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 و چگونگي Star و مزيت آنها نسبت به شبكه هاي Ringدر خصوص طراحي شبكه هاي مبتني بر 
بدست آمده جهت بكارگيري در استراتژي طراحي شبكه  تشكيل آنها، مطلب زير آه بتحقيق و تجربه

 :ارائه مي گردد
 :در صورتي آه ترافيك چند مرآز از نظر ميزان آامًال مشخص باشد مطابق شكل زير
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A : مرآز اصلي است. 
B و C و D : مراآز فرعي هستند.  
 .ميزان ترافيك هر مرآز فرعي هستند : 1  و2 و 3
 

 بيشcتر باشcد و   Aز اصcلي مثcل   حال چنانچcه تعcداد مراآc     .  است 6=3+2+1 برابر   Aجمع ترافيك مرآز    
هدف از طراحي، چگونگي همبنcدي مراآcز باشcد بطوريكcه مبادلcه ترافيcك بcين چنcد مرآcز اصcلي مcورد              

 نظر باشد، 
 
 
 
 
 
 

               1           3             2             1           2             3                 3             2             1          
 
 

A و   ′A و Aدر شكل فوق      مراآز اصلي هستند و فرض مي آنيم ميزان ترافيك هر مرآز اصلي براي       ′′
 در اتصcال بcه ايcن    Starانتقال به مرآز ديگر قابل پيش بيني نباشد، چنانچه در اين حالت از توپولوژي             

 .سه مرآز استفاده آنيم

 
ابق شكل فوق مي بايست لينك ارتباطي را بطور متوسط و يا بيشتر از جمع ترافيك هر مرآز اصcلي       مط
 . در نظر گرفته شود6عدد   در شكل فوق مثًالاي ارتباط اين مراآز در نظر بگيريمبر

A بcا  A حال چنانچه در بدترين شcرايط مرآcز           خcارج  ′Aترافيكcي از   تبcادل ترافيcك آننcد و هcيچ          تمامcاً  ′′
 .نشود هيچ مشكلي براي پهناي باند در نظر گرفته شده نخواهيم داشت

 واحد نيز 6 واحد از آل 4 باشد و A در ارتباط با ′A واحد ترافيك 6 واحد از آل 2 اگر به ميزان لاح
Aدرگير   : شكل زير باشد مطابق′′
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A واحد است و مرآcز  6با توجه به اينكه پهناي باند در نظر گرفته شده براي ارتباط مراآز اصلي     بcه  ′′
 داشته باشcد هcيچ مشcكلي    4 با ظرفيت خالي     A واحد قصد ارتباط با مرآز اصلي        2ميزان ظرفيت خالي    

A′A واحد و در 4 به ميزان A′ Aوجود نخواهد داشت زيرا در ارتباط         واحد پهناي بانcد  2 به ميزان ′′
 .ود داردخالي وج

بcه هcر ميcزان آمتcر     ) در مثال فوق الcذآر (حال در همين شرايط چنانچه پهناي باند بين مراآز اصلي را            
 د رنظر بگيريم مي تcوان يcك مثcال نقcض پيcدا آcرد آcه ارتبcاط مcود نظcر دچcار مشcكل خواهcد               6از عدد   
 :مطابق جدول ترافيكي زير.بود
 

             1     6     1 
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        1                       1 
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 و لذا در مواقعي آه ترافيك بين مراآز قابل پيش بيني نيست در مشخص آردن پهنcاي بانcد مشcكل داريcم                  

 .اين مشكل در مواقعي آه ترافيك مراآز متفاوت باشد نيز تشديد مي شود
 مي بايست در نظر گرفته شود زيرا Restoration هميشه   star به روشاز طرف ديگر در طراحي

 آcردن ترافيcك از يcك  مرآcز اصcلي بcه مرآcز اصcلي ديگcر در مواقcع            Routeهيچ مسير ديگري براي     
 .قطعي يك لينك وجود ندارد

در طراحccccي بccccا توپولccccوژي رينccccگ مشccccكل   . بهتccccرين راه حccccل اسccccتفاده از توپولccccوژي رينccccگ اسccccت  
Restoration             يcه مcود آcي شcتفاده مcازي آن اسcاده سcراي پيcمرتفع شده و روشهاي متفاوتي در دنيا ب 

 . اشاره نمود… و Msp-ring و SNCPتوان به 
ميcزان پهنcاي بانcد الزم بcراي برقcراري       اما مطلبي آه در طراحي رينگ اهميت دارد چگونگي محاسcبه            

رينگ است و تعيين اين ميزان زماني اهميت بيشتري دارد آه مطابق مثال قبcل ميcزان ترافيcك خروجcي             
 .از هر مرآز و ورودي به مرآز ديگر مشخص و قابل پيش بيني نباشد
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مطابق شكل فcوق چنانچcه رينگcي تشcكيل دهcيم و هcدف بدسcت آوردن پهنcاي بانcد الزم بcين مراآcز باشcد                          
 :روشي آه در اين حالت پيشنهاد مي شود استفاده از فرمول زير است

 

 ارتباط ترافيكي ميزان ترافيك
5 Á́́́`                A 
1 A´                Á˝ 
1 A                   A˝ 
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  پهناي باند الزمmin = �ترافيك مرآز اصلي 

              براي راه اندازي رينگ4                                                    
 

در بدترين شرايط اين فرمول بدون   . با روش فوق الذآر حداقل پهناي باند الزم بين مراآز بدست مي آيد            
 .مي باشدمشكل خواهد بود بطوريكه هر ترافيك پيش بيني نشده بين مراآز قابل انتقال 

 :آخرين شكل خواهيم داشتدر
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 : واحد راه اندازي گردد5/4ارت ديگر چنانچه رينگي با ظرفيت بعب
 
 
 

          4,5   
          

 
 

 :و هدف انتقال ترافيك مطابق با جدول مثال قبل باشد بصورت زير
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 اگcر بجcاي    آردن ترافيك براحتي ميسcر اسcت ولcي ممكcن اسcت شcما بگوئيcد        Routeمطابق شكل امكان    
 ! در نظر مي گرفتيم مشكلي پيش نمي آمد؟4 عدد 4.5

 واحد راه اندازي مي شد درست بود ولي آنچه مهم و در واقع نكته 3بله درست است حتي اگر رينگ با    
تن ميcزان ترافيcك هcر    نسc  اين مطلب است آه فرمول ارائه شده به اين معني است آه بدون دا       ،ذآر اصلي

ل به مرآز ديگر و مستقل از ميزان ترافيك مرآز اصلي حدس بزنيم چه رينگي     مرآز اصلي براي ارسا   
مي بايست تشكيل داد؟ بعبارت ديگر مي توان ترآيبي ايجاد آرده آه مجموع ترافيك آن مطابق مثال قبل         

                              : واحدي انجام نشود بشرح زير3 باشد ولي انتقال ترافيكي بين مراآز آن با رينگ 18عدد 
                
18=3+7+8          8 

         
 
 

                                                                                          
               7          3  

 
 

ولي چنانچه جدول توزيع ترافيكي بشcرح زيcر         .  است 18بر  مطابق شكل فوق جمع ترافيك سه مرآز برا       
 .باشد امكان انتقال ميسر نخواهد بود

 

 ارتباط ترافيكي ميزان ترافيك
2 Á́́́`                  A 
4 A´                  Á˝ 
2 A                    A˝ 
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لذا مثال هاي متفاوتي مي تcوان ارائcه داده آcه اسcتفاده از فرمcول ذآcر شcده فcوق الcذآر را اثبcات و تائيcد                          
به مثال زير دقت نمائيد چنانچه مراآز اصلي با بار ترافيكي نشان داده شده قصد ارتباط بcا             . خواهد نمود 

 .تقال اشاره شده زير را داشته باشدمراآز ديگر مطابق ماتريس ان
       8 
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 :حال چنانچه رينگي ايجاد شود آه از فرمول بدست آمده
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   : واحد در نظر مي گيريم  در اين حالت مطابق شكل زير4اين ميزان رينگ را باندازه بنابر
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        4 
     4       2 

 
         0               0 

چنانچccه مشccاهده مccي شccود انتقccال ترافيكccي انجccام شccده اسccت حccال اگccر همccين رينccگ را بccا همccين مجمccوع   
شccكل روبccرو م واحccد بخccواهيم راه انccدازي آنccيم بccا 3بccا توزيccع ترافيكccي زيccر و بccه ميccزان ترافيكccي ولccي 

 :خواهيم شد بشرح زير
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 واحcدي مطcابق فرمcول ارائcه شcده اجتنcاب ناپcذير اسcت و ايcن قضcيه را در           4بنابراين استفاده از رينگ   
 .مورد رينگهاي چهار مرآزي و بيشتر مي توان تعميم داد

 ارتباط ترافيكي ميزان ترافيك
3 A´                A 
5 A´                A˝ 
0 A                 A˝ 

 ارتباط ترافيكي ميزان ترافيك
2 A ´              A 
4 A´               A˝ 
0 A                 A˝ 

 ارتباط ترافيكي ميزان ترافيك
 4 A ´              A 

3 A´               A˝ 
0 A                 A˝ 


