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VLAN چیطت ؟ 

 

VLAN یک هفِْم هٌطقی یا logical  اضت ّ بَ هعٌای گرُّی از غبکَ ُا اضت کَ فارق از هحل فیسیکی کَ در آى قرار گرفتَ اًذ

ُا  VLAN ایيُای کْچکتر بر رّی یک ضْیچ ایجاد هی غًْذ. برای  Broadcast Domain یا Broadcast ، برای ایجاد کردى هحذّدٍ

یک ضْیچ تواهی پْرت ُای خْد را در درّى یک  VLAN پْرت ُای هختلفی را هی تْاى اختصاؼ داد. بذّى اضتفادٍ از قابلیت

ُا اهکاًات ُای زیادی را بَ ها ارائَ هی دٌُذ کَ از آى جولَ هی  VLAN .قرار هی دُذ Broadcast Domain یا Broadcast هحذّدٍ

، هذیریت ترافیک عبْری از ضْیچ ّ ُوچٌیي کن کردى بار  broadcast filtering  ،security addressing  ،summarization تْاى بَ

ّجْد دارد را  3را اغارٍ کرد. ایٌکار زهاًی کاربرد دارد کَ غوا هی خْاُیذ غبکَ ُایی کَ در الیَ  Spanning Tree کاری پرّتکل

  .در ضْیچ الیَ دّم ایجاد کٌیذ

 

 

 

 

VLAN ُا بَ ًْعی یک لیٌک بیي ضْیچ ُا ًیس هحطْب هی غًْذ ، آًِا هی تْاًٌذ با یکذیگر bridge  غًْذ ّ یا تْضط یک ضْیچ

ّاقعی دارد اها آًِا  LAN ُا ُواى خصْصیاتی را دارًذ کَ یک غبکَ VLAN .الیَ ضْم یا یک رّتر با ُوذیگر ارتباط برقرار کٌٌذ

اضت  VLAN بَ غبکَ هتصل هی غًْذ ًیطتٌذ. ُر ضْیچ بصْرت پیػفرض دارای یک ّابطتَ بَ هحل فیسیکی دضتگاٍ ُایی کَ

ُایی کَ بر رّی  VLAN غٌاختَ هی غْد ّ بر رّی ضْیچ فعال غذٍ اضت. با ایٌکَ برای ُر یک از VLAN1 کَ هعوْال بَ اضن

ارضال ترافیک هِن اضت ّ هْرد اضت کَ برای  VLAN ضْیچ ُا ایجاد هی غْد یک اضن در ًظر گرفتَ هی غْد اها ایي غوارٍ

  .اضتفادٍ قرار هی گیرد

 



 

VLAN ID َیا غٌاض VLAN ٍکَ ُواًٌذ غوار VLAN  عول هیک ًذ زهاًی کَ بطتَ اطالعاتی ها از پْرت تراًک عبْر هی کٌذ بَ آى

ایج تریي پرّتکل هػترک اضتفادٍ هی کٌٌذ. ر VLAN ID قرار هی گیرًذ از یک VLAN اضافَ هی غْد. دضتگاٍ ُایی کَ در یک

ُا ًیس هْرد  VLAN هعرّف ُطتٌذ ّ ایي پرّتکل ُا در ارتباطات بیي dot1q ّ isl ُا اضتفادٍ هی غًْذ بَ ًام VLAN ُایی کَ در

هْرد  static VLAN ّ dynamic VLAN ُا دّ رّظ هعوْل ّجْد دارد کَ بَ ًام VLAN اضتفادٍ قرار هی گیرًذ. برای اختصاؼ دادى

ُا با اضتفادٍ از ًرم افسارُا ایجاد هی  dynamic VLAN ُا بر اضاش پْرت کار هی کٌٌذ ّ static VLANهی گیرًذ ،  اضتفادٍ قرار

  .غٌاختَ هی غْد IEEE 802.1.q ُا بَ ًام VLAN غًْذ. اضتاًذارد هْرد اضتفادٍ در

 

 

Subnet چیطت ؟ 

 

Subnet یا Subnetwork رش دُییک تقطین بٌذی از غبکَ ُای هبتٌی بر آد IP  اضت . غکطتي یک غبکَ بسرگ بر اضاش

هی ًاهٌذ. ها برای ایٌکَ بتْاًین یک غبکَ را گرٍّ بٌذی کٌین از  Subnetting بَ چٌذیي غبکَ کْچکتر را عولیات IP پرّتکل

باعث کاُع ترافیک غبکَ ، باال رفتي کارایی غبکَ ّ  Subnetting اضتفادٍ هی کٌین. عولیات Subnet Mask پاراهتری بَ ًام

باعث باال رفتي پیچیذگی ُا در پرّتکل ُای هطیریابی  subnetwork ضادٍ تر غذى هذیریت غبکَ هی غْد . در کٌار ایي هسایا

َ هطرح هی ُا بَ عٌْاى یک هْجْدیت جذاگاً subnetwork ُای هْجْد ُر یک از routing table هی غْد ، در ایي حالت در

  .ُا ارتباط برقرار غْد ًیاز بَ اضتفادٍ از یک رّتر هی باغذ subnet غًْذ. برای ایٌکَ بیي ایي

 

بِبْد کارایی ّ کْچک کردى هحذّدٍ آدرش ُا هی باغذ. غبکَ ُای  Subnetting هِوتریي دلیل اضتفادٍ از IPV4 در پرّتکل

ُا بکار رّد ،  VLAN عذد از ایي آدرش ُا برای اضتفادٍ در 41غٌذ.اگر تٌِا هی با IP عذد آدرش 652غاهل  IPV4 هبتٌی بر پرّتکل

 عذد خْاُذ بْد رضوا بال اضتفادٍ هی هاًذ ، دلیل ایي هػکل در ایي اضت کَ با بَ ّجْد آهذى 612باقیواًذٍ آدرش ُا کَ تعذاد 

VLAN ُا ، غوا برای برقراری ارتباط بیي VLAN ُا بایطتی از ضاختار Routing اضتفادٍ کٌیذ ّ اگر غبکَ ُا دارای یک آدرش 

Subnet Mask هػترک باغٌذ دیگر عولیات Routing  ای در بیي آًِا اًجام ًخْاُذ غذ ، برای رفع ایي هػکل غوا با ایجاد کردى

اًیذ بذّى بَ تبذیل هی غْد ، هی تْ 42بَ عذد  IPV4 کَ در ایٌجا با تْجَ بَ ضاختار بایٌری Subnet عذد هحذّدٍ آدرش یا 46

  .را داغتَ باغیذ Routing ُا عولیات Subnet ُا ّ VLAN ّجْد آهذى هػکلی بیي ایي

 

 

 VLAN ّ Subnet تفاّت بیي

 

 

 VLAN ُا برای ایسّلَ کردى چٌذیي Subnet بر رّی یک دضتگاٍ اضتفادٍ هی غًْذ. با اضتفادٍ از یک Subnet 

ایجاد هی کٌیذ ، ترافیک دضتگاٍ را ًیس پاییي خْاُیذ  Broadcast Domain کْچکتر ، غوا ضوي ایٌکَ تعذاد بیػتری

 CPU بیي غبکَ ای غوا افسایع خْاُذ یافت کَ باعث باال رفتي پردازظ Unicast آّرد. اها در ُویي حیي ترافیک ُای

 .دضتگاٍ خْاُذ غذ



 

 بیي VLAN ّ Subnet یک ارتباط یک بَ یک ّجْد دارد ، بَ ایي هعٌا کَ ُر Subnet ر غبکَ فقط هی تْاًذ بَ د

ّجْد دارد اها از لحاظ  VLAN بَ یک Subnet Mask در غبکَ هرتبط غْد. البتَ اهکاى اختصاؼ دادٍ چٌذیي VLAN یک

 .طراحی غبکَ بَ ُیچ عٌْاى پیػٌِاد ًوی غْد

 ُر VLAN بَ هعٌای ّجْد حذاقل یک Subnet در غبکَ اضت. 

 در پرّتکل MPLS اضتفادٍ از چٌذیي Subnet بَ جای اضتفادٍ از چٌذیي VLAN  َپیػٌِاد هی غْد ، برای ایٌک

 .ُا هی تْاًذ کارایی ّ ضرعت باالتری در ضرّیص دُی را ارائَ کٌذ Subnet ایي پرّتکل با اضتفادٍ از

 VLAN َُا زهاًی بیػتر کاربرد دارًذ کَ غوا در یک غبک WAN  ّ قرار داریذ کَ دارای چٌذیي ضاختواى اضت

تفادٍ از لیٌک ُای ارتباطی بَ یکذیگر هتصل غذٍ اًذ ، برای ایٌکَ ترافیک غبکَ ُر یک از ضاختواى ُا بَ ایٌِا با اض

 .اضتفادٍ هی کٌیذ VLAN دیگری ّارد ًػْد از ضاختار

 ٍتعریف ضاد : VLAN = یک Broadcast Domain = یک IP Subnet 

 


