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Bridgeاز پل براي تقسیم كردن شبكه ھاي. ھا ھم يكي ديگر از  قطعات متداول در شبكه ھا ھستند  
LAN  ھاي آن و در نتیجه افزايش كارايي شبكه استفاده مي شود قسمت  فیكو كاھش ترا.  

توان براي تولید مجدد و تقويت  ھا ھم مي آن ھا تمام خواص تكراركننده را دارا ھستند يعني از پل
ھا داراي خواص ديگري ھم ھستند كه آن ھا را از  پل  اما. سیگنال و توسعه شبكه استفاده كرد

  .يز مي سازدتكراركننده ھا متما

ھايي از شبكه را كه  عمل مي كنند و در نتیجه مي توانند بخش OSI  ھا در مدل پیوند داده پل ھا در اليه 
  پل. كنند، به ھم ارتباط دھند متفاوت استفاده مي Media Access Methods  از روش ھاي دسترسي يا

. دھد ھا را در طول شبكه انتقال مي كلھاي متفاوت را از يكديگر تشخیص نمیدھد و فقط پروت پروتكل
  .شود تفكیك و تشخیص پروتكل ھا توسط ھر كامپیوتر به صورت مستقل انجام مي

ھاي داده را كه قصد عبور  دارند بررسي مي كند و آدرس كامپیوتر  پل آدرس ھاي مبدا و مقصد بسته  
  . كند خود ذخیره سازي مي RAM  مبدا را در حافظه

در شروع كار جداول . شود ھاي ذخیره شده در حافظه، جدول مسیريابي ساخته مي براساس آدرس
به تدريج بر اثر جريان ترافیك و عبور داده ھا اين جداول تكمیل مي . ھا خالي ھستند مسیريابي درپل

  .شوند

شوند تا مشخص شود  رسد، جداول مسیريابي بررسي مي پل  مي اي اطالعات به  ھنگامي كه بسته
در صورت منفي بودن . آيا آدرس كامپیوتر مبدا درون بسته اطالعاتي در جدول وجود دارد يا خیركه 

  .اسخ، آدرس مبدا به جدول اضافه خواھد شدپ

در صورتي . در مرحله بعدي وجود آدرس مقصد بسته اطالعاتي  در جدول مسیريابي بررسي مي شود
قسمت  شبكه باشد اين  ر مقصد متعلق به ھمان كه اين آدرس در جدول وجود داشته باشد و كامپیوت

  .شود بسته اطالعاتي ناديده گرفته مي

قسمت  ديگري باشد يعني  اگر آدرس مقصد در جدول وجود داشته باشد، اما كامپیوتر مقصد متعلق به 
   قسمت   واقع نشده باشند، بسته اطالعاتي به سمت   قسمت   كامپیوترھاي مبدا و مقصد در يك

  .وطه ھدايت خواھد شدبمر

بسته اطالعاتي را به تمام    پل  در صورتي كه آدرس مقصد در جدول مسیريابي وجود نداشته باشد،
پل   اين خاصیت . كند كه كامپیوتر مبدا در آن واقع شده است، ھدايت مي    قسمت  ھا به جز آن  قسمت  

   .ودش ھاي متفاوت شبكه استفاده مي براي كاھش ترافیك در بخش

  



ھاي مختلف شبكه  استفاده  پل براي كاھش ترافیك بخش ھاي بزرگ از چندين  در شبكه
بلكه فقط  ھر بیت دريافتي را . كننده  به ھیچ وجه نمي تواند داده ھاي دريافتي را  فیلتر كند.شود مي

صورتي كه يعني در .ھاي  نادرست قرار گرفته باشند كند، حتي اگر داده ھا دربسته مي عیناً منتقل
ھاي Segmentوجود داشته باشد، اين اشكال از طريق تكراركننده به تمام  Segment  اشكالي در يك 

  .ديگر  ارسال خواھد شد

اما در عین حال . ، استفاده از تكراركننده استLANھاي  ترين روش توسعه شبكه ترين و ارزان ساده
   .ه برآورده كردن نیازھاي شبكه نمي باشندھا قادر ب ھايي وجود دارند كه تكراركننده حالت

  ارتباط پل  برقراري  ھاي روش

  شوند مي  پل استفاده  ھا توسطLANكردن   متصل  براي  ارتباط  برقراري  مھم  روش  سه

  Transparentيا    شفاف  ھاي پل -

   Spanning Treeپوشا يا   درخت  پروتكل- 

    Source Routingيا   منبع  مسیرياب - 

  پوشا براي  درخت  پروتكل  .است  وجود آمده  به  اترنت  ھاي از شبكه  پشتیباني  براي  شفاف  پل  روش
  حلقوي  ھاي شبكه  نیز توسط  منبع  مسیرياب  ھاي پل. يافت  توسعه  شفاف  ارتباط  بھبود برقراري

    .نیاز دارند  اي نشانه  حلقوي  فاھیماز م  تعريف  يك  ھا به پل  اين.  شوند مي  استفاده  اي نشانه

   شفاف  ھاي پل 

يا در   است  محلي  در قسمت  بسته  كنند تا ببینند كه مي  ھا را امتحان قاب MACآدرس   شفاف  ھاي پل
را بسازد   مسیر گزيني  جدول  به صورت دستي  مدير  شبكه  نیاز بود كه  اولیه  ھاي در پل. اصلي  قسمت

  صورت  به  مسیر گزيني  جدول  ساختن  به. قرار دارند  پل  طرف  ھا در كدام آدرس  كدام  بگويد كه  پل  تا به
كنند  مي  نگاه  شبكه Frameمنبع   آدرس  به  پیشرفته  ھاي پل. گويند" يا ايستا  ثابت  مسیريابي"   دستي
  به. سازند مي  ترتیب  به اين  مسیرگزيني  ولجد   قرار دارد و يك  پل  طرف  در كدام  گره  كنند كه  تا تعیین

   .گويند Self Training" يا  خودآموخته"ھا  پل  اين

   شفاف  ھاي پل  مزايا و معايب

   .باشند  نداشته  احتیاج  تنظیمات  به  كه  شده  ھا باعث آن  خودآموزي  ويژگي

  ھا استفاده پل  در اين. برد  ھا نام قسمت  یر میانمس  ھا تنھا با يك آن  كار كردن  توان ھا مي آن  از معايب 
قرار   پل  محلي  در سمت  گره  داد كه  تشخیص   نتوان  شود كه مي  باعث  حلقه. مجاز نیست  از حلقه

  .دارد

  شود تا   تواند طي مي  زيادي  نیستند، زيرا مسیرھاي MANيا  WANدر   دسترسي  قابل  شفاف  ھاي پل 
   .روند كار مي  به يكديگر به LANدو   در اتصال  د رسید و فقطمقص  يك  به

   از پل  استفاده  داليل

   :وجود دارد  از پل  استفاده  براي  اصلي  چھار دلیل

   ،  فاقد صالحیت  اشخاص  سمت  به  شبكه  حساس  اطالعات  از ارسال  جلوگیري: امنیت) الف 

  ، بندي سمتبا ق  ترافیك  كاھش: باند  پھناي) ب 

   .شود نمي  شبكه  كل  از كار افتادن  از كار بیفتد باعت  قسمت  اگر يك: اطمینان  قابلیت) ج 



ھاي  كند،  مانند  ايجاد ارتباط میان توپولوژي مي  را ترجمه  پیوند داده  اليه  مختلف  ھاي پروتكل: ترجمه) د 
   .اترنت  به  اي نشانه  حلقوي

   پل  دھي  آدرس 

  داده  پوشا، بخش  درخت  پروتكل. شناسند را مي MACھاي  كنند و آدرس كار مي  پیوند داده  ھا در اليه لپ
  پل  پروتكل

 )BPDU (كند مي  پل اضافه  به  پل  ارتباط  را براي.  

 )BPDU: Bridge Protocol Data Unit(  

ايجاد  SNMPشبكه   مديريت  از پروتكل  با استفاده  اتصال  ھاي دور كارت  از راه  تنظیم  افزارھايي براي نرم
   .است  شده

. باشد با مديرھا مي  تنظیمات  ارتباط  برقراري  ھوشمند براي  ھاي شبكه  وسايل  استاندارد براي  يك  اين
  .باشند  دورتر قرار داشته  مايل  توانند ھزاران مي  كاري   ھاي ايستگاه

  


