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Multicast / Unicast

في شبكات البث األحادي، ينقل املوجه رزم البيانات 

املستقبلة عبر واحدة من واجهاته فقط
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Multicast / Unicast

S

R1 R2

R3

R4

في  البث املجموعاتي، ينبغي على املوجه أن يوجه رزمة 

البيانات املستقبلة على عدة واجهات

In 1995 the first mcast network was 

born: MBone
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استثمار عرض الحزمة بطريقة فعالة

منع حصول التزاحم في الشبكة

تخفيض الحمل عن السيرفرات

منع وصول نسخ مكررة إلى املستخدمين

ملاذا شبكات البث املجموعاتي
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تطبيقات شبكات البث املجموعاتي

 بث امللتيميديا

 كونفرنسالفيديو

التعليم عن بعد

 مستخدمينـتطبيقات شركات

فيديو على الطلب

األلعاب التفاعلية املوزعة

….
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(IP Multicast)العناوين في شبكات البث املجموعاتي 

 239.255.255.255حتى 224.0.0.0تمتد العناوين بين

 يعرف كل عنوان من الصنفDمجموعة من املحطات

 في العنوان من الصنفD بت متاحة لتعريف املجموعات 28، هناك

 مليون مجموعة في وقت واحد250من املمكن تواجد أكثر من

7

يتم تعريف كل مجموعة في شبكات البث املجموعاتي بعنوان من الصنفD
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قبل العناوين املحجوزة منIANA(Internet Assigned Numbers Authority

(http://www.iana.org/assignments/multicast-addresses)

 224.0.0.0 – 224.0.0.255 Reserved for Routers and group management 

224.0.0.2 :جميع موجهات شبكات البث املجموعاتي على شبكة محلية

224.0.0.4 :  جميع موجهاتDVMRPعلى شبكة محلية

224.0.0.5 : جميع موجهاتOSPFعلى شبكة محلية

224.0.0.13 : جميع موجهاتPIMعلى شبكة محلية

8

224.0.0.1 :جميع محطات شبكات البث املجموعاتي على شبكة محلية

 239.0.0.0 – 239.255.255.255 Administratively scoped Applications

224.0.0.6 :Designated Router OSPF

224.0.0.9 : جميع موجهاتRIP v2على شبكة محلية

 239.192.0.0 – 239.192.63.255 IPv4 Organizational Scope

 239.255.0.0 – 239.255.255.255 IPv4 Local Scope

(IP Multicast)العناوين في شبكات البث املجموعاتي 
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قبل العناوين املحجوزة منIANA(Internet Assigned Numbers Authority
(http://www.iana.org/assignments/multicast-addresses)

 224.0.1.0 – 238.255.255.255  Largely unreserved but some addresses have
already been “bought”

9

 224.0.19.0 – 224.0.19.63 owned by Walt Disney

Addresses in the ranges 224.0.2.0 to 224.0.255.255, 224.3.0.0 to 224.4.255.255 and
233.252.0.0 to 233.255.255.255 are individually assigned by IANA and designated the
AD-HOC block.

(IP Multicast)العناوين في شبكات البث املجموعاتي 
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Multicast Packet Format
• Source is ALWAYS a unicast address

• Destination is a multicast group address

• Packet payload is typically UDP

• Need to map multicast group IP addresses to Layer 2 multicast MAC addresses

• Sender does NOT need to be a member of the group

 TTL value defines scope and limits distribution

 IP multicast packet must have TTL > interface TTL or it is discarded 

 Values are: 0=host, 1=network, 32=same site, 64=same region, 128=same
continent, 255=unrestricted

10
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Multicast Groups

• Groups may be of any size

• Group members may be located anywhere in the Internet

• Hosts can join and leave groups at will

• There is no list of group members

 A sender cannot tell who (or if anyone) received any message 

 Hosts can always send and receive locally generated multicast packets by themselves

 To receive multicast packets from the outside, a multicast router must be present
11
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Layer 2 Multicast Addressing—(Ethernet)
A Layer 3 IPmc Address Maps to a Layer 2 Multicast Address:

Be Aware of the Overlap of Layer 3 Addresses to 
Layer 2 Addresses

32 Bits

23 Bits

24 Bits 24 Bits

48 Bits

01-00-5e-7f-00-01

239.255.0.1

12



https://manara.edu.sy/

Ethernet Multicast Addressing
• IANA has defined that all Ethernet multicast addresses always begin with the hex values 01 00 5E

in the first three bytes

 The next bit of the address is 0

 That takes car of 25 of the 48 bits in the Ethernet MAC address

 The remaining 23 bits are derived from the lowest order 23 bits from the IP multicast 
address 

Here is an example of how this multicast-addressing scheme works. For the multicast 
address 224.0.1.1, the resulting Ethernet MAC address is derived as follows:

224.0.1.12=1110 0000.0000 0000.0000 0001.0000 1100

lowest 23 bits =000 0000.0000 0001.0000 1100

Ethernet MAC address =01-00-5E-0000 0000.0000 0001.0000 1100
= 01-00-5E-00-01-0C

13
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224 65 10 154

1110 0000 0100 00010000 10101001 1010

IP address 32 bits

E  0 4  1 0  A 9  A

01 00 5E 00 00 00
0000 00010000 0000 0101 1110 0000 00000000 00000000 0000

0000 00010000 0000 0101 1110 0100 00010000 10101001 1010

01 00 5E 41 0A 9A

Ethernet MAC address 48 bits

Result Ethernet MAC address 48 bits

Ethernet Multicast Addressing

14
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 Note that because 23 bits of 32-IP multicast address are mapped to a MAC multicast 
address, a chance exists that two different IP multicast groups can have the same multicast 
MAC address
 For example, map the following IP multicast addresses to multicast MAC addresses: 
224.1.1.1 and 225.1.1.1

224.1.1.1=1110 0000.0000 0001.0000 0001.0000 0001
Ethernet MAC address =01-00-5E-0000 0001.0000 0001.0000 0001

= 01-00-5E-01-01-01
225.1.1.1=1110 0001.0000 0001.0000 0001.0000 0001
Ethernet MAC address =01-00-5E-0000 0001.0000 0001.0000 0001

= 01-00-5E-01-01-01

Ethernet Multicast Addressing

15

https://manara.edu.sy/

 Both of the MAC addresses are identical for different IP multicast addresses:
Note that applications typically use UDP port numbers in multicasting to distinguish what
stream belongs to particular application on a host. A host would not be able to distinguish two
multicast streams with identical destination MAC addresses and identical UDP port addresses.
Fortunately, this is an unlikely case.

16

Ethernet Multicast Addressing
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hosts

routers

service

host-to-router (IGMP)

Intra-domain Router

Inter-domain Router

بنية شبكات البث املجموعاتي

17
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Source

18

مستقبلين

موجه ـ موجه

موجه ـ محطة

Inter-domain

Intra-domain

MBGP

PIM

DVMRP

CBT

MOSPF

IGMPIGMP Snooping

CGMP

Leaf 

Routers

ات البث بروتوكوالت التوجيه في شبك
املجموعاتي

MSDP
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املجموعاتيإدارة املجموعة في شبكات البث 

 Adressage: SDR, MASC, …

 Join/Leave: IGMP,MLD

…                                                                  

بروتوكوالت التوجيه في شبكات البث املجموعاتي

Dense-Mode: [ DVMRP, MOSPF, PIM-DM…] 

شجرة حسب املصدر، الغمر واالنتقاء

Spars-Mode: [ CBT, PIM-SM, …]

شجرة مشتركة، انضمام مباشر

Inter-Domaine: [MBGP, MSDP, …]

19

املجموعاتيبروتوكوالت التوجيه في شبكات البث 

https://manara.edu.sy/

IGMP : Internet Group Management Protocol
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IGMP: Internet Group Management Protocol
بروتوكول لنقل املعلومات إلى املجموعة•

LANواملستخدمين لشبكات البث املجموعاتي في (ات)بروتوكول تفاعلي بين املوجه•

:في املجموعة، ويطلب من املوجه( أو يلغي اشتراكه)أن يشترك يسمح ملستخدم •

d.d.d.d”أرسل لي نسخة من رزم البيانات لعنوان هذه املجموعة“•

:يوجد ثالث إصدارات من هذا البروتوكول •

•IGMP v1: RFC 1112 (1989)

•IGMP v2: draft-ietf-idmr-igmp-v2-06.txt

•IGMP v3:  draft-cain-igmp-00.txt

21
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طريقة العمل:  IGMP

TTL=1مع   224.0.0.1 @ثانية على العنوان( 120)60كل  ”query“يرسل املوجه نداء •

 ”إلى أي مجموعة تريد االنضمام؟ “

وينتظر اإلجابات

 يجيب املستخدم أو املضيف من خالل رسالة“REPORT”  بحيث يدل على املجموعة أو املجموعات
التي تهمه

 عةإذا لم يتلقى املوجه أي إجابة من أجل مجموعة معينة، فإنه يوقف إرسال الرزم إلى هذه املجمو

22

 الـيتم اختيار موجه واحد في شبكةLANإلرسال النداءات
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االنضمام إلى املجموعة:  IGMP

مستخدم 1

224.2.0.1
224.2.0.1
224.5.5.5

إرسال متكرر 
IGMP Query 224.0.0.1

224.2.0.1

2مستخدم  3مستخدم  

23
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 الـعندما يستقبل املستخدم نداءquery:

 يقوم بتأخير إجابته ملدة عشوائية

ليتفادى وصول كل اإلجابات بنفس الوقت•

عندما يجيب أحد املستخدمين:

املستخدمين اآلخرين ليسوا بحاجة لإلجابة

املوجه بحاجة ملعرفة إذا كان هناك على األقل مستخدم موجود في هذه املجموعة

تكفي إجابة واحدة لكل مجموعة أو لكل شبكة محلية>==

حالة وجود موجه واحد في الشبكة املحلية:  IGMP

24
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االنضمام إلى املجموعة:  IGMP

224.2.0.1
224.2.0.1
224.5.5.5

لـReportإرسال  
224.2.0.1

224.2.0.1

224.2.0.1

مستخدم 1 2مستخدم  3مستخدم  

25
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224.2.0.1
224.2.0.1
224.5.5.5

لـReportإرسال  
224.5.5.5

224.2.0.1

224.2.0.1
224.5.5.5

مستخدم 1 2مستخدم  3مستخدم  

26

االنضمام إلى املجموعة:  IGMP
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224.2.0.1
224.2.0.1
224.5.5.5

لـLeaveإرسال  
إلى224.2.0.1

224.0.0.2 224.2.0.1
224.5.5.5

مستخدم 1 2مستخدم  3مستخدم  

224.2.0.1

27

املجموعةمغادرة :  IGMP

https://manara.edu.sy/

224.2.0.1
224.2.0.1
224.5.5.5

خاص IGMP Queryإرسال  
لـ

224.2.0.1

224.2.0.1
224.5.5.5

مستخدم 1

28

2مستخدم  3مستخدم  

إلى املجموعةمغادرة:  IGMP
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224.2.0.1
224.2.0.1
224.5.5.5

لـReportإرسال  
224.2.0.1

مستخدم 1

224.2.0.1
224.5.5.5

29

2مستخدم  3مستخدم  

االنضمام إلى املجموعة:  IGMP
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224.2.0.1
224.2.0.1
224.5.5.5

لـLeaveإرسال  
إلى224.5.5.5

224.0.0.2224.2.0.1
224.5.5.5

مستخدم 1

30

2مستخدم  3مستخدم  

املجموعةمغادرة:  IGMP
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224.2.0.1
224.2.0.1
224.5.5.5

لـIGMP Queryإرسال  
224.5.5.5

224.2.0.1

مستخدم 1

31

2مستخدم  3مستخدم  

املجموعةمغادرة :  IGMP
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:يتم انتخاب موجه واحد من بين هذه املوجهات ليكون •

Designated Router, Dominant Router (DR)

IGMP Queryاملوجه املختار هو املسؤول عن إرسال •

 في اإلصدار األولV1 :ي طريقة االنتخاب أو االختيار هي من وظيفة موجهات البث املجموعات
IGMPتتبع لـ وال

 في اإلصدار الثانيV2: املوجه املنتخب(DR )  هو املوجه ذو العنوان@IP األصغر

املوجه املنتخب ليس بالضرورة أن يكون املوجه املسؤول عن إرسال رزم البيانات•

عدة موجهات في الشبكة املحلية:  IGMP

32



https://manara.edu.sy/

:يوجد ثالث إصدارات من هذا البروتوكول 

Query and Report : IGMPv1

IGMPv2 :Query, Report and Leave

IGMPv3 :اصة حيث يتم األخذ بالحسبان التسجيل في املجموعة من قبل مصدر أو عدة مصادر خ
(الترشيح)

33

IGMP
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Group Address

32 bits

شكل رزمة البيانات: IGMP v1البروتوكول 

34

Version

4 bits

Type

4 bits

Unused

8 bits

Checksum

16 bits

 Version Field: 4 bits that is always 1.
 Type : 4 bits

 Value=1, Host Membership Query.
 Value=2, Host Membership Report.

 Unused : set to all zero.

 Checksum (2 bytes): Complement of the entire IGMP v1message.
 Group Address (4 bytes): This field is used for a Host Membership Report only.

and it is set to all zeros if the packet is a Host Membership Query.
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IGMP v2 

35

IGMP

 يرسل املضيف رسالةLeave Group إذا أراد ترك املجموعة وكان العضو األخير ( 224.0.0.2)املوجهات إلى مجموعة كل
فيها

 من زمن انتظار املغادرة مايقللوهذاleave latency باملقارنة معv1 حيث أنه في ،v1 ال يوجد رسالة ،leave بل
queryوبالتالي عند مغادرة جميع العقد علينا االنتظار حتى يرسل املوجه رسالة query and reportتوجد الرسالتان 

جموعة وينتظر حتى وصول اإلجابات من العقد، وعندها في حال عدم وصول أي إجابة، يوقف اإلرسال باتجاه هذه امل

منمغادرةلرسالةاستقبالهبعدLAN،طلببإرسالاملسؤولاملوجهيقومGroup-Specific QueryالـهذهإلىLAN

أيهناكتكنلمإذاReportاملشتركيناألعضاءقائمةمناملجموعةهذهحذفيتمالطلب،رسالةإلىكإجابة

ات من إذا أراد مضيف ما استقبال املعلومات من أي منبع من املجموعة، فسيتم نقل كل حركة البيانIGMP v1, v2مع :مالحظة
كل منابع املجموعة إلى هذه الشبكة الجزئية

https://manara.edu.sy/

Group Address

32 bits

شكل رزمة البيانات: IGMP v2البروتوكول 

36

Type

8 bits

MaxRTime

8 bits

Checksum

16 bits

 Type : 8 bits
 Value=0x11, Membership Query.

 Value=0x12, Version 1 Membership Report.

 Membership Query.

 MaxRTime (8 bites): specifies the maximum amount of time a host can wait before responding to a 
Membership Query message. It is applicable only to Membership Query messages. The maximum response time is 
represented in tenth of seconds

 Value=0x16, Version 2 Membership Report.

 Value=0x17, Leave Group.

 General Query: is used to determine which groups have active members.

 Group-specific Query: is used to determine if a particular multicast group has active members
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IGMP v3 

37

IGMP

 املجموعاتييمكن ملضيف أن يختار استقبال البيانات من منابع محددة من مجموعة البث

تحددinclusion Group-Source Reportهامنالبياناتاستقبالاملضيفيريدالتياملنابعقائمة

تحددexclusion Group-Source Reportنهامالبياناتاستقبالاملضيفاليريدالتياملنابعقائمة

 يطورIGMP v3رسائلدعمعمليةLeave-GroupرسائلدعمإلىGroup-Source Leave

 يمكن ملضيف مغادرة مجموعة أو أن يحدد زوجSource-Group
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فيضان الرزم: مشكلة•

لكامل يوجد بعض املوجهات التي تعالج حركة رزم البيانات كما لو أنها غير معروفة أو كما لو أنها من أجل البث ا–

ويرسل رزم البيانات على كل املنافذ

فهناك محطات غير مستمتعة بهذه البيانات ولكنها ستستقبل هذه البياناتلذا

IGMP Snooping

ISL

Trunk

MC group 1

MC group 2

1مستمتع باملجموعة 

2مستمتع باملجموعة 

غير مستمتع 
1باملجموعة 

غير مستمتع 
2باملجموعة 

VLAN1

VLAN2



https://manara.edu.sy/39

IGMP Snooping

ISL

Trunk

MC group 1

MC group 2

1مستمتع باملجموعة 

2مستمتع باملجموعة 

غير مستمتع 
1باملجموعة 

غير مستمتع 
2باملجموعة 

VLAN1

VLAN2

الحل:IGMP Snooping :تستقبل املحطات املستمتعة فقط رزم البيانات

ويتم ذلك من خالل املبدل . يتم ذلك من خالل االستماع  إلى املحادثة بين املضيفين واملوجهاتswitch حيث . 2املوجود في الطبقة
خريطة لكل رزمة متدفقة على الوصالت/يتكون لدى املبدل  تصور 

 التي سيتم إرسال البيانات على كل خطوط الخرج، وإنما يتم تحديد املنفذاليتمهنا
 على العنوان املحدد املوجود في كل إطار

ً
وهنا عكس .إرسال رزمة البيانات إليها اعتمادا

MACاملوجه، تعتمد العنونة على عناوين 
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MLD(Multicast Listenerيتم استخدام البروتوكول  Discovery) , 

MLDv1=IGMPv2 : بحيث

MLDv2=IGMPv3

IPv6مع 

40
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Thanks


