TCP/IP 

 (ARPA net)ای معرفی کردند. آنها از کارکنان آرپانت  ها از مبدأ به مقصد در مقاله هایی را برای تحلیل داده ، پروتکل3791سرف وکان در سال 

بندی  بود که شامل مفاهیمی مثل بسته Transmission Control Protocol (TCP)این مقاله در مورد پروتکل کنترل انتقال  بودند.

(Packeting) داده گرام ،(Datagram)  و عملکردهای دروازه(Gateway)  در این ایده یا مقاله، مسئولیت تشخیص خطا ازIMP  به ماشین

 میزبان واگذار شده بود. در این نوع از اینترنت، تأکید اساسی بر ارتباطات بود. 

ها فراهم  ای با موفقیت ایجاد شد و ارتباط بین این شبکه ای و ماهواره بسته ، رادیوی بستهARPA netاینترنت با سه شبکه مختلف  3799در سال 

 گردید.

 را به دو پروتکل تقسیم کنند: TCPآنها تصمیم گرفتند 

3- TCP یا پروتکل کنترل انتقال 

2- IP  یا پروتکل شبکه بندی(Internet Working Protocol)  

بندی  سطح باالتری است مانند قطعه هایمسئول عملیات TCPشود در حالی که  انجام می IPها به وسیله پروتکل  پروتکل مسیریابی دادهدو  این در

 پیام و تشخیص خطا است . ژپیام، مونتا

 آرپانت به دو شبکه تبدیل شد: 3791در سال 

3- MILnet شبکه نظامی( برای کاربران نظامی( 

2- ARPA net برای کاربران غیرنظامی 

های  ای نیست، بلکه از چندین شبکه محلی و گسترده تشکیل شده است که از طریق دستگاه اینترنت امروزی دارای ساختار سلسله مراتبی ساده

 اند.  ها به هم متصل ارتباطی شبکه مانند سوئیج

ارایه نمایش دقیقی از اینترنت کار دشواری است زیرا 

تغییر و توسعه است. امروز اغلب کاربرانی همواره در حال 

های  خواهند به اینترنت متصل شوند از سرویس که می

 Internet)که مخفف  (ISP)ی اینترنت  کننده تأمین

Service Provider)) کنند. است، استفاده می 

 ها عبارتند از:  ISPانواع 

3- ISP  بین المللی(International ISP) 

2- ISP  ملی(National ISP) 

1- ISP ای  منطقه(Regional ISP) 

4- ISP  محلی(Local ISP) 

شود  های خصوصی اداره می اینترنت امروزی توسط شرکت

 نه دولت. 
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 پروتکل:مفهوم 

شبکه های کامپیوتری گروهی ار کامپیوترهاست که به هم متصل می باشند در واقع در شبکه های کامپیوتری بین موجودیت های مختلف در سیستم 

 ارتباط برقرار می شود.ها 

دو موجودیت با یکدیگر ارتباط برقرار به چیزی اطالق می گردد که می تواند اطالعات را ارسال یا دریافت کند برای اینکه  Entityهمان موجودیت یا 

 کنند ، عالوه بر تجهیزات به قوانینی نیز نیاز است. 

گیرد  توافقاتی که بین دو الیه مجاور صورت می)مديريت مي كند پروتکل نام دارد.مجموعه اي از قوانين كه ارتباط بين موجوديت ها را 

 پروتکل مشخص می کند چه موجودیتی ارتباط برقرار کرد، چگونه ارتباط برقرار شد و کی ارتباط برقرار شد.پروتکل نام دارد )بدون ماشین((

 ( Who , What , When )پارامترهای پروتکل که روی آنها صحبت می کنیم     

گوریتم های قبل از پرداختن به جزئیات پروتکل های شبکه می توانیم این پروتکل ها را با عملکرد های روزانه افراد مقایسه کنیم. پروتکل ها شبیه ال

 برنامه نویسی عمل می کنند و گام به گام برای رسیدن به هدف و پاسخ مساله پیش می روند.

 

 شرح زير مي توان بيان كرد :  عناصر اصلي پروتکل را به

  نحو یاsyntax : 

بیت اول داده ها را  9فرمت داده ها ، یا به عبارت دیگر ترتیب ارایه آنها را مشخص می کند به عنوان مثال ممکن است یك پروتکل ساده 

 بیت بعدی را آدرس گیرنده و بقیه را به عنوان اصل پیام در نظر بگیرد. 9آدرس فرستنده و 

  معنا: 

یك از بیت های داده ها را مشخص می کند یك الگوی خاص چگونه باید تفسیر شود و با توجه به آن تفسیر چه عملی باید صورت معنای هر 

 مقصد نهایی را نشان می دهد.مسیر حرکت پیام را نشان می دهند و یا فقط عنوان مثال بخش آدرس ه گیرد . ب

 : زمان بندی 

 کی باید ارسال شوند و دیگری داده ها باید با چه سرعتی ارسال شوند. به عنوانیکی اینکه داده ها زمان بندی به دو ویژگی مرتبط است، 

در هر ثانیه دریافت  10Mbpsارسال کند ولی گیرنده فقط بتواند )مگا بیت در ثانیه(  100Mbpsمثال اگر فرستنده ای داده ها را با سرعت 

 و پردازش کند گیرنده بار زیادی را متحمل خواهد شد و داده ها از بین خواهند رفت و یا به عبارتی اطالعات مفقود می شود.

 

 تعريف اينترنت بر اساس قطعات: 

دیگر بر اساس زیر ساخت شبکه بندی یك روش توصیف اینترنت تشریح سخت افزار و نرم افزار هایی است که اینترنت را تشکیل می دهند. روش  

 است که سرویس هایی را برای کاربردهای مختلف فراهم می سازد.

به این دستگاه ها میزبان یا  اینترنت یك شبکه عمومی است که میلیونها دستگاه یا سیستم را در سراسر جهان به یکدیگر متصل می کند و اصطالحاً

ها از طریق پیوندهای مخابراتی به یکدیگر متصل می شوند. رسانه های انتقال انواع مختلفی  . میزبان (End User)سیستم های کاربر نهایی می نامند 

 دارند که بررسی آنها از حوصله درس ما خارج است.

یا سیستم های نهایی یا انتهایی معموالً به طور مستقیم به هم متصل نمی شوند بلکه به صورت غیر مستقیم و از طریق سوییچ های بسته  میزبان ها

(Packet) د به هم متصل می شوند. سوییچ بسته اطالعات دریافتی از رسانه ی انتقال را گرفته، آنرا به یکی از رسانه های انتقال که به آن متصل هستن

 (Switch) سوئيچ هاو  (Routers) مسيرياب هاسوییچ بسته معروف که همان می فرستند. سوییچ بسته شکل های مختلفی دارند ولی دو 

 نوری وهر یك از این دو نوع سوئیچ ، بسته ها را به مقصد نهایی هدایت می کنند. بسته ها از فرستنده به گیرنده و از رسانه های انتقال )فیبر هستند. 

و سوئیچ های بسته عبور می کند که مسیر بسته را تشکیل می دهند. به جای یك مسیر اختصاصی بین میزبان ها اینترنت از تکنیکی کابل های شبکه( 

 ند.بنام سوئیچینگ بسته ای استفاده می کند که اجازه می دهد میزبان های مختلف همزمان از کل مسیر یا بخشی از آن بطور اشتراکی استفاده کن

 

 ميزبان ها معموالً به دو دسته تقسيم مي شوند :

 (Client)مشتریان یا سرویس گیرندگان  -3
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 (Server)سرویس دهندگان یا سرور  -2

 

 ها : تعريف اينترنت براساس سرويس

کاربردها شامل، این ها را با یکدیگر مبادله کنند.  داده می شود،اجرا  (Client)در میزبان ها که  یهای کاربردی توزیع دهد که برنامه اینترنت اجازه می

 Remote)، ورود به سیستم از راه دور (file sharing)، اشتراک فایل یتوزیعو های اینترنتی  ، بازیصوت و تصویرهای  وب، ارسال پیام گرمرور

Login) پست الکترونیك ،(e_mail) ای جداگانه نیست. بلکه یکی از کاربردهای توزیع پذیر است که از  و غیره است. توجه داشته باشید که وب شبکه

 کند.  های ارتباطی تهیه شده توسط اینترنت استفاده می سرویس

 

 كند: پذير دو سرويس ارائه مي اينترنت به كاربردهاي توزيع

 (Connection Oriented)گرا  سرویس اتصال -3

 (Connection Less Oriented)سرویس بی اتصال  -2

کند  هایی که فرستنده ارسال می شود داده گرا تضمین می های اتصال اولی قابل اعتماد بوده و دومی غیرقابل اعتماد است. به عبارت دیگر در سرویس

ي  سرويس: قواعد و قوانين و خدماتي است كه هر اليه به اليهاتصال چنین تضمینی وجود ندارد.  رسد ولی در سرویس بی سرانجام به مقصدی می

های  ی سرویس دهنده قبل از ارسال بسته ی مشتری و برنامه کند برنامه ا استفاده میگر ويس اتصالسروقتی یك کاربر )یا سیستم( از دهد.  ديگر مي

 handآماده شوند. این فرآیند را  Packet Dataهای داده  و دریافت بستهفرستند تا برای ارسال  های کنترلی را به یکدیگر می ها، بسته واقعی داده

shaking  پس از برقراری اتصال از طریق خط تلفن است.  شود. این اتصال مانند آنها برقرار میپس از دست تکانی اتصال بین  .گویند دست تکانیبا

 اتصال، داده ها بین میزبان ها مبادله می شوند.

توانند به سرعت منتقل شوند، اما هیچ  ها می فرستد و داده ها را می وجود ندارد. فرستنده بسته hand shakingفرآیند  اتصال بيدر سرويس 

 اند.  ها به مقصد رسیده داند کدام بسته اعتمادی به این اتصال وجود ندارد و مبدأ نمی

اینترنتی و کاربرانی که شود. اغلب کاربرهای  نامیده می UDP (User Data Gram Protocol)اتصال همان پروتکل داده گرام کاربر یا  سرویس بی

کنند که سرویس  استفاده می TCPپروتکل از  یاینترنتو مطمئن معروف می خواهند از ارسال داده های خود مطمئن باشند و اغلب برنامه های 

 بارتند از: ع ی معرف که اتصال گرا هستندگر است. بعضی از این کاربردها اتصال

3- Tel net برای اتصال به کامپیوتر از راه دور :(Remote Login) 

2- SMTP برای پست الکترونیك :(Sent 

Message Transfer) 

1-  FTP برای انتقال فایل :(File Transfer 

Protocol) 

4- HTTPشود.  : برای وب استفاده می(Hiper 

Ten transfer Protocol)  با این وجود

در  UDPبی اتصال اینترنت یعنی   سرویس

 شود.  بسیاری از کاربردها استفاده می

در مواردی که اطالعات خیلی حجیم است با این وجود 

 شود استفاده می UDPو اطالعات زیاد مهم نیست از 

ای و ویدئو  در چند رسانه UDPاز جمله کاربردهای 

 هاست.  کنفراس
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 : اي مداري و بسته گسوئيچين

اند دارای خصوصیات خاص خود  برای ساختن هسته شبکه دو روش وجود دارد. این دو روش که معموالً برای کاربردهای خاصی در نظر گرفته شده

درک اینترنت کمك  د اما بررسی سوئیچینگ مداری نیز بهشو ای استفاده می باشند. به عنوان مثال برای ساخت هسته اینترنت از سوئیچینگ بسته می

 می کند.

حد زمان را در سوییچینك مداری منابع مورد نیاز در یك مسیر مثل بافر و نرخ انتقال رسانه )میزان اطالعاتی که از یك رسانه به رسانه ی دیگر در وا

بسته رزرو می شود در شبکه های سوئیچینگ  برقراری ارتباط بین میزبان ها بکار می برند به هنگام نشست ارتباطی نرخ انتقال داده گویند( که برای 

مقداری منتظر  ای این منابع رزرو نمی شوند بلکه پیام در صورت نیاز از منابع استفاده می کنند و در نتیجه ممکن است برای استفاده از رسانه ی انتقال

 بماند.

 

 سوئيچينگ مداري :

مداری نیز در این ارتباطات پرکاربرد است و به شرح مختصری از آن می همانطور که گفته شد اینترنت، سوئیچینگ بسته ای است اما سوئیچینگ 

تنده و ای از شبکه سوئیچینگ مداری است که در آن قبل از اینکه فرستنده پیام بخواهد پیامی را بفرستد شبکه باید بین فرس شبکه تلفن نمونه پردازیم.

نه انتقال رزرو گیرنده اتصال برقرار کند. این اتصال در تلفن مدار نام دارد. وقتی شبکه مداری را ایجاد کرد نرخ انتقال ثابتی در هنگام اتصال در رسا

 گویند.  شود که به آن پهنای باند فرستنده و گیرنده می می

   شبکه سوئیچینگ مداری دارای اتصاالتی است که به عنوان مثال شکل زیر را در نطر بگیرید: 

 

 

در شکل نشان داده شده  چهار سوئیچ مداری 

هر یك از توسط چهار پیوند به هم متصل شده اند 

مدار است بطوری که هر پیوند  nاین پیوندها دارای 

اتصال را پشتیبانی کند. وقتی  nمی تواند همزمان 

می خواهند با هم ارتباط برقرار  (PC)دو میزبان 

کنند شبکه یك اتصال اختصاصی انتها به انتها بین 

دو فرایند برقرار می کند. بنابراین برای اینکه 

بفرستد ابتدا  Bپیامهایی به میزبان  Aمیزبان 

شبکه باید یك مدار در هر یك از دو پیوند رزرو 

برای هر و  مدار است  nد چون هر پیوند دارای نمای

پیوندی که در اتصال انتها به انتها استفاده می شود 

n

1
از پهنای باند پیوند را به خود اختصاص  

 دهد.  می

 

هاي سوئيچينگ  تسهيم سازي در شبکه

 : مداري

در شود.  سازی می پیاده (TDM)تقسیم زمان  یا تسهیم سازی (FDM)هر مدار در یك پیوند به یکی از دو روش تسهیم سازی تقسیم فرکانس 

FDM  طیف فرکانس پیوندی بین اتصاالت برقرار شده در آن پیوند تقسیم می شود. پیوندها باند فرکانس را به هر اتصال اختصاص می دهد تا در

شود  برقرار می FDMکه با استفاده از  (FM)های رادیویی  است در ایستگاه Khz4باند این های تلفن پهنای  در شبکههنگام اتصال در اختیارش باشد. 
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شود و هر قاب به تعداد  با مدت ثابت تقسیم می (Frame)ی یها زمان به قاب  TDMاست برای پیوند  MHz309 و  MHz99 بین  طیف فرکانسی

کند یك برهه زمانی در هر قاب را به آن  گردد. وقتی شبکه اتصالی را در یك پیوند برقرار می تقسیم می (Time Slice)های زمانی  ثابتی از برهه

ای معتقدند  گیرد تا عمل انتقال پیام را انجام دهد. طرفداران سوئیچینگ بسته های زمانی در اختیار آن اتصال قرار می دهد. این برهه اص میاختص

بیکار خواهند بود و این مدارها توسط افراد دیگر قابل  یهای دهد. زیرا مدارهای اختصاص یافته در زمان مداری پهنای باند را به هدر می گسوئیچین

 استفاده نیست. 

 

  : اي سوئيچينگ بسته

توانند براساس خواسته طراح پروتکل شامل هر چیزی باشد. پیام ممکن  ها می کنند، بنابراین پیام ها را به یکدیگر ارسال می های کاربردی پیام برنامه

های  های مختلفی باشد. مثالً یك پیام پست الکترونیك شامل تصاویر گرافیکی، متن یا فایل تواند حاوی داده یا میاست عملیات کنترلی را انجام دهد 

ها از مبدأ به سمت مقصد ارسال  شوند و سپس این بسته تقسیم می (Packet)تری به نام بسته  به قطعات کوچكدر مبدا ها  صوتی است که این پیام

 Store and ذخيره و ارسالدر ورودی پیوندها از راهبرد  ای های بسته اغلب سوئیچه ها برابر با نرخ انتقال پیوند است. نرخ انتقال بست گردد. می

Forward یافت کند تا بتواندبه پیوند خروجی بفرستد به عبارت دیگر با ها را در کنند. این راهبرد به این معناست که سوئیچ باید بسته استفاده می

و ارسال در ذخیره دریافت اولین بیت بسته آنرا به پیوند خروجی ارسال نمی کند بلکه صبر میکند تا کل بسته دریافت شود.سوئیچ های بسته ای 

 با اندازه ی بسته برحسب بیت است. این تاخیر متناسب شود.  می ورودی هر پیوندی معموالً باعث ایجاد تأخیر بسته

شود این  نام صف خروجی نیز خوانده میای دارای بافر خروجی است. که ب چ بستهای چندین پیوند متصل است. برای هر پیوند سوئی به هر سوئیچ بسته

کنند. برخی  ای ایفا می سوئیچینگ بسته کند که باید به آن پیوند فرستاده شود. بافرهای خروجی نقش مهمی را در هایی را نگهداری می صف بسته

های موجود در  ی ورودی یکی از بسته شود یا ممکن است بسته ها مفقود می ها ممکن است هنگام رسیدن بسته بافر پر باشد که در این موارد بسته بسته

 صف را از بین ببرد. 

 

 شبکه هاي مدار مجازي: 

نه تنها شامل دو میزبان است بلکه شامل  VCرا می توان اتصال مجازی بین میزبان مبدا و مقصد دانست. تنطیم و پیاده سازی  VCمدار مجازی یا 

نیز است وقتی بین مبدا و مقصد مدار مجازی ایجاد می شود یك شناسه ی مدار مجازی  VCهریك از سوئیچ های موجود در مسیر مبدا به مقصد 

(VCID) تخصیص می یابد. هر بسته که بخشی از  در مدار مجازیVC  است در سرآیند خود دارایVCID  جدولی دارد که است هر سوئیچ بسته

VCID  را به پیوندهای خروجی مرتبط ساخته و آن را درج می کند. وقتی بسته ای به سوئیچ بسته می رسد سوئیچVCID  بسته را بررسی می کند

ازی از آن به عنوان شاخص جدول استفاده کرده پیوند خروجی را می یابد و بستر را به پیوند خروجی مورد نظر هدایت می کند. شبکه های مدار مج

 بسته ای است که البته نوع دیگر آن شبکه های داده گرام می باشد. یکی از انواع شبکه های سوئیچینگ

 

 :56Kمودم 

ها  کنند. در این مودم به هنگام ارسال داده قدیمی استفاده می 56Kاز مودم  ها از آن دربرخی موارد نت و دریافت دادهها به اینتر هنوز برای ارسال داده 

اما در هنگام ست محدود ا kbps 33.6ها در فرستادن به اینترنت به  سازی شود. یعنی نرخ داده سیگنال آنالوگ باید در ایستگاه سوئیچینگ نمونه

گیرد و به همین دلیل معموالً سرعت دریافت اینترنت بیشتر از ارسال آن است. سؤالی که مطرح است این  سازی صورت نمی دریافت از اینترنت نمونه

کنند که در هر  سازی می بار در هر ثانیه نمونه 9000های تلفن صوت را  کنیم. دلیل آن این است که شرکت استفاده می 56kbpsاست که چرا از لفظ 

مانده است. پس برای به دست آوردن نرخ  بیت باقی 9رود، در نتیجه هر نمونه حاوی  وجود دارد. یك بیت برای اهداف کنترلی به کار میبیت  8نمونه 

 است.  56kbpsیا  56000bps=7×8000انتقال در هر ثانیه 

 کنند. کار می  56kbpsهایی هستند که با نرخ انتقال  دو نمونه از مودم v92و  v90های استاندارد  مودم

 

 : DSLوري افن
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را ایجاد کردند تا سرعت دستیابی به  DSLآوری دیگری به نام  های تلفن فن ها رسیدند شرکت های قدیمی به حداکثر نرخ داده بعد از اینکه مودم

خطوط تلفن فراهم موجود مثال حلقه های محلی انتقال دیجیتال سریع را در  DSL (Digital Subscriber Line)وری ااینترنت افزایش یابد. فن

 ADSL ،VDSL ،HDSL ،SDSLکند مثالً  هاست که حرف اول نام آنها فرق می وریاای از فن شامل مجموعه DSLوری افن می آورند.

 است. DSLوری اولین فنا ADSLباشد.  می S یاو A ،V ،Hیکی از حروف  X، که نمایش داده میشود XDSL به صورت این مجموعه معموالً

ADSL  56مانند مودمk  در جهت دریافت از اینترنت نسبت به جهت ارسال به اینترنت(send, recive) .به همین دلیل سرعت بیشتری دارد 

را  حلقه محلیپهنای باند  ADSL، طراحان 56kهای  . برخالف ویژگی نامتقارن در مودمشود )نامتقارن( نامیده می Asymetricواژه  ابتدای نامش 

 اند.  به طور یکنواخت برای مشتریان تقسیم کرده

ها  داده ADSLکند. مودم  تفکیك می برروی کانالهای مختلف ها و صوت را انتقال داده که حلقه محلی به فیلتری متصل میشود ADSLهای  مودمدر 

 گیرد. این کار معموال در سایت مشتریان صورت میکند.  های رو به باال ایجاد می های رو به پایین و کانال کند و کانال را تلفیق می

 (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)دستگاهی به نام  ADSLدر سایت شرکت تلفن وضعیت متفاوت است به جای مودم 

DSLAM شود که مثل مودم  نصب میADSL سایر فناوری کند.  بندی می ای را که باید به اینترنت ارسال شود بسته کند. عالوه بر این داده عمل می

کند. نرخ رو به پایین خیلی بیشتر از رو به باال است.  انتقال نامتقارن را فراهم می ADSLمی باشند مثالً  ADSLکمی متفاوت تر از  DSLهای 

کنند  ها را در هر دو جهت ارسال می که حجم زیادی از داده حرفه ای اما برای افرادکند  مشترکین مقیم را فراهم میاگرچه این ویژگی نیازهای اغلب 

 (Symmetric Digital Subscriber Line) برای این منظور طراحی شد. SDSL .مناسب نیست

 High bit Rate Digital Subsciriber)کند.  های رو به باال و رو به پایین تقسیم می پهنای باند موجود را بین کانال (SDSL)این سرویس 

Line) HDSL  به جای خطT-1  سرعت آن( 1.544که Mbps  طراحی شد. خط )استT-1 های باال  از کدگذاری استفاده نموده که برای فرکانس

که باعث افزایش  ازی به استفاده از تکرارگر داریمسازد که برای فواصل دورتر نی را به یك کیلومتر محدود می T-1مفید است، این ویژگی طول خط 

 شود.  هزینه می

 

 : مودم كابلي

های کابلی در برخی از کشورها به دنبال این هستند که برای مشتریان خود جهت دستیابی سریع به اینترنت با شرکتهای تلفن رقابت کنند.  شرکت

تفاده بدون روکش اس از کابل زوج تابیده DSLکنند. اما  برای مشترکین مقیم اتصالهایی با نرخ داده باال بر روی خطوط تلفن فراهم می DSLآوری  فن

یع وجود دارد استفاده از شبکه تلویزیون کابلی ست. تلویزیون کابلی برای توز هایی که میکند که تا حدودی مستعد تداخل است. یکی از راه حل

این شبکه در  .نام داشت CATVکه  به مکانهایی با پذیرش کمی یا ضعیفی شروع به کار کرد که نام آن تلویزیون آنتی جامعه بودویری صسیگنالهای ت

که معموال از طریق کابل کواکسیال بود وبه جامعه  کرد ها آنتنی در نقطه ای بلند نصب می شد و سیگنالها را از ایستگاه های تلویزیون دریافت می

ا کرد و آنها ر این شبکه ها دارای دفاتر مرکزی به نام دفتر اصلی بودند که سیکنالهای تصویر را از ایستگاه های پخش وسیع دریافت می توزیع می نمود.

های متعدد داشت تا  کننده سیستم تلویزیون کابلی قدیمی به دلیل استفاده از کابل کواکسیال نیاز به تقویت ل می فرستاد.اکسیبه کابلهای کوا

 های قدیمی به صورت یك طرفه بود. های ضعیف شده را احیا کنند. ارتباطات در این شبکه نالسیگ

  

 مسيريابي

 : آدرس دهي در اينترنت

های مختلف موجود در اینترنت ارتباط برقرار گردد.  ی شبکه هر دستگاه باید به صورت منحصر به فرد در اینترنت شناسایی شود تا بین دستگاه در الیه

 گیرد.  ی منحصر به فردی است که به همراه آن کد کشور و کد شهر قرار می این سیستم همانند سیستم تلفن است که در آن هر مشترک دارای شماره

 نوع آدرس دهي داريم: 2در حالت كلي 

  آدرس دهی با کالس -3

 آدرس دهی بدون کالس -2

   

 آدرس دهي باكالس



7 
 

 http://dynamic.irو تایپ از خانم میالنی و آقای فیروزی تهیه 

 

 استفاده می شود: IPاستفاده می شود. روش های مختلفی برای نمایش آدرس  IPبیتی در نمایش یك  12در آدرس دهی باکالس از یك آدرس دهی 

 بیت یك فاصله وجود دارد .  9بیت نشان داده می شود. بین هر  12بصورت  IPنمایش باینری : در این نمایش آدرس  -3
10000000    00001000     00000111    00000011 

عدد دهدهی نشان داده می شود که با نقطه از  4فشرده تر و خواناتر باشد معموالً بصورت  IP: برای اینکه آدرس  ادهدهیینمایش دیسمال  -2

 قابل تعریف است. 222تا  0بیت است پس هر عدد در این نمایش بین  9هم جدا می شوند. از آنجائی که هر بایت برابر 

 329. 9. 9. 1               نکته : در نمایش دهدهی در ابتدای عدد صفر قرار نمی گیرد.

 است مانند 31رقم مبنای  9دارای  بیتی 12بیت است یعنی آدرس  4برابر با  31هر رقم مبنای  :نمایش هگزادسیمال  -1

                          (100F0AB0)16        یاF0AB0            300×0 

 

IP  معماری  3770که این معماری آدرس دهی باکالس نام گرفت. در دهه  ها پیروی کردند ها وقتی چند دهه پیش مطرح شدند از مفهوم کالس آدرس

 IPیادی شد. در آدرس دهی باکالس فضای انشین آدرس دهی با کالس تا حدودزجدیدی به نام آدرس دهی بدون کالس معرفی شد و سرانجام ج

 باشد.  یر میها به صورت ز شود. و میزان فضای آدرس تقسیم می Eو  Dو  Cو  Bو  Aکالس  2آدرس به 

 

 

  A 50% 0 - 127کالس 

240 -  255 
 Eکالس 

6.25% 

224 - 239 
 Dکالس 

6.25% 

192 - 223 
 Cکالس 

12.5% 

128 - 191 
 Bکالس 
25% 

 

  Aكالس 

 

را پوشش   0.255.255.255 تا   0.0.0.0  های خاصی است. بالک اول آدرس Netidشود که هر بالک دارای  بالک تقسیم می 329به  Aکالس 

دهد و در نهایت بالک آخر  را پوشش می  1.255.255.255 تا  1.0.0.0.0های  باشد بالک دوم آدرس می 0برابر  Netidدهد که در این بالک  می

ها یکسان است.  Netidدر هر بالک از آدرس است  329برابر  Netidدر اینجا دهد  را پوشش می  127.255.255.255  تا  127.0.0.0آدرسهای 

 اند.  متفاوت (Hostid)اما سه بایت دیگر 

ها اختصاص یابد اما هر بالک در کالس حاوی  تواند به سازمان بالک باقی مانده می 322اند.  برای اهداف خاصی رزرو شده 30های اول، آخر و  بالک

برای شناساندن سازمان به بقیه ی اینترنت بکار می رود به همین دلیل این آدرس را آدرس  Netidاولین آدرس بالک آدرس است.  16/777/216

های  برای سازمان Aهای کالس  آدرسزیرا برای اهداف خاصی رزرو شده است. شبکه می گویند. سازمان اجازه ندارد از آخرین آدرس استفاده کند 

 رود.  های زیادی به هدر می ها است و آدرس بیشتر از نیاز اغلب سازمان ها معموالً شود که این آدرس خیلی بزرگ استفاده می

 : Bكالس 

بالک برای  31آدرس است که البته  65/536متفاوت است. هر بالک در این کالس حاوی  Netidشود که هر بالک دارای  بالک تقسیم می 194/31به 

کاربرد  65/536ها کمتر  شود و از آنجائیکه بیشتر سازمان های متوسط استفاده می ها برای سازمان های اختصاص رزرو شده است. این آدرس آدرس

 رود.  زیادی به هدر می IPهای  دارند، آدرس

   

 : Cكالس 

ر می رود و بالک برای آدرس های اختصاصی بکا 221خاصی است که  Netidتقسیم می شود که هر بالگ دارای  بالک 290799322به  Cکالس 

را پوشش می  37290909222تا  372909090های . اولین بالک آدرس دارای آدرس برای اختصاص دادن به سازمان ها باقی می ماند بالک 290719971

را پوشش می دهد. تعداد کل سازمانهایی که می  221922292229222تا  2119222922290درس های پس بالک آخر آ  Nerid 3729090دهد.   
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آدرس است که سازمانها می توانند از این تعداد  221هر بالک در این کالس حاوی می باشد، اما  290719971داشته باشند  Cتوانند آدرس کالس 

کامپیوتر باشد و این یعنی سازمان باید خیلی کوچك باشد یعنی می توان  221ازمان نباید بیشتر از استفاده کنند به عبارتی تعداد کامپیوتر های یك س

 کمتر از نیاز اغلب سازمانهاست.  Cگفت فقط آدرس ها در کالس 

 : Dو  Eكالس 

 این کالس ها مورد استفاده عمومی قرار نمی گیرند و برای رزرو آینده می باشد.

 دستگاه هاي ارتباطي :

های مختلف به صورت  WANها و  LANهای مختلفی است که در شبکه مورد استفاده قرار می گیرند. این  WANها و  LANشبکه ها شامل 

شود. بطور مستقل کار نمی کنند بلکه یا به یکدیگر وصل می شوند یا به اینترنت متصل می شوند. برای این اتصال از دستگاه های ارتباطی استفاده می 

 :  نوع دستگاه ارتباطی وجود دارد که عبارتند از 1کلی 

 : (HUB , Repeater)تکرارگرها يا هاب ها  -1

تکرارگر دستگاهی است که فقط در الیه فیزیکی کار می کند. سیگنالهای حامل اطالعات در یك شبکه مسافت زیادی را طی می کند که 

ممکن است در طی این مسافت تضعیف شوند و موجب تخریب داده ها گردند. تکرارگر قبل از تضعیف یا تخریب سیگنال آنرا دریافت کرده 

را  LAN. تکرارگرها می تواند طول فیزیکی ده را ارسال می کندشمی کند. پس این سیگنال نو سازی اره تولید الگوی بیتی اصلی را دوب

را به هم  LANمختلف را به هم وصل کند بلکه قادر است دو بخش از یك  LANافزایش دهد. الزم به ذکر است که تکرارگر نمی تواند دو 

 وصل کند.

 
که این کار درستی نیست زیرا تقویت کننده تفاوتی بین نویز و مقایسه می شوند تکرارگرها در برخی موارد با تقویت کننده ها :  نکته مهم

سیگنال قائل نیست و همه را تقویت می کند در حالیکه تکرارگر فقط بیت های درست را بازسازی می کند اگر به صورت تقویت کننده عمل 

ولت است و  1)یعنی مثالً صفر فرضاً  ید تقویت می شدند که این مساله باعث از بین رفتن داده های واقعی می گردد.می کرد تمامی نویزها با

مکان تکرارگر نیز در ولت می شود و تبدیل به یك می شود که این باعث خرابی داده می شود. 32ولت. اگر صفر را تقویت کند ، صفر  32یك 

اگر بیت تخریب شده مسافت  تکرارگر باید در جایی قرار گیرد که هیچ نویزی معنای بیت ها را تغییر نداده باشد.پیوند بسیار مهم است زیرا 

 بیشتری را طی کند ممکن است نویزها به طور کامل معنایشان را تغییر دهند.
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ث یك تکرارگر چند پورتی است که معموالً برای اگر چه می توان تمام دستگاه های ارتباطی را هاب نامید ولی منظورمان از هاب در این مبح

 استفاده می شود. STARاتصال بین ایستگاه ها در توپولوژی 

 

 : (Bridge)پل ها يا سوييچ هاي دواليه اي  -2

نوان پل ها در الیه فیزیکی و پیوند داده ها عمل می کنند به عنوان دستگاه های الیه فیزیکی سیگنال دریافتی را دوباره تولید می کند و به ع

 را بررسی کند. (Frame)دستگاه الیه پیوند داده پل می تواند آدرس های فیزیکی مبدا و مقصد موجود در قالب 

 توجه کنید که که با وجود تکرارگرهای مناسب تمام بیت ها می توانن به هر فاصله ای ارسال شوند اما دامنه برخورد اجازه این کار را نمی

قادرند بر محدودیت دامنه برخورد غلبه کنند ، پل دارای قابلیت فیلترسازی است و می تواند آدرس مقصد قاب را بررسی کند و دهد. پل ها 

 بگیرد که آیا قاب باید به پیوندی هدایت شود یا خیر.تصمیم 

 را به هم وصل کند. LANپل ها قادرند دو 
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 : Transparent Bridge ي پل هاي نامرئ

نیست.  ی پلی است که ایستگاه ها از وجود آن خبر ندارند  اگر پلی به سیستم اضافه یا از آن حذف شود نیاز به پیکربندی مجدد ایستگاه هاپل نامرئ

 باشد:زیر ی مجهز است باید دارای سه معیار سیستمی که به پل های نامرئ

 قاب ها باید از ایستگاهی به ایستگاه  دیگر هدایت شوند. -

  جدول هدایت قاب به طور خودکار ساخته می شود یعنی به روش یادگیری -

 در سیستم باید جلوگیری شود. (Loop)از حلقه ها  -

 

 سوئيچ دو اليه اي: 

. سوئیچ دو الیه وقتی از واژه سوئیچ استفاده می کنیم باید واژه سطح را به آن اضافه کنیم. سوئیچ دو الیه ای در الیه فیزیکی و پیوند داده عمل می کند

که بر سر به رت های بیشتر باعث می شود ورت است و این باعث باال رفتن کارایی آن می شود زیرا وجود پوای همان پلی است که دارای چندین پ

 رت منحصر به فرد است.ورت ها رقابت ایجاد نشود و به عبارتی ترافیك از بین برود زیرا هر ایستگاه در این نوع از شبکه ها دارای یك پودست آوردن پ

 :مسيرياب 

الیه فیزیکی سیگنال های دریافتی را  پیوند داده و شبکه عمل می کند. به عنوان دستگاهوالیه ای که در الیه های فیزیکی  1مسیریاب دستگاهی است 

ستگاه الیه دوباره بازسازی می کند و به عنوان دستگاه الیه پیوند داده آدرس های فیزیکی مبداء و مقصد موجود در بسته را بررسی می کند به عنوان د

 را بررسی می کند. IPشبکه آدرس الیه شبکه یعنی 

ها LANتوجه داشته باشید که پل ها دامنه های برخورد را تغییر می دهند اما مسیریاب ها دامنه های پخش را محدود می کنند. مسیریاب قادر است 

 ها را به یکدیگر متصل کند و یا به عبارتی باعث ایجاد اینترنت می شود.WANو 

 سه تفاوت عمده مسيرياب و تکرارگر يا پل عبارتند از:                     

را به هم متصل  LANیا دو  LANمسیریاب برای هر واسط خود دارای آدرس فیزیکی و آدرس منطقی است. تکرارگر یا پل بخش هایی از  -3

 ها را به هم متصل می کنند.WANها و  LANمی کنند در حالی که مسیریاب، 

 یاب فقط روی بسته هایی عمل می کند که در آنها آدرس مقصد فیزیکی با آدرس واسط بسته مطابقت می کند.مسیر -2

 مسیریاب آدرس فیزیکی مبداء و مقصد بسته را هنگام هدایت آن تغییر می دهد. -1

  



11 
 

 http://dynamic.irو تایپ از خانم میالنی و آقای فیروزی تهیه 

 

 سوئيچ سه اليه اي:

رت های بیشتری نسبت به مسیریاب ها بوده و قادر است ودارای پست در ضمن ا همان مسیریاب است با این تفاوت که دارای طراحی و کارایی بهتری

 بسته ها را پس از دریافت به سرعت پردازش و توزیع کند.                        

 مسيريابي:                                         

تقسیم می  جدول های پویاو  جدول های ایستاریابی به دو دسته مسیریابی با ایجاد ونگهداری جدول های مسیریابی سر و کار دارد. جدول های مسی

 شود.                

 جدول هاي مسيريابي ايستا:                        

 ه هرجدول مسیریابی ایستا شامل اطالعاتی است که به صورت دستی وارد می شوند این کار معموالً توسط مدیر شبکه انجام می شود و مسیر مربوط ب

تغییر مقصد را در جدول وارد می کند وقتی جدول ایجاد شد در صورتی که تغییری در اینترنت ایجاد شود جدول مسیریابی به طور خودکار نمی تواند 

شبکه های کند بلکه مدیر شبکه باید آن را به طور دستی تغییر دهد. جدول مسیریابی ایستا می تواند در شبکه های کوچك به کار گرفته شود. اما در 

 بزرگ و گسترده مانند اینترنت قابل استفاده نیست.

 جدول مسيريابي پويا                              

تغییر می کند. هر وقت تغییری در اینترنت ایجاد  BGP, OSPF, IRPجدول مسیریابی پویا دائماً با استفاده از پروتکل های مسیریابی پویا مانند 

 مسیریاب، این پروتکل ها تمام جداول موجود در مسیریاب ها را به صورت خودکار تغییر می دهند.                شود مثل خاموش شدن یك

 جدول مسيريابي:                                 

 تری هستند.                                    ستون دارد اما بعضی از مسیریاب های امروزی دارای ستون های بیش 4جدول مسیریابی برای آدرس دهی بدون کالس حداقل 

 جدول مسیریابی دارای فیلدهای زیر است:   

  
 : این فیلد نقاب به کار رفته برای بسته ورودی را مشخص می کند.(mask)نقاب 

در مسیریابی خاص میزبان این  آدرس شبکه: این فیلد آدرس شبکه ای را مشخص می کند که بسته باید در نهایت به آنجا تحویل داده شود. -3

 فیلد آدرس میزبان مقصد را مشخص می کند.

 آدرس گام بعدی: این فیلد آدرس مسیریاب گام بعدی را مشخص می کند که بسته باید به آن تحویل داده شود. -2

 ها می شود. Browserو  Aplicationمعموالً این واسط شامل : نام واسط را نشان می دهد (Interface)واسط  -1

 هستند که وجود یا عدم وجود را نشان می دهند. on, offپرچم را تعریف می کند پرچم ها سوئیچ های  2: این فیلد تا (Flag)پرچم ها  -4

 

 :                اين پرچم ها مي توانند شامل موارد زير باشد 

  پرچم(up) u.اگر این پرچم ها وجود نداشته باشند به معنای این است که  : نشان می دهد که مسیریاب در حال کار کردن هست یا خیر

 مسیریاب خاموش می باشد.

  پرچم(Gatway) G نشان می دهد که مقصد شبکه دیگریست. بسته به مسیریاب گام بعدی تحول داده می شود که به آن تحویل غیر :

است( که به آن تحویل  LANمستقیم گویند. اگر این پرچم وجود نداشته باشد نشان می دهد که مقصد در همین شبکه قرار دارد )یعنی 

 مستقیم گویند.
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  پرچم(Host specifi) H پرچم :H  نشان می دهد که مقدار موجود در فیلد آدرس شبکه آدرس خاص میزبان است. اگر این پرچم موجود

 نباشد به معنای این است که آن آدرس فقط آدرس شبکه مقصد است.

  پرچم(Added by redir edition) D پرچم :D ه نشان می دهد که اطالعات مسیریابی مربوط به این مقصد توسط پیام تغییر جهت ب

 جدول مسیریابی میزبان اضافه شده است.

  پرچم(Modify) M.این پرچم نشان می دهد که اطالعات مسیریابی مربوط به این مقصد توسط پیام غیر مستقیم اصالح شده است : 

 : نشان می دهد که چند کاربر در حال حاضر از این مسیر استفاده می کنند.(refrence count)شمارش ارجاع  -2

 نشان می دهد چند بسته از طریق این مسیریاب به مقصد منتقل شده اند.کاربرد:  -1

به کمك این دستور می توانید به  به دست آورید. IP Configسرویس دهنده را می توانیم به کمك دستور  IPاطالعات بیشتر در مورد آدرس 

 و آدرس فیزیکی سخت افزار سیستم خود دست پیدا کرد. IPآدرس 

 

 ساختار مسيرياب:                                   

 قطعه اصلی نیاز دارند:                                   4مسیریاب برای حمل و مسیریابی بسته ها به 

 رت های ورودیوپ -3

 رت های خروجیوپ -2

 پردازنده مسیریابی -1

 ساختار سوئیچینگ -4

 

 : رت هاي وروديوپ -

ل دریافتی ساخته می شوند. بسته بیت ها از سیگنالد. را انجام می دهدر مسیریاب عملیات های الیه فیزیکی و پیوند داده  پورت های ورودی

خارج می شوند. خطایابی انجام شده و اصالح می شود و بسته برای ارسال در شبکه آماده می شود. عالوه بر  Frameاز قاب  Packetیا 

ها قبل از حمل به ساختار  بستهپردازنده ی الیه ی فیزیکی و پردازنده ی الیه ی پیوند داده ، پورت ورودی دارای بافرهایی برای نگهداری 

 سوئیچینگ است.

 : رت هاي خروجيوپ -

ابتدا بسته های خروجی در صف قرار می گیرند رت های ورودی عمل می کنند ولی ترتیب آن معکوس است. ومانند پپورت های خروجی 

 سپس در قاب قرارداده می شود و سپس عملیات الیه فیزیکی به قاب اعمال می شود تا سیگنال را برای ارسال به خط تولید کند. 

 ورودی و خروجی را نشان می دهد. رتونمودار زیر شکل ظاهری یك پ

 

 پردازنده مسيريابي: -
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رت وپردازنده مسیریابی عملیات های مربوط به الیه شبکه را انجام می دهد. آدرس مقصد برای یافتن آدرس گام بعدی و یافتن شماره پ

پردازنده ی مسیریابی جدول را جستجو می ملیات جستجوی جدول نیز گویند زیرا خروجی ارسال بسته به کار می رود. به این عملیات، ع

    کند که البته در مسیریاب های جدیدتر این کار در پورت های ورودی انجام می شود تا انجام کار آسان تر شود.

 ساختار سوئيچينگ: -

ورودی خروجی و کل مهمترین وظیفه در مسیریاب انتقال بسته از صف ورودی به صف خروجی است. سرعت انجام این کار در اندازه صف 

عنوان ساختار ه بیا گذرگاه ك کامپیوتر بود حافظه کامپیوتر تاخیر در تحویل بسته موثر است. در گذشته وقتی یك مسیریاب مختص ی

امروزه حافظه دریافت می کرد اما رت خروجی بسته را از ورت ورودی بسته را در حافظه ذخیره می کرد و پوسوئیچینگ استفاده می شد. پ

 کارهای خاصی را جهت مسیریابی ارائه می کنند که البته شامل ساختارهای متنوعی می باشند. برخی از آنها عبارتند از: یریاب ها راهمس

 

 سوئيچ متقاطع: -

تقاطع . این کار در هر نقطه ای به نام نقطه در یك شبکه متصل می کندخروجی  nورودی و  nساده ترین نوع ساختار سوئیچ است که دارای 

 به کمك میکروسوئیچ ها انجام می شوند.

 

 : شکل دارد Banyan سوئيچ بانيان -

     ت به سوئیچ متقاطع واقعی تر است. واژه بانیان از درخت بانیان گرفته شده است. سوئیچ بانیان یك سوئیچ چند مرحله ای باین سوئیچ نس

و پورت خروجی به صورت یك رشته ی  روندجی به کار می اساس پورت خرواست که در هر مرحله میکروسوئیچ هایی برای هدایت بسته بر 

    خروجی  nورودی و  n. برای دو دویی نشان داده شده است
میکروسوئیچ قرار می گیرد. شکل زیر  n/2وجود دارد که در هر مرحله    

 یك سوئیچ بانیان را نشان می دهد:

 

                           

 :  Batcher-Banyan  بچربانيانسوئيچ  -

شده رت خروجی یکسانی ارسال وبه پ یکی از مشکالتی که سوئیچ بانیان داشت این بود که احتمال برخورد داخلی حتی برای دو بسته ای که

مرتب کرد. در این سوئیچ از یك قطعه  )خروجی( رت مقصدواند وجود دارد. برای حل این مشکل می توان بسته های ورودی را بر اساس پ

گیری می کند. در هر ند. این قطعه از عبور همزمان بسته های تکراری به سوئیچ بانیان جلوناستفاده می ک Trapبه نام تله  سخت افزاری 

 بماند.مقصد فقط یك بسته می تواند ارسال شود اگر تعداد این بسته ها بیش از یکی باشد باید منتظر  زمان برای هر
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