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پلها و سوئیچها


عملکرز پل ي سًئیچ



پريتکل



پیکربىسی سًئیچ  2960ي ...

STP

R

oo



پلَا ي سًئیچَا

ϭ

شبکههای مبتنی بر سیسکو CCNA

پل ي سًئیچ َر زي زستگاٌَایی َستىس کٍ زر الیٍ  2عمل میکىىس .پلَا ي سًئیچَا ازلحاػ کاری
ضبیٍ بٍ َم عمل میکىىس ي بٍ وحًی میتًان گفت کٍ َر زي اَدسا

یکسدان زارودس امدا ازلحداػ

om

معماری سرتافساری با یکسیگر تفايتَای اساسی زاروس .زر ایه فصل مباحثی ماوىس عملکرزَای

پلَا ي سًئیچَا ،مفاَیم  STPي چىس زستًر سازٌ زر سًئیچ  2960مًرزبررسی قرار ذًاَیم زاز.

پلها و سوئیچها )(Switches & Bridges

زر فصلَای قبل تا حسيزی زر مًرز ایه زي زستگاٌ صحبت کرزٌایم ،عملکرز سًئیچ ي پل کامالً

.c

ضبیٍ بٍ َم است ي بسرگتریه تفايت بیه ایه زي زر کارایی آنَا است .پل بٍصًرت ودر افدساری

عمل میکىس ي ورخ فریمدی

)rate

 (Frameزر حدسيز  500000فدریم بدر ناویدٍ را فدراَم مدیکىدس

زرحالیکٍ سًئیچ بٍصًرت سرتافساری ي با استفازٌ از یک پرزازوسٌ اذتصاصی  ASICکار ذدًز
کىىس.
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را اوجا می زَس ي زر معمًلیتریه سًئیچَای مًجًز میتًان  5000000فریم بر ناویٍ را پرزازش
زر جسيل زیر مقایسٍ بیه سًئیچ ي پل را میبیىیس:

پل

سًئیچ

چگًوگی اوجا سًئیچیىگ

ور افساری

سرتافساری

ريش سًئیچ

Store &forward

Store &Forward,
Cut-through, Fragment-free
زر صًرت ویاز تا َساران پًرت

پًرتَا

2-66

Duplexing
Collision/Bandwidth domain

Half
َر پًرت یکی

Broadcast domain

6

بٍ ازای َر  VLANیکی

STP

6

بٍ ازای َر  VLANیکی

oo

جسيل 6-6

Half-full
َر پًرت یکی

میضًز پس از مغالعٍ کامل فصل زيبارٌ جسيل را بررسی کىیس.

R

 زر ایه فصل با مًارزی کٍ زر جسيل باال مطاَسٌ میکىیدس بیطدتر آضدىا ذًاَیدس ضدس .تًصدیٍ

Ϯ

پلها و سوئیچها

روشهای سوئیچینگ
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قبل از ایىکٍ با ريشَای سًئیچیىگ آضىا ضدًیس بُتدر اسدت ضدما را بدا مفُدً سدًئیچیىگ کدٍ

مُمتریه کار سًئیچ است آضىا کىیمَ .مانعًر کٍ زر ضکل زیر مطاَسٌ میکىیدس زرياقد سدًئیچ
فریمَای يريزی از یک پًرت را بٍ پًرتَای زیگر َسایت میکىس.
Server
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an

.c

ارسال بستٍ بٍ سرير

زرياق بٍ ضیًٌ پرزازش ي َسایت فریم يريزی سًئیچیىگ گفتٍ میضًز.

یکی از تفايتَای اصلی بیه سًئیچ ي پل چگًوگی سًئیچ کرزن ،پرزازش ي َدسایت فدریمَدای
يريزی است.

سٍ ريش سًئیچیىگ زر زستگاٌَای الیٍ زي يجًز زارز ،از جملٍ:

oo

Store & Forward 
Cut-Through 
Fragment Free 

 پلَا از ريش  Store & Forwardي سًئیچَا قازر بٍ استفازٌ از َر سٍ ريش َستىس.
Store & Forward

با استفازٌ از ایه ريش فریم بٍصًرت کامل زر الیٍ زي زریافت ي زر بافر قدرار مدیگیدرز .قبدل از
َسایت میضًز.

R

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

 CRC مقساری است کٍ زر مبسأ بٍ بستٍ اضافٍ میضًز ي زر مقصدس بدا اسدتفازٌ از آن مدیتدًان
صحت ي زرستی فریم را بررسی کرز.

ϯ

شبکههای مبتنی بر سیسکو CCNA

مشکل:
 فریمَای زریافت ضسٌ ابتسا زر بافر سًئیچ قرار گرفتٍ ي سپس بٍ مقصس َسایت مدیضدًوس کدٍ

om

ایه باعث کاَص سرعت اوتقال ذًاَس ضس.

َ مچىیه سًئیچ ویاز بٍ فضا زیازی برای بافر کرزن فریمَا زارز.

مشیت:

 فریمَا ذراب بٍ مقصس َسایت ومیضًوس ي سًئیچ آنَا را زير میریسز.

Cut-Through

.c

زر ایه ريش زستگاٌ زر حدیه زریافدت فدریم ،فیلدسَای  Preambleي  Dest MACرا مدیذًاودس ي
عملیات َسایت فریم را اوجا می زَس (زرحالیکٍ فریم از یک پًرت يارز میضًز ،زر َمان لحظٍ
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فریم را از پًرت ذريجی مًرزوظر ذارج میکىس).

 Preamble مطرصکىىسٌ آغاز فریم ي  Dest MACآزرس فیسیکی کامپیًتری کٍ فریم بایس بٍ
زست اي برسس را وطان میزَس.
مشیت:

 ایه ريش سرعت باالیی زر َسایت بستٍَای زریافت ضسٌ ذًاَس زاضت.
مشکل:

 فریمَای ذراب ویس َسایت میضًوس

oo

برای حل ایه مطکل برذی از زستگاٌَا از ريضی بٍ وا  Dynamic Switchingاستفازٌ میکىىس.
روش

Dynamic Switching

زرایه ريش ابتسا سًئیچ بٍصًرت  Cut-throughعمل میکىس ،اما زر لحظٍای کٍ فریمَدا زر حدال
ارسال میباضىس  CRCچک میضًز .حال اگر فریم زچار مطکل بًز بٍ ضدماروسٌ

R

ياحس اضافٍ میضًز (با استفازٌ از

Frame

Frame

 Badیدک

 Badزرياق تعساز فریمَای ذراب را میتًان تطدریص

زاز) .اگر زر یک بازٌ زماوی مطرص تعساز فریمَای ذدراب بیطدتر از حدس آسدتاوٍ ضدس زسدتگاٌ
بٍصًرت اتًماتیک ريش ذًز را از  Cut-Throughبٍ
ضبکٍَایی کٍ ذغا زیاز است بایس از ريش

& Forward

& Forward

 Storeتغییر میزَس چدرا کدٍ زر

 Storeاستفازٌ کدرز تدا بسدتٍَدای ذدراب

ϰ

پلها و سوئیچها

بیًُزٌ َسایت وطًوس.
Fragment Free

om

 Fragment Freeضبیٍ بٍ  Cut-Throughعمل میکىس با ایه تفدايت کدٍ زر ایده ريش قبدل از اوجدا

عملیات سًئیچیىگ اعمیىان حاصل می ضًز کٍ فریم حساقل زارای عًل  64بایت باضدس (حدساقل
اوسازٌ فریم زر اتروت  64بایت است) ي سپس عمل َسایت را اوجا
زرياق َس

میزَس.

ایه ريش کاَص تعساز فریمَای کًچکی ) (Runt framesاست کٍ َسایت میضًوس.

.c

بٍ ایه ريش  Cut-Through Modifiedیا  Runt less Switchingویس گفتٍ

میضًز.

 فریمَای  Runtlessآن زستٍ از فریمَا بًزٌ کٍ عًل آنَا از  64کمتر باضىس.
 سًئیچ َ 6900ر سٍ ريش را میتًاوس اوجا زَس اما پیصفرض

آن  Fragment-freeاست.
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 سًئیچ  2960فقظ از  Store & Forwardاستفازٌ میکىس .بٍ ایه وکتٍ تًجٍ زاضتٍ باضیس کٍ تًجٍ
بٍ ريشَای سًئیچیىگ معیار مىاسبی برای تطریص سرعت سًئیچ َا ویست چراکدٍ سدرعت زر
سًئیچ  2960بٍ علت استفازٌ از َ ASICای پرسرعت وسبت بٍ سًئیچ  6900بیطتر است.

اتصالهای سوئیچ

سًئیچَا بٍصًرت کلی میتًاوىس زر زي حالت زازٌَا را تبازل کىىس .ريشَایی کٍ سًئیچَا بدرای
برقراری اتصال بیه زستگاٌَا استفازٌ میکىىس ضامل:

oo

دوطزفه ناقص Half-Duplex

زستگاٌ زر َرلحظٍ تىُا میتًاوس ارسال یا زریافت زاضتٍ باضس  -ارتباط یکعرفٍ است .ایده ريش
زماوی مًرزاستفازٌ قرار میگیرز کٍ از رساوٍ مطترک برای تبازل زازٌ استفازٌ میضًز .بٍعىًانمثدال

R

 10Base5 ،10Base2ي  Hubاز آن ريش استفازٌ میکىىس.

ϱ

شبکههای مبتنی بر سیسکو CCNA

دوطزفه کامل Full-Duplex

om

زستگاٌ زر َرلحظٍ بٍعًر َمسمان میتًاودس ارسدال ي زریافدت را اوجدا زَدس کدٍ زر اتصداالت
 Point to Pointاستفازٌ میضًز ماوىس  PCبٍ ريتر یا سًئیچ بٍ ريتدر ي  . ...زر ایده ودًا اتصدال از

استاوسارزَای  100base FX ،100Base TXي  ...استفازٌ میضًز.

 زر اتصال یکعرفٍ ممکه است  Collisionرخ زَس اما زر اتصال زيعرفٍ کامل  Collisionيجًز
ورًاَس زاضت.

کىىس.

.c

پلَا میتًاوىس بٍصًرت یکعرفٍ ي سًئیچَا بٍصًرت یکعرفٍ ي زيعرفٍ کامدل اتصدال برقدرار

پل شفاف )(Transport Bridge
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پلَا اودًاا مرتلفدی ماوىدس  Source Route Bridging ،Source Route Transparent Bridgeي
 Route Translational Bridgeيجًز زاروس اما زر ایده کتداب مدا زر مدًرز پدل ضدفا

(

Source

Transport

 )Bridgeصحبت ذًاَیم کرز.
پل ضفا

پلی است کٍ کالیىتَا ي زستگاٌَای میاوی از يجًز آن زر ضبکٍ آگاٌ ویستىس .زر ضکل

زیر ومای فیسیکی ي مىغقی از پل ضفا

PC 4

PC 3

وطان زازٌ ضسٌ است.

PC 2

PC 1

oo

ومای فیسیکی

ومای مىغقی

ضکل 6-6

R

PC 4

PC 3

PC 2

PC 1

َمانگًوٍ کٍ زر تصًیر قابل مطاَسٌ است زر ومای فیسیکی کالیىتَا از عریق پل یدا سدًئیچ بدا

یکسیگر زر ارتباط َستىس .بٍبیانزیگر کالیىتَا با استفازٌ از ياسغی بٍ وا پل یدا سدًئیچ ارتبداط

ϲ

پلها و سوئیچها

بیه ذًز ي سایر کالیىتَا را برقرار میکىىس ایه زر حالی است کٍ زر ومدای مىغقدی ،کالیىدتَدا
ایهگًوٍ فرض میکىىس کٍ بسين َیچ ياسغی با یکسیگر زر ارتباط َستىس ي َیچ زسدتگاٌ ياسدغی

om

زر بیه آنَا يجًز وسارز.

عملکزد سوئیچ و پل

تفايتَایی بیه پل ي سًئیچ يجًز زارز اما َر زي زرياق برای یک َدس

ایجازضدسٌاودس ي سدٍ

عمل اصلی را ضبیٍ بٍ َم اوجا میزَىس کٍ ضامل:

 هدایت یا

Forward

.c

 آموسش یا

Learn

 حذف حلقه یا

Remove Loop
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آموسش یا Learn

زرياق زر ایه مرحلٍ سًئیچ متًجٍ میضًز کٍ چٍ زستگاَی ي با چٍ آزرسی (یا َمان  )MACبدٍ
کسا پًرت متصل است .برای ایه کار ویاز است تا سًئیچ از اعالعداتی کدٍ بدٍ آن يارز مدیضدًز
استفازٌ کرزٌ ي آمًزش ببیىس.

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

 Port Address Tableمیگًیىس .زر ایه جسيل لیستی از کالیىت َای متصدل ضدسٌ بدٍ سدًئیچ قدرار

oo

میگیرز کٍ سًئیچ تمامی تصمیمات ذًز را بر اساس ایه جسيل اوجا میزَس.
عملیات Learn

زماوی کٍ فریم بٍ سًئیچ میرسس سًئیچ آزرس  MACمبسأ را برزاضتٍ ي ممکه است کدٍ یکدی از

R

حالتَای زیر پیص آیس:

 .6اگر زر جسيل  CAMچىیه فیلسی زر جسيل يجًز وساضت ،آزرس  MACي پًرتی کدٍ فدریم
از آن يارزضسٌ است بٍ جسيل اضافٍ میضًز.
 .2اگر چىیه فیلسی يجًز زاضت اما قبالً از پًرت زیگری آمسٌ بًز مقسار آن را بٍريز میکىس.

ϳ

شبکههای مبتنی بر سیسکو CCNA

 .3اگر زقیقاً چىیه فیلسی با َمیه آزرس  MACي َمیه پًرت زر جسيل يجدًز زاضدت تدایمر
مربًط بٍ آن را  Resetمیکىس (وطانزَىسٌ ایه است کٍ کامپیًتر َىًز بٍ پدًرت متصدل اسدت ي

om

زر ضبکٍ کار میکىس).

 جسيل  CAMضامل فیلسَای :آزرس  ،MACضمارٌ پًرت ي تایمر  TTLاست (کٍ زر فصلَدای

قبل مفصل مًرزبررسی قرارگرفتٍ است).

 بٍ زلیل يجًز محسيزیت زر اوسازٌ حافظٍ  CAMاز یک تایمر برای َر سغر از جسيل اسدتفازٌ

میضًز تا بتًان سغرَایی کٍ برای مستزمان مطرصی بالاستفازٌ َسدتىس را تطدریص ي حد

.c

کرز.

هدایت )(Forwarding
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زماوی کٍ فریم بٍ سًئیچ یا پل میرسس ابتسا آزرس  MACمبسأ را برزاضتٍ ي عملیدات  Learnاوجدا

میضًز .زر مرحلٍ بعس آزرس  MACمقصس را بر زاضتٍ ي با تًجٍ بٍ جدسيل  CAMسدًئیچ یدا پدل
متًجٍ میضًز برای ایىکٍ بستٍ بٍ مقصس برسس بایس از کسا پًرت ذارج ضدًز .بدٍ ایده عملیدات
َسایت یا  Forwardingگفتٍ میضًز.

سًئیچ بٍصًرت ًَضمىس عمل میکىس ي َر فریم يريزی را تىُا بٍ یک پدًرت ذريجدی ارسدال
میکىس .چًن زقیقاً میزاوس چٍ کامپیًتری بٍ کسا پًرت متصل است ي فریم را فقظ برای کالیىدت

مًرزوظر ارسال میکىس .زر بعضی مًاق آزرس مقصس فریم زر جسيل  CAMنبت وطسٌ اسدت کدٍ
مقصس را پیسا کىس.

oo

زر ایه حالت سًئیچ با ارسال فریم بٍصًرت سیل آسا ( )Broadcastسعی ذًاَس کرز تدا کالیىدت

سٍ وًا ترافیک َمیطٍ بٍصًرت سیلآسا ارسال ي یا اصغالحاً  Floodمیضًز:

 .6فزیم  :Broadcastفریمی کٍ آزرس مقصس آن تماماً  Fباضس ماوىس .FFFF.FFFF.FFFF
میتًاوس بیه  0100.5E00.0000ي  0100.5E73.FFFFباضس.

R

 .2فزیم  :Multicastفریمی است کٍ برای گريَی از کامپیًترَا ارسال میضًز .آزرس مقصس آن
 .3فزیم  Unicastناشناس :فریمی است کٍ آزرس مقصسش برای سدًئیچ قابدل ضىاسدی ویسدت
یعىی سًئیچ زر زمان مرحلٍ  Forwardچىیه آزرس MACی را زر جسيل ذًز پیسا وکدرزٌ اسدت

ϴ

پلها و سوئیچها

بىابرایه بستٍ را بٍعىًان یک  Unicastواضىاس زر وظر گرفتٍ ي آن را از تما پًرتَدایص ذدارج
میکىس تا ضایس بٍ مقصس مًرزوظر برسس.

om
مثال:

بٍ ضکل زیر زقت کىیس ،ضبکٍ تازٌ باال آمسٌ است ي جسيل  CAMسًئیچ ذالی است.
 تًجٍ کىیس َر فریمی کٍ بٍ سًئیچ میرسس زر ابتسا عملیات  Learnي سدپس عملیدات

Forward

صًرت میپ یرز .

.c

 عملیات  Learnبا استفازٌ از آزرس  MACمبسأ ي عملیدات  Forwardبدا اسدتفازٌ از آزرس

MAC

مقصس اوجا میضًز.

0000.0A01.CCCC

0000.0A01.FFFF
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PC C

PC F

2

3
PC D

0000.0A01.DDDD

1

Switch 4

HUB

PC A

0000.0A01.AAAA

0000.0A01.EEEE

ضکل 2-6

oo

PC E

PC B

0000.0A01.BBBB

زر ازامٍ حالتَای مرتلفی از ارسال ي زریافت زازٌ بیه کالیىدتَدا مثدال ذدًاَیم زز ي متًجدٍ

R

ذًاَیس ضس کٍ سًئیچ چگًوٍ بٍ تکمیل جسيل  CAMذًاَس پرزاذت.

ϵ

شبکههای مبتنی بر سیسکو CCNA

مزحله1
باتًجٍ بٍ ضکل زیر  PC-Aیک فریم بٍ  PC-Cارسدال مدیکىدس .فدریم بدٍ  Hubرسدیسٌ ي از تمدا

om

پًرتَای  Hubذارج میضًز .فریم بٍ سًئیچ میرسس ي سًئیچ آزرس  MACمبدسأ را برزاضدتٍ ي

عملیات  Learnرا اوجا میزَس (زروتیجٍ آزرس  MACکامپیًتر  Aبٍ َمراٌ پدًرت آن بدٍ جدسيل
اضافٍ میضًز) .زر ازامٍ سًئیچ با استفازٌ از آزرس  MACمقصس بایس عملیدات  Forwardرا اوجدا
زَس (آزرس  MACمقصس را برزاضتٍ ي متًجٍ میضًز کٍ چىیه رکًرزی زر جسيل يجًز ودسارز)
پس فریم را از تما پًرتَای ذًز ذارج میکىس .تًجٍ زاضتٍ باضیس کٍ فریمَای  Broadcastتىُا

.c

تًسظ کالیىتی پاسد زازٌ می ضًز کٍ فریم مربًط بٍ ذًزش باضس.
0000.0A01.FFFF

0000.0A01.CCCC
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ضکل 3 -6

Switch CAM Table
Port
1

MAC
0000.0A01.AAAA

R

oo

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

ϭϬ

پلها و سوئیچها

مزحله 2
باتًجٍ بٍ ضکل زیر مراحل وًضتٍ ضسٌ را بررسی کىیس.

om

حال فریم بٍ  PC-Cمیرسس ي  PC-Cزر جًاب یک فریم  Unicastبٍ  PC-Aارسال میکىس .زر ضکل
زیر فریم را مطاَسٌ میکىیس.

 MACمقصد

0000.0A01.AAAA

 MACمبدأ

0000.0A01.CCCC

داده

فریم بٍ  Hubمیرسس ي از تما پًرتَای  Hubذارج میضًز .فریم بٍ سدًئیچ رسدیسٌ ي سدًئیچ

.c

ابتسا  Learnي سپس  Forwardرا اوجا میزَس.

 : Learnآزرس  MACمبسأ را ذًاوسٌ ( MACکامپیًتر  Cاست) ي آن را بٍ جسيل اضافٍ میکىس.

tL
an

 :Forwardسًئیچ آزرس  MACمقصس بستٍ را ذًاوسٌ ( MACکدامپیًتر  Aاسدت) ي بدا تًجدٍ بدٍ
جسيل ذًز متًجٍ میضًز کٍ بستٍ بایس از پًرت  6ذارج ضدًز .فدریم زریدافتی زر سدًئیچ زير
اوساذتٍ میضًز چراکٍ فریم از َمان پًرتی بایس ذارج ضًز کٍ يارزضسٌ است.
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0000.0A01.CCCC
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MAC
0000.0A01.AAAA
0000.0A01.CCCC

R

Switch CAM Table
Port
1
1

oo

PC A

بٍ جسيل سًئیچ تًجٍ کىیسَ .ماکىًن سًئیچ میزاوس کٍ کامپیًتر  6ي  2بٍ پًرت  6متصل َستىس
ي َر فریمی کٍ برای ایه زي آمس تىُا از پًرت  6ذارج میضًوس.

ϭϭ

شبکههای مبتنی بر سیسکو CCNA

مزحله 3
باتًجٍ بٍ ضکل زیر مراحل وًضتٍضسٌ را بررسی کىیس.

om

حال  PC-Bبٍ  PC-Fفریمی ارسال میکىس PC-B .فریم زیر را ساذتٍ ي ارسال میکىس.
 MACمقصد

0000.0A01.FFFF

 MACمبدأ

0000.0A01.BBBB

داده

فریم بٍ سًئیچ رسیسٌ ي زي عمل زیر اوجا میضًز:

.c

 : Learnآزرس  MACمبددسأ را برزاضددتٍ ( )0000:0A01:BBBBي بددٍ زلیددل ایددهکددٍ آزرس  MACزر
جسيل يجًز وسارز  MACرا َمراٌ با پًرت يريزی (یعىی  )6بٍ جسيل اضافٍ میکىس.
 :Forwardآزرس  MACمقصس را برزاضتٍ ( )0000:0A01:FFFFي چدًن چىدیه سدغری زر جدسيل

tL
an

يجًز وسارز فریم بٍصًرت یلآسا از تما پًرتَایص ذارج میکىس.
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0000.0A01.CCCC
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Switch CAM Table

MAC
0000.0A01.AAAA
0000.0A01.CCCC
0000.0A01.BBBB

R

Port
1
1
1

oo

PC E

PC B

0000.0A01.BBBB

ϭϮ

پلها و سوئیچها

مزحله 4
باتًجٍ بٍ ضکل زیر مراحل وًضتٍضسٌ را بررسی کىیس.

om

حال زر جًاب  PC-Fبٍ  PC-Bیک فریم ارسال میکىس.
 MACمقصد

0000.0A01.BBBB

 MACمبدأ

0000.0A01.FFFF

داده

بستٍ بٍ سًئیچ میرسس ي سًئیچ زي عملیات  Learnي  Forwardرا اوجا میزَس.

.c

 :Learnآزرس  MACمبسأ را ذًاوسٌ ( )0000:0A01:FFFFي آن را َمراٌ با پًرت مربًعدٍ (پدًرت
ضمارٌ  )2بٍ جسيل ذًز اضافٍ میکىس.

 :Forwardآزرس  MACمقصس را ذًاوسٌ ( )0000:0A01:BBBBي متًجٍ میضًز کٍ چىیه سدغری

tL
an

زر جسيل يجًز زارز ي بایس فریم را از پًرت ضمارٌ  6ذارج کىس؛ بىابرایه فریم را فقظ از پًرت
 6ذارج میکىس.
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Switch CAM Table
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PC E

PC B

0000.0A01.BBBB

ϭϯ

شبکههای مبتنی بر سیسکو CCNA

مزحله 5
فرض کىیس کٍ  PC-Eیک فریم  Broadcastارسال میکىس.

om
 MACمقصد

FFFF.FFFF.FFFF

 MACمبدأ

0000.0A01.EEEE

داده

فریم بٍ سًئیچ رسیسٌ ي سًئیچ زي عملیات زیر را اوجا میزَس:

 :Learnآزرس  MACمبسأ را بررسی کرزٌ ( )0000:0A01:EEEEي ایه آزرس را بدٍ جدسيل اضدافٍ

.c

میکىس.

 :Forwardآزرس  MACمقصس بررسی کرزٌ ( )FFFF:FFFF:FFFFي متًجٍ میضًز کٍ فریم از وًا
 Broadcastاست ي آن را از تما پًرتَای ذًز ذارج میکىس.
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ضکل 7 -6

پس از مستی جسيل سًئیچ کامالً بٍريز ضسٌ ي زر ایه حالت سًئیچ زقیقاً میزاودس کدٍ فدریم َدر
کامپیًتر بایس از چٍ پًرتی ذارج ضًز تا بٍ زستص برسس ي از مکاویس سدیلآسدا ( )Floodاسدتفازٌ
ومیکىس؛ بىابرایه ازوظر کارایی ي پُىای باوس ضبکٍ بسیار ذًب عمل میکىس.

