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َا  َا ي سًئیچپل 

عملکرز پل ي سًئیچ 

 پريتکلSTP 

 ي ... 2960یچ سًئپیکربىسی 

هاها و سوئیچپل
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کاری  ازلحاػَا  َا ي سًئیچ کىىس. پل عمل می 2َایی َستىس کٍ زر الیٍ  َر زي زستگاٌیچ ي سًئ پل

 ازلحداػ  تًان گفت کٍ َر زي اَدسا  یکسدان زارودس امدا     کىىس ي بٍ وحًی می ضبیٍ بٍ َم عمل می

زاروس. زر ایه فصل مباحثی ماوىس عملکرزَای  یَای اساس کسیگر تفايتافساری با ی معماری سرت

 زاز. ًاَیمقرار ذ یمًرزبررس 2960چ یي چىس زستًر سازٌ زر سًئ STPَا، مفاَیم  َا ي سًئیچ پل

 (Switches & Bridges) ها یچسوئ و ها پل

 پل کامالً ، عملکرز سًئیچ يایم صحبت کرزٌ زستگاٌ حسيزی زر مًرز ایه زي َای قبل تا فصل زر

افدساری   ودر   صًرت بٍپل  .است َا آنکارایی  تفايت بیه ایه زي زر یهتر بسرگي  استضبیٍ بٍ َم 

ىدس  ک مدی  فدراَم فدریم بدر ناویدٍ را     500000 حدسيز زر  (Frame rate) یکىس ي ورخ فریمد می عمل

کار ذدًز   ASIC اذتصاصی یک پرزازوسٌ با استفازٌ از افساری ي سرت صًرت بٍسًئیچ  کٍ یزرحال

فریم بر ناویٍ را پرزازش  5000000 تًان َای مًجًز می تریه سًئیچ زَس ي زر معمًلی را اوجا  می

 س.ىىک
 

 :بیىیس سًئیچ ي پل را میزر جسيل زیر مقایسٍ بیه 
 

 سًئیچ پل 

 افساری سرت یافسار ور  چگًوگی اوجا  سًئیچیىگ

 ,Store &forward Store &Forward ريش سًئیچ
Cut-through, Fragment-free 

 زر صًرت ویاز تا َساران پًرت 2-66 َا پًرت

Duplexing Half Half-full 
Collision/Bandwidth domain َر پًرت یکی َر پًرت یکی 

Broadcast domain 6 بٍ ازای َر VLAN یکی 

STP 6 بٍ ازای َر VLAN یکی 

 6-6جسيل 

  یٍتًصد  ضدس.  کىیدس بیطدتر آضدىا ذًاَیدس     مطاَسٌ میزر ایه فصل با مًارزی کٍ زر جسيل باال 

 کىیس. ٍ کامل فصل زيبارٌ جسيل را بررسیضًز پس از مغالع می
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 سوئیچینگ یها روش

سدًئیچیىگ کدٍ    مفُدً  َای سًئیچیىگ آضىا ضدًیس بُتدر اسدت ضدما را بدا       قبل از ایىکٍ با ريش

سدًئیچ   زرياقد  کىیدس   کٍ زر ضکل زیر مطاَسٌ می عًر َمان .کىیمآضىا  استکار سًئیچ  یهتر مُم

 کىس. َای زیگر َسایت می يريزی از یک پًرت را بٍ پًرت َای فریم
Server

ارسال بستٍ بٍ سرير

 
 

 ضًز. يريزی سًئیچیىگ گفتٍ می بٍ ضیًٌ پرزازش ي َسایت فریم زرياق 

ی َدا  فدریم  ، پرزازش ي َدسایت چگًوگی سًئیچ کرزن پل ًئیچ يبیه ساصلی  یَا تفايتیکی از 

 .است يريزی
 

 ، از جملٍ:زي يجًز زارزالیٍ  یَا زستگاٌسٍ ريش سًئیچیىگ زر 
 Store & Forward 
 Cut-Through 
 Fragment Free 
 َا از ريش  پلStore & Forward َستىساز َر سٍ ريش قازر بٍ استفازٌ  َا یچسًئ ي. 

Store & Forward 

. قبدل از  گیدرز بافر قدرار مدی   ي زر تالیٍ زي زریاف کامل زر صًرت بٍفریم با استفازٌ از ایه ريش 

فریم بٍ سمت مقصس فریم سالم بًز ضًز ي اگر  فریم بررسی می CRC، َر عملیات پرزازضی اوجا 

 ضًز. َسایت می
 

 CRC  تدًان  مدی بدا اسدتفازٌ از آن    زر مقصدس  ضًز ي می اضافٍبٍ بستٍ  مبسأزر است کٍ مقساری 

 کرز.را بررسی ي زرستی فریم صحت 
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 مشکل:

 ضدًوس کدٍ   مدی َسایت  ي سپس بٍ مقصس گرفتٍ ابتسا زر بافر سًئیچ قراری زریافت ضسٌ َا فریم

 ایه باعث کاَص سرعت اوتقال ذًاَس ضس.

 َا زارز. َمچىیه سًئیچ ویاز بٍ فضا زیازی برای بافر کرزن فریم 
 

 مشیت:

 سز.ری َا را زير می ضًوس ي سًئیچ آن ذراب بٍ مقصس َسایت ومی َا یمفر 

Cut-Through 

ي  ذًاودس  یمد را  Dest MACي  Preambleزر ایه ريش زستگاٌ زر حدیه زریافدت فدریم، فیلدسَای     

، زر َمان لحظٍ ضًز فریم از یک پًرت يارز می کٍ یزرحال)زَس عملیات َسایت فریم را اوجا  می

 .(کىس یمذارج  مًرزوظرفریم را از پًرت ذريجی 

 Preamble کىىسٌ آغاز فریم ي  مطرصDest MAC  ٍآزرس فیسیکی کامپیًتری کٍ فریم بایس ب

 زَس. زست اي برسس را وطان می
 

 :مشیت

 ذًاَس زاضت َای زریافت ضسٌ َسایت بستٍ زر ییباال سرعت ایه ريش. 
 

 :مشکل

 ضًوس َای ذراب ویس َسایت می فریم 
 

 .کىىس استفازٌ می Dynamic Switching ی بٍ وا َا از ريض برذی از زستگاٌایه مطکل  برای حل 

 Dynamic Switching روش

زر حدال   َدا  یمفرکٍ  یا لحظٍزر کىس، اما  عمل می Cut-through صًرت بٍابتسا سًئیچ زرایه ريش 

یدک   Bad Frame  بٍ ضدماروسٌ  بًززچار مطکل اگر فریم  ضًز. حال چک می CRCباضىس  میارسال 

تًان تطدریص   َای ذراب را می تعساز فریم زرياق  Bad Frameبا استفازٌ از ) زضً اضافٍ میياحس 

ٍ  َای ذدراب بیطدتر از حدس    اگر زر یک بازٌ زماوی مطرص تعساز فریم .(زاز ضدس زسدتگاٌ    آسدتاو

چدرا کدٍ زر    زَس تغییر می Store & Forwardبٍ  Cut-Through اتًماتیک ريش ذًز را از صًرت بٍ

ٍ    Store & Forwardبایس از ريش  استَایی کٍ ذغا زیاز  ضبکٍ َدای ذدراب    استفازٌ کدرز تدا بسدت
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 ت وطًوس.یبیًُزٌ َسا

Fragment Free 

Fragment Free ٍبٍ ضبی Cut-Through تفدايت  ایه با کىس می عمل  ٍ  اوجدا   از قبدل  ريش ایده  زر کد

 حدساقل ) باضدس  بایت 64 عًل زارای حساقل فریم کٍ ضًز یم حاصل اعمیىان سًئیچیىگعملیات 

 .زَس می اوجا  را َسایت عمل سپس ي( است بایت 64 اتروت زر فریم اوسازٌ

 .ضًوس می َسایت کٍ است (Runt frames) کًچکی َای یمفر تعساز کاَص ريش ایه َس  زرياق 
 

 .ضًز می گفتٍویس  Runt less Switching یا Cut-Through Modified ريشایه  بٍ

 َای  فریمRuntless کمتر باضىس. 64َا از  َا بًزٌ کٍ عًل آن آن زستٍ از فریم 

 آن فرض یصپ اما زَس اوجا  تًاوس می را ريش سٍ َر 6900 سًئیچ Fragment-free است. 

 از فقظ 2960 سًئیچ Store & Forward ٌبٍ ایه وکتٍ تًجٍ زاضتٍ باضیس کٍ تًجٍ  .کىس می استفاز

ٍ َا ویست  َای سًئیچیىگ معیار مىاسبی برای تطریص سرعت سًئیچ بٍ ريش  زرسدرعت   چراکد

 .است بیطتر 6900 سًئیچبٍ  وسبت پرسرعت َایASICاستفازٌ از  علت بٍ 2960 سًئیچ

 سوئیچ یها اتصال

َا بدرای   کٍ سًئیچ ییَا ريشَا را تبازل کىىس.  زر زي حالت زازٌ تًاوىس یمکلی  صًرت بٍَا  سًئیچ

 :کىىس ضامل استفازٌ می َا زستگاٌاتصال بیه برقراری 

 Half-Duplex ناقص دوطزفه

ایده ريش   .است عرفٍ یکارتباط  - ارسال یا زریافت زاضتٍ باضس تًاوس یم تىُا َرلحظٍزستگاٌ زر 

 مثدال  عىًان بٍ. ضًز استفازٌ می برای تبازل زازٌمطترک  رساوٍ از کٍ گیرز یمقرار  مًرزاستفازٌزماوی 

10Base2، 10Base5 ي Hub  کىىس. ريش استفازٌ می آناز 

 

 

 



Roo
tLa

n.c
om

р مبتنی بر سیسکو  های شبکهCCNA 
 

 

 Full-Duplex کامل دوطزفه

 زریافدت را اوجدا  زَدس کدٍ زر اتصداالت      تًاودس ارسدال ي   میَمسمان  عًر بٍ َرلحظٍستگاٌ زر ز

Point to Point ضًز ماوىس  استفازٌ میPC  زر ایده ودًا اتصدال از    ...  بٍ ريتر یا سًئیچ بٍ ريتدر ي .

 .ضًزمی... استفازٌ  ي 100Base TX ،100base FXاستاوسارزَای 

  ممکه است  عرفٍ یکاتصال زرCollision زيعرفٍ کامل اتصال اما زر زَس رخ Collision  يجًز

 .ورًاَس زاضت

اتصدال برقدرار   کامدل   زيعرفٍي  عرفٍ یک صًرت بٍ َا یچسًئي  عرفٍ یک صًرت بٍ تًاوىسمی َا پل

 کىىس.

 (Transport Bridge)پل شفاف 

 Sourceي  Source Route Transparent Bridge، Source Route Bridgingماوىدس   مرتلفدی  اودًاا  َا پل

Route Translational Bridge  ضدفا   پدل  مدًرز  زر مدا  کتداب  ایده  زر اما زاروسيجًز (Transport 

Bridge )ذًاَیم کرز صحبت. 

از يجًز آن زر ضبکٍ آگاٌ ویستىس. زر ضکل  ی میاویَا زستگاٌ َا يکالیىت کٍپل ضفا  پلی است 

 .وطان زازٌ ضسٌ است پل ضفا از فیسیکی ي مىغقی  زیر ومای
 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4

ومای فیسیکی

ومای مىغقی

 

 6-6 ضکل

َا از عریق پل یدا سدًئیچ بدا     گًوٍ کٍ زر تصًیر قابل مطاَسٌ است زر ومای فیسیکی کالیىت َمان

َا با استفازٌ از ياسغی بٍ وا  پل یدا سدًئیچ ارتبداط     زیگر کالیىت یانب بٍیکسیگر زر ارتباط َستىس. 
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َدا   کالیىدت ایه زر حالی است کٍ زر ومدای مىغقدی،    کىىس َا را برقرار می بیه ذًز ي سایر کالیىت

کىىس کٍ بسين َیچ ياسغی با یکسیگر زر ارتباط َستىس ي َیچ زسدتگاٌ ياسدغی    گًوٍ فرض می ایه

 يجًز وسارز. َا آنزر بیه 

 پل عملکزد سوئیچ و

ٍ ي  اودس  یجازضدسٌ ابرای یک َدس    زرياق  اما َر زيپل ي سًئیچ يجًز زارز بیه  ییَا تفايت  سد

:کٍ ضامل زَىس یمضبیٍ بٍ َم اوجا  را  اصلیعمل   

 یا آموسش Learn 

 یا هدایت Forward 

 یا  حذف حلقهRemove Loop 

 Learn یا آموسش

بدٍ   (MAC)یا َمان  یي با چٍ آزرس ٍ زستگاَیضًز کٍ چ زر ایه مرحلٍ سًئیچ متًجٍ می زرياق 

ضدًز   کدٍ بدٍ آن يارز مدی   سًئیچ از اعالعداتی  تا . برای ایه کار ویاز است کسا  پًرت متصل است

 .آمًزش ببیىس ي کرزٌاستفازٌ 

 یدا  CAM (Content Address Memory)َر سًئیچ یا پل زارای یک جسيل است کدٍ بدٍ آن جدسيل    

Port Address Table َای متصدل ضدسٌ بدٍ سدًئیچ قدرار       زر ایه جسيل لیستی از کالیىت. گًیىس می

 زَس. ه جسيل اوجا  میس ایتمامی تصمیمات ذًز را بر اساگیرز کٍ سًئیچ  می

 Learn عملیات

ممکه است کدٍ یکدی از   زاضتٍ ي را بر مبسأ MACرسس سًئیچ آزرس  زماوی کٍ فریم بٍ سًئیچ می

 :آیس زیر پیص یَا حالت
 

ي پًرتی کدٍ فدریم    MACآزرس ، زر جسيل يجًز وساضتچىیه فیلسی  CAMاگر زر جسيل  .6

 .زضً یمبٍ جسيل اضافٍ است  يارزضسٌاز آن 

 کىس. می ريز بٌٍ بًز مقسار آن را از پًرت زیگری آمس زاضت اما قبالًر چىیه فیلسی يجًز اگ .2
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 َمیه پًرت زر جسيل يجدًز زاضدت تدایمر   ي  MACچىیه فیلسی با َمیه آزرس  یقاًزقاگر  .3

ي  بٍ پدًرت متصدل اسدت    َىًز کامپیًترزَىسٌ ایه است کٍ وطان) کىس می Resetرا  مربًط بٍ آن

 .(کىس یمزر ضبکٍ کار 
 

 جسيل CAM آزرس  َای:ضامل فیلسMACٌتایمر  پًرت ي ، ضمارTTL  یَدا  فصل)کٍ زر است 

 .(است قرارگرفتٍ یمًرزبررسقبل مفصل 

  ٍبٍ زلیل يجًز محسيزیت زر اوسازٌ حافظCAM   ٌاز یک تایمر برای َر سغر از جسيل اسدتفاز

مطرصی بالاستفازٌ َسدتىس را تطدریص ي حد       زمان مستتا بتًان سغرَایی کٍ برای  ضًز یم

 .کرز

 (Forwarding)هدایت 

اوجدا    Learnي عملیدات   را برزاضتٍ مبسأ MACرسس ابتسا آزرس  زماوی کٍ فریم بٍ سًئیچ یا پل می

سدًئیچ یدا پدل     CAMجدسيل   بٍ با تًجٍي  زاضتٍمقصس را بر MACزرس آ زر مرحلٍ بعس .زضً می

. بدٍ ایده عملیدات    بایس از کسا  پًرت ذارج ضدًز  برسسبرای ایىکٍ بستٍ بٍ مقصس  زضً متًجٍ می

 .ضًز یمگفتٍ  Forwarding َسایت یا
 

ت ذريجدی ارسدال   بٍ یک پدًر  تىُايريزی را  فریمکىس ي َر  ًَضمىس عمل می صًرت بٍسًئیچ 

 کالیىدت رای را فقظ ب فریمبٍ کسا  پًرت متصل است ي زاوس چٍ کامپیًتری  می . چًن زقیقاًکىس می

نبت وطسٌ اسدت کدٍ    CAMفریم زر جسيل . زر بعضی مًاق  آزرس مقصس کىس یمارسال  مًرزوظر

سعی ذًاَس کرز تدا کالیىدت    (Broadcastصًرت سیل آسا )ارسال فریم بٍزر ایه حالت سًئیچ با 

 مقصس را پیسا کىس.
 

 :زضً می Flood اصغالحاًیا ي ارسال  آسا یلس صًرت بٍسٍ وًا ترافیک َمیطٍ 

 .FFFF.FFFF.FFFFماوىس  باضس F تماماًفریمی کٍ آزرس مقصس آن  :Broadcastفزیم  .6

. آزرس مقصس آن ضًز ارسال می َاگريَی از کامپیًتر کٍ برایاست فریمی  :Multicastفزیم  .2

 .باضس 0100.5E73.FFFF ي 0100.5E00.0000 بیه تًاوس یم

ویسدت   یضىاسد  برای سدًئیچ قابدل   شفریمی است کٍ آزرس مقصس :ناشناس Unicastفزیم  .3

 اسدت  را زر جسيل ذًز پیسا وکدرزٌ  یMACچىیه آزرس  Forwardیعىی سًئیچ زر زمان مرحلٍ 
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ذدارج   یصَدا  پًرتي آن را از تما   گرفتٍواضىاس زر وظر  Unicastیک  عىًان بٍبىابرایه بستٍ را 

 برسس. مًرزوظر تا ضایس بٍ مقصس کىس یم

 

 مثال:

 یچ ذالی است.سًئ CAM جسيل باال آمسٌ است ي تازٌضبکٍ  ،زیر زقت کىیس بٍ ضکل
 

 ابتسا عملیات زر  رسس یمیچ ئَر فریمی کٍ بٍ سً تًجٍ کىیسLearn    ي سدپس عملیداتForward 

 .پ یرزیمصًرت 

 عملیاتLearn آزرس با استفازٌ از MAC عملیدات  ي مبسأ Forward   آزرس  بدا اسدتفازٌ ازMAC 

 .ضًز یممقصس اوجا  

 

PC D

PC E

PC F

PC B

PC C

PC A

1

2

4

3

0000.0A01.AAAA

0000.0A01.BBBB

0000.0A01.CCCC 0000.0A01.FFFF

0000.0A01.EEEE

0000.0A01.DDDD

HUB Switch

 

 2-6 ضکل

 

َدا مثدال ذدًاَیم زز ي متًجدٍ     َای مرتلفی از ارسال ي زریافت زازٌ بیه کالیىدت زر ازامٍ حالت

 ذًاَس پرزاذت. CAMذًاَیس ضس کٍ سًئیچ چگًوٍ بٍ تکمیل جسيل 
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ф مبتنی بر سیسکو  های شبکهCCNA 
 

 

 1مزحله

ي از تمدا    رسدیسٌ  Hubفدریم بدٍ    .کىدس  یمد ارسدال   PC-Cیک فریم بٍ  PC-Aباتًجٍ بٍ ضکل زیر 

را برزاضدتٍ ي   مبدسأ  MACآزرس  سًئیچي  رسس یمفریم بٍ سًئیچ  .ضًز یمذارج  Hub یَا پًرت

بدٍ جدسيل   پدًرت آن   بٍ َمراٌ Aکامپیًتر  MACآزرس  یجٍزروت) زَس یمرا اوجا   Learnعملیات 

را اوجدا    Forwardمقصس بایس عملیدات   MACآزرس  با استفازٌ ازیچ سًئ. زر ازامٍ (ضًز یماضافٍ 

( کٍ چىیه رکًرزی زر جسيل يجًز ودسارز  ضًز یممتًجٍ مقصس را برزاضتٍ ي  MAC)آزرس  زَس

تىُا  Broadcastَای  فریمتًجٍ زاضتٍ باضیس کٍ  .کىس یم ذًز ذارج یَا پًرتپس فریم را از تما  

 باضس. مربًط بٍ ذًزشضًز کٍ فریم  ًسظ کالیىتی پاسد زازٌ میت
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 3 -6ضکل 

 

 جسيل سًئیچ بٍ يضعیت زیر تغییر ذًاَس کرز. 6پس از اتما  مرحلٍ 
 

Switch CAM Table 
Port MAC                                                  

1 0000.0A01.AAAA 
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 2مزحله 

 را بررسی کىیس. ضسٌ  وًضتٍمراحل  بٍ ضکل زیرباتًجٍ 

زر ضکل  .کىس یمارسال  PC-Aبٍ  Unicastزر جًاب یک فریم  PC-Cي  رسس یم PC-Cحال فریم بٍ 

 .کىیس یمزیر فریم را مطاَسٌ 

MAC مقصد MAC مبدأ  
 

0000.0A01.AAAA     0000.0A01.CCCC داده 

 

ً  ٌسیرسد  سدًئیچ فریم بٍ  .ضًز یمذارج  Hub یَا پًرتي از تما   رسس یم Hubفریم بٍ  یچ ئي سد

 .زَس یمرا اوجا   Forwardي سپس  Learnابتسا 
 

 Learn:  آزرسMAC مبسأ ( ٌرا ذًاوسMAC کامپیًتر C  ٍي آن را بٍ جسيل اضاف )کىس یماست. 

Forward : آزرس سًئیچMAC ( ٌمقصس بستٍ را ذًاوسMAC   کدامپیًترA   ي )اسدت  ٍ بدٍ   بدا تًجد

. فدریم زریدافتی زر سدًئیچ زير    ذارج ضدًز  6کٍ بستٍ بایس از پًرت  ضًز یمتًجٍ جسيل ذًز م

 است. يارزضسٌبایس ذارج ضًز کٍ  از َمان پًرتیراکٍ فریم چ ضًز یماوساذتٍ 
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 4 -6ضکل 

Switch CAM Table 
Port MAC                                                   

1 0000.0A01.AAAA 
1 0000.0A01.CCCC 

 

متصل َستىس  6بٍ پًرت  2ي  6کٍ کامپیًتر  زاوس یم سًئیچ اکىًن َم تًجٍ کىیس. سًئیچجسيل  بٍ

 .ضًوس یمذارج  6از پًرت  تىُاآمس  زيبرای ایه کٍ ي َر فریمی 
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 3مزحله 

 را بررسی کىیس. ضسٌ وًضتٍمراحل  بٍ ضکل زیرباتًجٍ 
 

 .کىس یمفریم زیر را ساذتٍ ي ارسال  PC-B .کىس یمفریمی ارسال  PC-Fبٍ  PC-Bحال 
 

MAC مقصد MAC مبدأ  
 

0000.0A01.FFFF    0000.0A01.BBBB داده 
 

 :ضًز یماوجا  زیر زي عمل  ي ٌسییچ رسئفریم بٍ سً

Learn آزرس :MAC را برزاضددتٍ  مبددسأ(BBBB:0A01:0000)  آزرس  کددٍ یددها یددلبددٍ زليMAC  زر

 .کىس یمبٍ جسيل اضافٍ  (6یعىی ) یيريزرا َمراٌ با پًرت  MACيجًز وسارز جسيل

Forward آزرس :MAC ( ٍمقصس را برزاضتFFFF:0A01:0000     ي چدًن چىدیه سدغری زر جدسيل )

 .کىس یمذارج  یصَا پًرتاز تما   آسا یل صًرت بٍ فریم يجًز وسارز
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 5 -6ضکل 

Switch CAM Table 
Port MAC                                                  

1 0000.0A01.AAAA 
1 0000.0A01.CCCC 

1 0000.0A01.BBBB 
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 4مزحله 

 را بررسی کىیس. ضسٌ وًضتٍمراحل  بٍ ضکل زیرباتًجٍ 
 

 .کىس یمیک فریم ارسال  PC-Bبٍ  PC-F زر جًاب حال
 

MAC مقصد MAC مبدأ  
 

0000.0A01.BBBB   0000.0A01.FFFF داده 
 

 .زَس یمرا اوجا   Forwardي  Learnیچ زي عملیات ئي سً رسس یم سًئیچبستٍ بٍ 

Learn:  آزرسMAC مبسأ ( ٌرا ذًاوسFFFF:0A01:0000ي آن را )  ٍ )پدًرت   َمراٌ با پًرت مربًعد

 .کىس یمجسيل ذًز اضافٍ  بٍ (2ضمارٌ 

Forward آزرس :MAC قصسم ( ٌ0000:0را ذًاوسA01:BBBB ي ) ٍچىیه سدغری   کٍ ضًز یممتًج

بىابرایه فریم را فقظ از پًرت ؛ ذارج کىس 6از پًرت ضمارٌ فریم را زر جسيل يجًز زارز ي بایس 

 .کىس یمذارج  6
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 6 -6ضکل 

Switch CAM Table 
Port MAC                                                  

1 0000.0A01.AAAA 
1 0000.0A01.CCCC 

1 0000.0A01.BBBB 

2 0000.0A01.FFFF 
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 5مزحله 

 .کىس یمارسال  Broadcastیک فریم  PC-Eفرض کىیس کٍ 
 

MAC مقصد MAC مبدأ  
 

FFFF.FFFF.FFFF 0000.0A01.EEEE داده 
 

 :زَس یمزي عملیات زیر را اوجا   سًئیچي  رسیسٌیچ ئفریم بٍ سً
 

Learn آزرس :MAC کرزٌ بررسیرا  مبسأ (0000:0A01:EEEE )اضدافٍ   جدسيل را بدٍ   ي ایه آزرس

 .کىس یم

Forward آزرس :MAC  بررسی کرزٌمقصس (FFFF:FFFF:FFFF ٍي متًج )از وًا کٍ فریم  ضًز یم

Broadcast   کىس یمذًز ذارج  یَا پًرتاست ي آن را از تما. 
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 7 -6ضکل 

Switch CAM Table 
Port MAC                                                  

1 0000.0A01.AAAA 
1 0000.0A01.CCCC 

1 0000.0A01.BBBB 

2 0000.0A01.FFFF 

4 0000.0A01.EEEE 

 

کدٍ فدریم َدر     زاودس  یم یقاًزق سًئیچي زر ایه حالت  ضسٌ ريز بٍ کامالًیچ ئمستی جسيل سًپس از 

( اسدتفازٌ  Flood) آسدا  سدیل از مکاویس   کامپیًتر بایس از چٍ پًرتی ذارج ضًز تا بٍ زستص برسس ي

 .کىس یمکارایی ي پُىای باوس ضبکٍ بسیار ذًب عمل  ازوظربىابرایه ؛ کىس یوم




