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 دسترسی به فناوری۵.۵

وب باعث تغییر اساسی در نهاد طراحی ضرورت و افزایش چشمگیر استفاده از شبکه جهانی 0991در دهه 

شبکه و استفاده از ان گشت. جالب است که پیشاز این زمان هدف اصلی ارایه دهندگان شبکه ؛ افزایش 

بهره برداری لینک  های تلفنی در مسیرهایطوالنی  بود. شرکت های تلفنی مبالغ هنگفتی برای ساخت 

اتراز این هدف ؛اتصال به محل مشتریان با سیم های چنین شبکه هایی با توزیع محلی، صرف کردند. فر

مسیکم سرعت بود. کابل های سیستم که از محل مصرف کننده تا شبکه های وسیع؛ با هدف توزیع 

(یا )دسترسی به شبکه (نامیده میشوند. هزینه یک access networkمخابرات محلی کشیده میشدند )

زمند نصبتجهیزات سوییچینگ پیچیده میباشد؛ بین تعداد شبکه با ظرفیت باال و مسیری طوالنی که نیا

زیادی مصرف کننده پخش میشود پس هزینه سرویس مشترک کاهش زیادی می یابد.در ابتدا مشتریان 

که از سیم های مسی ارزان پیچیده شده تهیه  dial up نهایی فقط از تلفن وماشین فکس و مودم های

 شده بود ،استفاده میکردند.

ه میدان امدن کامپیوترهای قدرتمند شخصی ،که در هرثانیه چند مگابایت مصرف میکردند، تقاضا اما با ب

برای باال رفتن پهنای باند سرویس ها و اپلیکیشن ها افزایش یافت.در میان اپلیکیشن های با نرخ باال 

زی خصوصی، بازی میتوان نیاز به انتقال سریع عکس ها و فیلم ها، رسانه های در جریان ، مدارهای مجا

ها و سرگرمی های آنالین،داده ها و سرویس های فکس را نام برد. مسلم است که این نیازهای جدید با 

مس های با ظرفیت کم پاسخ داده نمیشد و ارتباطاتی با سرعتی باالتر بایستی جایگزین میشد.پس ذر 

از دسترسی هرچه سریع تر به نتیجه چندین سیستم مخابراتی سیمی و وایرلس برای پاسخگوویی به نی

 لینک ها رقابت میکنند.

آنها از شبکه های ترکیبی فیبری کواکسیال،  فن آوری خط مشترک دیجیتال،  لینک های بی سیم باند 

 پهن ،لینک های فضای آزاد نوری، طرح های شبکه نوری پسیو استفادهمیکنند.

 مفاهیم عمومی شبکه

در این قسمت انواع مختلف شبکه ها، چگونگی عملکرد آنها و بعضی از اصطالحات شبکه را تعریف  

 میکنیم :
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 مفاهیم معماری شبکه۵.۵

به طور گسترده ای در بحث طراحی و پیاده سازی سیستم های مخابراتی به   معماریبه طور کلی واژه  

،  معماری شبکه براین در سیستم های مخابراتی  قراردادهایی است که چیزی را بنیان گذاری میکند.بنا

 آرایش فیزیکی عمومی و مشخصات تجهیزات مخابراتی را توضیح میدهد.

قوانین و قراردادهایی است که تولید، فرمت،تبادل اطالعات و یا پروتکل چیست؟ در حقیقت پروتکل 

ات ذخیره شده در پایگاه داده را تفسیر اطالعاتی که از یک شبکه مخابراتی فرستاده میشود و حتی اطالع

مدیریت میکند.یک روش قدیمی دسترسی به نصب پروتکل ، طبقه بندی آن به تعداد قطعات منحصر به 

میباشد که  به  دسته ی پروتکلی فرد کنترل پذیر و در اندازه های قبل درک میباشد. نتیجه این کار

ین طرح ، هر الیه ای مسؤل تهیه ی مجموعه ای صورت الیه الیهسرویسی از خدمات را ارایه میدهد.در ا

 یه باالیی ؛ با استفاده از ظرفیت ها و کارکرد الیه پایینی ؛  میباشد .الاز کارکرد ها و یا ظرفیت های 

مثال یک مصرف کننده در باالترین الیه را در نظر میگیریم . برای اینکه این مصرف کننده تعامل با سایر   

ه باشد و همچنین تجهیزات جانبیتوزیع شوند،به مصرف کننده مذکور الیه پایین مصرف کننده ها داشت

 تری از ظرفیت ها پیشنهاد می شود.

را میتوان به عنوان مدل مرجعی  OSI(open system interconnect)الیه ای به نام 7یک سیستم 

ان الیه ها را در یک میتو 0.0که مثال خوبی از یک مدل ساخته شده است مثال زد. با توجه به شکل 

یه ها از پایین شروع میشود. با حرکت به سمت الطوری که شماره گذاری توالی عمودی در نظر گرفت ، به

 تعداد عملکرد ها به گونه فزاینده دسته پروتکلی باالی

امکانات ای افزایش می یابد. الیه های پایینی در حقیقت با ارتباطات فیزیکی سرو کار دارند و 

کنترل لینک اطالعات،مسیریابی وتقویت عملیاتی که ، communication facilitiesارتباطی

 فرستادن اطالعات 

 را پشتیبانی می کند.

 را با ساماندهی اطالعات با  یا همان درخواست مصرف کننده user applicationsالیه های باالیی، 

 توجه به نیاز مصرف کننده پشتیبانی می کنند. 

 توجه داشته باشید که هیچ چیز ذاتا منحصربه فردی راجع به استفاده از این هفت الیه وعملکرد خاص آن 
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 در هر الیه وجود ندارد.در بعضی از شرایط ممکن است که بعضی از الیه ها حذف شوند و بقیه الیه ها به 

 زیرالیه های بیشتری تقسیم شوند .

 ک چارچوبی مورد بررسی و پیاده سازی قرار گیرد.بنابرین مکانیزم الیه بندی باید در ی

 

 انواع شبکه ها

 نوع دسته بندی عمومی برای شبکه های مخابراتی وجود دارد. 4نشان می دهد که  0.1شکل  
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 یک ناحیه جغرافیایی گسترده را پوشش میدهد WAN( wide area network).یک شبکه گسترده 0

همسایه تا مسافت های طوالنی .محدوده  این پیوندها  در ارتباطات سوییچینگ میتواند از شهرهای 

 زمینی 

ها به وسیله شرکت های خصوصی   WANیا حتی خطوط انتقال زیر دریایی و اطراف کشور نیز بگذرد. 

 یا 

 را اداره میکنند. WANیک 

پوشش  WANکه در مقایسه با  MAN( metropolitan area network). یک شبکه شهری 1

میتواند میان ساختمان هایی که در یک شهر از چند  MANدهی کمتر و کوچکتری رادارد. محدوده 

بلوک تشکیل شده اند و یا حتی همه ی یک شهر و حومه اطراف آن را دربربگیرد. همچنین بعضی از 

هایبسیاری ا به وسیله نهاده MANوشبکه محلی هم قرار میگیرد.  WANدر  MANوسایل ارتباطی 

 ها داده می شود.  MANبه  metro networksاداره میشوند .در بسیاری مواقع عنوان 

مصرف کنندگان در  LAN( یا local area network. یک شبکه محلی)3

، محوطه را به هم مرتبط میکند. در اینجا مقصوداز کلمه  محوطهاتاق،اداره،ساختمان،کارخانه و یا یک یک

مکانی است که با میزان بسیار محدودی در حد پیاده روی قابل دسترسی باشد.معموال این سرویس  هر

 توسط یک نهاد مدیریت و اجرا  میشود.

ارتباطاتی که از یک مرکز مخابراتیسوییچینگ تا خانه و   (access networkشبکه دسترسی). یک 4

کارکرد های این نوع سیستم ، تمرکز و جمع نهادهای شخصی گسترش می یابد را دربرمیگیرد. یکی از 
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آوری اطالعاتی است که از سوی محل مشتری جریان پیدا می کند و آن را به اداره مرکزی میفرستد. در 

سایر جهت های انتقال شبکه های دسترسی به حامل ها اجازه تهیه ی صدا،ویدیو،داده و سایر سرویس ها 

مصرف کنندگان در خانه و محل کار را قادر بهارتباط با شبکه ، شبکه های دسترسیرا میدهد.بنابراین 

 ی اطالعات جهانی میکند.  

هدف اصلی ارتقا تکنولوژی دسترسی در حقیقت ، صعود از حالت سنتی خطوط تلفنیبه حالت خطوط با  

 ظرفیت باال میباشد تا مصرف کنندگان با سرعت بیشتری با شبکه هادر ارتباط باشند. 

 

 

 شبکهاصطالحات 

برای درک بهتر شبکه ها الزم است ابتدا الزم است برخی اصطالحات استفاده شده درشبکه ها را بررسی  

 توجه کنید.  0.3نماییم . به شکل 

 

(: یک وسیله مخابراتی سوییچینگ در یک شبکه یعمومی central office) مرکز اداره کننده

central office  نامیده میشود که با عالمت اختصاریco  .  نمایش داده میشود 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 مراجع

fttx concepts and applications 

(Gerd Keiser) 




