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معرفی سرویس ها و خدمات Carrier Ethernet

تکنولوژی اترنت که در سال  2791برای شبکههای  LANطراحی شده بود ،پس از غلبه بر سایر تکنولوژیهای
 ،LANپا به عرصه شبکههای  Metroو  WANنیز نهاده است .از دالی انخاا

تکنولوژی Carrier Ethernet

جهت ارائه خدمات در سطح  Metroو  WANبه موارد زیر میتوان اشاره نمود:
 هزینه پایین با توجه به حجم باالی تولید ییهها و پورتهای اترنت


امکان ارائه خدمات ماخلف  Point-to-Point, Multipoint-to-Multipointو Point-to-Multipoint

 پشخیبانی از  QoSو امکان ارائه  SLAبه مشخرکین
 تکنولوژی یکسان در سطح شبکههای محلی ،شهری و گسخرده
 امکان ارتقاء به سرعخهای باالتر
 کاربری آسان و ساده
 عدم نیاز به آموزش مجدد با توجه به اینکه در تمامی شبکههای  LANمورد اسخفاده است
خدمات  Carrier Ethernetبر اساس تعریف ) MEF (Metro Ethernet Forumبه موارد زیر تقسیم میشود:
 سرویس  :E-Lineبرای ایجاد ارتباط  Point-to-Pointبین گرههای مشخرک قاب ارائه است .در سرویس
 EPLهر گره تنها یک ) EVC(Ethernet Virtual Connectionرا شام میشود .در سرویس  EVPLهر
گره میتواند شام یند  EVCباشد که با اسخفاده از تگهای  VLANاز یکدیگر جدا میشوند.
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 سرویس  :E-LANبرای ایجاد ارتباط  Mulipoint to Multipointبین گرههای مشخرک قاب ارائه است.
در سرویس  EP-LANتمامی گرههای مشخرک در یک  LANمجازی قرار دارند و هر گره تنها شام یک
 EVCاست .در سرویس  EVP-LANامکان ایجاد یند  VLANبین گرههای مشخرک با اسخفاده از VLAN

Tagها وجود دارد.

 سرویس  :E-Treeبرای ایجاد ارتباط به صورت  Hub & Spokeبین گرههای مشخرک قاب ارائه است .در
ابن توپولوژی یک یا یند گره نقش  Hubرا بر عهده داشخه و ارتباط بین Spokeها با  Hubبرقرار می-
شود .الزم به ذکر است که امکان ارتباط بین گرههای  Spokeبا یکدیگر وجود ندارد .در سرویس EP-

 ،Treeهر گره تنها شام یک  EVCاست ولی در سرویس  EVP-Treeهر گره میتواند شام
باشد که با اسخفاده از  VLAN Tagاز هم جدا میشوند.
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بر اساس تقسیمبندی شرکت سیسکو ،خدمات مبخنی بر اترنت را به موارد زیر میتوان تقسیم نمود:

همان طور که شک باال نشان میدهد ،خدمات مبخنی بر اترنت را به دو دسخه الیه  1و الیه  3میتوان تقسیم
کرد .از زاویه دید دیگر ،خدمات را میتوان به دسخه  Point-to-Pointو  Multipointتقسیم نمود .در واژگان
شرکت سیسکو ،خدمات مبخنی بر اترنت با نامهای زیر شناخخه میشوند:


 : ERSمعادل سرویس  EVPLسازمان MEF



 : EWSمعادل سرویس  EPLسازمان MEF



 : EMSمعادل سرویس  EP-LANسازمان MEF



 : ERMSمعادل سرویس  EVP-LANسازمان MEF

با توجه به اینکه تکنولوژی اترنت Connectionless ،میباشد برای رفع این مشک

و Connection Oriented

نمودن سرویسهای مبخنی بر اترنت ،خدمات به صورت ) EoMPLS (Ethernet Over MPLSمیتواند ارائه شود.
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) EoMPLS (Ethernet over MPLSتکنولوژی انخقال بسخههای الیه  1اترنت بر روی شبکه  MPLSمیباشد که از
فناوری ) AToM (Any Transport over MPLSاسخفاده میکند AToM .امکان انخقال دادههای مربوط به انواع
ماخلف فناوریها را بر روی بسخر  MPLSفراهم میکند .شک زیر فریم  EoMPLSرا نشان میدهد.

) VC (Virtual Circuitدر خدمات  EoMPLSبا اسخفاده از پروتک )  LDP (Label Distribution Protocolایجاد
میشود .هنگام ایجاد اتصال  ،VCپارامخرهای ماخلف مانند  VC Typeتعیین شده و LSP (Label Switched

) Pathبین تجهیزات  PEایجاد میشود.
پس از دریافت بسخه اترنت از تجهیزات مشخرک یا  ، CEروتر  PEباش  Preambleو  FCSفریم را حذف کرده و
سرآیندهای زیر را به بسخه میافزاید:


AToM Control Word



Circuit Label



Tunnel Label



Core Layer2 Header

هنگام تحوی

بسخه به تجهیز مشخرک ،سرآیندهای ذکر شده حذف شده و بسخه اترنت به تجهیز مشخرک CE

تحوی میگردد.
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