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  )گسترده يها شبکه و داده مراکز( نینو يرساختهایز

  اهري الحق علیرضا

  :چکیده 

و  MANدر این مقاله سعی شده است ، زیرساختهاي نوین ارتباطات مخابراتی جهت برقراري ارتباطات 

WAN  بین شعبات ، سرپرستی ها و در نهایت ارتباط با مراکز داده و همچنین زیرساختهاي مناسب جهت

ه و تحلیل قرار طراحی و پیاده سازي مراکز داده ارائه دهنده سرویسهاي بانکداري ، مورد بررسی و تجزی

 .گیرد

  :مقدمه 

جهان  آنها در صحنه رقابتیدر بانکها که عامل رشد و سبب باقی ماندن  ITبرداري از فن آوري اطالعات  بهره

شود ، نیازمند زیرساختهایی است که از مهمترین آنها زیرساخت ارتباطی و مرکز خدمات  امروز محسوب می

توسط بانکها نیازمند برقراري ارتباطات ایمن و  ITبه عبارت دیگر بکار گیري خدمات توانمند . باشند داده می

تجاري و عرضه سریع و آسان سرویس پرسرعت شبکه براي تبادل مطمئن اطالعات مختلف اداري، مالی و 

  . باشد هاي جدید فناوري اطالعات به مشتریان از طریق مرکز خدمات داده اي می

د و ارائه سرویسهاي جدید و مدیریت پیشرفته نباش هیچ یک از بانکها نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی

ریزي  جامع و با برنامه یبه شکلروز دنیا  بر اساس استانداردهاي، نیازمند بکارگیري فناوري اطالعات یبانک

یک زیرساخت ارتباطی یکپارچه، پرسرعت، توانمند، بانکها یابد که  باشد و این در صورتی تحقق می کامل می

  .د نپذیر و ایمن در اختیار داشته باش توسعه

چه دقیقتر این هایی است که انجام هر  اندازي یک زیرساخت مناسب نیازمند طی شدن پروسه ایجاد و راه

تر شدن هر چه بیشتر زیرساخت مورد انتظار با زیرساخت  ها ، باعث باال رفتن کارآمدي آن و نزدیک پروسه

نخستین مرحله در این پروسه که در واقع گام اول طراحی شبکه و مرکز داده . گردد  سازي شده می پیاده

زیرا اوال هر سازمان موارد . باشد یهاي نوین میفناورسازمان ، شناخت امکانات موجود و نیازهاي است تحلیل 

د و نیز ندارد که شبکه باید با این نیازها سازگار باش Data Centerاستفاده خاص خود را از شبکه و 

ممکن است اقداماتی از قبل براي این امر در سازمان صورت گرفته باشد که بهتر است تا حد امکان از این 

نهایت زیرساخت بر اساس نیازهاي سازمان ، امکانات موجود سازمان ، امکانات  امکانات استفاده شود و در

  .سازي گردد  موجود کشور و فناوریهاي نوین طراحی و پیاده

و  MANزیرساختهاي نوین ارتباطات مخابراتی جهت برقراري ارتباطات در این مقاله سعی شده است ، 

WAN  مناسب جهت همچنین زیرساختهاي در نهایت ارتباط با مراکز داده و سرپرستی ها و  ،بین شعبات
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طراحی و پیاده سازي مراکز داده ارائه دهنده سرویسهاي بانکداري ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 

  . گیرد

طراحی و پیاده سازي  مشاوره ، شرکت داده پردازي ایران با داشتن سابقه طوالنی و درخشان در زمینه

بانکی همراه  عظیمو مجري پروژه هاي  ، میتواند به عنوان مشاور ، طراحزیرساختهاي نوین بانکی و ارتباطی 

  . تمام بانکهاي کشور باشد 

  :زیرساخت غیرفعال و فعال مرکز داده  -1

باید  به همین دلیل در طراحی. باشد طراحی مرکز داده بایستی پاسخگوي نیاز هاي فعلی و آینده بانکها

هدف اصلی طراحی مراکز داده . قابلیت ماژوالر بودن، دسترس پذیري و توسعه پذیري در نظر گرفته شود

محدوده . می باشد ارائه سرویس ها و خدمات یک سازمان به کاربران و کارکنان آن سازمان به صورت بهینه

محدوده پروژه بر . داده شده در طراحی بسیار موثر هستند پروژه، طول عمر مرکز داده، بودجه تخصیص

میزان بودجه . مبناي نیازهاي سازمان و قابلیت هاي موردنیاز سیستم و زیرساخت شبکه تعیین می شود 

البته تخصیص بودجه مراکز . تخصیص داده شده از طرف سازمان در نوع و تعداد تجهیزات موثر می باشد

به عنوان مثال ایجاد . اشد که موارد ضروري و المان هاي اصلی این مراکز حذف نشوندداده باید به گونه اي ب

سیستم برق اضطراري در راه اندازي مرکز داده نقش اصلی ندارد ولی از ضروریات می باشد زیرا قطع برق 

تم به با توجه به اینکه سیس. شهري حتی در مدتی کوتاه ممکن است خسارات بسیاري به سازمان وارد کند

ساعته و در تمامی روزهاي سال حتی روز هاي تعطیل بایستی قابل دسترس باشد تهیه تجهیزات  24صورت 

  .پشتیبان، سیستم برق اضطراري و سیستم پشتیبان بسیار ضروري می باشد

سوئیچ ها، روتر ها، سرور هاي ( در طراحی مرکز داده، شرایط مورد نیاز مکان، کف کاذب، زیرساخت شبکه 

Terminal بایستی تعیین شود) ، منبع تغذیه و کنترل کننده هاي دما و رطوبت .  

  :نیاز هاي مرکز داده عبارتند از 

  مکانی امن و مطمئن براي قرار دادن کامپیوتر ها، ذخیره ساز ها و ابزار هاي شبکه.  

  فضاي کافی جهت استقرار تجهیزات مورد نیاز  و همچنین جهت توسعه آتی. 

 تی همچون درهاي ورودي با تجهیزات شناسایی و دوربین هاي مدار بسته ومسائل حفاظ.  ... 

  تدارك دیدن امکانات الزم براي مقابله با حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزي. 

 کنترل دسترسی فیزیکی به منظور جلوگیري از دسترسی افراد غیر مجاز. 

 ات در نظر گرفتن محل هاي مناسب و مستحکم جهت نصب تجهیز. 
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 قرار دادن تجهیزات شبکه در رك هاي قفل دار. 

  منبع تغذیه وقفه ناپذیر. 

  تعیین و اعالم وظایف پرسنل سایت به نحوي که مراجعه سایر کاربران به محل استقرار پرسنل

 .سایت، کمترین میزان باشد

 تعیین و اعالم وظایف پرسنل سایت به نحوي که مسئولیت مدیریت و پشتیبانی هر یک از 

 .هاي مستقر در سایت، فقط بر عهده یک فرد مشخص باشد  دهنده سرویس

 ها  دهنده تفکیک محل استقرار پرسنل سایت از محل نصب تجهیزات و سرویس. 

 ها و تجهیزات و اقدامات انجام شده  دهنده ثبت کلیه مراجعات به محل سرویس. 

  کنترل دما و رطوبت سایت. 

 لهاي ورودي و خروجی راکها قابل رویت و در دسترس نبودن کاب. 

 اي از محافظت فیزیکی و تعیین مسئول مربوطه بازرسی دوره. 

  

انتخاب درست و دقیق آن صرفه . مکانی که تجهیزات مرکز داده در آن قرار می گیرد بسیار مهم می باشد

و مسائل ممکن در انتخاب این مکان بررسی کلیه مشکالت . جویی در زمان، بودجه و مکان را به همراه دارد

از نظر زمین شناسی مکان مورد نظر باید مورد مطالعه قرار گیرد تا . و احتمالی باید در نظر گرفته شود

از آنجا که کشور ما یک . براي آن وجود نداشته باشد... خطرات بالیاي طبیعی از قبیل سیل، زلزله، طوفان و

خط زلزله نباشد و براي اطمینان بیشتر ساختمان  کشور زلزله خیز می باشد مکان مورد نظر حداالمکان روي

از . ساختمان مرکز داده باید به برق گیر مجهز باشد تا در مقابل رعد و برق مقاوم باشد. آن ضد زلزله باشد

که ممکن است (نظر رطوبت و دما شرایط الزم را داشته باشد و محیط مرکز داده در برابر دماي خارج 

کامال عایق باشد و در عین حال از دستگاه هاي کنترل کننده دما و رطوبت ) شدنوسانات زیادي داشته با

استفاده شود زیرا افزایش میزان رطوبت و دما باعث فرسودگی و زنگ زدگی تجهیزات می شود و کارایی 

  :سیستم مونیتورینگ دما و رطوبت باید داراي شرایط زیر باشد. سیستم را کاهش می دهد

  قرار گیرددر محل هاي مناسب.  

  در آن وجود داشته ) به دلیل تغییرات فصلی (قابلیت تغییر حداقل و حداکثر دما یا میزان رطوبت

  .باشد

 را داشته باشد 1قابلیت استفاده از سیستم هاي هشدار دهنده.  

                                                             
  



 
 

 ناریا يزادرپ هداد تکرش

 

4 

 

  داراي سیستم پشتیبان باشد تا درصورتی که سیستم از کار افتاد سیستم پشتیبان وظایف آنرا به

  .گیردعهده 

  سیستم مونیتورینگ باید عالوه بر کنترل شرایط دمایی و رطوبتی، سیستم کشف حریق و اطفاء

  .حریق و دیگر سیستم هاي امنیتی مورد نیاز را نیز کنترل نماید

 سیستم باید توسط افرادي کنترل شود تا خطرات احتمالی توسط آنها برطرف شود. 

 

  :اه ها در جدول زیر نشان داده شده استدما و رطوبت مناسب در حاالت مختلف دستگ

  

د سیستم هاي امنیتی الزم جهت کنترل نکز داده مکانی بسیار مهم و حساس می باشابا توجه به اینکه مر

کزداده هستند داراي رمز ابه عنوان مثال افرادي که مجاز به ورود به مر. ورود به آن باید در محل نصب شود

  .ي اثر انگشت یا بررسی شبکیه چشم قادر به ورود به محل مورد نظر باشندعبور باشند یا اینکه از رو

 :ساختار منطقی مرکز داده 

الزم است پارامترهاي زیر تا حد امکان به طور نسبی Data Centerبه صورت کلی جهت طراحی یک

  :تحقق یابند

این پارامتر مشخص کننده میزان در دسترس :  ) Availability(در دسترس بودن  �

 .باشداز دیدگاه کاربران آن می  DCبودن سرویسهاي 

بیانگر میزان گسترش سرویسهایی است که در :  ) Scalability(قابلیت توسعه  �

اي طراحی گردد که به راحتی با کمترین میزان   باید به گونه DCیک . گردد ارائه می DCیک

ناسب با درخواست کاربران سرویسهاي مورد ارائه را بدون کاهش کارایی و در تغییرات بتوان مت

 .دسترس بودن آنها، افزایش داد

گذردهی، تأخیر، نوسانات تأخیر، زمان پاسخ به درخواست :  )Performance(کارایی  �

 .می باشند DCسرویس و میزان گذردهی در حال استفاده از جمله عوامل موثر در کارایی یک 
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امن باید بتواند از کلیه اطالعات کاربران به خوبی  DCیک :  )Security( یت امن �

  .محافظت نماید و جلوي کلیه دسترسیهاي غیر مجاز را در الیه هاي مختلف بگیرد

عالوه بر مدیریت تجهیزات موجود در یک :  ) Manageability(قابلیت مدیریت  �

DC  باید بتوان به راحتی کلیه سرویسهاي موجود در آن، بخصوص سرویسهاي امنیتی را

 .این مدیریت خود باید به صورت امن صورت گیرد. مدیریت نمود

باید به گونه اي صورت گیرد تا  DCطراحی :  ) Affordability(بهینه بودن هزینه  �

ن و مدیریت پذیرترین سرویسها را با کمترین هزینه بتوان دردسترس ترین، کاراترین، امن تری

 .ارائه نمود

در طراحی یک مرکز داده جهت ارائه انواع سرویس ها، الزم است گذشته از ایجاد مکان مناسب جهت ارائه 

الزمه ایجاد یک ساختار منطقی امن اطالع . سرویس ها ساختاري منطقی و امن براي آن در نظر گرفته شود

با توجه به رشد سریع تکنولوژي، نیازهاي . که در مرکز داده ارائه می گردد از نیازها و سرویس هایی است

مشتریان و سرویس هاي قابل ارائه توسط مراکز داده، ساختار منطقی در نظر گرفته شده باید قابلیت پوشش 

  .  کلیه نیازها را داشته باشد

- بکه مرکز داده را نشان میو مدیریت ش منطقی زیرساخت شبکه، امنیت شبکهشکل زیر شماتیک ساختار

  .دهد
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  :الیه بندي منطقی مرکز داده 

  : )WAN ) WAN Edge Layer یه لبهال

  :باشد وظایف عمده این الیه به شرح زیر می

  WANبرقراري ارتباط  �

� Terminate  نمودن کلیه ارتباطاتIPSEC VPN  به صورتHigh Available   با قابلیت

Statefull Failover  وFull Redundant . 

  . RedundantFullوHigh Availableبه صورت  DCتر  هاي پایین برقراري ارتباط با الیه �
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 برقراري ارتباطات بین مراکز داده اصلی و پشتیبان �

، فایروال و سرویسهاي الیه دو که در شکل به صورت غیر IPSEC VPNالزم به ذکر است کلیه سرویسهاي 

  .گردنددر این الیه ارائه می Aggregationتوسط الیه اند شفاف آمده

 

 

 

  ):Aggregation Layer  Core &(الیه مرکزي و تراکم

هاي مختلف موجود  باشد و ارتباط بین الیه می Campusنظیر الیه مرکزي در شبکه هاي  DCالیه مرکزي 

را  3و  2اي الیه  این الیه با توانایی باالي سوئیچینگ و مسیریابی، سرویسهاي پایه. کند در شبکه را فراهم می

  .ادغام شده است Aggregationاین الیه با الیه تراکم  مرکز دادهدر طرح . نمایددر مرکز شبکه مهیا می

کلیه سرویسهاي شبکه به صورت  . باشد می Campusهاي  نظیر الیه توزیع در شبکه Aggregationالیه 

  .گردد تا به راحتی قابل ارائه و مدیریت باشند سرویسهاي مشترك متمرکز در این الیه ارائه می

و (Application)، برنامه هاي کاربردي ) Front-End( ، جلودار )WAN )WAN Edgeالیه هاي لبه 

  .کننداز سرویسهاي متمرکز این الیه استفاده می (Database)بانکهاي اطالعاتی 

  .دهدرا نشان می Aggregationدیاگرام منطقی الیه ) 3(شکل 

  :باشد سرویسهاي ارائه شده در این الیه به شرح زیر می

  .High Available & Full Redundantسرویسهاي الیه دو و سه به صورت  �

با قابلیت  High Availableگ محتوا به صورت سرویس سوئیچین �

StatefullFailover  وFull Redundant.  
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و کنترل  DCبراي الیه هاي مختلف  (Virtual)سرویسهاي فایروال به صورت مجازي  �

در هر الیه و کنترل  (Security Zones)هاي مختلف امنیتی  دسترسیها و ایجاد ناحیه

با قابلیت   High Availableیه به صورت دسترسی در ناحیه هاي امنیتی هر ال

StatefullFailover  وFull Redundant. 

براي  (NIDS/NIPS)سرویسهاي سیستم تشخیص و جلوگیري از نفوذ تحت شبکه  �

  .DCهاي مختلف  الیه

 . SSL Offloaderسرویس  �

 

  : ) LayerFront-End( الیه جلویی

)  Tier( باشد و ارتباط با اولین ردیف  می Campusنظیر الیه دسترسی در شبکه  این الیهعملکرد 

  .سرورهاي موجود در سرورفارم را فراهم می کند

که در Content Switching ،NIDS/NIPS ،SSL Ofloadingکلیه سرویسهاي فایروال، 

  .گردنددر این الیه ارائه می Aggregationتوسط الیه اند شکل به صورت غیر شفاف آمده
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  :شوند در این الیه به گروههاي عمده زیر تقسیم می سرورهاي موجود

� GSS ها براي تعیین مرکز داده فعال.  

رؤیت  WANها به طور مستقیم از Clientکلیه سرورهایی که جهت سرویس به  �

  .شوند می

  :باشد سرویسهاي ارائه شده در این الیه به شرح زیر می

بین سرورهاي موجود در یک ناحیه  Redundantارتباطات الیه دو به صورت کامال  �

  .امنیتی

بین سرورهاي موجود در این الیه و  Redundantارتباطات الیه دو به صورت کامال  �

  نظیر فایروالها، سوئیچهاي محتوا، Aggregationدهنده در الیه  تجهیزات سرویس

SSL Offloader ،NIDS/NIPS  و....  

� End Point Security  نظیر سیستمهاي تشخیص و جلوگیري از نفوذ تحت

Host( HIDS/HIPS )  ،جلوگیري از ویروسها، کرمها ،Spywareکدهاي مخرب،  و

  ....و  OSبودن  Patchچک نمودن 

� PVLAN   ها)Private VLANs  ( جهت جداسازي امن سرورهاي موجود در یک

Subnet.  
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  ) : Application Layer( الیه برنامه هاي کاربردي 

  

وظیفه این الیه پردازش درخواستهاي کاربران و تبدیل آنها به دستورات قابل فهم براي الیه بانک اطالعاتی 

می باشد و کاربران وجود آن را احساس ) Transparent( این الیه از دید کاربران خارجی شفاف . باشد می

  .نندرا می بی)  Front-End( کنند، آنها تنها الیه جلویی  نمی

  .دهدرا نشان می Applicationدیاگرام منطقی الیه ) 5(شکل 

موجود در الیه  NIDS/NIPSجدا می شود و از  Front-Endاین الیه توسط یک الیه فایروال از 

Aggregation  تحت شبکه از الیه جهت تشخیص و جلوگیري نفوذFrontEnd شوداستفادهمی.  

از Server-to-Server، به صورت SSLیا ارتباط در صورت نیاز به ایجاد تعادل بار و 

ApplicationControl Engine  موجود در الیهAggregation گردداستفاده می.  
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، Load-Balancing ،NIDS/NIPSشود کلیه سرویسهاي فایروال ،همانطور که در شکل مشاهده می

SSL Offloadingتوسط الیه اند که در شکل به صورت غیر شفاف آمدهAggregation  در این الیه

  .گردندارائه می

  :شوند سرویسهاي زیر در این الیه ارائه می

بین سرورهاي موجود در یک ناحیه  Redundantارتباطات الیه دو به صورت کامال  �

  .امنیتی

بین سرور هاي موجود در این الیه و  Redundantارتباطات الیه دو به صورت کامال  �

 SSLنظیر فایروالها ، سوئیچهاي محتوا ، Aggregationتجهیزات سرویس دهنده در الیه 

Offloader  ،NIDS/NIPS  و....  

� End Point Security  نظیر سیستمهاي تشخیص و جلوگیري از نفوذ تحت

Host( HIDS/HIPS )  ، جلوگیري از ویروسها ، کرمها ،Spyware و کدهاي مخرب

  ....و  OSبودن  Pach، چک نمودن 

� PVLAN  ها)Private VLANs  ( جهت جداسازي امن سرورهاي موجود در یک

Subnet.  
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  ) : Database Layer( الیه بانک اطالعاتی 

مشخصات مورد نیاز این الیه شبیه الیه . وظیفه این الیه ارتباط با سرورهاي بانک اطالعاتی می باشد

. هاي کاربردي است با این تفاوت که مالحظات امنیتی جهت حفظ اطالعات مهم، سخت ترمی باشد برنامه

  .اطالعات حساس این الیه بر روي حافظه هاي محلی و یا ذخیره سازها می باشد

موجود در الیه  NIDS/NIPSجدا می شود و از  Applicationاین الیه توسط یک الیه فایروال از 

Aggregation تحت شبکه از الیه جهت تشخیص و جلوگیري نفوذApplicationاستفاده  

  .شودمی

توسط الیه اند که در شکل به صورت غیر شفاف آمدهNIDS/NIPSکلیه سرویسهاي فایروال، 

Aggregation گردنددر این الیه ارائه می.  

  :شوند سرویسهاي زیر در این الیه ارائه می
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بین سرورهاي موجود در یک ناحیه  Redundantمال ارتباطات الیه دو به صورت کا �

  .امنیتی

بین سرورهاي موجود در این الیه و  Redundantارتباطات الیه دو به صورت کامال  �

 .NIDS/NIPSنظیر فایروالها و  Aggregationتجهیزات سرویس دهنده در الیه 

� End Point Security  نظیر سیستمهاي تشخیص و جلوگیري از نفوذ تحت

Host( HIDS/HIPS )  ، جلوگیري از ویروسها  ، کرمها ،Spyware و کدهاي

  ....و  OSبودن  Pachمخرب ، چک نمودن 

� PVLAN  ها)Private VLANs  ( جهت جداسازي امن سرورهاي موجود در یک

Subnet.  
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  :  WANشبکه هاي ارتباطی  -2

نیاز به شبکه هاي کامپیوتري . امروزه شبکه هاي محلی و گسترده دنیاي کامپیوتر را به تسخیر در آورده اند 

بنابراین سازمان هائی موفق هستند که با . و نیاز به افزایش پهناي باند آنها روز به روز رو به افزایش است 

العات ، بموقع نسبت به بررسی و تشخیص نیاز به پیاده سازي سیستم هاي اطالعاتی و فن آوري اط

و خصوصآ شبکه هاي کامپیوتري بعنوان بستر آن ، اقدام نمایند   ITبکارگیري آخرین دستآوردهاي صنعت 

در این بین اهمیت شبکه هاي کامپیوتري در سازمانهاي گسترده در عرصه جغرافیایی به دلیل اهمیت در . 

وس می باشد و مدیران اینگونه سازمانها را نا گزیر از ، بخوبی محس  1دسترس بودن اطالعات در لحظه 

  . حرکت به طرف پیاده سازي شبکه هاي گسترده کامپیوتري  می نماید 

 :  بررسی جنبه هاي فنی طرح پیشنهادي 

همانند سایر پروژه هاي فنی ، اجراء و پیاده سازي شبکه هاي کامپیوتري نیز به یک طراحی دقیق و مبتنی  

اعم از اقتصادي ، تجاري ، ( در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر   سازمانها و نیازهاي یک اولویت بر 

یا  LAN  ،MAN  ،CANطراحی شبکه جداي از اینکه براي شبکه هاي  .باشد می ... ) آموزشی و 

WAN  فرآیند منطبق سازي نیازهاي سازمان با آخرین تکنولوژي موجود جهت حداکثر  "انجام شود بعنوان

متدولوژي طراحی شبکه سازمانهایی مانند بانکها ، روش طراحی . تعریف می شود   "نمودن توان آن سازمان 

مطرح شده و  OSIی مدل شبکه از باال به پائین می باشد که در آن ابتدا نیاز هاي سازمان در الیه هاي باالئ

مورد توجه طراحان  IPو Ethernetدر طراحی شبکه هاي کامپیوتري ، عمدتاْ روشهاي مبتنی بر سپس  

و  100MBو  10MB( پروتکل اترنت عالوه بر ایجاد پهناي باند مناسب و مقیاس پذیر  .قرار می گیرد 

1000MB10وGB   (سط همگی سازندگان تجهیزات ، از جمله بعلت سهولت کاربري و پشتیبانی از آن تو

بدلیل امکانات آن ، گستردگی دانش  -نیز  IPپروتکل . راه حل هاي طراحی مناسب محسوب می شود 

استفاده از آن نزد متخصصان شبکه و همچنین جهان شمول بودن استفاده از آن در شبکه هاي مختلف از 

خوشبختانه در حال حاضر رهیافت هاي زیادي . ده است جمله شبکه اینترنت  همواره مورد توجه طراحان بو

باشند ولی با   قابل بررسی و ارائه می، کشی  ابلهاي ک سیستمو کامپیوتري شبکه هاي  طراحی و اجراي براي

گردد که رهیافت مناسب به پارامترهاي متعدد و درجۀ اولویت   نگاهی عمیق به مسئله این نکته آشکار می

می توان گفت که در  .بستگی دارد) مجموعۀ کاربران و کاربردهاي کلیدي و اساسی(تري آنها از دیدگاه مش

                                                             
١
  Real-time  



 
 

 ناریا يزادرپ هداد تکرش

 

15 

 

یک نگاه کلی و بدون توجه به نوع فعالیت هاي یک سازمان ، در طراحی هر شبکه کامپیوتري موارد ذیل می 

  :قرارگیرد  بایست مورد توجه

  :Structured Network Design  معماري ساختار یافته

اصول اولیه طراحی شبکه هاي کامپیوتري ، طراحی آن بر اساس  ساختار الیه اي تدوین شده  در یکی از 

بر اساس آن  شبکه هاي  کامپیوتري  را  می توان  در سه  . انجمن ها و شرکت هاي معتبر جهان می باشد 

  .سی کاربران می باشد الیه هسته ، الیه توزیع و الیه دستر:  این سه الیه شامل . الیه اصلی طراحی نمود 

الیه هسته مرکزي در واقع به یک بزرگراه با سرعت انتقال بسیار باال می ماند که  در آن بعلت  مد  نظر   

بودن سرعت انتقال دهی داده ها  ، توسط طراح شبکه پیکربندي هاي پیچیده در تجهیزات  موجود  در این 

ي دسترسی موجود در هر شبکه پشتیبانی شده و همگی آنها  در الیه توزیع ، الیه ها. الیه اعمال نمی شود 

همچنین این الیه می تواند محل . همراه با اعمال مسائل مدیریتی به هسته مرکزي شبکه متصل می شوند 

این الیه محل . اتصال شبکه هاي مجزاي دیگر متعلق به سازمان بعنوان مثال شبکه دفاتر راه دور باشد 

الیه دسترسی کاربران در واقع محل اتصال . مدیریتی مورد نظر طراح شبکه می باشد اعمال سیاستهاي کلی 

  . کاربران شبکه به شبکه می باشد که مدیریت هاي محلی و جزئی شبکه در این الیه انجام می شود 

  :Price/Performance نسبت قیمت به کارائی

ی ، مالحظات قیمت تمام شده نیز می در طراحی شبکه هاي کامپیوتري در کنار مسائل فنی و تکنیک 

بدیهی است که با استفاده از آخرین تکنولوژي ها و مدرن ترین محصوالت . بایست مورد توجه ویژه قرارگیرد 

معرفی شده از سوي کمپانی هاي معتبر و بدون توجه به بودجه و نیاز هاي واقعی مشتري ، می توان طراحی 

نمود  ، اما تناسب طراحی از دو نقطه نظر راندمان و قیمت تمام شده ، خوب و قابل قبولی براي هر سازمان 

می توان گفت قسمت عمده مقبولیت  و توجیه پذیري هر . همواره مورد توجه طراحان موفق قرار می گیرد 

  طراحی شبکه منوط به این پارامتر یعنی نسبت قیمت بر کارائی  می باشد 

  :Ease of Management  سهولت مدیریت

به عنوان یک قانون کلی در شبکه هاي کامپیوتري می توان گفت  همواره  یک  شبکه با طراحی ساده  و  

مدیریت و قابلیت رفع عیب آسان و بدون صرف هزینه و زمان اضافی ،  به طراحی همان شبکه و  با همان 

  .کارائی اما با استفاده از تکنیک هاي پیچیده برتري دارد 
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این نکته بیشتر از طراحان شبکه هاي کامپیوتري مورد توجه کارفرمایان و مسوولین نگهداري شبکه در دراز 

براي فراهم آوري امکانات مورد نیاز مدیریت شبکه ، توجه ویژه اي به  برنامه ها و نرم . مدت قرار می گیرد 

 . افزار هاي کاربردي می شود 

  :  Scalability مقیاس پذیري

بدین معنی که  هر .  به مقیاس پذیر بودن در طراحی شبکه ها ، یکی از نکات مقبولیت آنها می باشد توجه 

شبکه را باید بتوان بدون اخالل در کار عادي آن ، از نقطه نظر مقیاس و ابعاد کوچکتر یا بزرگتر نمود  و یا 

ج نمود و نگهداري شبکه نیز تا حد حتی بمنظور عیب یابی ،  قسمتی از آن  را بطور موقت از شبکه کلی خار

به عبارت دیگر یک شبکه کامپیوتري کوچک یا متوسط را باید بتوان بدون . امکان به سادگی انجام شود 

همچنین از نقطه نظر دیگر می توان . تغییر در طراحی اولیه آن به یک شبکه بسیار بزرگ گسترش داد 

بکه مقیاس پذیر شبکه ایست که  هر نوع  نرم  افزار  بدون مقیاس پذیري را اینطور تعریف نمود که ، یک ش

  .توجه به نوع و  حجم آن را بتوان در آن اجراء نمود 

  :Mission-critical Application قابلیت سرویس دهی به برنامه هاي حساس

برنامه هاي کاربردي مختلف در هر سازمان ، طراحی شبکه هاي کامپیوتري مختلفی را  از  نقطه  نظر   

جهت طراحی یک شبکه کارآمد ، طراح  می بایست  اطالعات  دقیقی از . موارد مورد توجه  طلب می کند 

حجم ترافیک داده ها بین  برنامه هاي کاربردي در حال اجراء ، پروژه هاي اجرائی سازمان مربوطه و همچنین

بعنوان مثال براي سرویس دهی به صدا و تصویر پارامتر هائی نظیر پهناي باند ، تآخیر و . کاربران کسب کند 

تعاریف دقیق و پیچیده طراحی شبکه هاي کامپیوتري . مورد نظر  طراحان می باشد  (QoS)کیفیت خدمت 

اطالعات انگاشته شده و پرداختن به جزئیات آن در  در حال حاضر بعنوان یک تخصص در حیطه تکنولوژي

  .این گزارش نمی گنجد و نیاز به مطالعات عمیق و گذراندن دوره هاي فنی شبکه دارد 

  :High-Availabilityدر دسترس بودن

قابلیت دسترسی و آماده بودن و فعال بودن همیشگی شبکه یکی از مشخصه هاي بسیار مهم  شبکه  می   

فعال بودن شبکه )  تعداد ساعات ( پارامتر معموآل با دو عدد بیان می شود ، عدد اول بیانگر زمان  این. باشد 

و سرویس ارائه شده یا به عبارت دیگر حداقل زمان طبیعی بروز اشکال در شبکه در صورت کار عادي را 

توسط ( خودکار  عدد بعدي نشان دهنده حد اقل زمان الزم براي رفع عیب  چه بصورت. نشان می دهد 
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قابلیت دسترسی با استفاده از فرمول . و یا توسط کارشناس نگهداري شبکه می باشد ) روال هاي خود شبکه 

  : زیر محاسبه می شود 

  

. باشد کارائی شبکه بیشتر است  1می باشد اما این مقدار هر چه نزدیکتر به  1همواره کوچکتر از  HAمقدار 

مقدار پارامتر .  کم شود  MTTRزیاد و پارامتر  MTBFبنابر این در این رابطه می بایست سعی شود پارامتر 

MTBF  و پارامتر   )ساعت  6000مثآل ( توسط کارخانه سازنده تجهیزات شبکه ارائه می شودMTTR  را می

  ) .ساعت  4یا  3مثآل ( توان با طراحی خوب توسط طراحان شبکه به حد اقل رساند 

با توجه به موارد فوق می توان ادعا نمود که طراحی و برپائی شبکه هاي کامپیوتري کارا نیاز به مد نظر   

اري ، فنی و هزینه اي دارد که می بایست قرار دادن استانداردها ، پارامتر ها و مالحظات بسیاري اعم از تج

  . سرلوحه کار طراحان و متخصصان شبکه هاي کامپیوتري قرار گیرد 

بانک مسکن این مجموعه به عنوان رهیافت شرکت داده پردازي ایران در طراحی شبکه گسترده کامپیوتری 

ختلف این نوشتار ، سعی بر آن بوده است که قسمت هاي م. معرفی می شود  جمهوري اسالمی ایران

بصورتی ساده و روان توضیح داده شود و همچنین به اقتضاي مطالب از جداول و نقشه هائی استفاده شده 

  . است 

  : WANمعرفی سرویسهاي ارائه شده توسط مخابرات جهت ارتباطات  -3

  : Packet Base هاي سرویس 3-1

 : سرویس دسترسی به اینترنت

در سراسر کشور و فراهم نمودن دروازههاي پرظرفیت  IPشرکت مخابرات ایران با ایجاد یک شبکه گسترده  

بین الملل از طریق کابل هاي فیبر نوري در مسیرهاي مختلف ارتباطی و با اتصال مستقیم به اصلی ترین 

رنت در سراسر دنیا ، قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینت Internet Exchange Point  نقاط

 .کشور با هرمیزان پهناي باند مورد تقاضا را دارا می باشد 

و از طریق یک یا دو  G.SHDSLارتباط سایت مشتري تا نزدیکترین مرکز مخابرات توسط مودم هاي  

 . ملی کشور و نیز شبکه اینترنت جهانی می پیوندد   IPزوج سیم مسی برقرار و از آن طریق به شبکه 
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  .مگابیت این ارتباط از طریق کابل فیبر نوري برقرار می گردد 8نیاز به پهناي باند هاي باالتر از در صورت 

 : سرویس دسترسی به شبکه اینترانت

در سطح کشور با گستردگی در مراکز کلیه استان ها و همچنین قابلیت  IPنظر به ایجاد یک بستر وسیع 

شرکت فن , )  ATM,TDM( ه هاي دسترسی استانی دسترسی کلیه شهرها به این شبکه از طریق شبک

آدرس هاي  IPبه متقاضیان ارائه می دهد که در این سرویس ” اینترانت“ آوري اطالعات سرویسی بنام 

Private  در داخل کشور بصورت یکتا و سازمان دهی شده توسط شرکت مخابرات ایران تخصیص داده

 .می شود 

( امکان دسترسی به کلیه نود هاي داخلی ) با پهناي باند هاي مورد نیاز (با اتصال متقاضیان به این شبکه 

متصل شده به این شبکه در  Privateشامل آدرسهاي معتبر اینترنتی داخل کشور و نیز آدرس هاي 

 فراهم می گردد ) سراسر کشور 

  :نمونه هایی ازکاربرد هاي سرویس اینترانت  

 .ل کشور داخ IPاتصال به بستر عمومی *       

, تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم هاي مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور*       

  . و بطور کلی سیستم هاي اتوماسیون اداريPaper Lessمانند

-Eتامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت داخل سازمانی و ارائه سرویس هاي داخلی*       

MAIL ,Web ,FTP , Messaging  براي سازمانها و شرکتها... و .  

 : VPN/MPLS L3سرویس شبکه خصوصی مجازي    

امکان ایجاد شبکه هاي اختصاصی مجازي در گستره شبکه  MPLSمبتنی بر تکنولوژي  VPNسرویس 

IP/MPLS  استان کشور را براي مشتریان فراهم می نماید 30درمراکز . 

براي  PTMPویژگیهاي نوین تکنولوژي مذکور، این سرویس جایگزین سرویسبا توجه به قابلیت ها و 

در کلیه شهرستانهاي هر استان  IP/MPLSارتباطات بین استانی گردیده که در آینده با گسترش  شبکه 

در  3با این سرویس در داخل استانها و ایجاد شبکه هاي مجازي الیه  PTMPامکان جایگزینی سرویس 

  .فراهم میگردد 2الیه  VPNاستانی ونیز شبکه هاي  محدوده هاي داخل
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 : VPN/MPLSویژگی ها و قابلیت هاي سرویس 

 :سهولت بکارگیري شبکه براي مشتریان * 

در داخل شبکه سرویس دهنده صورت می گیرد ، )  Routing( با توجه به اینکه کلیه عملیات مسیریابی 

می توانند استفاده نمایند و نیازي به اعمال  3مشتریان در سایت هاي خود از ساده ترین تجهیزات الیه 

و نهایتاً پشتیبانی و مدیریت آنها و کنترل ترافیک توسط مشتري  Dynamic Routingپروتکل هاي

 . نمی باشد

مشتري در واقع عمالً نگهداري بخش عمده شبکه مشتري تا الیه سوم بر عهده سهولت نگهداري شبکه *   

 . شرکت مخابرات ایران می باشد 

 هزینه کمتر و استفاده بهینه از پهناي باند*   

 )Full Meshتوپولوژي  (قابلیت ارتباط مستقیم کلیه نودها با یکدیگر*  

 ) Quality of Service( مورد نیاز مشتري  QOSامکان اعمال *   

را Video ,Voice ,Dataبا استفاده از این قابلیت میتوان ترافیک هاي مختلف مشترك از جمله  *

مطابق اولویت هاي تعیین شده از سوي مشترك بصورت تضمین شده و در مسیرهاي مورد درخواست 

  .مشترك هدایت نمود

  شبکه مشتري  REDUNDANCYتامین  *

 : VPN/MPLSیس نمونه هایی ازکاربرد هاي سرو

مانند , تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم هاي مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور* 

Paper lessو بطور کلی سیستم هاي اتوماسیون اداري 

 Email ,web ,FTPتامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت و ارائه سرویس هاي داخلی * 

Messaging  براي سازمانها و شرکتها... و 

 E-learningتامین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم هاي * 
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جهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت ها و سازمانها با Voice over IPایجاد شبکه *  

 هزینه هاي پایین تر

 تامین بستر سیستم هاي ویدئو کنفرانسینگ *  

یدئویی بین مراکز کارگاهی و کارخانه هاي واقع در شهرستانها با دفاتر ایجاد شبکه هاي مونیتورینگ و* 

 مرکزي مستقر در تهران یا سایر شهرستانها

 .دهد را نشان می Full Meshبا توپولوژي  VPN/MPLSاي از ارتباط  شکل زیر نمونه

 

نتهایی و چهار نقطۀ ا Centralبین یک نقطۀ مرکزي  VPN/MPLSاي از ارتباط  شکل زیر نمونه

Peer دهد را نشان می. 
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 : TDM Baseهاي  سرویس  3-2

       : )قابل ارائه در محدوده هاي داخل استانی (   PTPسرویس ارتباط نقطه به نقطه     

سرویس نقطه به نقطه از جمله خدمات شرکت فن آوري اطالعات می باشد و به متقاضیانی  که نیازبه پهناي 

 . بین دو نقطه درهر استان داشته باشند واگذار میگردد Dedicated Bandwidthباند اختصاصی 

)  ATMاز بستر(  2ودر برخی استانها در الیه )  TDMازبستر ( سرویس نقطه به نقطه در الیه یک    

 بصورت کانال هایی با پهناي باند ثابت و مسیر ثابت از ابتدا تا انتهاي نقاط مورد درخواست تعریف و در

و ضریب  64Kbpsپهناي باند هاي قابل ارائه در این نوع سرویس حداقل . اختیار متقاضیان قرار می گیرد 

 . میباشد و ضریبهاي مربوط به آن 155Mbpsحداکثر هاي مربوط به آن تا 

 : )قابل ارائه در محدوده هاي داخل استانی (  PTMPسرویس ارتباط نقطه به چند نقطه    

می باشد با این تفاوت که به دلیل تمرکز لینک هاي مورد PTPسرویس نقطه به چند نقطه مشابه سرویس 

درخواست مشتري در یک نقطه ، ارتباطات نقطه مبدا تا پهناي باند کمتر یا مساوي دو مگا بیت به صورت 

 . تحویل سایت مرکزي مشترك می گردد G.SHDSLمتمرکز بر روي یک لینک 

 : PTP,PTMPنمونه هایی ازکاربرد هاي سرویس 

مانند , تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم هاي مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح استانها* 

Paper lessو بطور کلی سیستم هاي اتوماسیون اداري 

تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد زیر شبکه هاي داخل استانی براي سازمانها و شرکتها وفراهم نمودن * 

 ...و  Email ,FTP, Email, Messagingامکان ارائه سرویس هاي داخلی 

جهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت ها و سازمانها با Voice Over IPایجاد شبکه * 

 هزینه هاي پایین تر

  تامین بستر سیستم هاي ویدئو کنفرانسینگ*  

  


