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 مقدمه :

Cisco Certificate Network Associate  شودمحسوب میاولین گام برای ورود به دنیای سیسکو  . 

از ابتدا   CCNA Routing and switchingدر این سری از مطالب آموزشی سعی بر این است تا آموزش دوره 

 درکتا  است + CCNA  ،Network دوره نیازپیشتوضیح داده شود . البته  درکقابلبسیار ساده و  صورتبهو 

یاز در حد رفع نابتدایی از مفاهیم شبکه داشته باشید . هرچند در ابتدای آموزش سعی شده است که این مطالب 

 خواننده گفته شود .

به همراه برخی از نکات مهم که خودم برای  ، و ویدیوهای آموزشی است هاکتابمطالب با ترکیبی از ترجمه 

 آموزشی به الت سوا. همچنین در پایان هر فصل نمونه  کنممیدرک بهتر مفاهیم ، به آن اضافه  شدن و ترکامل

در سایت قرار  جدیدمطلب  2. هر هفته  گرددمیتوضیحات الزم ارائه با  المللیبینامتحان  هایآزمودنهمراه 

 .  گیردمی

 . نمایمفراهم  CCNAبه  مندانهعالقامیدوارم در پایان آموزش بتوانم جزوه کامل و جامعی برای 
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Internetworking 

 

 آشنایی ابتدایی با شبکه :

 

 Local Area محلی یک شبکه دهندهنمایشبا یک شبکه ساده آشنا شویم، شکل زیر  خواهیممیدر ابتدا 

Network (LAN) :است 

 

(1) 

 از یک موردنظر. به خاطر بسپارید که شبکه اندشدهبه یکدیگر متصل  Hubتوسط دستگاهی به نام  کامپیوترها

Collision Domain یک  وBroadcast Domain به توضیح اصطالحات فوق  هدر ادام است. شدهتشکیل

 خواهیم پرداخت.

فایل  تواندمیحالت ممکن، او  ترینسادهارسال کند در  Sallyخواهد فایلی را برای ب Bobدر سناریو باال اگر 

گفت  توانمیرا توضیح دهیم، اگر بخواهیم آن  ترساده صورتبهنماید.  (Broadcast)را در شبکه پخش  موردنظر

که برای رساندن پیغام خود آن را در شبکه فریاد  است کافینداشته باشد، فقط  Sallyآدرسی از  Bobکه اگر 

در  .کنندمیرا دریافت  Bobور دارند نیز پیغام حض LANتمامی کسانی که در شبکه  مطمئناًبزند. با این کار 

ترافیک  آن را فریاد بزند، به دلیل موردنظر اگر برای رساندن هر بسته، دستگاهبیشتر،  هایدستگاهشامل  هاییشبکه

 .شودمیباال شبکه دچار اشکال 
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، مستقیم با او گفتگو کند . این به شما بستگی دارد که Sallyبا داشتن آدرس  Bobکه  است اینروش دیگر هم  

یم شما باید اطالعات اولیه را داشته باشید . آدرس اما برای گفتگوی مستق از کدام روش بخواهید استفاده کنید .

Sally  ؟ برای انتقال آن از چه دستگاهی باید استفاده کنید ؟ آوریدمی دست بهرا چگونه 

شما  LANبزرگ ، شما ممکن است دچار مشکل حجم باالی ترافیک شوید . با ترافیک باال شبکه  هایشبکهدر 

 ترکوچک، آن را به تعداد  هاشبکه. شما باید در این نوع  بیفتد کار ازکامل  صورتبهو حتی ممکن است  کند

آن را تا جای ممکن از هم جدا کنید . مانند یک خیابان شلوغ که با اضافه کردن خیابان و  هایبخشتقسیم و 

 به روان شدن ترافیک کمک کنید .  توانیدمی جدید هایقانونبیشتر و همچنین ایجاد  هایتقاطع

 است . سازیپیادهقابل  Router , Switchمانند  هاییدستگاهدر شبکه توسط  هاحلراهمی این تما

 

 حال بیاید یک همسایه جدید به شبکه قبل اضافه کنیم :

 

 

(2) 

 چسوییبه شبکه متصل شده است . در این حالت  سوییچتوسط یک  Sallyکه  کنیدمیمشاهده  2در شکل شماره 

یا همان پخش و  فریادها. این کار باعث کمتر شدن  شودمیجدا  ision DomainCollباعث ایجاد یک 

Broadcast  اما در نظر داشته باشید که شبکه جدید ما هنوز یک  شودمیما  هایپیغامشدنBroadcast 

Domain به این معنی که اگر  آیدمی حساببه .Bob  بخواهد پیغامی را برایJohn ارسال کند ولی آدرس آن 

اما سوییچ باعث جدا شدن  نیز برسد . Sallyآن پیغام به  شودمیکه باعث  زندمیرا نداند ، پیغام را فریاد 

Collision Domain  به این صورت که اگر  شودمیدر شبکه .Bob آدرس  با داشتنJohn مستقیم  صورتبه

دیدن آدرس بسته و با درک اینکه این  و سوییچ با شودمیارسال  Johnبسته فقط به  بخواهد با او صحبت کند ،

 . کندمی، از عبور آن جلوگیری  شودنمیآدرس به کاربری که به او متصل است مربوط 
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شدید ؟ هنوز نه ؟ نگران نباشید ، در  Broadcast Domainو  Collision Domainمتوجه تفاوت و معنای 

 ادامه بیشتر توضیح خواهم داد .

 باعث افزایش ترافیک شبکه شود عبارت است از : کن استلیست مواردی که مم

 Broadcast Domainیا   Collision Domainتعداد زیاد کاربران در یک  -

- Broadcast Storm 

 Multicastتعداد زیاد ترافیک  -

 ( Bandwidth )پهنای باند کم  -

 برای ارتباط کاربران با یکدیگر  Hubاستفاده از  -

 ARP Broadcastافزایش  -

نگاه کنید ، دلیل استفاده از سوییچ در شبکه و تفاوت  2دوباره به شکل  شدهدادهجه به توضیحات حاال با تو

 سوییچ را به شبکه اضافه،  آیدنمی حساببهاز شبکه  جزئیبه دلیل اینکه هاب آن با هاب را متوجه شدید ؟ 

یای در دن که است ) که البتهکردیم ، در واقعیت هاب فقط یک وسیله ارزان برای ارتباط کامپیوترها در شب

 ( . شودنمیدیگر استفاده نیز  واقعی

ه ای بیشتر به همراگسترش دهیم ، نیاز به دستگاهی داریم که مسیره بازهمحال اگر بخواهیم شبکه خود را 

ه تفاددر شبکه اس روترکند . برای این اهداف ما از  تأمینی را برای ما کنترل ترافیک و حتی یک امنیت مقدمات

 Broadcast. روترها در شبکه ،  دهدمیما را به هم ارتباط  هایشبکه. روتر دستگاهی است که  کنیممی

Domain به شکل زیر توجه کنید : . کنندمییکدیگر جدا  ها را از 

 

(3) 

ی مجزا خواهیم بود . اگر فرد Broadcast Domain، با اضافه کردن یک روتر به شبکه ، دارای دو  3در شکل 

در شبکه ارسال کند ، روتر آن پیام را از خود عبور  Broadcast صورتبهدر یک قسمت شبکه بخواهد پیامی را 
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مستقیم ارتباط برقرار کرده و  صورتبهارسال کند ، باید  Sallyبخواهد پیامی را برای  Bob. اگر  نخواهد داد

 آن را بداند . ( IP Address )آدرس 

نتشار دهد ، تمامی را ا Broadcastباال ، هرگاه در یک شبکه یکی از کاربران یک پیغام پس با توجه به تعاریف 

مگر آنکه در شبکه روتر داشته باشیم . وقتی یک ، بخوانند ف هستند که آن را دریافت و اعضای شبکه موظ

تصل به خود انتقال م هایشبکهرا دریافت کند آن را از بین برده و به دیگر  Broadcastاینترفیس روتر پیغام 

 نیز هست . Collision Domain جداکنندهروتر  مسلماً. و توجه داشته باشد که  دهدنمی

 کارکرد روترها در شبکه :

 Broadcast هایپیغام جداکننده -

 اطالعات را فیلتر کنند .،  3الیه بر اساس  توانندمی هاآن -

 هاسوییچو  3الیه د ، اما خوب است بدانید که روترها در شبکه در ادامه توضیح داده خواهد ش هایالیهدر مورد 

 . کنندمیکار  2الیه در 

را عبور و یا  هابسته ( Frame )که بر اساس فریم  هاسوییچ برخالف ، هستند . 3الیه  هایسوییچروترها مانند 

 بردمیبهره ،  ( Packets ) هابستهتحلیل و  ( Logical address )منطقی  هایآدرس، روترها از  کندمیفیلتر 

را برقرار کنید و  هاشبکهارتباط بین  توانیدمی. شما از طریق آن  شودمیگفته  Packet Switchingکه به آن 

 هاشبکهداشته باشید . روترها از یک جدول مانند یک نقشه برای ارتباط بین  Internetwork اصطالحبهیا 

 . دهدمیدیگر را نشان  هایشبکه رسیدن به برایبهترین مسیر  . جدول به روترها کنندمیاستفاده 

نید ، زیرا استفاده ک ایشبکهاز یک سوییچ برای ارتباط بین  توانیدنمی وقتهیچنتیجه گرفت شما  توانمیپس 

ران ارتباط کارب هاآنو کاربرد  کنندنمیها را از یکدیگر جدا  Broadcast Domain فرضپیش صورتبه هاسوییچ

نیستند و بر  ( Packets ) هابستهقادر به تحلیل  هاسوییچاست و همچنین  ( LAN )در داخل یک شبکه محلی 

 . کنندمیرا هدایت  اطالعات ( Frames ) هافریماساس 

 در ادامه توضیح داده خواهد شد . Framesو  Packetنگران نباشید ، در مورد 

 

 Collision. اما  دنشومی Collision Domainدر شبکه باعث جدا شدن  هاسوییچتا به اینجا ما متوجه شدیم که 

Domain  چیست ؟ 
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Collision Domain هادستگاههد ، تمامی را انتشار د ایبستهشبکه یک کاربر هرگاه در  به معنی آن است که 

سته یک ب توجه داشته باید که مهم نیست که بسته ارسالی . کنندمیآن را دریافت  Collision Domainدر یک 

Broadcast این اثر  . شودمیدارای آدرس مقصد مشخص باشد ، در هر دو حالت بسته برای همه ارسال  و یا

 بدی در شبکه داشته باشد .  تأثیرات تواندمی

 توانندمیفقط  هادستگاهارسال اطالعات باشد تمامی  . اگر کاربری در حال شودمیر شبکه ول آنکه باعث اختالل دا

ارسال کند باعث تداخل شده و در اصطالح  ایبستهبه آن گوش دهند . اگر دستگاه  دیگری در همان زمان 

 . دهدمیروی  Collision گویندمی

 . شودمیبسته برای تمامی کاربران ارسال دوم مسئله امنیتی آن است که 

. هاب ها تمامی کاربران را در یک  آیدمیبه وجود  اندشدهدادهکه توسط هاب ارتباط  هاییشبکهاین مشکالت در 

Collision Domain  یکآن، هر پورت  هاسوییچ اما دهندمیقرار Collision Domain . مجزا است 

 

 Broadcast Domainولی دارای یک  کنندمیرا از هم جدا  Collision Domain هاسوییچ "  

 " کنندمیایجاد  Broadcast Domainروترها بر روی هر اینترفیس خود یک  اماهستند 

 

دارند . بریج ها قبل از  هاسوییچنیز وجود دارد که کارکردی مشابه  Bridgeبه نام بریج  هادستگاهنوع دیگری از 

. اما دارای  شدندمیبه کار گرفته  ( LAN )محلی  هایشبکهجود آمدن و برای ارتباط در سوییچ و روتر به و

 هایورتپبا کارایی بهتر و  هاسوییچزیرا  شودنمیاستفاده  هادستگاهمحدودی بودند . امروزه دیگر از این  هایپورت

 . اندشده هاآنبیشتر جایگزین 

 است . به محل شدهگرفتهکه معرفی کردیم در شبکه به کار  هاییهدستگانگاه کنید . تمامی  4حال به شکل 

را بر  ( LAN )محلی  هایشبکهارتباط دهی بین  دقت کنید . روتر در مرکز شبکه و نقش هادستگاه کارگیریبه

شتن این استفاده کنیم ) البته به دلیل وجود ندا Bridgeو  Hubبرای تعداد کاربران کم از  توانیممی. عهده دارد 

 شدهاستفادهبرای ارتباط داخلی  هاسوییچ( ، از  شودمیتئوری استفاده  صورتبهدر حال حاضر ، فقط  هادستگاه

 است .
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(4) 

 Broadcastو یک  Collision Domain، فقط یک است شدهگرفتههاب به کار در شبکه پایین که فقط 

Domain ورت بریج یک داریم ، در شبکه سمت باال ، به ازای هر پCollision Domain  داریم و همچنان یک

Broadcast Domain  . 

 Collisionیک  جداکننده، شبکه سمت چپ است . چرا ؟ به دلیل اینکه هر پورت سوییچ  بهترین نوع ارتباط

Domain ما در یک  هایدستگاه تمامیدلیل اینکه  هاست اما این کافی نیست ، بBroadcast Domain  قرار

در هر جای شبکه یکی  Broadcast Domain؟ چون در یک  شدمی. به یاد دارید چرا این باعث مشکل  رنددا

و در  کردندمی، تمامی کاربران آن را دریافت  کردمیارسال  Broadcast صورتبهرا  اطالعاتیاز کاربران 

قسیم کرد ت ترکوچک هایقسمتا به بسیار مضر باشد . به همین دلیل باید شبکه ر تواندمیبزرگ این  هایشبکه

هم ارتباط بین  توانیممی. با قرار دادن یک روتر در مرکز شبکه  دهندمیکه روترها انجام  است کاریو این همان 

 ها را از هم جدا نماییم . Broadcast Domainرا برقرار کنیم و هم اینکه  هاشبکه

 نمونه استاندارد یک شبکه است . 5شکل 
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(5) 

ابتدایی  هایبحثدر  فعالًکه  کنندمیپیکربندی  VLANاست را با  قرارگرفتهییچی که در مرکز سو" 

  "شبکه نیست 

 

 Broadcastو چند  Collision Domainبگویید در شبکه چند  توانیدمیتوجه کنید ، حاال  4دوباره به شکل 

Domain داریم ؟ 

 Broadcastباشد ! شمردن   Broadcast Domain 3و   Collision Domain 9امیدوارم جواب شما 

Domain  آیا ما . ا شوندمی هاآنتفکیک  باعثفقط روترها  فرضپیش صورتبهاست ، به دلیل اینکه  ترراحتها

 تشخیص دهید ؟ راحتیبهها را  Collision Domain توانیدمی

 توجه کنید : 6به شکل 

www.network.serversetup.ir


 

www.network.serversetup.ir 

 

(6) 

 .  هاستآنیکی از  جداکنندهها است ، هر اینترفیس روتر  Broadcast Domain دهندهنشانسبز  هایدایره

در شبکه پایین تشکیل  کاررفتهبههاست . تمامی هاب های  Collision Domain کنندهمشخصقرمز  هایدایره

به یکدیگر هستند  هادستگاه دهندهارتباط. به یاد دارید که هاب ها فقط  دهندمیرا  Collision Domainیک 

 . 

 جداکنندهاست . بریج مانند سوییچ ، هر پورت آن  Collision Domain 3 دهندهتشکیل، در شبکه باال بریج 

Collision Domain . هاست 

 . کندمیرا ایجاد   Collision Domain 5 هاآنعدد سوییچ داریم . که مجموع  3در شبکه سمت چپ 

 را پیدا کنید ؟  Collision Domain 22 توانیدمی.  ادامه دهید،  5برای تمرین بیشتر بر روی شکل شماره 
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 سناریو برای دنیای واقعی :  

 

 "خود را جایگزین کنیم ؟  10/100 هایسوییچآیا باید  "

 برای تعویض شما درخواست :گویدمیو  آیدمیفرض کنید شما مسئول یک شبکه هستید ، مدیر پیش شما 

سی کرده اما مبلغ پیشنهادی بسیار باالست . آیا لزومی برای انجام را برر پرسرعت هایمدلشبکه یا  هایسوییچ

 آن وجود دارد ؟

 لیلدباید از آن استفاده کنید . به  حتماًبا بهترین توان را داشته باشید ،  هاییدستگاهاستفاده از  اگر شما امکان

 أمینتی واقعی در بیشتر مواقع مشکل با سرعت باالتر ، کارایی بهتری نیز دارند . اما در دنیا هاییسوییچاینکه 

 داریدهنگی ارتقا آن دست برا فعالً پس  کندمیکار  درستیبه. اگر شبکه در حال حاضر  راداریدمالی یا همان بودجه 

 ض کنید .یعوت پرسرعت هایمدلرا با  هاآن توانیدمیدر صورت نیاز در آینده نیز  ،

، کامپیوترها و  سرورهادارند ؟  Gbps 1تمامی کاربران ما نیاز به پورت  عاًواقاین باشد : آیا  تواندمیدیگر  سؤال

این سرعت  معمولباالیی دارید اما  سرعتبهاحتیاج  Coreالیه  هایسوییچدر  زیاداحتمالبه؟ شما  هادستگاهبقیه 

 نیست .  موردنیازبرای کاربران عادی 

توانایی  کهآن شرطبهبران خود در نظر بگیرید ، ی تمامی کاررا برا Gbps 10و یا حتی  Gbps 1 توانیدمیشما 

 داشته باشید . نیز آن را هایهزینهپرداخت تمامی 

 

 ( Internetworking Models)ارتباط شبکه :  هایمدل

ترها فقط کامپیوبه وجود آمد ،  هاشبکهت کنیم : زمانی که ابتدا کمی از تاریخ ایجاد ارتباط بین کامپیوترها صحب

استفاده  DECnetکامپیوترهایی که از  مثالعنوانبهقادر بودن با کامپیوترهایی از نوع خودشان ارتباط برقرار کنند . 

ل مرجع یک مد 2991ارتباط برقرار کنند . در سال  IBM با کامپیوترهایی از تکنولوژی توانستندنمی کردندمی

 International Organization forتوسط سازمان  Open System Inter Connection (OSI )به نام 

Standard ( ISO )  به وجود آمد. 

مختلف با  افزارهاینرممختلف که از  هایدستگاههدف از ایجاد این پروتکل استاندارد ، برقراری ارتباط بین 

 بود . کنندمیگوناگون استفاده  هایتکنولوژی

www.network.serversetup.ir


 

www.network.serversetup.ir 

یک کامپیوتر به رابط شبکه  افزارنرماست . این مدل نحوه ارسال اطالعات از معماری اصلی برای شبکه  OSIمدل 

 . دهدمیشرح کامپیوتر دیگر را  افزارنرمو دریافت آن توسط 

 . شودمیتقسیم  ترکوچک هایالیهبه  OSIمدل 

 

  " ISO  وOSI  و در ادامه نیز باIOS  باشد . فقط به خاطر  کنندهگیج! ممکن است کمی  شویدیمآشنا

 Internetworking Operating Systemسیسکو  بعدازآنکرد و  OSIشروع به ساخت  ISO: داشته باشید 

( IOS )  را ساخت" 

 

 : هاالیهعملکرد 

م ر شبکه متوجه شویرا د هایدستگاهتا نحوه ارتباط بین  کندمیکمک  هاالیهو چگونگی عملکرد  OSIدرک مدل 

 . هر الیه وظیفه مخصوص به خود را دارد .  گیردمیقرار  ( Hierarchical ) شدهبندیطبقه صورتبه هاالیه. 

. در ابتدا شما شروع به  راداریدیک شرکت  تأسیسبرای درک بهتر فرض کنید شما به همراه دوستان خود قصد 

شما باید کارهای  باید انجام دهد و چه مسئولیتی به عهده دارد .را  کاریچه. هر فرد  کنیدمیتقسیم وظایف 

بخش فروش ، بخش انبار و ... . هر بخش فقط بر روی کار  مثالًکنید .  دهیسازمانمختلف  هایبخششرکت را به 

کار  ند وبه یکدیگر مربوط هست هابخشتا آن را به بهترین نحو انجام دهد اما در انتها تمامی  شودمیخود متمرکز 

 . برندمی پیشبهشرکت را 

وظیفه  درنهایتشرکت وظایف مخصوص به خود را دارد و  مختلف هایبخشنیز ، هر الیه مانند  OSIدر مدل 

 . دهندمیاصلی که برقراری ارتباط است را انجام 

 

 : OSIمدل مرجع 

 

اوت متف هایعاملسیستماط بین کاربران با هموار برای تبادل ارتب راهیک،  دهدمیبه ما  OSIبهترین هدیه که مدل 

 هوشمند . هایتلفناست . مانند لینوکس ، ویندوز و مک و حتی 
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وجود دارد تا  هانویسبرنامهبرای  هاییعمل دستوریک مدل منطقی است نه فیزیکی ! و  OSIو فراموش نکنید ، 

 اپلیکیشن ها را بر روی شبکه اجرا کنند .

OSI  کیشن که اپلی کندمی. سه الیه باال مشخص  شودمیاست که به دو بخش تقسیم  شدهلتشکیاز هفت الیه

 را بر عهده دارد . هادادهوظیفه انتقال  ارتباط برقرار کنند . چهار الیه پایینها در دو سمت ، چگونه با یکدیگر 

 الیه باالیی است : 3 دهندهنشان،  9شکل 

 

(7) 

با کامپیوتر ارتباط برقرار کرده و  Applicationکه کاربر توسط الیه  شویممیه باال ، متوج هایالیهبا توجه به 

ا از شبکه و ی آگاهیباال ،  هایالیه از کدامهیچ.  شودمیبرقرار  افزارهانرمارتباط بین  دیگر نیز ، دوالیهتوسط 

 الیه پایین است . 4این وظیفه  زیرا ،شبکه ندارند  هایآدرس

 که ندکنمیمشخص  هاالیهببینید که این  توانیدمی. شما  کنیدمیپایین را مشاهده  هاییهالوظایف  8در شکل 

همچنین  هاالیهاین و روتر ها عبور کند .  هاسوییچاطالعات چگونه در داخل مدیا مانند سیم ، کابل ، فیبر ، 

 .  کپسوله و در مقصد انکپسوله شوند مبدأکه اطالعات چگونه از  کنندمیمشخص 

 

www.network.serversetup.ir


 

www.network.serversetup.ir 

 استفاده کرد : هاآن، از حروف اول  هاالیهبرای حفظ کردن  توانمی

All People Seem To Need Data Processing 

 : دهدمیدر هر الیه را نشان  شدهتعریف، توابع  9شکل شماره 

 
ه عهده ا بو کاربر ر افزارمنرباالیی وظیفه ارتباط بین  هایالیه. ایمکردهدسته تقسیم  3را به  هاالیه ، در شکل باال

ه را بر عهد هاشبکهو مسیریابی اطالعات در بین  اعتمادقابلوظیفه فراهم کردن ارتباطی  میانی هایالیهدارد ، 

 . دهدمیرا انجام  (LAN )انتهایی وظیفه ارتباط در شبکه محلی  هایالیهدارد و 

 را با جزییات تشریح کنیم . هاالیه توانیممی، حاال  شدهدادهبا توجه به توضیحات 

 

The Application Layer : 

 

که برای ارتباط با شب تنهاییبهنقطه ارتباط کاربر با کامپیوتر است اما  درواقع  Applicationالیه 

. فرض کنید بر روی کامپیوتر خود  زنیممیکامپیوتر  ( IE )کافی نیست . مثال را در مورد مرورگر 

ولی شما همچنان  TCP/IP، مانند : کارت شبکه ، پروتکل  کنیدمیکه را پاک تمامی اجزای شب

مشاهده کنید . اما اگر  ( local )که بر روی کامپیوتر خود ذخیره دارید  HTMLصفحات  توانیدمی

یست . ن پذیرامکانبخواهید این صفحات را بر از طریق شبکه و یا اینترنت مشاهده کنید این کار 
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 پایینی که ارتباط هایالیهکامپیوتر شما و  افزارهاینرمرابطی است میان  Application الیه درواقع

 حساببه OSIمدل  هایالیهیکی از  عنوانبهجستجوگر شما  درواقع.  کنندمیبا شبکه را برقرار 

 است که شما نیاز دارید هاییپروتکلبرای اجرای  ( interface ). آن وسیله ارتباطی  آیدنمی

 اطالعات صفحات وب را در شبکه مشاهده کنید .

ر . د کندمیبر روی کامپیوتر عمل  شدهنصب افزارهاینرمیک رابط برای  عنوانبه Applicationالیه  " 

و چند برنامه مهم که در این الیه کاربرد فراوانی دارد مانند :  TCP/IPآینده نحوه کارکرد پروتکل  هایفصل

Telnet , FTP  وTFTP  را با جزییات خواهم گفت" 

 

The Presentation Layer : 

 

 دهدمیارائه  Applicationاز اسم آن مشخص است : این الیه اطالعات را به الیه  Presentationکارکرد الیه 

 را نیز به عهده دارد . هاآنو کد کردن  دیتاهاو همچنین وظیفه ترجمه 

را قیل از انتقال به فرمت استاندارد تبدیل کنیم . از  دیتاهااست که ابتدا مطمئن برای انتقال اطالعات این  راهیک

اطالعات را  تواندمیدر دستگاه مقصد  Applicationکه الیه  شودمیمطمئن  Presentationاین طریق الیه 

 بخواند . درستیبه

 

The Session Layer : 

 

بین دو دستگاه ( بین  ایجادشدهارتباطی  هایراههای )  session، مدیریت و اتمام  اندازیراهوظیفه این الیه  

 پراکنده کاربران . دیتاهای دارینگهو مقصد است و همچنین  مبدأ هایدستگاه Presentation هایالیه

 halfمانند :  شودمیبین یک کاربر و یک سرور در این الیه انجام  مثالعنوانبهنحوه چگونگی برقراری ارتباط 

duplex , full duplex  . 
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Half duplex  اه کند و دستگ ارسالاطالعات  تواندمی هادستگاهفقط یکی از  زمانیکنوعی از ارتباط است که در

فقط  واحددرآنواکی تاکی که  سیمبی هایدستگاهدیگر فقط باید گوش دهد تا نوبت به آن برسد . مانند ارتباط 

 صحبت کند . تواندمییک نفر 

Full duplex  اطالعات را ارسال و دریافت  توانندمیهر دو طرف  واحددرآناست که  دوطرفه: ارتباط همزمان

 معمول . هایتلفنکنند بدون اینکه تداخلی به وجود آید مانند مکالمه با 

The Transport Layer : 

 

کرده سپس آن را  آوریجمعباال  یهاالیهدیتاها را از  هایبخش، تمامی  Transportواقع در الیه  هایسرویس

همچنین وظیفه ایجاد یک ارتباط منطقی بین دستگاه  هاپروتکل. این  دهدمیدیتا یکسان قرار  رشتهیکدر 

 . رادارندفرستنده و گیرنده 

هستند . اگر آشنا با این دو پروتکل نیستید نگران نباشید . در  UDPو  TCPدر این الیه  شدهشناختهپروتکل  دو

 عنوانبه TCPتا همین حد بدانید که  فعالًصحبت خواهیم کرد اما  هاآنکامل در مورد  صورتبهآینده  هایفصل

 هاآن،  دهدمیاختیارات بیشتری  هانویسرنامهبنه ! این به  UDPولی  کندمیعمل  اطمینانقابلیک پروتکل 

از این دو دارای  هرکدام، از بین این دو پروتکل یکی را انتخاب کنند . )  افزارنرمدر هنگام طراحی  توانندمی

 ( شویدمیآینده با آن آشنا  هایفصلهستند که در  هاییویژگی

 

Connection-Oriented Communication 

 

ند . این ک برقرارابتدا باید یک ارتباط پایدار با دستگاه مقصد  مبدأ، دستگاه  اعتمادقابلارتباط  برای ایجاد یک

. وقتی انجام این پروسه کامل شد انتقال اطالعات انجام  شودمیشناخته  three-way handshakeروش به نام 

 . گیردمی

 : دهدمینشان  تنده و گیرندهدو سیستم فرس رابین three-way، مراحل انجام  21شکل شماره 

 .  ندکنمیبر روی شبکه ، آمادگی خود را برای برقراری ارتباط اعالم  هاییپیغامبا فرستادن  عاملسیستمهر دو 
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(10) 

 . کندمیارسال  Synchronizationیک پیغام  مبدأابتدا سیستم  -

،  SYNبه همراه پیغام ،  Acknowledgeسیستم مقصد با دریافت آن ، در صورت آماده بودن با پیغام  -

 . کندمیآمادگی خود را اعالم 

 شودمی، موافقت خود را اعالم کرده و ارتباط برقرار  ACKبا فرستادن یک  کنندهارسالسیستم  درنهایت -

. 

 . تا اینجای کار به نظر نباید مشکلی ایجاد کندمیبعد از برقراری ارتباط ، اطالعات بین دو سیستم انتقال پیدا 

سرعت  دارای کنندهارسالشود اما ممکن است در فرایند انتقال دیتاها مشکالتی به وجود آید . ممکن است سیستم 

د اما سیستم مقص شودمیباالتری نسبت به مقصد باشد . در این حالت اطالعات با سرعت بر روی شبکه ارسال 

است که اطالعات اضافی  شدهطراحیدر سیستم  ایحافظهرا ندارد . برای حل این مشکل  هاآنتوان دریافت تمامی 

گفته   ( buffer ) شود تا سیستم در فرصت مناسب بتواند آن را تحلیل کند . به این حافظه بافر ذخیرهدر آن 

 شود .  ( overflow ) سرریز تواندمی. اما بافر نیز ظرفیت محدودی دارد و در حجم اطالعات باال  شودمی

Flow Control : 

آن  که به شدهگرفتهبرای آن در نظر  حلیراه،  شودمی هاآنشدن اطالعات باعث از بین رفتن  سرریز کهآنجاییاز

Flow Control ه حافظ زمانی که اطالعات از طرف سیستم فرستنده،. وظیفه آن جلوگیری از ارسال  گویندمی

 است . نحوه انجام پروسه به ترتیب زیر است : پرشده آنبافر 
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(11) 

 

Windowing : 

 

از سیستم  ACKپیغام  بهباید  فرستدمیکه  ایبستهاطالعات برای هر  کنندهارسال، سیستم  اعتمادقابلدر ارتباط 

کم شود اگر قرار باشد برای هر  تواندمیگیرنده دریافت کند . حال در نظر بگیرید چقدر سرعت انتقال اطالعات 

 Windowبه نام  (Flag)به همین دلیل از فلگی فت گردد ، دریا ACKیک پیغام  شودمیقسمتی که ارسال 

 . شودمیاستفاده 
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انتقال یابد استفاده  تواندمی ACKبرای کنترل مقدار دیتایی که بدون دریافت  Windows فلگ " 

 " شودمی

ید شود . فرض کن جاجابه ACKکه چه میزان از اطالعات فقط با دریافت یک  کندمیمشخص  Windowمقدار 

آن نیز دریافت  ACKو  شودمیاست . ابتدا یک بسته ارسال  برقرارشده 22ارتباط بین دو سیستم مانند شکل 

. سیستم  رسدمی کنندهارسالبه سیستم  ACK درستیبه بازهمو  شودمی. سپس بسته دوم ارسال  گرددمی

وبت است . به همین دلیل در ن اعتمادابلقبا سیستم دیگر تا حدی  ایجادشدهکه بستر  شودمیمتوجه  کنندهارسال

متوجه شود ، تا سه بسته نیازی به ارسال  کنندهدریافتتا سیستم  دهدمیقرار  3را  Windowبعدی مقدار فلگ 

ACK  وجود ندارد . مقدارWindow  میزان سرعت  همان نسبتباال رود و  تواندمیبا توجه به شرایط ارتباطی

 ارتباط . 

 

(12) 

 

مقدار  تواندمی دریافت کند ، سیستم فرستنده درستیبهاگر سیستم گیرنده نتواند تمامی اطالعات را  "   

Window  را کاهش دهد" 
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The Network Layer : 
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Network Layer  را بر روی شبکه مشخص  هاآن. موقعیت  دکنمیرا مدیریت  هایدستگاه، آدرس   3یا الیه

 هاییستگاهد. این به معنی آن است که  کندمی تعیینبه آدرس مقصد را  هابستهکرده و بهترین مسیر برای رسیدن 

محلی  هایشبکهو در  دارندعهدهمختلف را بر  هایشبکهمانند روتر ، وظیفه ارتباط  کنندمیکار  3که در الیه 

(LAN)  شوندنمیاستفاده .  

 به این صورت است : هاآننحوه کار 

. روتر  شودمیمقصد آن چک (IP Address) ، آدرس  رسدمیبه یکی از اینترفیس های روتر  ایبستهابتدا که 

تا متوجه شود که بسته را از طریق کدام اینترفیس خود  اندازدمینگاهی   (Routing Table)به جدولی که دارد

ر ، در غی کندمیاگر در جدول خود مسیری برای آدرس مقصد بسته داشته باشد آن را هدایت . باید منتقل کند 

درس مقصد که آ هاییبستهسوییچ ، فقط  برخالف! توجه داشته باشید روتر  بردمیبین  ازروتر بسته را  صورت این

 . کندمیدر جدولش وجود داشته باشد را منتقل  هاآن

 : شوندمیاستفاده  Networkهستند که در الیه  هاییبستهدو نوع از آپدیت  هایبستهدیتا و 

Data packets  : 

 شوندیمکه برای این کار استفاده  هاییپروتکل.  کندمیاطالعات کاربران انتقال پیدا  هاآنکه توسط  هاییبسته

کامل پوشش  صورتبه ها را IP Address 3. در فصل  IPv6و  IPمانند  گویندمی Routed Protocolsرا 

 خواهیم داد .

Route update packet : 

دیگر . که شامل توسط آن روترها به یک شودمیبرای انتقال آپدیت روترهای همسایه به یکدیگر استفاده  هابستهاین 

 . دهندمیمتصل به خود را خبر  هایشبکه

 OSPFو  RIP , EIGRP . مانند : نامندمی Routing Protocolsرا  دهندمیکه این کار را انجام  هاییپروتکل

 تا جدول خود را کامل کند . کندمیبه روتر کمک  هاآپدیت. 

توسط  هرکداماست که  شدهاستفادهدو روتر  از دقت کنید . در این مثال 24برای درک بهتر ، به شکل شماره 

 اینترفیس های خود به یک شبکه متصل هستند .
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Network Addresses  بخش اول جدول که با :NET است .  شدهمشخصRouting table  باید برای هر

 IPیک بخش مجزا داشته باشد . برای مثال ، جدول مسیریابی برای  ( Routing Protocol )پروتکل مسیریابی 

 ،IPv6  وIPX . باید جدا از یکدیگر باشد 

Interface  :رای رسیدن به مقصد باید از آن خارج شود .اینترفیس خروجی است که بسته ب کنندهمشخص 

Metric  که گفتیم بخشی از اطالعاتی که بین روتر ها تبادل  طورهمان.  کندمی تعیین: مقدار فاصله تا شبکه را

 ردفمنحصربههاست . هر پروتکل فاصله تا شبکه مقصد را توسط فرمول  Routing Protocolمربوط به  شودمی

. در  گیردمیقرار  Metric عنوانبهکه در جدول روتینگ  شودمیکه حاصل آن عددی  کندمیخود محاسبه 

 کامل در مورد آن صحبت خواهیم کرد . صورتبه 9و  8فصل 

 

هستند ، به این معنی که اگر پیغام  Broadcast domain جداکنندهگفتیم ، روترها  قبالً که  طورهمانخب 

Broadcast  و اجازه عبور نخواهند داد . به یاد دارید که این خاصیت چه  برندمیبین برسد آن را از  هاآنبه

نیز  2در الیه  هاسوییچها نیز بودند . البته  Collision domain جداکنندهروترها  طورهمینداشت ؟  ایفایده

Collision domain  کنندمیها را جدا  . 

 ا فراموش کنید : هاآن، چند ویژگی روترها که نباید  25با توجه به شکل 
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  هایپیغام فرضپیش صورتبهروترها Broadcast  وMulticast دهندمیرا عبور ن  

  منطقی  هایآدرسروترها از(IP Address)  کنندمیبه مقصد استفاده  هابستهبرای هدایت . 

  از  توانندمیروترهاAccess list  کنترل امنیت شبکه  برای شودمیها ، که توسط ادمین شبکه ایجاد

 استفاده کنند .

  ارتباط بین  توانندمیروترهاvirtual LAN (VLAN) . ها را برقرار کنند 

  تأمینروترها همچنین برای quality of service (QOS)  که یک نوع خاص از ترافیک شبکه است

 . شوندمیاستفاده 

 

 تمامیبه CCNAشید . تا انتهای دوره نبا QOSو یا  VLANنگران متوجه نشدن اصطالحاتی مانند  " 

 3الیه  هایدستگاهدر این بخش ، اشاره به ویژگی  هاآنکامل اشاره خواهیم کرد . هدف از گفتن  صورتبه هاآن

 "است 

 

The Data Link Layer : 

 

ارور  بندیدستهو  ( Mac Address )فیزیکی  هایآدرسوظیفه انتقال اطالعات بر اساس ،  Data Linkالیه 

آماده  Physicalرا برای استفاده الیه  Networkو همچنین اطالعات الیه  های به وجود آمده را بر عهده دارد .

 . کندمی

فیزیکی  هایآدرسیه . در این ال شودمینامیده  ( Frame )، فریم  کندمیرا آماده  هابستهفرمتی که الیه دیتا 

  . شودمیاضافه  هابستهو مقصد به  مبدأ
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 ، حاوی فقط اطالعات خالص نیستند ! برای اینکه شوندمییی که بین کاربران منتقل هابستهمهم است که بدانید 

 و مقصد اضافه شود . هر الیه بر مبدأیک بسته به کاربر دیگر برسد ، الزم است بر روی آن اطالعاتی مانند آدرس 

طالعات اضافی با رسیدن به سیستم مقصد از بسته اصلی . این ا کندمی، اطالعات خود را اضافه  هابستهروی 

 . شودمیو دوباره به حالت اول تبدیل  جداشده

 

 دو زیر الیه قرار دارد : IEEE Ethernet Data Linkدر 

Media Access Control (MAC) : 

( را در  کندمی) اصالح ن خطایابیو همچنین وظیفه است   (LAN) در شبکه محلی هابستهارسال  کنندهمشخص

 شبکه به عهده دارد .

Logical Link Control (LLC)  : 

باال و پایین خود در ارتباط باشند  هایالیهبا  توانندمیفقط  OSI هایالیهاین را به خاطر داشته باشید که همیشه 

،  Data Linkیه در ال LLCداشته باشند . وظیفه  هاالیه. و برای این ارتباط نیاز است که دیدی نسبت به این 

گر ا مثالعنوانبه.  کندمیاست و با شناسایی پروتکل در این الیه ، فریم را کپسوله   Networkارتباط با الیه 

 آن را تشخیص دهد . IP Protocol تواندمی LLCیک فریم به سیستم یک کاربر برسد ، با نگاه به 

LLC  همچنین وظیفهFlow Control د آن را توضیح دادیم ( را نیز به عهده دارد .) در بخش قبلی کارکر 

  

 ، بسته در هر الیه اسمی دارد : کندمیاضافه  هابستهرا به  هاییقسمتهر الیه با توجه به نیاز  " 

 الیه اسم بسته

Segment Transport 
Packet Network 
Frame Data Link 

Bits Physical 
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 : Data Linkدر الیه سوییچ 

 

آن را در جدول خود ثبت  ( Mac Address ) افزاریسختآن ، آدرس  هایپورتچ با عبور هر فریم از سویی

آن ، بسته را به  MACی بعدی ، با توجه به هابستهکه با رسیدن  کندمی. این اطالعات به سوییچ کمک  کندمی

 . دهدمیان سوییچ در داخل یک شبکه را نش کارکردنحوه  26محل درست هدایت کند . شکل 

 

(16) 

را به سمت شبکه بیرون ) توسط روتر ( ارسال کند . در داخل فریم  ایبسته خواهدمی Johnدر این سناریو ، 

و با  خواندمیآن را  MAC. سوییچ با دریافت بسته ابتدا آدرس  گیردمیته قرار سروتر در داخل ب MACآدرس 

. توجه داشته باشید که دیگر  کندمیروتر هدایت  توجه به جدول خود آن را فقط به سمت پورت متصل به

وییچ برسد و به س ایبستهالبته این نکته را نیز بدانید که اگر  . کنندمیسوییچ این بسته را دریافت ن هایپورت

 . کندمیارسال  هاپورت تمامیبهدر داخل جدول قرار نداشته باشد ، سوییچ آن را  آن MACآدرس 

و هم  2ست . هم در الیه هابستهشبکه بر اساس پیدا کردن مکان مناسب برای ارسال  هایاهدستگکارکرد تمامی 

 هادستگاه . شودمیباید ب درستی بدانند که بسته دریافتی به کجا ارسال  کنندمیی که در آن کار هایدستگاه 3

) مانند  2در الیه  هادستگاه.  ددهنمیمختلف را در جدول خود قرار  هایشبکه) مانند روتر ( آدرس  3در الیه 

 . دهندمیدیگ را در جدول قرار  هایدستگاه MACسوییچ و بریج ( ، آدرس 
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 هاپیغام. اگر این  کندمیارسال  هاپورت تمامیبهدریافت شود ، سوییچ آن را  Broadcast، اگر پیغام  2در الیه 

استفاده از  Broadcast هایپیغامتنها راه جلوگیری از باعث کم شدن کارایی شبکه شود و  تواندمیافزایش یابد 

 مانند روتر است . 3یک دستگاه الیه 

 

Physical Layer : 

 

الکتریکی برای  یهاسیگنالبه  هابستهنیز گفتیم وظیفه این الیه تبدیل  قبالًکه  طورهمانو در انتها الیه فیزیکی . 

 DCE ( Dataشبکه است . این الیه همچنین محل تعیین  هایرابطو  هاکابلانتقال در داخل مدیا یا همان 

Communication Equipment )  وDTE ( Data Terminal Equipment ) . نیز هست 

DCE  ما قرار دارد  هایسرویس دهندهارائهمحلی است که( service provider )  وDTE  قرارگیریمحل 

 مشتری است . هایسرویس
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