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:تاريخچه پيدايش شبكه

در . نخستين ماهواره، يعني اسپوتنيك توسط اتحاد جماهير شوروي سابق به فضا پرتاب شد1957در سال 

همين دوران رقابت سختي از نظر تسليحاتي بين دو ابرقدرت آن زمان جريان داشت و دنيا در دوران رقابت 

. سر مي بردسختي از نظر تسليحاتي بين دو ابر قدرت آن زمان جريان داشت و دنيا در دوران جنگ سرد به 

وزارت دفاع امريكا در واكنش به اين اقدام رقيب نظامي خود، آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته يا آرپا 

)ARPA (يكي از پروژه هاي مهم اين آژانس تامين ارتباطات در زمان جنگ جهاني احتمالي . را تاسيس كرد

مي كه بر امتداد دانشگاه ها بودند، تالش براي در همين سال ها در مراكز تحقيقاتي غير نظا. تعريف شده بود

از طريق ترمينال ها Mainframeدر آن زمان كامپيوتر هاي . اتصال كامپيوترها به يكديگر در جريان بود

منابع مالي پروژه اتصال ) ARPA(در اثر اهميت يافتن اين موضوع آژانس آرپا . به كاربران سرويس مي دادند

اولين شبكه 1960در اواخر سال . بر عهده گرفتMITر به يكديگر را در دانشگاه دو كامپيوتر از راه دو

، يكي در دانشگاه كاليفرنيا و ديگري در مركز MITكامپيوتري بين چهار كامپيوتر كه دو تاي آنها در 

ين نخست1965در سال . اين شبكه آرپانت نامگذاري شد. تحقيقاتي استنفورد قرار داشتند، راه اندازي شد

.و يك مركز ديگر نيز برقرار گرديدMITارتباط راه دور بين دانشگاه 

اين مركز در طول سال . شركت معتبر زيراكس يك مركز تحقيقاتي در پالوآلتو تاسيس كرد1970در سال 

ها مهمترين فناوري هاي مرتبط با كامپيوتر را معرفي كرده است و از اين نظريه به يك مركز تحقيقاتي 

نيز ناميده مي شود، به تحقيقات در ) PARC(اين مركز تحقيقاتي كه پارك . اي بدل گشته استافسانه
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تا اين سال ها شبكه آرپانت به امور نظامي اختصاص داشت، اما در . زمينه شبكه هاي كامپيوتري پيوست

گاه ها و مراكز در اين سال شبكه آرپانت مراكز كامپيوتري بسياري از دانش. به عموم معرفي شد1927سال 

.نخستين نامه الكترونيكي از طريق شبكه منتقل گرديد1927در سال . تحقيقاتي را به هم متصل كرده بود

كه چندين دانشگاه بنيان گذار آن بوده اند، مشغول MERITدر اين سال ها حركتي غير انتفاعي به نام 

در MERITمهندسان پروژه . ي يا ميزبان بودتوسعه روش هاي اتصال كاربران ترمينال ها به كامپيوتر مركز

آنان با طراحي . تالش براي ايجاد ارتباط بين كامپيوتر ها، مجبور شدند تجهيزات الزم را خود طراحي كنند

شبكه Backboneنخستين بستر اصلي يا DECPDP-11تجهيزات واسطه براي ميني كامپيوتر 

 Primaryيا PCPتا سال ها نمونه هاي اصالح شده اين كامپيوتر با نام . كامپيوتري را ساختند

Communications Processorنخستين شبكه از اين نوع . نقش ميزبان را در شبكه ها ايفا مي كرد

.نام داشتMichnetكه چندين ايالت را به هم متصل مي كرد 

پيوتر ميزبان در آن زمان به اين صورت بود كه يك نرم افزار خاص بر روي روش اتصال كاربران به كام

نرم افزار جديدي به 1976اما در سال . و ارتباط كاربران را برقرار مي كرد. كامپيوتر مركزي اجرا مي شد

عرضه شد كه براي نخستين بار به كاربران اجازه مي داد تا از طريق يك ترمينال به صورت Hermesنام 

اين، نخستين باري بود كه كاربران مي توانستند در .متصل شوندMERITتعاملي مستقيما به سيستم 

كدام ميزبان؟: هنگام برقراري ارتباط از خود بپرسند

Packet Switchingاز وقايع مهم تاريخچه شبكه هاي كامپيوتري، ابداع روش سوئيچينگ بسته اي يا 
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براي تعيين مسير Circuit Switchingسوئيچينگ مداري يا قبل از معرفي شدن اين روش از. است

 Packetاز مفهوم TCP/IPبا پيدايش پروتكل ارتباطي 1974اما در سال . ارتباطي استفاده مي شد

Switchingجايگزين پروتكل 1982اين پروتكل در سال . استفاده گسترده تري شدNCP شد و به

در آرپانت MILnetدر همين زمان يك شاخه فرعي بنام . ل گشتپروتكل استاندارد براي آرپانت تبدي

با اين تغيير و تحول، . همچنان از پروتكل قبلي پشتيباني مي كرد و به ارائه خدمات نظامي مي پرداخت

در اين سال . شبكه هاي زيادي به بخش تحقيقاتي اين شبكه متصل شدند و آرپانت به اينترنت تبديل گشت

.شبكه اي افزايش يافت و مفهوم ترافيك شبكه مطرح شدها حجم ارتباطات 

هشت بيت اول . بيتي انجام مي گرفته است32به صورت IPمسير يابي در اين شبكه به كمك آدرس هاي 

به شبكه هاي محلي تخصيص داده شده بود كه به سرعت مشخص گشت تناسبي با نرخ رشد IPآدرس 

در سال دهه WANو شبكه هاي LANمفهوم شبكه هاي . شودشبكه ها ندارد و بايد در آن تجديد نظر

.ميالدي از يكديگر تفكيك شدند70

.بيت آدرس به ميزبان در شبكه اشاره مي كرد24بيتي اوليه، بقيه 32در آدرس دهي 

به وجود آمد و اولين ) Domain Name System(سيستم نامگذاري دامنه ها 1983در سال 

راه اندازي شد و استفاده از نام به جاي آدرس هاي عددي ) Name Server(سرويس دهنده نامگذاري

.در اين سال تعداد ميزبان هاي اينترنت از مرز ده هزار عدد فراتر رفته بود. معرفي شد
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شبكه چيست؟

. ميĤيدها از طريق يك رساناي ارتباطي، پديد دادهاي از پيوند دو يا چند رايانه براي تبادلشبكه رايانه

ايهاي رايانهاي از شبكهاي جهان اينترنت است كه در واقع شبكهرايانهترين شبكهمشهورترين و بزرگ

.است

يك دفتر كار يا خانه اي است كه يك محدوده محلي، مثليك شبكه رايانه (LAN)شبكه محدوده محلي

يا،  (PAN)شخصئهمچون شبكههااين اختالفي است كه اين شبكه با ديگر شبكه. دهدرا پوشش مي

ها WANها معموالً ازLANدارد (WAN)يا، شبكه محدوده گسترده (MAN)شبكه محدوده كالنشهري

.سريعترند

توسط شركت ديتاپوينت1977، درسال (ARCnet)آركنت معروف يعني LANترينقديمي

(Datapoint) انهارتباطي ميان چندين دستگاه رايبا هدف بوجود آوردنDatapoint 2200  براي

نت هاي محلي اوليه آركمانند تمامي شبكه. مشتركي بين آنها بوجود آمدسازيدسترسي به فضاي ذخيره

 IEEEسازي محيطي با بوجود آمدن سري استانداردهايبراي همگون IEEEتالشهاي. بودويژه فروشنده

و  (Ethernet)اترنت: ه محلي وجود دارداكنون دو نوع فناوري سيمي براي شبكهم. نتيجه داد 802

كاربران سيار وجود كه درحال سيم اين شبكه نيز برايهمچنين گونه بي .(Token ring)حلقه عالمتي

.باشدپيشرفت مي

 network)اييا يك كليد شبكه (hub)ها به يك هابمعموالً رايانهرودهنگامي كه اترنت بكار مي

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


7WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

switch) پروتكل درخت پوشا. گردددر اين حالت يك سازوكار انتقال فيزيكي برقرار مي. شوندميمتصل

(spanning tree) اغلب براي نگهداري يك جانمايي شبكه بدون حلقه(loop free) با يكLAN  و

.رودبويژه نوع اترنت آن بكار مي

. انتقال فيزيكي استفاده نمايندتوانند از سازوكار ابتدايي مي TCP/IPهاي شبكه از جملهيك تعداد پروتكل

باشد تا مي (IP Address)پيبهترين راه حل جهت تنظيم پوياي نشاني آي DHCPدر اين حالت

. دهندرا تشكيل WANتواند يكها ميLANاتصاالت بهم پيوسته. آنها بصورت ثابت تنظيم گردنداينكه

.شوديگر به كار گرفتههاي محلي به يكدهمچنين يك مسيرياب براي اتصال شبكه

(Protocol Stacks)هاي قرارداديپشته

شود تااستفاده مي) اندكه بيشتر به پروتكل ارتباطي معروف(قراردادهاي ارتباطي اي ازهاي رايانهدر شبكه

ا به هاي از پروتكلمجموعهدر هر شبكه. يافته و قابل اجرا باشدگيري بين دو يا چند كامپيوتر سامانارتباط

برخي از . گويندقرارداد مئرود پشتهكار ميبههائي كه در يك شبكهبه مجموعه پروتكل. شودكار گرفته مي

:اند ازها عبارتترين پروتكلرايج

 (ARCNET)نتآرك

 (Decent)نتدك

 (Ethernet)ايترنت
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 (IP)يا Internet Protocol)قرارداد اينترنتي

 (TCP)يا Transmission Control Protocol)قرارداد كنترل انتقال

 (UDP)يا User Datagram Protocol)نگار كاربرقرارداد داده

 (ICMP)يا Internet Transition Control Protocol)قرارداد كنترل ارتباط

 (AppleTalk)تاكاپل

 (Token Ring)حلقه عالمتي

 (IPX)اكس.پي.آي

 (FDDI)يا Fiber Distributed Data Interface)شدهفيبري توزيعٔمياناي داده

 (HIPPI)هيپي

 (Myrinet)مايرينت

 (QsNet)نت.اس.كيو

 (ATM)يا Asynchronous Transfer Mode)حالت انتقال ناهمگام

 (RS-232)232-اس.آر
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 (IEEE-488)488-اي.اي.اي.آي

 (USB)يا Universal Serial Bus)گذرگاه سري عمومي

 .شودمينيز شناخته Firewireو iLinkكه با نامهاي1394اي .اي.اي.آي

 (X.25)25اكس 

 (Frame Relay)قرارداد بازپخش قاب

 (Bluetooth)بلوتوث

 (IEEE 802.11)802.11اي .اي.اي.آي

 (System Network Architecture)معماري سامانه شبكه
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:اصطالحات شبكه

ارتباطاتهنظري

 (OSI Refrence Model)هاي بازمدل مرجع ارتباط سامانه

 (Application Layer)اليه كاربرد

 (Presentation Layer)اليه ارائه

 (Session Layer)اليه نشست

 (Transport Layer)اليه حمل

 (Network Layer)اليه شبكه

 (Data Link Layer)اليه پيوند داده

 (Physical Layer)فيزيكياليه 

 (Data Transmission)انتقال داده

 (PSTN)يا Public Switched Telephone Network)تلفن همگانيشبكه

گيريمودمها و شماره
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سيمانتقال بي

انتقال كوتاه برد

بلوتوث

بردانتقال ميان 

 (IEEE 802.11)802.11اي .اي.اي.آي

انتقال دور برد

ايماهواره

 (MMDS)ايچندنقطهٔتوزيع چندكانالهخدمات

 (SMDS)اي چندمگابيتي كليددارخدمات داده

 (Cellular Telephone Data Transmission)انتقال داده تلفن همراه

 (CDMA)چندگانه تقسيم كديدسترسي

 (CDPD)داده بسته ديجيتال سلولي

 (GSM)براي ارتباطات سيارسامانه سراسري
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 (TDMA)دسترسي چندگانه تقسيم زماني

 (Paging Networks)رسانيپيامهايشبكه

 (DataTAC)ديتاتك

 (mobitex)موبيتكس

 (motient)موشنت

 (Wired Transmission)انتقال سيمي

 (Leased Lines)ايخطوط اجاره

 (Time-division Multiplexing)همتافتگري تقسيم زماني

 (Packet Switching)ايبستهگزينش

 (Frame Relay)قابٔرله

 (PDH)زماننزديكپايگان رقومي

 (Ethernet)ايترنت

232-اس.آر
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انتقال فيبر نوري

 (Synchronous Optical Networking)زمان نوريهاي همشبكه

ايبندي رايانهشبكههايدستگاه

كارت شبكه

 (Rounting)مسيريابي

 (Bitnet)بيتي- شبكه

 (Internetworks)پيوستههاي بهمشبكه

 (Backbone)ستون فقرات

 (Transit)گذرگاه

 (Network Security)امنيت شبكه

هاي استقرارروش

ديواره آتشنرم افزارهاي
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:مفاهيم اوليه شبكه 

.شبكه تشكيل مي گرددآنها يكاز به هم پيوستن چند كامپيوتر به يكديگر و برقراري ارتباط بين : شبكه 

Internet  :محيط بستهمنظور از اينترانت همان شبكه جهاني اينترنت است كه در(Lan)  پياده سازي

عبارتست از قراردادي كه تعدادي كامپيوتر طبق آن با  :پروتكل. شده و با دنياي خارج از آن ارتباطي ندارد

.العات مي پردازندتبادل اطيكديگر ارتباط برقرار كرده و به

Valid IP :بهIPهايي گفته مي شود كه در اينترنت معتبر بوده و قابل شناسايي باشند. 

Invalid IP  : بهIPاز اين. مي باشندهايي گفته مي شود كه در اينترنت فاقد هويت و غير قابل شناسايي

IPها معموال در شبكه هايLan در صورت نداشتنValid IP از. افي استفاده مي شودكبه ميزان

Invalid IP بلكه بايد از . اتصال به اينترنت استفاده كردبدليل نداشتن هويت در اينترنت نمي توان براي

.كرداستفاده Proxyيا NATتكنيكهايي مثل

Proxy  :راه حلي است براي اما از نظر فني. در مفهوم عاميانه به سانسور كردن سايتها تعبير مي شود

 Proxyدر اين روش بايد يك. كنيمها براي اتصال به اينترنت استفادهInvalid IPاينكه ما بتوانيم از

Server نياز -1: و داراي نقاط ضعف عمده زير استدر كل اين روش مطلوب نبوده. در شبكه نصب شود

بسياري از پروتكلها در اين روش -2. كامپيوتر خود انجام دهنداست كه كاربران تنظيمات خاصي را در

مؤسسات , با اين حال برخي از مراكز اينترنتي نظير دانشگاهها . استفاده نيستندپشتيباني نشده و قابل
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توسط هر كاربر براي كنترل بيشتر كاربران خود و گزارشگيري از سايتهاي مالقات شده... و امنيتي و دولتي

 , ISA , MSProxyتوان بهمي Proxy Serverاياز جمله نرم افزاره. استفاده مي كنند Proxyاز

Winproxy اشاره كرد... و.

NAT  :يك تكنيك خوب براي بكارگيريInvalid IP پروتكل ها تمام"در اين روش تقريبا. است

از جمله نرم . كاربران نيستپشتيباني مي شوند و مهمتر اينكه نياز به تنظيم خاصي بر روي كامپيوتر

.اشاره كرد Winrouteو ISAرا انجام مي دهند مي توان به NATكارافزارهايي كه

DNS :پروتكل تبديل اسمDomain بهIP گفته مي شوددر شبكه به دستگاهي كه اين كار. مي باشد.

 ( DNS Server 62.217.156.205www.yahoo.comرا انجام مي دهد

Routing :كنديگر در اينترنت ارتباط برقرارگر كامپيوتري بخواهد با يك كامپيوتر دا, Packet هايش

به عملي كه يك. مقصد برسدعبور مي كند تا به ( Routerكامپيوتر يا) Nodeاز چندين"الزاما

Node بر رويPacketها و ارسال آنها بهNode رسيدن به مقصد انجام مي دهدديگر براي

Routing گفته مي شود. 

Mail Server:: ارسال و نگهداري, به سروري گفته مي شود كه كار دريافت در شبكهEmail  را انجام

قرار مي گيرند مي توان بهمورد استفاده Mail Serverاز جمله نرم افزارهايي كه براي. ميدهد

MDaemon وExchange اشاره كرد. 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


16WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

Web Server:به سروري گفته مي شود كه صفحاتWeb  وبر روي آن قرار گرفتهPageآن از هاي

 .طريق اينترنت قابل دستيابي است

FTP Server:به سروري گفته مي شود كه فايلهاي مورد نياز برايDownload كاربران بر كردن

 .كنند Downloadرا FTP Serverو كاربران مي توانند فايلهاي موجود در. روي آن قرار گرفته است

Domain: بفرد بوده و در اينترنتبه نام يك شبكه كه منحصرRegister مي شودشده است گفته .

. باشد Domainيك شبكه مي تواند داراي يك يا چند .Jamejam.netيا Deznegar.comمثل

.محلي نيز باشد Domainيا داراي Domainالبته يك شبكه مي تواند بدون

Domain Registration:به عمل ثبتDomain ه شما بخواهيد يكچنانچ. گفته مي شود

Domain نشده است انتخاب براي خود رجيستر كنيد ابتدا بايد يك نام را كه تا كنون در اينترنت استفاده

دهند آنرا بنام خود به را انجام مي Domain Registrationسپس توسط شركتهايي كه عمل. كنيد

 .كنيد Registerمدت زمان معين

Host: كه صفحاتبه كامپيوترهاي ميزبانWeb يا فايلهايFTP بر روي آن قرار دارندHost  گفته

.مي شود

PC 2 Phone:با يك تلفنبه امكان ايجاد ارتباط تلفني بوسيله اينترنت از طريق يك كامپيوتر

PC2Phone گفته مي شود.
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Phone 2 Phone:تلفن ديگربا يكبه امكان ايجاد ارتباط تلفني بوسيله اينترنت از طريق يك تلفن

Phone2Phone گفته مي شود. 

:ISP  به مراكز سرويس دهي اينترنتISP گفته مي شود.

: (Internet Service Provider) ITSP به مراكز سرويس دهيPhone2Phone , ITSP 

 (Internet Telephony Service Provider) .گفته مي شود

DVB  :يكي ازبه كارت سخت افزاري اطالق مي شود كه درSlotگيرد و بوسيله هاي كامپيوتر قرار مي

.كند Receiveيك كابل به ديش متصل شده و از طريق آن مي تواند

Receiver :يكDevice انجام مي است كه به ديش وصل شده و عمل دريافت اطالعات از ديش را

.دهد

Transiver   :يكDevice انجام مي عات به ديش رااست كه به ديش وصل شده و عمل ارسال اطال

.دهد

Cache Server   :سايتهاي بازديد شده  ,به تجهيزاتي گفته مي شود كه بتواند هنگام كاركردن كاربران

بخواهد همان سايتها را بازديد نمايد توسط آنها را در خود نگهداري كرده و در صورتي كه يك كاربر ديگر

وجود. دريافت كند Cache Serverخود را از طريقپاسخبا سرعت بيشتر و صرفه جويي در پهناي باند

Cache Server  درصد در اندازه پهناي باند صرفه جويي كند و راندمان شبكه 50در شبكه مي تواند تا
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و هم مي تواند  (Cache Forceمثل(هم مي تواند سخت افزاري باشد  Cache Server .را باال ببرد

-1: مثل.(باشدنرم افزاري Squid كه تحتLinux وWindows 2. قابل نصب است- ISA كه تحت

Win2000 3.قابل نصب است- CacheXpress كه تحتLinux و اكثرWindows ها قابل نصب

-4. است RealCache كه محصول شركت داده پردازان دوران بوده و تحتWin2000 وNT4  قابل

 .استنصب

Accounting/Billing   :اي مديريت كاربران در يكبه نرم افزارهISP اين نرم افزارها  .گفته مي شود

معروف ترين نرم افزار در اين زمينه در  .كنترل ميزان استفاده كاربران از شبكه اينترنت را برعهده دارند

درصد از40نام دارد كه هم اكنون بيش از  ISPUtilوكشورمان محصول شركت داده پردازان دوران بوده

ISPهمچنين نرم افزار. كنندور از آن استفاده ميهاي كشVoIPUtil  نيز كه براي كنترل مصرف كاربران

.ها مي باشد ديگر محصول اين شركت مي باشدITSPمختصتلفني بكار رفته و

Firewall   :باال بردن ضريب هم بصورت سخت افزاري و هم بصورت نرم افزاري وجود دارد و وظيفه آن

.سودجو مي باشدشدن و سوء استفاده توسط افراد Hackمنظور جلوگيري ازامنيتي شبكه به 

URL Filtering   :آن جلوگيري هم بصورت سخت افزاري و هم بصورت نرم افزاري وجود دارد و وظيفه

 .از ورود كاربران به سايتهاي غير اخالقي و غير مجاز مي باشد

MultiPort   :در"دستگاهي است كه معموالISPيك كارتداراي. ها مورد استفاده قرار مي گيرد

PCI بوده و بر رويMainboard با نصب. يك كامپيوتر نصب مي شودMultiPort توانمي
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Comportهاي يك كامپيوتر را افزايش داد و تعداد زياديModem متصل كردبه يك كامپيوتر.

RAS  :به كامپيوتري گفته مي شود كه تعداد زياديModem كاربران مي توانند به آن متصل بوده و

.كرده و از اينترنت استفاده كنند Connectبه آن

Access Server   :آنبه دستگاههايي گفته مي شود كه كاربران اينترتني قادر باشند بهConnect 

 .كرده و از طريق آن به اينترنت دسترسي پيدا كنند

VOIP Gateway : مي شود كه كاربران تلفني قادر باشند به آنبه دستگاههايي گفتهConnect  كرده

.و از طريق آن با كشورهاي مختلف ارتباط تلفني برقرار كنند

VOIP Carrier   :به تشكيالتي گفته مي شود كه باVoIP Gateway ارتباط از طريق اينترنت در

.سازدبرقرار ميو كشورهاي مختلف را  VoIP Gatewayبوده و ارتباط هاي تلفني بين

هر E1،Wireless  ،ADSL، خط Leasedخط آنالوگ ، خط : ISPانواع راههاي ارتباط كاربر به

ISP خط آنالوگ ، . روشهاي زير استفاده كندمي تواند براي دستيابي به اينترنت از يك يا چند روش از

 .E1 ،Wireless  ،ADSL ،Receive Only Dish  ،Send/Rec Dish، خط Leasedخط

 :عبارتند از ( E1براي خطوط آنالوگ و(كند-متصل مي ISPانواع دستگاههاي ارتباطي كه كاربر را به

از  ISPكاربران بابه منظور برقراري ارتباط Ciscoامروزه استفاده از روترهاي:  Ciscoروترهاي-1

 .جمله رايج ترين روشهاي موجود است
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2 -Moxa Multiports  :گفته شد از"همانگونه كه قبالMultiport پورتهايبراي افزايش دادن

Com و اتصال مودمهايExternal رايج ترين. به آنها استفاده مي شودMultiport محصول شركت

Moxa مي باشد كه داراي دو مدلDesktop (و) روميزيRackmount (درقابل نصبRack ) 

انواع ديگر مولتي پورت از. پورت هستند32پورت و 16, پورت 8مدلهاي ها داراي Multiport .مي باشد

 .اشاره كرد Equinoxمي توان به

3-Moxa Async Server   :محصول شركتMoxa بوده و دارايCPU مي باشد و در شبكه

ق آن از طريو تعداد زيادي خطوط تلفن به آن وصل مي شود و كاربران. وصل مي شود Hubبه"مستقيما

 .مي توانند به شبكه وصل شوند

4 -Lucent Max TNT   :محصول شركتLucent بوده و همانندRouter منظورقادر است هم به

Access Server برايISPها و هم به منظورVoIP Gateway برايITSPاستفاده قرار ها مورد

 :ماژول ها عبارتند ازاز اينبرخي. ماژول وجود دارد10امكان نصب "در اين دستگاه كال. بگيرد

modem, ISDN, VoIP, V.110, and PHS MultiDSP module

با سرعت  Ethernetو يك 10MB/sبا سرعت  Ethernetاين دستگاه داراي چهار"ضمنا

100MB/s هر ماژول. توانايي پشتيباني از انواع خطوط مخابراتي را دارداين دستگاه. مي باشد

MultiDSP پورت96پشتيباني از تواناييDialup ماژول10بنابراين اگر . را داردMultiDSP را به

Max خط را خواهد داشت960كنيم توانايي پشتيباني از وصل! 
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Lucent Max 3000  :اين دستگاه هم مانندMax TNT محصولLucent بوده و داراي

 16MBو  Ramاندازه 32MB. دمي باش E1براي اتصال خطوط 2WANداراي : مشخصات زير است 

 .آن مي باشد Flashاندازه ظرفيت

Taicom TopServer   :اين دستگاه محصول شركتTaicom  مودم30بوده و دارايInternal 

 .براي اتصال به خطوط آنالوگ مي باشد

USRobotics Net Server   :اين دستگاه هم محصول شركتUSRobotics بوده و از خطوط

 .پشتيباني مي كند E1ي ومعمول

Zyxel ModemPool   :محصولZyxel بوده كه حاوي تعداد زيادي مودم است كه در يكBox 

يك شركت "اخيرا .جاسازي شده اند و مي توان آنرا به يك كامپيوتر متصل كرده و از آن استفاده نمود

.كرده استتوليدرا  Ghasedakمشابه بنام ModemPoolايراني بنام قاصدك نيز يك

Quintum Tenor  :دستگاه تك منظوره اي است كه فقط برايVoIP مي گيردمورد استفاده قرار .

 .پورت را پشتيباني مي كند8يا 4"معموال Tenorهر دستگاه

ChannelBank   :دستگاهي است كه از آن براي تبديل خطوطE1 بالعكس به خطوط تلفن معمولي و

بازار عرضه شده اند كه از هاي مختلفي به Access Serverامروزه عالوه بر موارد فوق. داستفاده مي شو

هاAccess Serverاما ازميان همه . Hyundaiو Nortelمثل. پرداختن به آنها صرفنظر مي كنيم
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RouterهايCisco قابليت انعطاف بيشتري دارندزيرا. ازمحبوبيت بيشتري برخوردارند.

:اجزاي شبكه

يك شبكه كامپيوتري شامل اجزايي است كه براي درك كاركرد شبكه الزم است تا با كاركرد هر يك از اين 

مهمترين قسمت يك . شبكه هاي كامپيوتري در يك نگاه كلي داراي چهار قسمت هستند. اجزا آشنا شويد

ر با قابليت ها و سرعت يك سرور در واقع يك كامپيوت. نام دارد) Server(شبكه، كامپيوتر سرويس دهنده 

.تمام اجزاي ديگر شبكه به كامپيوتر سرور متصل مي شوند.. باال است

كامپيوتر سرور وظيفه به اشتراك گذاشتن منابع نظير فايل، دايركتوري و غيره را بين كامپيوترهاي سرويس 

مشخصات كامپيوترهاي سرويس گيرنده مي تواند بسيار متنوع باشد و در يك شبكه . گيرنده بر عهده دارد

شبكه هاي كامپيوتري تمام . ها داراي آرايش و مشخصات سخت افزاري متفاوتي هستندClientواقعي 

متداول ترين محيط انتقال . داراي بخش سومي هستند كه بستر يا محيط انتقال اطالعات را فراهم مي كند

.در يك شبكه كابل است

تجهيزات جانبي يا منابع سخت افزاري نظير چاپگر، مودم، هاردديسك، تجهيزات ورود اطالعات نظير اسكند 

تجهيزات جانبي از طريق كامپيوتر سرور . شبكه هاي كامپيوتري هستندو غيره، تشكيل دهنده بخش چهارم

شما مي توانيد بدون آنكه چاپگري مستقيماً به . در دسترس تمام كامپيوترهاي واقع در شبكه قرار مي گيرند

در عمل چاپگر از طريق سرور شبكه به كامپيوتر شما . كامپيوتر شما متصل باشد، از اسناد خود چاپ بگيريد

.متصل است 
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:استراتژي طراحي شبكه 

استفاده از شبكه هاى كامپيوترى در چندين سال اخير رشد و به موازات آن سازمان ها و موسسات متعددى 

هر شبكه كامپيوترى مى بايست با توجه به شرايط و سياست هاى هر . اقدام به برپاسازى شبكه نموده اند

شبكه ها ى كامپيوترى زيرساخت الزم براى استفاده از منابع .گردد سازمان ، طراحى و در ادامه پياده سازى 

بديهى است در صورتى كه زيرساخت فوق به درستى . فيزيكى و منطقى را در يك سازمان فراهم مى نمايند 

طراحى نگردد، در زمان استفاده از شبكه با مشكالت متفاوتى برخورد نموده و مى بايست هزينه هاى زيادى 

اگر خوش شانس باشيم و ( ، صرف گردد ) جديد( نگهدارى و تطبيق آن با خواسته ها ى مورد نظربه منظور

يكى از علل اصلى در بروز اينچنين مشكالتى، !). شروع نمائيم "مجبور نشويم كه از اول همه چيز را مجددا

ى نمائيم و بعد سراغ در ابتدا شبكه را پياده سازى م(.به طراحى شبكه پس از پياده سازى آن برمى گردد

.!)طراحى مى رويم 

برپاسازى هر شبكه كامپيوترى تابع مجموعه سياست هائى است كه با استناد به آنان در ابتدا طراحى 

پس از اتمام مراحل طراحى ، امكان پياده . منطقى شبكه و در ادامه طراحى فيزيكى ، انجام خواهد شد 

.شده ، فراهم مى گرددسازى شبكه با توجه به استراتژى تدوين 

: در زمان طراحى يك شبكه ، سواالت متعددى مطرح مى گردد 

براى طراحى يك شبكه از كجا مى بايست شروع كرد ؟ 
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چه پارامترهائى را مى بايست در نظر گرفت ؟ 

هدف از برپاسازى يك شبكه چيست ؟ 

انتطار كاربران از يك شبكه چيست ؟ 

آيا شبكه موجود ارتقاء مى يابد و يا يك شبكه از ابتدا طراحى مى گردد ؟ 

چه سرويس ها و خدماتى بر روى شبكه، ارائه خواهد شد ؟ 

... و 

نمونه هائى در اين زمينه بوده كه مى بايست پاسخ آنان متناسب با واقعيت هاى "سواالت فوق ، صرفا

ى از اشكاالت ما استفاده از پاسخ هاى ايستا در مواجهه با يك. ( موجود در هر سازمان ، مشخص گردد 

!) . مسائل پويا است 

در اين مقاله قصد داريم به بررسى پارامترهاى الزم در خصوص تدوين يك استراتژى مشخص به منظور 

طراحى شبكه پرداخته تا از اين طريق امكان طراحى منطقى ، طراحى فيزيكى و در نهايت پياده سازى 

.وب يك شبكه كامپيوترى ، فراهم گردد مطل
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مقدمه 

قبل از طراحى فيزيكى شبكه ، مى بايست در ابتدا و بر اساس يك فرآيند مشخص ، خواسته ها شناسائى و 

چرا قصد ايجاد شبكه را داريم و اين شبكه مى بايست چه سرويس ها و خدماتى را ارائه نمايد . آناليز گردند

ى باشد ؟ براى تامين سرويس ها و خدمات مورد نظر اكثريت كاربران ، چه اقداماتى ؟ به چه منابعى نيار م

مى بايست انجام داد ؟ در ادامه مى بايست به مواردى همچون پروتكل مورد نظر براى استفاده در شبكه ، 

اص خود هر يك از مسائل فوق ، تاثير خ. سرعت شبكه و از همه مهم تر، مسائل امنيتى شبكه پرداخته گردد

از طرف "يكى ديگر از پارامترهائى كه معموال.را در طراحى منطقى يك شبكه به دنبال خواهند داشت 

.مديريت سازمان دنبال و به آن اهميت داده مى شود ، هزينه نهائى برپاسازى شبكه است 

.مود بنابراين الزم است در زمان طراحى منطقى شبكه به بودجه در نظر گرفته شده نيز توجه ن

در صورتى كه قصد ايجاد يك شبكه و تهيه نرم افزارهاى جديدى وجود داشته باشد ، زمان زيادى صرف 

آموزش كاربران ، كاركنان شبكه و ( بررسى توانمندى نرم افزارها ، هزينه هاى مستقيم و غير مستقيم آنان 

شود كه از خريد نرم افزارهاى در برخى موارد ممكن است تصميم گرفته.، خواهد شد ) ساير موارد ديگر 

تعداد زيادى از برنامه هاى كامپيوترى كه با . جديد صرفنظر نموده و نرم افزارهاى قديمى را ارتقاء داد

كوبال ، بيسيك و فرترن نوشته شده اند ، ممكن است داراى قابليت هاى خاصى : استفاده از زبانهائى نظير 

در چنين مواردى الزم . ن نيازمند بكارگيرى پروتكل هاى قديمى باشددر محيط شبكه بوده كه استفاده از آنا

: است به چندين موضوع ديگر نيز توجه گردد 
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هزينه ارتقاء هزاران خط كد نوشته شده قديمى توسط نسخه هاى جديد و پيشرفته همان زبان هاى برنامه 

نويسى ، چه ميزان است ؟ 

امه نويسى شى گراء چه ميزان است ؟ هزينه ارتقاء برنامه ها به يك زبان برن

آيا به منظور صرفه جوئى در هزينه ها ، مى توان بخش هاى خاصى از شبكه را ارتقاء و از سخت افزارها و يا 

نرم افزارهاى خاصى براى ارتباط با عناصر قديمى شبكه استفاده نمود؟ 

وسط زبان هاى جديد برنامه نويسى، ممكن با توجه به هزينه و زمان ارتقاء برنامه هاى نوشته شده قديمى ت

و تا زمانى كه نرم افزارهاى جديد نوشته و جايگزين گردند از نرم "است تصميم گرفته شود كه فعال

در اين رابطه ممكن است بتوان از يك بسته نرم افرارى به عنوان . افزارهاى موجود حمايت و پشتيبانى شود

در صورتى كه مى توان با اعمال . امه هاى قديمى نيز استفاده نمودگزينه اى جايگزين در ارتباط با برن

تغييراتى اندك و ترجمه كد منبع برنامه ، امكان اجراى برنامه را بر روى يك سيستم عامل جديد فراهم 

هزينه مورد نظر بمراتب كمتر از حالتى است كه برنامه از ابتدا و متناسب با خواسته هاى "نمود ، قطعا

يكى ديگر از مسائلى كه مى بايست در زمان ارتقاء يك برنامه جديد مورد توجه قرار . بازنويسى گرددجديد ، 

.گيرد ، آموزش كاربرانى است كه از نرم افزار فوق استفاده مى نمايند 

:برنامه ريزى براى طراحى منطقى شبكه 

طراحى و نصب يك شبكه : براى طراحى منطقى شبكه ، مى توان از يك و يا دونقطه كار خود را شروع كرد
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در هر دو حالت ، مى بايست اطالعات مورد نياز در خصوص چندين عامل . جديد و يا ارتقاء شبكه موجود

رويس ها و خدماتى كه با توجه به س"مثال. اساسى و مهم را قبل از طراحى منطقى شبكه ، جمع آورى نمود

قصد ارائه آنان به سرويس گيرندگان شبكه را داريم ، مى بايست به بررسى و آناليز الگوهاى ترافيك در 

، كاهش ترافيك موجود با ارائه ) در حد امكان (شناسائى نقاط حساس و بحرانى . شبكه پرداخته گردد 

كه مسئوليت پاسخگوئى به داده هاى مهم با مسيرهاى متعدد به منابع و تامين سرويس دهندگان متعددى

براى برنامه ريزى .را دارا مى باشند ، نمونه هائى در اين رابطه مى باشد Load balancingهدف تامين 

در خصوص طراحى منطقى شبكه مى بايست به عواملى ديگر نيز توجه و در خصوص آنان تعيين تكليف 

: شود 

اشند؟ نياز واقعى آنان چيست ؟چگونه از نياز آنان آگاهى پيدا كرده ايد سرويس گيرندگان، چه افرادى مى ب

؟ آيا اطالعات جمع آورى شده معتبر است ؟ 

چه نوع سرويس ها و يا خدماتى مى بايست بر روى شبكه ارائه گردد؟ آيا در اين رابطه محدوديت هاى 

شبكه هاى محلى وجود دارد ؟ در صورت خاصى وجود دارد ؟ آيا قصد استفاده و پيكربندى يك فايروال بين 

وجود فايروال ، به منظور استفاده از اينترنت به پيكربندى خاصى نياز مى باشد؟ 

مشتريان (به كاربران داخلى شبكه ، امكان استفاده از اينترنت داده مى شود و يا كاربران خارجى "آيا صرفا

د ؟ هزينه دستيابى و ارائه سرويس ها و خدمات به نيز مى بايست قادر به دستيبابى شبكه باشن) سازمان 

كاربران خارجى از طريق اينترنت، چه ميزان است ؟ ؟ آيا تمامى كاربران شبكه مجاز به استفاده از سرويس 
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كاربران شبكه ، امكان ) . سيستم داخلى و يا خارجى از طريق فايروال (پست الكترونيكى مى باشند 

ا دارا خواهند بود؟ آيا سازمان شما داراى كاربرانى است كه در منزل و يا دستيابى به چه سايت هائى ر

از طريق ( VPNو يا Dial-upمحيط خارج از اداره مشغول به كار بوده و الزم است به شبكه از طريق 

، دستيابى نمايند ؟) ايننترنت 

حوه تامين امكان دستيابى يكى از موضوعات مهمى كه امروزه مورد توجه اكثر سازمان ها مى باشد ، ن

در صورتى كه كاربران نيازمند مبادله نامه الكترونيكى با مشتريان . نامحدود به اينترنت براى كاربران است

سازمان و يا مشاوران خارج از شركت مى باشند ، مى بايست ترافيك موجود را از طريق يك برنامه فيلتر 

زارهائى كه حفاظت الزم در مقابل ويروس ها را ارائه مى نمايند ، محتوا و يا فايروال انجام و به كمك نرم اف

.عمليات تشخيص و پيشگيرى از كد هاى مخرب و يا فايل ضميمه آلوده را نيز انجام داد

،كاربران قادر به ارسال و يا دريافت فايل از طريق سيستم هاى راه FTPبا استفاده از نرم افزارهائى نظير 

در اين خصوص تابع يك سياست مشخص شده اى بوده و مى توان پتانسيل فوق را بدون آيا .دور مى باشند 

اين كه اثرات جانبى خاصى را به دنبال داشته باشد در اختيار كاربران قرار داد؟ از لحاظ امنيتى ،امكان 

زم در بدون بررسى ال) سرويس گيرنده و يا سرويس دهنده ( اجراى هر برنامه جديد بر روى هر كامپيوتر 

.خصوص امنيت برنامه ، تهديدى جدى در هر شبكه كامپيوترى محسوب مى گردد 

آيا كاربران شبكه با يك مشكل خاص كوچك كه مى تواند براى دقايقى شبكه و سرويس هاى آن را غير 

فعال نمايد ، كنار مى آيند و يا مى بايست شبكه تحت هر شرايطى به منظور ارائه خدمات و سرويس ها ، 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


29WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

فعال و امكان دستيابى به آن وجود داشته باشد ؟ آيا به سرويس دهندگان كالستر شده اى به منظور در 

دسترس بودن دائم شبكه ، نياز مى باشد ؟ آيا كاربران در زمان غيرفعال بودن شبكه ، چيزى را از دست 

ط به ايجاد زيرساخت خواهند داد ؟ آيا يك سازمان توان مالى الزم در خصوص پرداخت هزينه هاى مربو

مى توان توپولوژى هاى اضافه اى را در شبكه "الزم براى فعال بودن دائمى شبكه را دارا مى باشد ؟ مثال

پيش بينى تا بتوان از آنان براى پيشگيرى از بروز اشكال در يك نقطه و غير فعال شدن شبكه ، استفاده 

به همراه نرم افزارى مربوطه ، مى توان از امروزه با بكارگيرى تجهيزات خاص سخت افزارى. گردد

راهكارهاى متعددى به منظور انتقال داده هاى ارزشمند در يك سازمان و حفاظت از آنان در صورت بروز 

. اشكال ، استفاده نمود

در صورتى كه قصد ارتقاء شبكه موجود وجود داشته باشد ، آيا مى توان از پروتكل هاى فعلى استفاده كرد و 

مى بايست به يك استاندارد جديد در ارتباط با پروتكل ها ، سوئيچ نمود ؟ در صورتى كه يك شبكه جديد يا 

طراحى مى گردد ، چه عواملى مى تواند در خصوص انتخاب پروتكل شبكه ، تاثير گذار باشد ؟ اترنت ، 

است كه بر روى ، متداولترين پروتكلى TCP/IPو ) LAN( متداولترين تكنولوژى شبكه ها ى محلى 

در برخى موارد ممكن است الزم باشد كه ساير تكنولوژى هاى موجود نيز بررسى و . اترنت ، اجراء مى گردد 

.در رابطه با استفاده از آنان ، تصميم گيرى گردد

استفاده كنندگان شبكه چه افرادى هستند ؟ 

ده كنندگان چيست ؟ هدف از سوال فوق، ما نمى گوئيم كه نام استفا. اين سوال به نظر خيلى ساده مى آيد
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طراحان شبكه هاى كامپيوترى . آشنائى با نوع عملكرد شغلى و حوزه وظايف هر يك از كاربران شبكه است 

نيازمند تامين الگوها و خواسته ها متناسب با ماهيت عملياتى هر يك از بخش هاى يك سازمان بوده تا 

زماندهى نموده و پهناى باند مناسب براى هر يك از بخش هاى بتوانند سرويس دهندگان را به درستى سا

در اكثر سازمان ها ، بخش عمده ترافيك شبكه "مثال. فوق را تامين و آن را در طرح شبكه ، لحاظ نمايند 

بنابراين در چنين مواردى الزم است امكانات الزم در خصوص مبادله داده . مربوط به واحد مهندسى است 

. هائى به درستى پيش بينى شود در چنين واحد

شبكه مورد نظر مى بايست چه نوع سرويس ها و خدماتى را ارائه نمايد ؟ 

مهمترين وظيفه يك شبكه ، حمايت از نرم افزارهائى است كه امكان استفاده از آنان براى چندين كاربر ، 

در اين رابطه الزم است در ابتدا ليستى از انواع نرم افزارهائى كه در حال حاضر استفاده . وجود داشته باشد

. استفاده از آنان را نموده اند، تهيه گرددمى گردد و همچنين ليستى از نرم افزارهائى را كه كاربران تقاضاى 

هر برنامه داراى يك فايل توضيحات كمكى است كه در آن به مسائل متفاوتى از جمله رويكردهاى امنيتى ، 

و FTP ،telnetنرم افزارهاى عمومى شبكه در حال حاضر ) . در صورت وجود ( اشاره مى گردد 

برخى از . تى در ارتباط با هر يك از آنان نيز ارائه شده است مرورگرهاى وب بوده كه نسخه هاى خاص امني

اين نوع نرم افزارها داراى نسخه هائى مى باشند كه همزمان با نصب ، حفره ها و روزنه هاى متعددى را 

صرفنظر از اين كه چه نرم افزارهائى براى استفاده در شبكه انتخاب مى . برروى شبكه ايجاد مى نمايند 

: بايست به دو نكته مهم در اين رابطه توجه گردد گردد ، مى 
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آيا برنامه ايمن و مطمئن مى باشد؟ اكثر برنامه ها در حال حاضر داراى نسخه هائى ايمن بوده و يا مى توان 

به منظور كمك در جهت كاهش احتمال بكارگيرى نادرست ، Proxyآنان را به همراه يك سرويس دهنده 

، يكى از عناصر اصلى و مهم در فايروال ها بوده و الزم است به Proxyدگان سرويس دهن.استفاده نمود

حتى شركت هاى بزرگ نيز در معرض تهديد و آسيب بوده و هر . نقش و جايگاه آنان بيشتر توجه گردد

سازمان مى بايست داراى كارشناسانى ماهر به منظور پيشگيرى و برخورد با مشكالت امنيتى خاص در 

.شبكه باشد 

برخى . دارد؟ هر كاربر داراى نرم افزار مورد عالقه خود مى باشد Overlapآيا يك برنامه با برنامه ديگر 

در زمان . افراد يك واژه پرداز را دوست دارند و عده اى ديگر به واژه پردازه ديگرى عالقه مند مى باشند

از يك محصول خاص بمظور تامين استفاده از چنين نرم افزارهائى الزم است حتى المقدور سعى گردد

فراموش نكنيم كه پشتيبانى چندين برنامه كه عمليات مشابه و . خواسته تمامى كاربران ،استفاده گردد

يكسانى را انجام مى دهند هم سرمايه هاى مالى را هدر خواهد داد و هم مى تواند سردرگمى ، تلف شدن 

توسط گروه مديريت و پشتيبان شبكه را به دنبال زمان و بروز مشكالت مختلف در جهت مديريت آنان

.داشته باشد 

هر برنامه و يا سرويس جديدى را كه قصد نصب و فعال شدن آن را در شبكه داشته باشيم ، مى بايست در 

برنامه هاى جديد مى . ابتدا بررسى و در ادامه متناسب با سياست ها و شرايط موجود ، پيكربندى نمود 

ر اين حقيقت باشند كه چرا به وجود آنان نياز مى باشد؟ در صورتى كه يك برنامه موجود بايست منطبق ب
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مى تواند به منظور تحقق اهداف خاصى استفاده گردد ، چرا به برنامه اى ديگر نياز مى باشد ؟ آيا عدم 

يد مى رويم ؟ كارائى برنامه قديمى بررسى و بر اساس نتايج به دست آمده به سراغ تهيه يك نرم افزار جد

همواره الزم است برنامه جديد بررسى تا اطمينان الزم در خصوص تامين خواسته ها توسط آن حاصل 

آيا اين نوع برنامه ها بر روى شبكه : اين موضوع در رابطه با برنامه هاى قديمى نيز صدق خواهد كرد.گردد

كرد؟جديد و يا شبكه موجود كه قصد ارتقاء آن را داريم ، كار خواهند

آيا استفاده از شبكه ، مانيتور مى گردد؟ آيا به كاربران شبكه اجازه داده مى شود كه اكثر وقت خود را در 

طى روز به استفاده از اينترنت و يا ارسال و يا دريافت نامه هاى الكترونيكى شخصى ، صرف نمايند ؟ تعداد 

ى كاربردهاى شخصى را با لحاط نمودن سياست زيادى از سازمان ها و موسسات امكان استفاده از تلفن برا

آيا در زمان تعريف آدرس الكترونيكى كاربران ، راهكارى . هاى خاصى در اختيار كاركنان خود قرار مى دهند

مناسب در اين خصوص انتخاب و به آنان اعالم شده است ؟ آيا پيشگيرى الزم به منظور دستيابى به سايت 

شغلى پرسنل ندارند ، پيش بينى شده است ؟هائى كه ارتباطى با عملكرد 

براى هر يك از لينك هاى شبكه به چه درجه اى از اطمينان نياز است ؟

از كار افتادن شبكه و غير فعال شدن سرويس هاى آن تا چه ميزان قابل قبول است ؟ شايد اكثر كاربران در 

عناصر . شرايطى فعال و در دسترس باشد پاسخ زمان صفر را مطرح نموده و تمايل دارند كه شبكه تحت هر 

مهم در شبكه ، نظير سرويس دهندگان فايل داراى استعداد الزم براى پذيرش اشكاالت و بروز خطاء مى 

جداگانه متصل مى upsدر سرويس دهندگان بزرگ ، از دو منبع تغذيه متفاوت كه هر كدام به يك . باشند 
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به منظور اطمينان از صحت ارائه اطالعات در رابطه با Raidهاى گردند ، استفاده مى شود و از فن آورى 

در صورتى كه دو بخش . حوادثى كه ممكن است باعث از كار افتادن يك ديسك گردد ، استفاده مى شود

خاص با يكديگر مرتبط شده باشند و الزم است كه ) لينك ( متفاوت يك سازمان از طريق يك خط ارتباطى 

آنان بصورت تمام وقت برقرار باشد، مى بايست برنامه ريزى الزم در خصوص ايجاد همواره ارتباط بين

در چنين مواردى ، مى بايست هزينه تامين ). Backupلينك (چندين لينك بين دو سايت ، صورت پذيرد 

اده در صورتى كه از چندين لينك براى ارتباط با سايت هاى راه دور استف. لينك اضافه نيز پيش بينى گردد

بديهى است در صورت بروز اشكال در . مى شود ، مى توان از مسيرهاى مختلفى بدين منظور استفاده نمود 

در اين رابطه الزم است به موارد . يكى از لينك هاى موجود، مى توان از ساير مسير ها استفاده به عمل آورد 

:زير نيز توجه گردد 

 VPN)Virtual Privateسايت ها ، استفاده از عالوه بر در نظر گرفتن خطوط اختصاصى بين 

Networking ( مهمترين مزيت . ، نيز روشى متداول به منظور اتصال به سايت هاى راه دور، مى باشد

روش فوق، ارزان بودن آن نسبت به يك لينك اختصاصى با توجه به استفاده از زيرساخت اينترنت براى 

به شبكه سازمان خود دستيابى داشته VPNتوانند با استفاده از يك كاربران موبايل مى . مبادله داده است 

و نيز ( در چنين مواردى الزم است سايت راه دور ) . در زمان حركت از يك نقطه به نقطه اى ديگر ( باشند 

استفاده نموده تا اگر يكى از آنان با مشكل روبرو گرديد ، امكان استفاده از ISP، از دو ) سايت اصلى 

.نترنت از طريق يك اتصال ديگر ، وجود داشته باشد اي
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فن آورى ديگرى كه مى توان از آن به منظور ارائه يك اليه اضافه به منظور در دسترس بودن شبكه استفاده 

 SAN:Storage( نمود ، دستيابى با سرعت باال به دستگاههاى ذخيره سازى و شبكه ذخيره سازى 

Area Network ( است .SANبكه اى است كه از ، شLANدستگاههاى "جدا بوده و شامل صرفا

با توجه به اين كه پهناى باند . ذخيره سازى و سرويس دهندگان الزم براى دستيابى به دستگاه ها است 

به اشتراك گذاشته نمى شود ، چندين سرويس دهنده قادر به دستيابى LANشبكه با كاربران شبكه محلى 

ساير سرويس دهندگان مى توانند بگونه اى پيكربندى . محيط ذخيره سازى مشابه و يكسانى ، خواهند بود

و يا برخى فن آورى RAIDدر اين رابطه مى توان از . گردند كه امكان دستيابى به داده را فراهم نمايند 

.گر مرتبط با دستگاه هاى ذخيره سازى نيز استفاده نمودهاى دي
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:انواع شبكه 

:شبكه شخصي-1

اي ارتباط بين دستگاههاي مختلف رايانهاي است براي برقرارييك شبكه رايانه (PAN)شبكهء شخصي

تعلق به اين دستگاهها ممكن است م. شودبه يك نفر ميكه محدود) مانند تلفن، دستيار شخصي ديجيتالي(

.شوددسترسي به اين نوع شبكه عموماً به چند متر محدود مي .شخص مورد نظر باشد يا نباشد

تواند براي ارتباط بين چندين وسيله با يكديگر و يا اتصال به يك شبكه سطح باالترميء شخصييك شبكه

.و اينترنت بكار رود

باشند و از سيم و با استانداردهاي (Bus)هايي ممكن است داراي همبندي نوع گذرگاهيچنين شبكه

USB وFirewire سيم هاي بيسيم هستند و از طريق فناوريها بيشبكهنوعي ديگر از اين. كار كنند

.كنندو بلوتوث ارتباط برقرار مي (IrDA)قرمزاي مادونمانند ارتباط داده

و با نام عمومي پيكونت- كند استفاده مي Bluetoothفناوريعنوان مثال يك شبكهء شخصي كه ازبه

(piconent) گردد كه در يك رابطهء فرادستدستگاه فعال تشكيل مي8از - شود مينيز خوانده -

255تواند تا اين تعداد مي Parkedدر حالت(گيرند با يكديگر قرار مي (master-slave)فرودست

فرودست با دستگاه ن فرادست و ساير ابزارها به عنوانعنوااولين دستگاه در پيكونت به). دستگاه باشد
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آل اين برد البته در شرايط ايدهمتر برد دارد،10يك پيكونت معموالً در حدود . فرادست ارتباط دارند

.متر نيز برسد100تواند تا مي

:شبكه محلي-2

مثل يك دفتر كار يا خانه محدوده محلي، اي است كه يكيك شبكه رايانه (LAN)محلئمحدودهٔشبكه

يا،  (PAN)شخصيها همچون شبكهشبكه با ديگر شبكهاين اختالفي است كه اين. دهدرا پوشش مي

هاWANها معموالً ازLAN .دارد (WAN)شبكه گستردهيا، (MAN)شبكه محدوده كالنشهر

.سريعترند

تاريخچه

توسط شركت ديتاپوينت با هدف بوجود يالديم1977نت، درسال معروف يعني آرك LANترينقديمي

سازي براي دسترسي به فضاي ذخيره2200ديتاپوينت مدل ٔآوردن ارتباطي ميان چندين دستگاه رايانه

.اي اختصاصي بودنت فناوريهاي محلي اوليه، آركمانند تمامي شبكه .مشتركي بين آنها بوجود آمد

استانداردهايهاي مختلف و متنوع با بوجود آمدن سريدر فناوريسازي اي براي همگونايايآيتالشهاي

IEEE 802 ت: دارداكنون دو نوع فناوري سيمي براي شبكه محلي وجودهم. نتيجه دادرنتا

(Ethernet) و حلقه عالمتي(Token ring). اين شبكه نيز با سيمبئهمچنين امروزه گونه

.وجود داردفاي براي كاربران سيار-ري وايو نام تجا IEEE 802.11xاستاندارد
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سازوكار فيزيكي

در اين حالت يك . شوندها به يك هاب يا يك سوئيچ متصل ميرايانهرود معموالًهنگامي كه اترنت بكار مي

پروتكل درخت پوشا اغلب براي نگهداري يك شبكه با. گرددها برقرار ميفيزيكي سيگنالساز و كار انتقال

.رودميو بويژه نوع اترنت آن بكار LANبا يك (loop free)دون حلقههمبندي ب

. ابتدايي انتقال فيزيكي استفاده نمايندتوانند از سازوكارمي TCP/IPتعدادي قراردادهاي شبكه از جمله

پي است تا اينكه آنها بصورت ثابت پوياي نشاني آيبهترين راه حل جهت تنظيم DHCPدر اين حالت

.گردندتنظيم 

همچنين يك مسيرياب. گسترده را تشكيل دهندٔتواند يك شبكههاي محلي ميپيوسته شبكهاتصاالت بهم

.هاي محلي به يكديگر به كار گرفته شودبراي اتصال شبكه

:شبكه كالنشهري-3

مانند بزرگي هستند كه معموالً گستره وسيعي ايهاي رايانهها شبكهMANشبكه محدوده كالنشهري يا

گونه شبكه معموالً از اتصاالت فيبر نوري براي پيوند دادن در اين. دهندشهر يا دانشگاه را پوشش مي

.كنندمياستفاده

از بهم پيوستن چندين شبكهداشته باشد كه MANتواند يكبراي نمونه يك دانشگاه يا دانشكده مي

خود  MANآنها از طريق شبكه. باشددر مساحتي در حدود چندين هكتار تشكيل شده (LAN)محلي
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به ساير دانشگاهها و اينترنت دسترسي  (WAN)توانند با بهره گيري از يك شبكه محدوده گستردهمي

.داشته باشند

، يا مياناي(ATM)زماناند از حالت ارسال ناهمكه براي اين منظور بكار ميروند عبارتهابرخي از فناوري

هاي قديمي فناورياين .(SMDS)اي چندمگابيتي كليددار، و خدمات داده(FDDI)انتشار فيبري داده

 gigabit)گيگابيتهايي با فناوري بر مبناي اترنتMANدر حال تغيير هستند و قرار است

ethernet) جانشين آنها گردد.

:شبكه گسترده-4

Wide area network

جغرافيايي نسبتاً بزرگي مانند يك استان يا ٔمحدودهاي است كهرايانهيك شبكه (WAN)گستردهٔشبكه

از همين ديدگاه، اين شبكه با شبكه. دهدتري را پوشش ميهاي جغرافيايي گستردهمحدودهايالت و حتي

جهان، اينترنت ٔگستردهٔترين شبكهمعروف. كندمحلي فرق ميشخصي، يا شبكه محدوده كالنشهر، يا شبكه

.است

شوند، كه به اين وسيله كاربران و ميهاي محلي استفادهگسترده براي ارتباط بين شبكههاي شبكه

.هايي در جاي ديگر اتصال پيدا كنندرايانهتوانند به كاربران وهايي در يك مكان ميرايانه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


39WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

ي باشند، باقاند و خصوصي ميسازمان و يا شركتي خاص طراحي شدهها انحصاراً برايWANبسياري از

يك  LANاند تا از طريق شبكهايجاد شده (ISP)خدمات اينترنتٔارائه كنندههاياغلب توسط شركت

.نمايندجهاني اينترنت را ارائهٔبتوانند به آنها خدمات اتصال به شبكهسازمان

.شوندمياي ساختههاي گسترده اغلب توسط خطوط اجارهشبكه

. انتقال فيزيكي استفاده نمايندتوانند از مكانيسم ابتداييمي TCP/IPتعدادي قرارداد شبكه از جمله

هاي توانند براي شبكهمي frame relayزمان وغيرهم، يا حالت انتقال25هاي ديگر شامل اكس پروتكل

.گسترده بكار روند

اي ارهاجخصوصي از خطوطٔپرسرعت، نياز به يك شبكهٔگستردهٔفراهم شدن اينترنت در يك شبكهپس از

. گردداز پيش احساس ميخواهند مكانهايشان را به هم وصل كنند، بيشتحت مالكيت سازمانهايي كه مي

 (Encryption)فناوري رمزگردانيشود كهدر اين حالت اغلب از يك شبكه خصوصي مجازي استفاده مي

.گرددن استفاده ميروند در آسازمان بكار مئهايي كه براي تضمين امنيت شبكهو ساير فناوري
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5-Wireless LAN :

كه از امواج راديويي براي جابجايي يك شبكه محدوده محلي بي سيم است WLANبي سيم يا LANيك

شكل بي سيم است، تا يك اتصال شبكه به تمام كاربران ارتباط نهايي با كاربران به: گيردها كمك ميداده

.گيرندستون فقرات اصلي اين نوع شبكه معموالً از كابلها بهره مي. نمايددر يك ساختمان يا محوطه ارائه

بازار آن براي  .سيم به شكل مهمي از اتصال در بسياري از مكانهاي بازرگاني درآيدبئآيد شبكهميبنظر

ازار پيش بيني نموده ب Frost and Sullivanبنياد. رشد هنوز نياز به اطمينان از سود اين فناوري دارد

تاكنون . ميليارد دالر برسد20051.6در سال ميليارد دالر بوده19980.3سيم كه در سال بئشبكه

در مورد . انبارها، فروشگاهها و اخيرا در برخي مدارس نصب گرديده استسيم بصورت اوليه درهاي بيشبكه

كاربرد دهاي آموزشي و دفاتر شركتيشود اين فناوري در مراكز بهداشتي، بنياپيش بيني ميبازارهاي بزرگ

نيز مكانهاي بسيار خوبي ها، اماكن عمومي و دفاتر جنبيهاي بازرگاني، همايشگاهدر محيط. داشته باشد

.هستند WLANبراي

كابلي در مكانهايي كه امكان  (LAN)هاي محدوده محليبراي شبكهعنوان جايگزينيسيم بهبئشبكه

جاهايي مثل ساختمانها يا مدارس محافظت شده . رودممكن است، بكار ميكابل كشي مشكل يا غير

 access)سيم ارزان است، زيرا آنها تنها شامل نصب نقاط تماسهاي بيشبكههزينه نصب. قديمي

point) شبكه ريشهو(backbone) شودميشوند، آخرين بخش شبكه بصورت بيسيم ارائهمي!

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


41WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

اختصاصي، بجز اواخر دهه ) هايپروتكل(هاي ويژه صنعتي و قرادادهاي لهاي قديمي شامل راه حتوسعه

 IEE 802.11شوند، بويژه نگارشهاي متفاوت ازمي، اينها تماما با استانداردهاي جديد تعويض1990

(Wi-Fi) و) كنيدتعاريف متفاوت را نگاهHomeRF ( 2خطوطMbit/s  كه براي كاربري خانگي

، كمتر HIPERLANگيگاهرتزي، 5هاي ATMفناوري جايگزين شبيه بهيك). بودنددرنظر گرفته شده 

.به عوامل سياسي و بازاريموفق بنظر رسيد، بنا

و  (ad-hoc)يا موردي (peer-to-peer)نقطهنقطه به: دو نوع از انواع ممكن زيربنايي وجود دارد

.شودگفته ميايحالتي كه به آن اصطالحĤ حالت شالوده

مستقيما با يكديگر ارتباط برقرار سيم است تااين حالت يك روش براي دستگاههاي بي: قطه به نقطهن

ها بترتيب با دهد تا در فاصلهرا دستگاههاي بيسيم ميعمليات در حالت موردي و موقتي اين امكان. نمايند

.نده مركزي باشدبدون اينكه نياز به يك نقطه تماس هماهنگ كنيكديگر ارتباط داشته باشند

سيمي  (Ethernet)در اين حالت شبكه بيسيم توسط پلهايي به شبكه اترنت :ايحالت شالوده

 .كندسيم پشتيباني ميبئاي همچنين از نقطه مركزي اتصال براي مشتريان شبكهشالودهحالت. پيونددمي

كند، خدمات ميسيم ارائهبئبكهعنوان ايستگاه مركزي شيك نقط تماس بي سيم در اين حالت براي كه به

.باشدمورد نياز مي

.در ادامه در مورد انواع اين شبكه بيشتر صحبت خواهيم نمود 
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 :سيمبي-6

به طور كلي يك روش بي سيم . باشد بي سيم ميدر لغت به معناي تلگراف بي سيم و يا مخابره با تلگراف

اين . شودتنهاي فرستنده و گيرنده در مبدأ و مقصد استفاده ميآندر اين روش از. براي تبادل اطالعات است

كيلومتر بوده و در صورت استفاده از5تا 2برد مفيد اين آنتنها بين . روي هم باشندآنتنها بايد رو در

مطلوب بوده اما ها اين روشاز نظر سرعت انتقال داده. كيلومتر هم قابل افزايش است20تقويت كننده تا 

.بااليي برخوردار نيستارتباط مستقيم با اوضاع جوي و آب و هوايي از ضريب اطمينانبدليل
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:آشنايي با انواع خطوط اتصال به اينترنت

Dataنرخ انتقال . منظور از اين خطوط همان خطوط تلفني معمولي مي باشد: خطوط آنالوگ معمولي

استفاده از اين خطوط براي اتصال به اينترنت در . مي باشد33.6Kb/sتوسط اين خطوط حداكثر 

. كشورمان بسيار رايج مي باشد

T1 :بر روي هر خط . نام خطوط مخابراتي مخصوصي است كه در آمريكا و كانادا ارائه مي شودT1 تعداد

. شدپهناي باند با1.5MB/sمي تواند حامل T1هر خط . خط تلفن معمولي شبيه سازي مي شود24

E1 :بر روي هر خط . نام خطوط مخابراتي مخصوصي است كه در اروپا و همچنين ايران ارائه مي شودE1

پهناي باند 2MB/sمي تواند حامل E1هر خط . خط تلفن معمولي شبيه سازي مي شود30تعداد 

مي 56Kb/sجهت مودمهاي ارائه شده در ايران حداكثرتوسط اين خطوطDataنرخ انتقال .باشد

كه البته در صورت فراهم نمودن مودمهاي سريعتر كاربر ميتواند برابر سرعت مودم خود ديتا را دريافت .باشد

.نمايد

.مشخصه اين سيستم پيش شماره متفاوت آنها نسبت به خطوط عادي ميباشد

ISDN : اساس طراحي تكنولوژيISDN شبكه ميالدي باز ميگردد كه بر اساس يك 80به اواسط دهه

در حقيقت تالشي براي جايگزيني سيستم تلفني آنالوگ با ديجيتال بود .كامال ديجيتال پي ريزي شده است 

به اين معني كه انتقال صوت . كه عالوه بر داده هاي صوتي ، داده هاي ديجيتال را به خوبي پشتيباني كند
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ابتدا به داده ها ي ديجيتال تبديل در اين سيستم صوت. در اين نوع شبكه ها به صورت ديجيتال مي باشد 

. شده و سپس انتقال مي يابد 

ISDN به دو شاخه اصلي تقسيم مي شود .N-ISDN وB-ISDN .B-Isdn بر تكنولوژيATM

هاي جهان از BACKBONEاستوار است كه شبكه اي با پهناي باند باال براي انتقال داده مي باشد كه اكثر 

) . از جمله شبكه ديتا ايران ( اين نوع شبكه براي انتقال داده استفاده مي كنند 

. با پهناي باند پايين است كه براي استفاده هاي شخصي طراحي شده است ISDNيا B-ISDNنوع ديگر 

لفن خصوصي براي ارتباط مراكز تPRIنوع . PRIو BRI. دو استاندارد مهم وجود داردN-ISDNدر 

)PBX ( ها با مراكز تلفن محلي طراحي شده است .E1 يكي از زير مجموعه هايPRI است كه امروزه

-D( و يك كانال براي سيگنالينگ ) B-Channel(شامل سي كانال حامل E1. استفاده زيادي دارد 

Channel ( 64ميباشد كه هر كدامKbps پهناي باند دارند .

ها با شبكه ISPها براي ارتباط PRI ISDNدي و با توجه به گسترش ايتنرنت ، از ميال94بعد از سال 

PSTNهمچنانكه در ايران نيز . استفاده شد كه باعث باال رفتن تقاضا براي اين سرويس شدISP هايي كه

. ارايه مي كنند روز به روز در حال گسترش است E1خدمات خود را با خطوط 

كه براي كاربران نهايي طراحي شده ) نوعي كه در كيش از آن استفاده شده ( تاسISDN ،BRIنوع ديگر 

را در 16kbpsو يك كانال براي سيگنالينگ با پهناي باند 64Kbpsاين استاندارد دو كانال حامل . است

ميالدي كه اينترنت كاربران مخصوصي 80اين پهناي باند در اواسط دهه .اختيار مشترك قرار مي دهد 
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به وجود نيامده بود ، مورد .... و HTTP  ،MultiMedia  ،Voipت و سرويسهاي امروزي همچون داش

وتي با فن نيز وجود يك ارتباط كامال ديجيتال چندان تفنياز نبود همچنين براي مشتركين عادي تل

ي براي اين سرويس از سوي فهزينه هاي اضافلي نداشت و به همين جهت صرفعسيستمهاي آنالوگ 

بود كه 90تنها در اوايل دهه . اربران بي دليل بود و به همين جهت اين تكنولوژي استقبال چنداني نشد ك

نيز با وجود تكنولوژيهايي با 95پس از سال . تند فزايش يافاISDNبراي مدت كوتاهي مشتركين 

ت فرا براي دريا640Kb/sت و فبراي دريا8Mb/sكه سرعتي حدودADSLسرعتهاي بسيار باالتر مانند 

. از سوي كاربران عاقالنه نبودISDNدر اختيار مشتركين قرار ميدهد، انتخاب ISDNبا هزينه كمتر از 

تكنولوژي بود كه در زماني به وجود آمد كه نيازي به آن نبود و ISDN BRIدر حقيقت مي توان گفت كه

ري كه سرعت باالتر و قيمت بيشتر داشتند زماني كه به آن نياز احساس مي شد ، با تكنولوژيهاي جديد ت

. جايگزين شده بود 

Leased Line ياDigital Subscriber Line ياDSL : خطي است كه بصورت نقطه به نقطه دو

اين خط داراي سرعت . اده مي شودفاستDataمحل را به يكديگر متصل مي كند كه از آن براي تبادل 

بايد مودمهاي مخصوصي Leasedكته قابل توجه اين كه در دو سر خط ن. استDataبااليي براي انتقال 

. قرار داد

بوده با اين DSLهمانند خطوط : ADSLيا Asynchronous Digital Subscriber Lineخط 

.اوت كه سرعت انتقال اطالعات آن بيشتر استفت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


46WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

Wireless :رستنده و گيرنده در فنتنهاي در اين روش از آ. يك روش بي سيم براي تبادل اطالعات است

5تا 2برد مفيد اين آنتنها بين . اين آنتنها بايد رو در روي هم باشند. اده مي شودفمبدأ و مقصد است

از نظر سرعت . زايش استفكيلومتر هم قابل ا20اده از تقويت كننده تا فكيلومتر بوده و در صورت است

رتباط مستقيم با اوضاع جوي و آب و هوايي از ضريب اين روش مطلوب بوده اما بدليل اDataانتقال 

. اطمينان بااليي برخوردار نيست

Leased Modem : به مودم هايي گفته مي شود كه در دو طرف خطLeasedاز . قرار مي گيرند

.اشاره كردPatton , Paradyne , WAF , PairGain , Watsonجمله اين مودم ها مي توان به 

: در كشورمان رايج تر بوده و داراي مدلهاي زير استPattonمدل Leasedاز ميان انواع مودم هاي 

1092A)Upto 128Kb/s) , 1088C ( Upto 2Mb/s ( 1088وi (Upto 2Mb/s (

. بيشتر استفاده مي شودBridgeروتر بوده و براي كار / مودم1088iمدل 

ChannelBank : براي تبديل خطوط دستگاهي است كه از آنE1 به خطوط تلفن معمولي و بالعكس

.استفاده مي شود
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:پروتكل ها

براي . فرآيند به اشتراك گذاشتن اطالعات نيازمند ارتباط همزمان شده اي بين كامپيوتر هاي شبكه است

براي هر يك از فعاليت هاي ارتباط شبكه اي، مجموعه اي از دستور العمل ها ايجاد سهولت در اين فرايند، 

يك پروتكل تامين كننده توصيه . هر دستور العمل ارتباطي يك پروتكل يا قرارداد نام دارد. تعريف شده است

هر .هايي براي برقراري ارتباط بين اجزاي نرم افزاري و سخت افزاري در انجام يك فعاليت شبكه اي است

هر مرحله با استفاده از يك پروتكل . فعاليت شبكه اي به چندين مرحله سيستماتيك تفكيك مي شود

اين مراحل بايد با ترتيب يكسان در تمام كامپيوترهاي . منحصر به فرد، يك عمل مشخص را انجام مي دهد

ي شروع شده و به طرف اليه در كامپيوتر مبدا مراحل ارسال داده از اليه باالي. واقع در شبكه انجام شوند

در . در كامپيوتر مقصد مراحل مشابه در جهت معكوس از پايين به باال انجام مي شود. زيرين ادامه مي يابد

كامپيوتر مبدا، پروتكل اطالعات را به قطعات كوچك شكسته، به آن ها آدرس هايي نسبت مي دهند و 

در كامپيوتر مقصد، پروتكل ها داده . ابل آماده مي كنندقطعات حاصله يا بسته ها را براي ارسال از طريق ك

ها را از بسته ها خارج كرده و به كمك نشاني هاي آن ها بخش هاي مختلف اطالعات را با ترتيب صحيح به 

.هم پيوند مي دهند تا اطالعات به صورت اوليه بازيابي شوند

پروتكل هاي مسئول فرآيندهاي ارتباطي مختلف براي جلوگيري از تداخل و يا عمليات ناتمام، الزم است كه 

اين عمل به كمك گروهبندي پروتكل هاي مختلف در يك معماري . به صورت گروهي به كار گرفته شوند

ل هاي گروه بندي شده اليه هاي پروتك. يا پشته پروتكل انجام مي گيردProtocol Stackاليه اي به نام 
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پروتكل مشخصي را براي انجام فعاليت هاي OSIهر اليه در مدل . انطباق دارندOSIبا اليه هاي مدل 

اليه هاي زيرين در پشته پروتكل ها تعيين كننده راهنمايي براي اتصال اجزاي شبكه از . خود بكار مي برد

.توليدكنندگان مختلف به يكديگر است

در پشته پروتكل ها تعيين كننده مشخصه هاي جلسات ارتباطي براي برنامه هاي كاربردي اليه هاي بااليي

متعلق باشند، سه نوع طبقه بندي مي OSIپروتكل ها براساس آن كه به كدام اليه از مدل . مي باشند

روف يا كاربرد معApplicationبه پروتكل هاي OSIپروتكل هاي مربوط به سه اليه بااليي مدل . شوند

تاميين كننده سرويس هاي شبكه در ارتباط بين برنامه هاي Applicationپروتكل هاي اليه . هستند

اين سرويس ها شامل انتقال فايل، چاپ، ارسال پيام و سرويس هاي بانك . كاربردي با يكديگر هستند

يش اطالعات را وظيفه قالب بندي و نماPresentationپروتكل هاي اليه نمايش يا . اطالعاتي هستند

اطالعات مربوط به جريان ترافيك را به Sessionپروتكل هاي اليه جلسه يا . قبل از ارسال بر عهده دارند

.داده ها اضافه مي كنند

معروف هستند، منطبق بر اليه انتقال ) Transparent(پروتكل هاي نوع دوم كه به پروتكل هاي انتقال 

عات مربوط به ارسال بدون خطا يا در واقع تصحيح خطا را به داده ها اين پروتكل ها اطال. هستندOSIمدل 

پروتكل هاي اليه شبكه . بر عهده پروتكل هاي شبكه استOSIوظايف سه اليه زيرين مدل . مي افزايند

Data Linkپروتكل هاي اليه . تاميين كننده فرآيندهاي آدرس دهي و مسيريابي اطالعات هستند

ررسي و كشف خطا را به داده ها اضافه مي كنند و به درخواست هاي ارسال مجدد اطالعات مربوط به ب
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پروتكل هاي اليه فيزيكي تعيين كننده استاندارد هاي ارتباطي در محيط . اطالعات پاسخ مي گويند

.مشخصي هستند

)ه شبكههفت الي(OSIآشنايي با مدل 

انتقال . هر فعاليتي در شبكه مستلزم ارتباط بين نرم افزار و سخت افزار كامپيوتر و اجزاي ديگر شبكه است

اطالعات بين كامپيوترهاي مختلف در شبكه وابسته به انتقال اطالعات بين بخش هاي نرم افزاري و سخت 

تقال اطالعات را مي توان به بخش هاي هر يك از فرايند هاي ان. افزاري درون هر يك از كامپيوتر هاست

هر يك از اين فعاليت هاي كوچك را سيستم عامل براساس دسته اي از قوانين . كوچك تري تقسيم كرد

پروتكل ها تعيين كننده روش كار در ارتباط بين . اين قوانين را پروتكل مي نامند. مشخص انجام مي دهد

بخش هاي نرم افزاري و سخت افزاري توليدكنندگان . تندبخش هاي نرم افزاري و سخت افزاري شبكه هس

براي استاندارد سازي پروتكل هاي ارتباطي، سازمان . مختلف داراي مجموعه پروتكل هاي متفاوتي مي باشند

 Open Systemsيا OSIاقدام به تعيين مدل مرجع 1984در سال ) ISO(استاندارد هاي بين المللي 

Interconnectionل مرجع مد. نمودOSIارائه دهنده چارچوب طراحي محيط هاي شبكه اي است .

در اين مدل، جزئيات بخش هاي نرم افزاري و سخت افزاري براي ايجاد سهولت انتقال اطالعات مطرح شده 

هنگام بررسي فرآيند انتقال . است و در آن كليه فعاليت هاي شبكه اي در هفت اليه مدل سازي مي شود

در . روي هر يك از كامپيوتر ها پياده سازي مي گرددOSIكامپيوتر، مدل هفت اليه اي اطالعات بين دو 

واقع در كامپيوتر OSIتحليل اين فرآيند ها مي توان عمليات انتقال اطالعات را بين اليه هاي متناظر مدل 
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اما . مي نامند) Virtual(اين تجسم از انتقال اطالعات را انتقال مجازي . هاي مبدا و مقصد در نظر گرفت

در كامپيوتر . واقع در يك كامپيوتر انجام مي شودOSIانتقال واقعي اطالعات بين اليه هاي مجاور مدل 

حركت كرده و از آنجا به اليه زيرين مدل OSIمبدا اطالعات از اليه فوقاني به طرف اليه تحتاني مدل 

OSIمقصد اطالعات از اليه هاي زيرين به طرف در كامپيوتر . واقع در كامپيوتر مقصد ارسال مي شوند

از OSIعمل انتقال اطالعات از يك اليه به اليه ديگر در مدل . حركت مي كنندOSIباالترين اليه مدل 

اين واسطه ها تعيين كننده سرويس هايي هستند كه . ها انجام مي شودInterfaceطريق واسطه ها يا 

.مي تواند براي اليه مجاور فراهم آوردOSIهر اليه مدل 

اين اليه تاميين كننده سرويس . استApplicationيا اليه هفت، اليه كاربرد يا OSIباالترين اليه مدل 

.هاي پشتيباني برنامه هاي كاربردي نظير انتقال فايل، دسترسي به بانك اطالعاتي و پست الكترونيكي است

اين اليه تعيين كننده فرمت يا قالب انتقال داده ها بين . استPresentationاليه شش، اليه نمايش يا 

اين اليه در كامپيوتر مبدا داده هايي كه بايد انتقال داده شوند را به يك . كامپيوتر هاي واقع در شبكه است

ه تبديل مي اين اليه در كامپيوتر مقصد اطالعات را از قالب مياني به قالب اولي. قالب مياني تبديل مي كند

.كند

اين اليه بر برقراري اتصال بين دو برنامه كاربردي . استSessionاليه پنجم در اين مدل، اليه جلسه يا 

همچنين تامين كننده همزماني فعاليت هاي كاربر نيز . روي دو كامپيوتر مختلف واقع در شبكه نظارت دارد

.هست
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ول ارسال و دريافت اطالعات و كمك به رفع خطاهاي مسئ) Transmission(اليه چهارم يا اليه انتقال 

هنگامي كه حين يك ارتباط خطايي بروز دهد، اين اليه مسئول تكرار . ايجاد شده در طول ارتباط است

.عمليات ارسال داده است

، مسئول آدرس يا نشاني گذاري پيام ها و تبديل نشاني هاي منطقي به آدرس هاي OSIاليه سوم در مدل 

اين اليه همچنين مسئول مديريت بر مشكالت مربوط به ترافيك شبكه نظير كند شدن . استفيزيكي

.نام داردNetworkاين اليه، اليه شبكه يا . جريان اطالعات است

اين اليه وظيفه دارد تا اطالعات دريافت شده از اليه . استDataLink، اليه پيوند يا OSIاليه دوم مدل 

در كامپيوتر مقصد اين اليه همچنين مسئول . تبديل كند) Frame(قي به نام فريم شبكه را به قالبي منط

.دريافت بدون خطاي اين فريم ها است

اين اليه اطالعات را بصورت جرياني از رشته هاي . استPhysicalاليه زيرين در اين مدل، اليه فيزيكي يا 

ن اليه تعريف كننده ارتباط كابل و كارت شبكه اي. داده اي و بصورت الكترونيكي روي كابل هدايت مي كند

.و همچنين تعيين كننده تكنيك ارسال و دريافت داده ها نيز هست
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اينترنت بعنوان . ، يكي از مهمترين پروتكل هاي استفاده شده در شبكه هاي كامپيوتري است 

پروتكل ، . استفاده مي نمايددستگاه هاي متفاوت 

در مجموعه .است مجموعه قوانين الزم بمنظور قانونمند نمودن نحوه ارتباطات در شبكه هاي كامپيوتري

: همچون در اين بخش مواردي. 

و نحوه استفاده از سوكت براي ايجاد 
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OSIمدل مرجع 

(TCP/IP:

، يكي از مهمترين پروتكل هاي استفاده شده در شبكه هاي كامپيوتري است 

دستگاه هاي متفاوت بزرگترين شبكه موجود ، از پروتكل فوق بمنظور ارتباط

مجموعه قوانين الزم بمنظور قانونمند نمودن نحوه ارتباطات در شبكه هاي كامپيوتري

. مقاالتي كه ارائه خواهد شد به بررسي اين پروتكل خواهيم پرداخت 

و نحوه استفاده از سوكت براي ايجاد TCP/IPفرآيند انتقال اطالعات ، معرفي و تشريح اليه هاي پروتكل 

.، تشريح مي گردد

TCP/IP)(آشنايي با مدل

TCP/IP يكي از مهمترين پروتكل هاي استفاده شده در شبكه هاي كامپيوتري است ،

بزرگترين شبكه موجود ، از پروتكل فوق بمنظور ارتباط

مجموعه قوانين الزم بمنظور قانونمند نمودن نحوه ارتباطات در شبكه هاي كامپيوتري

مقاالتي كه ارائه خواهد شد به بررسي اين پروتكل خواهيم پرداخت 

فرآيند انتقال اطالعات ، معرفي و تشريح اليه هاي پروتكل 

، تشريح مي گرددتمايز در ارتباطات

مقدمه 
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استفاده ، TCP/IPكه هاي كامپيوتري بزرگ و اغلب سيستم هاي عامل موجود از پروتكل امروزه اكثر شب

از . ، امكانات الزم بمنظور ارتباط سيستم هاي غيرمشابه را فراهم مي آوردTCP/IP. مي نمايندو حمايت 

تفاوت ، قابليت اجراء بر روي محيط هاي م: ويژگي هاي مهم پروتكل فوق ، مي توان به مواردي همچون 

از پروتكل فوق، بمنظور دستيابي به اينترنت . ضريب اطمينان باال ،قابليت گسترش و توسعه آن ، اشاره كرد 

پروتكل تنوع. و استفاده از سرويس هاي متنوع آن نظير وب و يا پست الكترونيكي استفاده مي گردد

ا يكديگر، امكان تحقق ارتباط در و ارتباط منطقي و سيستماتيك آنها بTCP/IPدر پشته موجودهاي

، شامل فعاليت فرآيند برقراري يك ارتباط. را با اهداف متفاوت ، فراهم مي نمايدشبكه هاي كامپيوتري

معادل ، مشخص نمودن موقعيت كامپيوتر IPنام كامپيوتر به آدرس تبديل:هاي متعددي نظير 

بمنظور ارسال موفقيت آميز به مقصد مورد نگ داده هامقصد ، بسته بندي اطالعات ، آدرس دهي و روتي

. انجام مي گيردTCP/IPمجموعه پروتكل هاي موجود در پشته نظر ، بوده كه توسط

:TCP/IPمعرفي پروتكل 

TCP/IP 2000، پروتكلي استاندارد براي ارتباط كامپيوترهاي موجود در يك شبكه مبتني بر ويندوز

از طريق برقراري ارتباط. بمنظور ارتباط در شبكه هاي بزرگ استفاده مي گردداز پروتكل فوق،. است

هر يك از پروتكل هاي . ، ميسر مي گرددپروتكل هاي متعددي كه در چهاراليه مجزا سازماندهي شده اند

در . مي باشند )برقراري ارتباط( ، داراي وظيفه اي خاص در اين زمينهTCP/IPدر پشته موجود

زمان ايجاد يك ارتباط ، ممكن است در يك لحظه تعداد زيادي از برنامه ها ، با يكديگر ارتباط برقرار 
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، داراي قابليت تفكيك و تمايز يك برنامه موجود بر روي يك كامپيوتر با ساير برنامه ها TCP/IP.نمايند

برنامه متناظر موجود بر روي كامپيوتر ديگر ا برايبوده و پس از دريافت داده ها از يك برنامه ، آنها ر

با فرآيند از محلي به محل ديگر ،TCP/IPتوسط پروتكل ارسال دادهنحوه. مي نمايدارسال

. است ارسال يك نامه از شهري به شهر، قابل مقايسه

برنامه . ر مبدا آغاز مي گردد ، با فعال شدن يك برنامه بر روي كامپيوتTCP/IPبرقراري ارتباط مبتني بر 

فوق ،داده هاي مورد نظر جهت ارسال را بگونه اي آماده و فرمت مي نمايد كه براي كامپيوتر مقصد قابل 

در ) . مشابه نوشتن نامه با زباني كه دريافت كننده ، قادر به مطالعه آن باشد. ( خواندن و استفاده باشند

مشابه آدرس گيرنده كه بر روي يك ( ه هاي مربوطه اضافه مي گردد آدرس كامپيوتر مقصد ، به دادادامه

براي تائيد درخواستي( پس از انجام عمليات فوق ، داده بهمراه اطالعات اضافي ) . نامه مشخص مي گردد

عمليات فوق ، ارتباطي . تا به مقصد مورد نظر برسد، در طول شبكه بحركت درآمده)دريافت در مقصد 

انتقال شبكه بمنظور انتقال اطالعات نداشته ، و تحقق عمليات فوق با رويكردي مستقل نسبت به به محيط 

.محيط انتقال ، انجام خواهد شد 

:TCP/IPاليه هاي پروتكل 

TCP/IPاز پروتكل هاي را سازماندهي و در اين راستا، فرآيندهاي الزم بمنظور برقراري ارتباط

بمنظور افزايش كارآئي در تحقق فرآيند هاي مورد نظر، . تفاده مي گردداسTCP/IPمتعددي در پشته 

اطالعات مربوط به آدرس دهي در انتها قرار گرفته و . پروتكل ها در اليه هاي متفاوتي، سازماندهي شده اند 
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،در اين راستا. بدين ترتيب كامپيوترهاي موجود در شبكه قادر به بررسي آن با سرعت مطلوب خواهند بود

باز نمودن بسته اطالعاتي و انجام كامپيوتري كه بعنوان كامپيوتر مقصد معرفي شده است ، امكان"صرفا

، از يك مدل ارتباطي چهار اليه بمنظور ارسال TCP/IP. پردازش هاي الزم بر روي آن را دارا خواهد بود

و Application ,Transport ,Internet: اطالعات از محلي به محل ديگر استفاده مي نمايد

NetworkInterface اليه هاي موجود در پروتكل ،TCP/IPپروتكل هاي هر يك از.مي باشند

. قرار مي گيرند، با توجه به رسالت خود ، در يكي از اليه هاي فوق،TCP/IPپشته وابسته به

Applicationاليه 

تمامي برنامه و ابزارهاي كاربردي در اين .است TCP/IP، باالترين اليه در پشته Applicationاليه 

پروتكل هاي موجود در اين اليه . قادر به دستتيابي به شبكه خواهند بودبا استفاده از اليه فوق،،اليه

پروتكل ها دو نمونه از FTPو HTTP. بمنظور فرمت دهي و مبادله اطالعات كاربران استفاده مي گردند 

.مي باشند ين اليهي موجود در ا
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از پروتكل فوق ، بمنظور ارسال فايل . )HTTP)Hypertext Transfer Protocolپروتكل •

.هاي صفحات وب مربوط به وب ، استفاده مي گردد 

از پروتكل فوق براي ارسال و دريافت فايل،. )FTP)File Transfer Protocolپروتكل •

. استفاده مي گردد 

Transportاليه 

، قابليت ايجاد نظم و ترتيب و تضمين ارتباط بين كامپيوترها و ارسال داده به اليه "حمل "اليه 

Application )اليه فوق ، . را بر عهده دارد) اليه پايين خود( و يا اليه اينترنت ) اليه باالي خود

اين اليه . مي نمايدمشخصهمچنين مشخصه منحصربفردي از برنامه اي كه داده را عرضه نموده است ،

. داراي دو پروتكل اساسي است كه نحوه توزيع داده را كنترل مي نمايند

•TCP)Transmission Control Protocol( . توزيع پروتكل فوق ، مسئول تضمين صحت

.اطالعات است 

•UDP)UserDatagram Protocol( . پروتكل فوق ، امكان عرضه سريع اطالعات بدون

.مسئوليتي در رابطه با تضمين صحت توزيع اطالعات را برعهده دارد پذيرفتن 

اليه اينترنت 

اليه فوق ، شامل چهار . ، است، مسئول آدرس دهي ، بسته بندي و روتينگ داده ها"اينترنت"اليه 
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: پروتكل اساسي است 

•IP)Internet Protocol( . پروتكل فوق ، مسئول آدرسي داده ها بمنظور ارسال به مقصد

. مورد نظر است 

•ARP)Address ResoulationProtocol( . پروتكل فوق ، مسئول مشخص نمودن آدرس

MAC)MediaAccess Control(آداپتور شبكه بر روي كامپيوتر مقصد است.

•ICMP)Internet Control Message Protocol( .وتكل فوق ، مسئول ارائه توابع پر

.اطالعات است صحيحعيب يابي و گزارش خطاء در صورت عدم توزيع

•IGMP)Internet GroupManagemantProtocol( . پروتكل فوق ، مسئول مديريت

Multicasting درTCP/IPرا برعهده دارد.

Network Interfaceاليه 

مسئول استقرار داده بر روي محيط انتقال شبكه و دريافت داده از محيط انتقال ، "اينترفيس شبكه "اليه 

كارت . اليه فوق ، شامل دستگاه هاي فيزيكي نظير كابل شبكه و آداپتورهاي شبكه است . شبكه است 

بوده ) B5-50-04-22-D4-66: نظير ( داراي يك عدد دوازده رقمي مبناي شانزده) آداپتور( شبكه 

، شامل پروتكل هاي مبتني بر نرم افزار "اينترفيس شبكه "اليه . ، ناميده مي شودMACرس آدكه

 ATM)Asynchronous Transferو Ethernetپروتكل هاي. اليه هاي قبل ، نمي باشدمشابه
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Mode( داده پروتكل هاي فوق ، نحوه ارسال . ، نمونه هائي از پروتكل هاي موجود در اين اليه مي باشند

. در شبكه را مشخص مي نمايند

مشخص نمودن برنامه ها 

زمانيكه چندين . در شبكه هاي كامپيوتري ، برنامه ها ي متعددي در يك زمان با يكديگر مرتبط مي گردند

روشي بمنظور تمايز يك برنامه از ، مي بايست ازTCP/IPبرنامه بر روي يك كامپيوتر فعال مي گردند ، 

بمنظور مشخص نمودن يك برنامه )Socket( بدين منظور ، از يك سوكت . استفاده نمايدبرنامه ديگر،

.خاص ، استفاده مي گردد

IPآدرس 

شرط اوليه (برقراري ارتباط در يك شبكه ، مستلزم مشخص شدن آدرس كامپيوترهاي مبداء و مقصد است 

آدرس هر يك از ) . نقاط درگير در ارتباط است بمنظور برقراري ارتباط بين دو نقطه ، مشخص بودن آدرس 

ناميده مي شود ، مشخص IPدستگاه هاي درگير در فرآيند ارتباط ، توسط يك عدد منحصربفرد كه
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. IP:10. آدرس فوق به هريك از كامپيوترهاي موجود در شبكه نسبت داده مي شود . مي گردند

. نمونه اي در اين زمينه است ،10.1.1

TCP/UDPپورت 

"حمل"پورت با يكي از پروتكل هاي اليه .براي يك برنامه و در يك كامپيوتر خاص است اي پورت مشخصه 

 )TCP و ياUDP (و پورت مرتبطTCP و يا پورتUDPپورت مي تواند عددي . مي شود، ناميده

ت سرويس دهنده ، بعنوان سمTCP/IPپورت ها براي برنامه هاي . را شامل شود65535بين صفر تا 

ختم و رزو مي شوند تا هيچگونه 1024ناميده شده و به اعداد كمتر از "شناخته شده"پورت هاي 

TCPاز پورت FTPبرنامه سرويس دهنده "مثال. با ساير برنامه ها بوجود نيايدبرخوردي تعارض و 

.بيست و يا بيست ويك استفاده مي نمايد

)Socket(سوكت 

يك برنامه ، سوكتي را با . است UDPويا پورت TCPو پورت IPوكت ، تركيبي از يك آدرس س

براي تضمين توزيع اطالعات و يا TCP( مربوط به كامپيوتر و نوع سرويس IPمشخص نمودن آدرس 

UDP (آدرس . برنامه است، مشخص مي نمايدو پورتي كه نشاندهندهIP موجود در سوكت ، امكان

كامپيوتر مقصد را فراهم و پورت مربوطه ، برنامه اي را كه داده ها براي آن ارسال مي گردد را آدرس دهي

.مشخص مي نمايد
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.، خواهيم پرداخت TCP/IPدر بخش دوم اين مقاله به تشريح هر يك از پروتكل هاي موجود در پشته 

HTTP)(HypertextTransferprotocol) (:

اين پروتكل كه به وسيله مرورگرهاي اينترنت نشان داده مي شود، شبكه اي است كه شما را به ميزبان 

با استفاده از اين . مرتبط مي كند و به با توجه به اطالعاتي كه درخواست كرده ايد نتايج را نشان مي دهد

. پروتكل مي توانيد فايلهاي مورد نياز خود را دريافت يا مبادله كنيد

نمايش داده مي شوند، آدرسهايي كه درون اين URLاصوالً آدرسهاي اينترنتي در هر پروتكل به وسيله 

: پروتكل قرار دارند به صورت زير مي باشد http://www.site.domain /

httpكه در ابتدا بعد از  اگر . ي گيرد سپس نام سايت را ذكر مي كنيمدو نقطه و يك اسلش قرار م www

را وارد كنيم صفحه اصلي سايت نشان داده مي شود اما در بعضي از سايتها كه به چند صفحه ديگر تقسيم 

wwwمي شوند بجاي  الزم به . مي توان از كلمه ديگري كه سايت به آن پيوند داده شده است استفاده كرد

چند صفحه باشد آن را به دو صورت زير مي تواند بسازد، يكي آنكه بجاي ذكر است كه اگر سايتي داراي

www نام صفحه مورد نظر را بياورد و ديگر آنكه بعد از نام اصلي سايت از يك اسلش استفاده كند و بعد از

: آن صفحه مورد نظر را بياورد، مانند

http://mail.yahoo.com /

http://www.BBC.co.uk/Persian

http://www.google.com/mgyhp.html
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: ارتند ازبعد از نام سايت دامين مي آيد، دامين ها كلمات مشخصي هستند كه عب Com و Org و Net و

Co و Gov

. مي باشدusو امريكا irهمينطور هر كشور دامين مختص خود را دارد براي مثال دامين كشور ايران 

E-mail)(Electronicmail)(:

براي استفاده از اين سرويس مي توانيد از . از اين پروتكل براي فرستادن و دريافت نامه استفاده مي شود

استفاده كنيد كه در اين صورت به پروتكلي كه اين برنامه از آن استفاده مي outlookبرنامه هايي مانند 

 Microsoft SMTPاز نام خواهد گرفت، همينطور مي توانيد POP (Post Office Protoco)كند 

(Simple Mail Transfer Protocol) استفاده كنيد يا اينكه با استفاده از خدمات يك سايت نامه

. خود را فرستاده يا دريافت كنيد

: برخي از سايتهاي معتبر ايميل عبارتند از

Yahoo,Gmail,Hotmail,AOL , ...

: ساختار آدرسهاي ايميل به صورت زير مي باشد

name@site.domain

استفاده مي شود، در قسمت بعد @در قسمت اول نامي به دلخواه ساخته مي شود و بعد از آن از عالمت 
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. هم نام سايتي كه ايميل در آن ساخته شده همراه با دامين مي آيد

News:

براي پيام هايي كه به سايتهاي خبري ) NNTP Network News Transfer Protocol(از پروتكل

مي باشد، كه با استفاده USENETيكي از سيستمهاي رايج اين گروه . ارسالي مي گردد استفاده مي شود

. از آن آگهي هايي در برخي از سايتها يا ايميلها يا چت رومها نشان داده مي شود

م موضوعها كنفرانسهايي تشكيل مي دهند معروفند پيوسته در مورد تماnewsgroupاين گروهها كه به 

براي اين كار شما برنامه مخصوصي را دانلود مي كنيد و در مورد موضوع . كه پيوسته در حال بحث هستند

. بيشتر مرورگرهاي تجاري داراي اين امكانات هستند. مورد نظر با ديگران صحبت مي كنيد

Gopher:

اطالعاتي كه به . يد اطالعات دلخواه خود را از درون ليستي پيدا كنيدبا استفاده از اين پروتكل شما مي توان

هستند به فهرستهايي دسته بندي شده اند و با انتخاب آيتم مورد نظر خود به زير ... صورت فايلها و متنها و 

. يدمجموعه هاي آن دست مي يابيد و اين كار آنقدر ادامه پيدا مي كند تا به اطالعات مورد نظر خود برس

FileTransferProtocol)(FTP)(:

كه به شما اجازه مي دهد تا اطالعات خود را از كامپيوتر به شبكه بفرستيد و TCP/IPيكي از قراردادهاي 

اين سرويس دو نوع است، يكي به . كنيد... يا آنها را دريافت كنيد يا اينكه آنها را حذف، به روز، كپي و 
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و ) /ftp://ftp.microsoft.comمانند (صورت رايگان كه همه كاربران اجازه استفاده از آن را دارند 

قرار دارند كه با FTPدر اينترنت ميليونها فايل در . ديگري كه فقط مدير سايت اجازه استفاده از آن را دارد

. مي توانيد به جستجوي آنها بپردازيدArchieويس استفاده از سر

Telnet:

به سيستم ديگري هستيد و مي توانيد فايلي را در كامپيوتري log inبا استفاده از اين پروتكل شما قادر به 

با استفاده از اين سرويس شما مي توانيد اطالعات مورد نظر خود را در سايتهاي . ديگر به اجرا برسانيد

.مشاهده نماييد... و دولتي
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Modem:انواع 

: مودمها داراي انواع مختلفي هستند كه مهمترين آنها عبارتند از

1-Analog Modems : از اين مودمها براي برقراري ارتباط بين دو كامپيوتر)User وISP ( از طريق

ازار يافت مي شود كه برخي از انواع گوناگوني از اين نوع مودم در ب. يك خط تلفن معمولي استفاده مي شود

... . و Acorp , Rockwell , Dlink: آنها عبارتند از

2-Leased Modems : استفاده از اين مودمها در دوسر خطLeasedمدلهاي معروف . الزامي است

Patton , Paradyne , WAF , PairGain ,Watson: اين نوع مودمها عبارتند از

Satellite :برخي . امروزه بسياري از ماهواره ها خدمات اينترنت ارائه مي كنند. اهواره مي باشدبه معناي م

Taicom , Sesat , Telestar12 ,EuroAsia Sat: از آنها عبارتند از

IntelSat 902 , France Telecom , ArabSat

Bandwidth : به اندازه حجم ارسال و دريافت اطالعات در واحد زمانBandwidthگفته مي شود .

مي خواهد پهناي باند خود را چه از طريق ديش و ISPهنگامي يك . واحد اصلي آن بيت بر ثانيه مي باشد

"معموال. چه از طريق ساير روشها تهيه كند بايد ميزان پهناي باند درخواستي خود را در قراردادش ذكر كند

هاي بزرگتر اين مقدار افزايش مي يابد ISPاست و براي 64KB/sهاي خيلي كوچكISPپهناي باند براي 

. و حتي بيشتر هم مي رسد2MB/sهاي خيلي بزرگ تا ISPو براي 
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: پهناي باند بر دو نوع است

1-Shared Bandwidth : اين نوع پهناي باند ارزان تر بوده و در آن تضميني براي تأمين پهناي باند

مشترك بوده و همگي ISPن پهناي باند بين تعداد زيادي چراكه اي. طبق قرارداد براي مشترك وجود ندارد

نتواند از پهناي ISPبنابراين طبيعي است كه ممكن است در ساعات پر ترافيك . از آن استفاده مي كنند

. باند درخواستي خود بهره ببرد

2-Dedicated Bandwidth :هناي باند اين نوع پهناي باند گران تر بوده اما در آن استفاده از سقف پ

زيرا پهناي باند بصورت اختصاصي به مشترك اختصاص يافته . در تمام ساعات شبانه روز تضمين شده است

. است

Bandwidth Quality :كيفيت پهناي باند به دو عامل زير بستگي .به معناي كيفيت پهناي باند مي باشد

: دارد

1-Ping Time : به مدت زماني گفته مي شود كه يكPacket ازISP به مقصد يكHost قوي

باز ISPدر اينترنت ارسال شده و پس از دريافت پاسخ مناسب دوباره به ) www.yahoo.com"مثال(

. هرچه اين زمان كمتر باشد پهناي باند از كيفيت بهتري برخوردار است. مي گردد

2-Packet Loss : هنگامي كه يكPacketت كه بداليل مختلف به اينترنت ارسال مي شود ممكن اس

هاي از دست رفته و مفقود Packetعبارت است از نسبت Packet Loss. مفقود شده و يا از دست برود

.هر چه اين نسبت كمتر باشد پهناي باند از كيفيت بهتري برخوردار است. هاPacketشده به كل 
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:آشنايي با انواع ترمينالهاي شبكه

در اين قسمت درباره ي ترمينال هاي كامپيوتري كه براي اتصال به شبكه استفاده مي شوند، انواع آنها، 

. مقايسه آنها با يكديگر و پروتكل هاي ارتباطي مورد استفاده، مطالبي را خواهيد آموخت

Iپروتكل -RDPپروتكل -)Thick)Fatترمينال -Thin: واژه هاي كليدي

هاي شبكه انواع ترمينال-1

اين نرم افزارها از دو قسمت تشكيل شده . احتماال اصطالح نرم افزارهاي كاربردي تحت شبكه را شنيده ايد

اند، قسمتي از نرم افزار كه بر روي سرور نصب مي شود و قسمتي از نرم افزار كه بر روي سرور نصب مي 

ازنده سرور و بخش ديگر توسط پردازنده در اين نرم افزارها، بخشي از پردازش داده ها توسط پرد. شود

. كامپيوتر كاربر اجرا مي شود

. هر چقدر سهم كامپيوتر كاربر در اجراي نرم افزار كاهش يابد، به سخت افزار كمتري در آن احتياج است

ن اي. نوع خاصي از كامپيوترها وجود دارند كه تمام بار پردازش داده ها را به پردازنده سرور محول مي كنند

تنها وظيفه ي اين ترمينال ها اين است كه اطالعات ورودي كاربر را . مي نامندThinكامپيوترها را ترمينال 

توسط كي برد و ماوس دريافت كرده و آنها را به برنامه كاربردي بر روي سرور منتقل كنند و نتايج حاصل از 

به همين دليل . به مانيتور كاربر منتقل نمايداجرا برنامه را كه قرار است روي صفحه نمايش نشان داده شود، 

شبكه هايي كه در آن نرم افزارها تماما بر روي سرور . گاهي اين ترمينال ها را ترمينال هاي گنگ مي نامند

هستند كه كاربران توسط ترمينال Minicomputerو Mainframeاجرا مي شوند شبيه سيستم هاي 
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يي كه اين ترمينال ها پردازش مهمي را انجام نمي دهند و فقط داده هاي از آنجا. ها به آنها متصل مي شوند

ورودي را به سمت سرور فرستاده و داده هي خروجي را از سرور دريافت مي كنند، احتياج به پردازنده ي 

. پيشرفته اي ندارند و يك پردازنده ي ساده نيز مي تواند در اين ترمينال ها مورد استفاده قرار بگيرد

. مي توان اشاره كردHPو Wyseeبه محصوالت Thinمعروف ترين ترمينال هاي از

قرار دارند كه بخش عمده ي پردازش يا تمام پردازش Thick، ترمينال هاي Thinدر مقابل ترمينال هاي 

هستند كه به PCهمان كامپيوترهاي شخصي Thickترمينال هاي . را بر روي كاربران انجام مي دهند

در كشورما براي اتصال به اتصال به شبكه و اجرا نرم افزارها معموال از ترمينال هاي . تصل شده اندشبكه م

Thickاستفاده مي شود .

مثال با . تبديل كردThinرا به يك ترمينال Thickبا استفاده از نرم افزارها مي توان يك ترمينال از نوع 

مل ويندوز وجود دارد مي توانيم به يك كامپيوتر ديگر متصل كه در سيستم عاTelnetاستفاده از نرم افزار 

نيز داراي اين PCAnywhereنرم افزار . شده ونرم افزارهاي نصب شده بر روي آن كامپيوتر را اجرا كنيم

را به يك PCوقتي يك . تبديل كندThinقابليت است كه يك كامپيوتر شخصي را به يك ترمينال 

نيم مثل اين است كه فقط از كي برد، ماوس و مانيتور آن كامپيوتر استفاده مي تبديل مي كThinترمينال 

. كنيم

امكان (وجود دارد، بايد سيستم عاملي با ويژگي چند كاربري Thinسرور شبكه اي كه در آن ترمينال هاي 

از جمله اين . داشته باشيد) اتصال چند كاربر به طور هم زمان و اجراي نرم افزارهاي كاربردي بر روي آن 
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 Teminalبرنامه . مي توان اشاره كردLinuxو Windows 2000 Serverسيستم عامل ها به 

Service درWindows 2000 و نسخه جديدتر آن درWindows2003 امكان اتصاالت كاربران ،

را PCهمچنين اين نرم افزار مي تواند يك . به سرور و مديريت آنها را فراهم مي آوردThinترمينال هاي 

. تبديل كندThinبه يك ترمينال 

Thickو Thinمقايسه ترمينال ها -2

براي كاربران شبكه، هزينه ي خريد سخت افزارهاي PCبه جاي استفاده از Thinاستفاده از ترمينال هاي 

اكنون اين سوال مطرح مي شود كه آيا بهتر . دهد و مديريت كاربران را آسان مي كندشبكه را كاهش مي 

Thinبه عنوان ايستگاه كاري، از ترمينال هاي PCنيست در پياده سازي يك شبكه به جاي استفاده از 

. مقايسه مي كنيمThickبا ترمينال هاي Thinاستفاده كرد؟ در اين قسمت ترمينال هاي 

ها هستند و PCسبكتر از Thinترمينال هاي . داراي قابليت هاي جالبي هستندThinاي ترمينال ه

تمام پردازش هاي الزم بر روي سرور Thinچون در ترمينال . فضاي كمتري را در محيط اشغال مي كنند

Thinنال معموال ترمي. انجام مي شود، در آن احتياج به نرم افزار و سخت افزار كمتر و ساده تري مي باشد

. قرار داردFlash Memoryيا ROMداراي ديسك سخت نيست و سيستم عامل ساده ي آن بر روي 

مديريت

تشكيل شده، آسان است و مدير شبكه مي تواند Thinايستگاه هاي كاري شبكه اي كه از ترمينال هاي 

به اين نوع مديريت ايستگاه هاي كاري كه . تمام ايستگاه هاي كاري را از پشت كامپيوتر سرور مديريت كند
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به . از يك نقطه ي شبكه، مي توان تنظيمات ايستگاه هاي كاري را انجام داد، مديريت مركزي مي گويند

، Thinمعموال ترمينال . استفاده مي شوندThinنت ها از ترمينال هاي همين دليل در بعضي از كافي 

به دليال اينكه در ترمينال . ندارد و احتمال آلوده شدن آن به ويروس كمتر استCD-ROMدرايو فالپي و 

Thin قطعات مكانيكي متحرك مانند ديسك سخت وجود ندارد، سرو صداي كمتري نسبت بهPC ها دارد

Thinچون در ترمينال هاي . توان در مكان هايي كه داراي آلودگي ذرات هستند، استفاده كردو از آنها مي

قطعات كمتري به كار رفته است و نيز در اين ترمينال ها از قطعات مكانيكي استفاده نمي شود، ديرتر خراب 

معموال Thinي ترمينال ها. همچنين اين ترمينال ها توان الكتريكي كمتري مصرف مي كنند. مي شوند

درصد از هزينه هاي 50مي تواند در بعضي موارد تا Thinهستند و استفاده از ترمينال PCارزانتر از يك 

. كل شبكه را كاهش دهد

اگر شما چندين كامپيوتر قديمي در . نيز داراي مزاياي مخصوص به خود هستندThickترمينال هاي 

استفاده كنيد و مقدار Thickي توانيد از آنها به عنوان ترمينال اختيار داريد كه بدون استفاده هستند، م

به طور مستقل نيز قابل استفاده هستند Thickترمينال هاي . قابل توجهي در هزينه ها صرفه جويي كنيد

اما اگر در يك شبكه با ترمينال . و اگر سرور شبكه از كار بيافتد، كاربران مي توانند به كار خود ادامه دهند

لذا وجود يك سرور پشتيبان . ، سرور شبكه از كار بيافتد، ترمينال ها بدون استفاده خواهند بودThinهاي 

مي توان تجهيزات Thickبه ترمينال هاي . ، بسيار ضروري استThinدر شبكه هايي با ترمينال هاي 

در شبكه هايي كه از . متصل كرد و قابليت هاي آنها را افزايش دادWebcamو Scannerجانبي مانند 

استفاده مي كنند چون به طور همزمان بر روي سرور چندين نرم افزار اجرا مي شود، Thinترمينال هاي 
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اما سرور شبكه هايي با ترمينال . بايد سرور داراي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري پيشرفته اي باشد

حجم زيادي از داده Thinدر شبكه هايي با ترمينال هاي . مي تواند يك سرور معمولي باشدThickهاي 

انتقال اين . ها بين ترمينال و سرور انتقال داده مي شود كه عمده اين داده ها، اطالعات صفحه نمايش است

شبكه ها بايد زياد باشد بنابراين سرعت اين . حجم از داده ها پهناي باند زيادي از شبكه را اشغال مي كند

بنابراين پاسخ به اين سوال . ، سرعت شبكه هاي معمولي نيز كفايت مي كندThickاما براي ترمينال هاي 

، به اين بستگي دارد Thickاستفاده كرد يا از ترمينال هاي Thinكه آيا در شبكه ها بايد از ترمينال هاي 

تجهيزات فعلي در دسترس كدامند؟ كه در شبكه چه كاري مي خواهيم انجام دهيم و 

و سرور Thinپروتكل هاي انتقال داده ها بين ترمينال -3

اولين و قديمي ترين . انجام مي گيرد) پروتكل(و سرور با رعايت مقرراتي Thinانتقال داده ها بين ترمينال 

. ي را انتقال دهداين پروتكل فقط مي تواند اطالعات متن. استTelnetپروتكل استفاه شده پروتكل 

ازاين . وجود داردRFC854يك پروتكل استاندارد است كه اطالعات فني آن در سند Telnetپروتكل 

براي مديريت روترها . استفاده مي شودMail Serverپروتكل براي يافتن اشكاالت بعضي برنامه ها مانند 

عموال با ارسال فرمان هاي متني انجام مي نيز از اين پروتكل مي توان استفاده كرد زيرا مديريت روترها م

در حال حاضر با توجه به اينكه تقريبا اكثر نرم افزارها داراي رابط گرافيكي هستند از پروتكل هاي . شود

و پروتكل ICAديگري كه براي انتقال تصاوير مناسب است، استفاده مي شود كه معروفترين آنها پروتكل 

RDPاست .
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ترمينال هاي . استMicrosoftمتعلق به شركت RDPو پروتكل Citrixه شركت متعلق بICAپروتكل 

Thinاخيرا ويژگي . كه در بازار به فروش مي رسند يكي از اين دو پروتكل يا هر دوي آنها را به كار مي برند

داد رنگ استفاده بهتر از پهناي باند، نمايش تصاوير با تع. هاي جالبي به اين پروتكل ها اضافه شده است

. و فشرده سازي داده هايي كه در شبكه ارسال مي شوند، از جمله اين موارد است) رنگ65536(بيشتر

مانند پورت ها و PCهمچنين نسخه هاي جديد اين پروتكل ها مي توانند از پورت ها و درايوهاي يك 

خه هاي جديد اين پروتكل ها قابليت توزيع بار از ديگر ويژگي هاي جالب نس. درايوهاي سرور استفاده كنند

با اين قابليت مي توانيم چندين سرور يكسان را در شبكه نصب كنيم و پردازش داده هاي كاربران را . است

به اين . بين آنها توزيع نماييم در حالي كه از ديد كاربران در اين شبكه يك سرور بيشترديده نمي شود

.ترتيب سرعت پردازش داده ها افزايش مي يابد

بايد به آن توجه Thinاين پروتكل ها داراي مزايايي نسبت به يكديگر هستند كه در هنگام خريد ترمينال 

ICAاست ولي قابليت هايي كه پروتكل RDPگران قيمت تر از پروتكل ICAنرم افزارهاي پروتكل . كرد

است يعني نسخه ICAدنباله رو پروتكلRDPمعموال پروتكل . مي باشدRDPارائه مي دهد بيشتر از 

با پروتكل. را پياده سازي كرده اندICAويژگي هاي نسخه هاي قبلي پروتكل RDPهاي جديد پروتكل 

ICA مي توانيم كامپيوترهايي با سيستم عامل لينوكس، ويندوز يا مكينتاش را به سرور متصل كنيم ولي

فقط با پروتكل RDAپروتكل . ل كندفقط سيستم عامل ويندوز را مي تواند به سرور متصRDPپروتكل 
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TCP/IP كار مي كند ولي پروتكلICA باNetBEUI وIPX/SPX نيز مي تواند داده ها را منتقل

.نمايد

: انواع كابل هاي شبكه 

اجزاي اصلي شبكه هاي امروزي توسط نوعي كابل كشي به يكديگر متصل شده اند كه بعنوان رسانه ارتباطي 

سيگنالهاي اطالعاتي را بين كامپيوتر ها حمل ميكندشبكه عمل ميكند و 

اجزاي اصلي شبكه هاي امروزي توسط نوعي كابل كشي به يكديگر متصل شده اند كه بعنوان رسانه ارتباطي 

انواع مختلفي از كابلها وجود . شبكه عمل ميكند و سيگنالهاي اطالعاتي را بين كامپيوتر ها حمل ميكند

از انواع كابلهاي مختلفي كه شركتهاي . ي شبكه هاي بزرگ و كوچك را فراهم ميكننددارند كه انواع نيازها

انواع زير بحث اصلي كابل كشي شبكه را تشكيل ) نوع كابل2200بالغ بر بيش از (توليدي عرضه ميكنند 

: ميدهند

) coaxial(كابل هم محور ) 1

) twisted-pair(زوج تابيده شده ) 2

) shielded(با روكش ) 3

)unshielded(بدون روكش ) 4
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)fiber-optic(فيبر نوري ) 5

:coaxialكابل 

اين نوع كابل امروزه به عنوان بيشترين كابل استفاده شده در شبكه ها به حساب مي آيد و داليل زيادي 

ردن تقريبا گران، سبك، انعطاف پذير و براي كار كcoaxialكابل . براي استفاده وسيع از آن وجود دارد

. بسيار آسان ميباشد و آن قدر معمول است كه به عنوان يك استاندارد محبوب در آمده است

تشكيل شده است از يك هسته ساخته شده از مس خالص كه coaxialدر ساده ترين شكل آن كابل 

4همچنين نمونه . توسط روكشي پوشيده شده است ، يك روكش فلزي توري مانند و يك روكش بيروني

حامل سيگنالهاي coaxialهسته كابل . شي آن نيز براي محيطهايي با ارتباطات باالتر موجود ميباشدروك

اين هسته سيمي ميتواند تك رشته اي يا . الكتريكي ميباشد كه درواقع همان اطالعات ما را تشكيل ميدهد

. تاگر بصورت تك رشته اي باشد معموال جنس آن از مس اس. بصورت چند رشته اي باشد

توري . هسته توسط يك عايق پوشيده شده است كه آن راا از توري سيمي موجود در كابل جدا مينمايد

crosstalkو noiseو سيگنالهاي الكترونيكي گذري از هسته را در مقابل . سيمي زمين مدار ميباشد

عبارت است از سيگنالي كه به علت عبور جريان از سيمهاي اطراف در Crosstalk. محافظت مينمايد

همواره هسته و توري سيمي بايد توسط عايق از همديگر جدا گردند، در صورتي كه در . هسته ايجاد ميشود

به درون سيم مسي هسته noiseكابل اتصال كوتاه شده است و . نقطه اي از سيم همديگر را لمس كنند

.ند كه اين باعث تخريب اطالعات ميگردد راه پيدا ميك

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


74WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

كل اين مجموعه توسط يك روكش بيروني غير هادي كه معموال از پالستيك يا تفلون ساخته ميشود 

-twistedمقاومت بيشتري در مقابل افت سيگنال نسبت به كابلهاي coaxialكابل . پوشيده ميگردد

pairبه دليل مقاومت كابل . داردcoaxialانتخاب خوبي براي فاصله هاي دورتر و سرعتهاي اين كابل

. باالتر انتقال اطالعات توسط دستگاههاي ارتباطي ميباشند

:coaxialانواع كابل 

: موجود استcoaxialدو نوع كابل 

) thicknet(ضخيم ) thinnet(نازك 

. اين كه شما چه نوعي را انتخاب ميكنيد بستگي به خاص شما دارد

: thinnetكابل نوع 

Thinnet يك كابلcoaxial بخاطر انعطاف و سادگي . اينچ ميباشد25/0انعطاف پذير به ضخامت

استفاده thinnetدر شبكه هايي از . استفاده ، تقريبا در نصب هر نوع شبكه اي ميتوان از آن استفاده كرد

.ميكنند كه كابل شبكه مستقيما به كارت شبكه متصل ميشود

كارخانه . متر بدون اينكه شروع به افت دامنه بكند حمل نمايد185ل ميتواند سيگنال را تقريبا اين نوع كاب

در خانواده اي از كابلها thninnetكابل . هاي كابل سازي قرار دادهايي براي توليد انواع مختلف كابل دارند

.اهم دارا ميباشد50قرار دارد و امپدانس معادل rg-58بنام 
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اختالف اصلي در كابلهاي خانواده . ومت سيم ميباشد كه برحسب اهم اندازه گيري شده استامپدانس مقا

RG-58هسته كابل ميباشد كه ممكن است به شكل تك رشته يا چند رشته باشد .

: thicknetكابل نوع 

Thicknet يك كابلcoaxial ل را بعضي اوقات ممكن است اين نوع كاب. اينچ ميباشد5/0ضخيم به قطر

بكار برده Ethernetزيرا براي اولين بار در معماري معروف شبكه . بنامندEthernetكابل استاندارد 

. شده است

هرچه هسته مس ضخيم تر باشد به همان اندازه كابل ميتواند سيگنال را به فاصله طوالني تر حمل كند اين 

.مل كنندحميتوانند Thinnetلهاي سيگنال را بيشتر از كابThicknetبدين معناست كه كابلهاي 

به دليل اين كه اين كابل ميتواند پشتيبان . متر حمل كند500ميتواند سيگنال را تا Thinnetكابل 

انتقال اطالعات صحيح به فاصله هاي دورتر باشد معموال از آن به عنوان ستون فقرات و ارتباط دهنده 

كابل هم محور Transceiverدستگاهي بنام . استفاده ميكنندThinnetچندين شبكه محلي با كابل 

Thinnet را به كابل هم محور بزرگترThicknetاتصال ميدهد.

بدين . انجام گيردThinnetاما اين اتصال بايد توسط كارت يكي از دستگاههاي كامپيوتر متصل به كابل 

وجود دارد كه از درون با هسته سيم Vampireنواري بنام Transceiverصورت كه درباالي قطعه 

Thicknet مرتبط ميباشد و براي تبادل اطالعات از يك كابل مجزاي چند رشته اي بنام كابل
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Transceiver استفاده ميشود كه يك سر آن به قطعهTrancceiver و سر ديگر آن به پورتي از كارت

 Digital–intelشد زيرا توسط شركتهاي ميباDIXنام ديگر اين پورت . متصل ميگرددAUIشبكه بنام 

– Xeroxطراحي شده است.

Thinnet در مقايسه باThicknet:

كابل نازك انعطاف . به عنوان يك قاعده كلي هر چه كابل ضخيم تر باشد كاركردن با آن مشكل تر ميگردد

و براي كار مشكل تر كابل ضخيم براحتي خم نميشود . پذير ، براي نصب آسان و تقريبا ارزان ميباشد

بنابراين در هنگام كار و عبور دادن سيم از محلهاي تنگ و پرپيچ و خم بايد اين مسائل را مد نظر . ميباشد

در ضمن كابل ضخيم گران تر از كابل نازك ميباشد، اما ميتواند سيگنالهاي را به فاصله دورتري . قرار داد

. هدايت كند

:coaxialاتصاالت كابل 

 (British Naval Connector(قطعات اتصالي به نام Thicknetو هم كابل Thinnetل هم كاب

BNCبراي ارتباط دادن كابل با كامپيوترها قطعات مهم و . را براي ارتباط با قطعات ديگر استفاده ميكنند

: به شرح زير موجود ميبشدBNCمختلفي از خانواده اتصالي 

:BNCاتصال دهنده كابل 

: BNCشكل Tاتصال دهنده . ل دهنده به انتهاي باز كابلها بسته ميشوداين اتصا
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: BNCاتصال دهنده مغزي . اين اتصال دهنده كارت شبكه را به كابل شبكه متصل مينمايد

قطعه پايان . اين اتصال دهنده براي مرتبط كردن دو قطعه كابل شبكه و ايجاد كابل طويلتر به كار ميرود

: BNCدهنده 

بدون اين قطعه، يك . اين قطعه انتهاي كابل گذرگاه شبكه را براي جذب سيگنال رفت و برگشت ميبندد

. از كار خواهد افتادBusشبكه 

:coaxialانواع روكش كابل 

1 (pvc (Polyvinyl chloride (

2 (Plenume

زمانها و ادارات به چشم مشاهده آن براي كابل كسي روكار كه معموال ميتوان آن را در ساPVCكه از نمونه 

آن PVCدر صورت بروز حرق نمونه . براي كابل كشي توكار استفاده ميشودPlenumeكرد و از نمونه 

از مواد شيميايي استفاده شده Plenumeدرساختن كابلهاي . باعث پخش گازهاي سمي در محيط ميگردد

. وقع سوختن به محيط اطراف منتشر ميكنداست كه ضد حريق ميباشند و كمترين دود را از خود در م

. كمتر استPVCضمنا انحطاف آنها از كابلهاي . بنابراين وع كابلها گران تر ميباشند
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:coaxialنكات قابل توجه در مورد كابل 

:وقتي استفاده ميكنيد كه به موارد زير نياز داشته باشيدcoaxialمعموال از كابل 

.رسانه اي كه ميبايست صدا، تصوير متحرك و داده را انتقال دهد▪

انتقال اطالعات به فواصل دور با كمترين هزينه▪

Noiseداشتن سطح قابل قبولي از امنيت داده ها در مقابل ▪

:Twisted-pairكابل 

داراي روكش داراي يك زوج سيم به هم تابيده از مس كهTwisted-pairدر ساده ترين شكل كابل 

و Shielded Twisted-pair) STP(وجود دارد، روكش دار يا Twisted-pairدونوع كابل . ميباشد

معموال گروهي از اين كابلها دركنار هم قرار . UnshieldedTwisted-pair) UTP(بدون روكش يا 

پيچيدگي اين كابلها باعث ميشود كه . بوجود مي آورندTwisted-pairميگيرند و يك كابل گروهي 

Noise الكتريكي حاصل از جريان واقع در زوج سيمهاي ديگر و منابع الكترومغناطيسي مانند، موتورهاي

.الكتريكي ، رله ها و ترانسهاي برق خنثي گردد
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:UTPكابل 

ميباشد كه به 10Base Tنوع بدن روكش آن با مشخصهTwisted-pairمعمول ترين نوع كابل 

بيشترين طول يك قطعه . شناخته شدLANسرعت بعنوان يكي از محبوب ترين نوع كابل كشي براي شبكه 

دليل استفاده زياد از چنين كابلي اين ميباشد كه معموال تلفنهاي سيستم . متر باشد100از آن ميتواند 

ميباشد و UTPده است از اين نوع كابل يعني شهري كه اداره مخابرات براي مشتركان خود استفاده كر

طراحان شبكه معموال اين نكته را مد نظر قرار ميدهند كه ميتوانند از اين كابلهاي موجود براي انتقال 

.اطالعات توسط كامپيوتر استفاده كنند

يعني اين كه . ميباشدCrosstalkوجود مساله Twisted-pairيكي از مشكالت اصلي كابلهاي 

Crosstalkبراي كاهش . نالهاي عبوري از يك زوج با سيگنالهاي عبوري در زوج ديگر تركيب ميشوندسيگ

منظور از مدالسيون ، مدل كردن سيگنالهاي الكترونيكي . معموال كابل روكش شده استفاده ميشود دارد

ال و سرعت بسيار زياد فيبر نوري بهترين كابل براي انتقال اطالعات با نرخ با. برروي شعاعهاي نوراني است

. و تخريب موجي در آن وجود نداردNoiseزيرا هيچ گونه . است

:ساختمان فيبر نوري

فيبرهاي نوري تشكيل شده اند از يك استوانه شيشه اي بسيار نازك بنام هسته كه توسط اليه ضخيم تر از 

ت فيبرهاي نوري از پالستيك بعضي اوقا. ميگويندCladdingكه به اين اليه . شيشه پوشيده شده است

جنس پالستيك براي نصب و كاركردن راحت تر است ، اما نميتواند نور را به اندازه اي كه . شاخته ميشوند
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شيشه منتقل ميكند عبور دهد به همين دليل معموال از تركيب پالستيك و شيشه در ساخت آنها استفاده 

شفافيت شيشه و انعطاف در حد پالستيك را دارا ميشود كه همان جنس فايبرگالس ميباشد، كه داراي

. ميباشد

هرفيبر نوري سيگنال را تنها دريك جهت هدايت ميكند بنابراين معموال هركابل فيبر نوري شامل دوفيبر 

نوري، يكي براي ارسال و ديگري براي دريافت ميباشد كه توسط يك روكش پالستيكي تيره رنگ با همديگر 

رعت انتقال اطالعات برروي فيبر نوري قابل مقايسه با ارتباطهاي الكتريكي نيست و س. پوشانده شده اند

مگابيت برثانيه تا 100نمونه هاي توليد شده فعلي سرعت انتقال اطالعاتي بين . سرسام آور و سريع ميباشد

گيگابايت بر ثانيه دارند و ميتوانند اطالعات را تا مايلها انتقال دهند1حدود 

ل توجه در رابطه با فيبر نورينكات قاب

:از فيبرهاي نوري در هنگامي استفاده كنيد كه

. وقتي كه نياز به انتقال اطالعات با سرعتهاي بسيار باال، در فواصل دور و با رسانه اي مطمئن داريد

:در موارد زير از فيبر نوري استفاده نكنيد

. كنيددر آينده گسترش زيادي براي شبكه خود پيش بيني نمي

.افراد متخصص نصب صحيح و اتصال دستگاهي به آن را نداريد
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فراموش نكنيد كه قيمت كابل كشي فيبر نوري تقريبا اندازه كابل كشي مسي بسيار پيشرفته تمام ميشود و 

. بنابر اين مقرون به صرفه است كه از فيبر نوري استفاده شود

:انتقال سيگنال 

: د شده برروي كابل استفاده ميشوددو تكنين انتقال سيگنالهاي ك

) Baseband(باند اصلي 

)Broadband(باند سريع 

Basebandروش انتقال 

براي انتقال اطالعات برروي يك كانال منفرد از سيگنالهاي ديجيتال استفاده Basebandسيستمهاي 

در اين نوع . سيگنالها به شكل پالسهاي متناوبي از الكتريسيته يا نور در كابل جريان پيدا ميكنند. ميكنند

. استفاده ميشودانتقال اطالعات ، كل پهناي باند كانال ارتباطي براي انتقال تنها يك سيگنال منفرد داده اي 

منظور از پهناي باند يك كابل، يا يك كانال ، انتقال اطالعات ، اختالف بين بيشترين و كمترين فركانسهايي 

. است كه ميتوانند برروي كابل حمل شوند

در حين اين كه سيگنال طول كابل شبكه را طي ميكند دامنه آن شروع به كاهش و اگر طول كابل زياد، 

يي خواهد بود كه بسيار ضعيف شده يا به كلي از بين رفته است بعنوان يك حفاظ در نتيجه سيگنالها

. براي تقويت دامنه سيگنال استفاده ميشودRepeaterمعموال از دستگاههاي Basebandسيستمهاي 
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:Broadbandروش انتقال 

و يك بازه فركانسي براي انتقال اطالعات برروي كابل از سيگنالهاي آنالوگ Broadbandسيستمهاي 

در انتقال آنالوگ سيگنالها يكنواخت و پشت سر هم و دريك جهت برروي رسانه فيزيكي . استفاده مينمايد

چنانچه پهناي باند . انتقال ، كه همان كابل باشد به شكل امواج الكترومغناطيس يا نوري جريان پيدا ميكنند

ندين سيستم انتقال آنالوگ همانند تصاوير تلويزيون و كافي برروي رسانه فيزيكي فراهم باشد ميتوان از چ

. داده هاي شبكه به طور همزمان برروي يك كابل استفاده كرد

به اين مفهوم كه اطالعات تصوير مربوط به تلويزيون را دربازه فركانس مشخص، و اطالعات مربوط به شبكه 

. كامپيوتري را در بازه فركانس ديگري كه با بازه قبلي تداخل ندارد ارسال كنيم

استفاده Repeaterمعموال براي تقويت دامنه سيگنال از دستگاههاي Basebandدرسيستمهاي 

broadbandكه سيگنال گرفته شده در ورودي را در خروجي بازسازي ميكند اما در سيستمهاي ميشود

استفاده ميشود كه دامنه سيگنال آنالوگ را با مدارهاي ) Amplifire(از دستگاههاي آمپلي فاير 

. ترانزيستوري تقويت ميكند

بايد به طريقي دو راه ارتباطي سك طرفه ميباشد Broadbandبخاطر اين كه جريان سيگنال در انتقال 

براي ايجاد اين دوراه دوروش . ايجاد كرد تا دستگاهها هم بتوانند اطالعات را بفرستند و هم دريافت كنند

: متفاوت وجود دارد كه عبارتند از
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: Mid-spliteپيكربندي 

آنگاه از . فاوت تقسيم ميكنندكه در اين روش پهناي باند يك كابل را به دو كانال ارتباطي با بازه فركانس مت

. يك كانال براي ارسال و از كانال ديگر براي دريافت اطالعات استفاده ميكنند

: Dual-cableپيكربندي 

كه در اين روش از دوكابل ارتباطي استفاده ميشود، يكي براي فرستادن و ديگري براي دريافت كردن 

.اطالعات 

:سخت افزار شبكه

تاكنون مقاالت متعددي در رابطه با شبكه و تجهيزات سخت افزاري بكار گرفته شده در آن بر روي سايت 

در تهيه مقاالت فوق ، فرض ما بر اين بوده است كه خوانندگان محترم از جمله كاربران . منتشر شده است 

ي براي عالقه منداني كه شايد نوبت آن باشد كه مطالب.آشنا به دنياي شبكه هاي كامپيوتري مي باشند 

در مجموعه مطالبي كه با اين هدف بر . قدم در اين عرصه گذاشته اند نيز بر روي سايت منتشر شود "اخيرا

روي سايت منشتر خواهد شد با مفاهيم مهم و كليدي شبكه آشنا خواهيم شد تا از اين رهگذر بتوانيم يك 

. شبكه عملياتي را ايجاد نمائيم 

. به بررسي سخت افزار شبكه خواهيم پرداخت در اولين بخش
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:كارت شبكه

اولين عنصر سخت افزاري كه به تشريح جايگاه و عملكرد آن در يك شبكه خواهيم پرداخت ، كارت شبكه 

) Network Interface Cardsبرگرفته از ( NICبه كارت شبكه ، كارت اينترفيس شبكه و يا . است 

ترين رسالت و يا وظيفه كارت شبكه ، اتصال فيزيكي يك كامپيوتر به شبكه است تا مهم. نيز گفته مي شود 

. امكان مبادله اطالعات براي وي فراهم گردد 

منظور از محيط انتقال ، . كارت شبكه مي بايست با نوع محيط انتقال مطابقت و به نوعي با آن سازگار باشد 

شبكه هاي بي سيم شرايط مختص به خود را دارند ( گردد نوع كابلي است كه از آن در شبكه استفاده مي

) . كه در مطالب جداگانه اي به تشريح آنها خواهيم پرداخت 

با توجه به وجود استانداردهاي متعدد ، تشخيص سازگاري كارت شبكه با محيط انتقال ، كار چندان مشكلي 

، ) نظير كارت شبكه و كابل ( اري مورد نيازقبل از ايجاد شبكه و خريد تجهيزات سخت افز. بنظر نمي آيد 

 Tokenاترنت ، . مي بايست در ابتدا مشخص گردد كه قصد استفاده از كدام استاندارد شبكه را داريم 

ring وArcnet توجه داشته باشيد كه هر فناوري . نمونه هائي از استانداردهاي مختلف شبكه مي باشند

به خود مي باشد و همواره مي بايست گزينه اي انتخاب گردد كه شبكه داراي نقاط قوت و ضعف مختص 

. قادر يه تامين نيازهاي يك سازمان با شرايط مطلوب تري باشد 
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اترنت تنها گزينه براي ايجاد "اكثر فناورهاي شبكه كه به آنها اشاره گرديد ، منسوخ و در حال حاضر تقريبا

شكل زير يك نمونه كارت شبكه را . مي باشد ) از ابعاد آنها صرفنظر(شبكه هاي كابلي در اكثر سازمان ها 

. نشان مي دهد 

كارت شبكه

با هشت رشته سيم twisted pairدر شبكه هاي اترنت پيشرفته ، از كابل هاي بهم تابيده موسوم به 

در دو سر كابل RJ-45از يك كانكتور . كه با يك نظم خاص سازماندهي مي گردند استفاده مي شود

نظير كانكتورهاي استفاده شده در خطوط تلفن است با اين تفاوت كه RJ-45كانكتور . استفاده مي گردد 

شكل زير يك كابل . استفاده مي شود RJ-11در خطوط تلفن از كانكتورهاي . اندازه آن بزرگتر مي باشد 

.را نشان مي دهد RJ-45اترنت به همراه يك كانكتور 

RJ-45ابل اترنت به همراه يك كانكتور ك
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:هاب و سوئيچ 

. از كارت شبكه به منظور ارسال و دريافت داده استفاده مي نمايندكامپيوتر هاي موجود در يك شبكه

از يك كابل اترنت بين دو "نمي توان صرفا"معموال. داده بر روي كابل هاي اترنت منتقل مي گردد 

. كامپيوتر استفاده نمود و نام آن را هم شبكه گذاشت 

بدفعات برخورد broadbandبا واژه "تماالهمزمان با گسترش و عموميت دستيابي سريع به اينترنت ، اح

، ارسال و دريافت داده بر روي رشته سيم هاي مشابه انجام مي broadbandدر شبكه هاي . نموده ايد 

در اين . به منظور مبادله اطالعات استفاده مي گردد Basebandفناوري در شبكه هاي اترنت از. شود 

اين بدان . فت داده از رشته سيم هاي جداگانه اي استفاده مي گردد نوع شبكه ها به منظور ارسال و دريا

معني است كه اگر كامپيوتري در حال ارسال داده از طريق رشته سيم هائي خاص از يك كابل اترنت باشد ، 

. كامپيوتر دريافت كننده داده نيازمند رشته سيم هائي است كه به پورت دريافت هدايت شده اند

در چنين مواردي مي . روش فوق مي توان دو دستگاه كامپيوتر را به يكديگر متصل نمود با استفاده از

كابل كراس ، يك كابل شبكه است كه رشته سيسم . استفاده نمود ) cross( بايست از يك كابل كراس 

"قيمابدين ترتيب ، مي توان دو كامپيوتر را مست. هاي ارسال و دريافت آن بصورت معكوس بسته شده اند 

. به يكديگر متصل نمود 
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در مقابل . با استفاده از كابل كراس نمي توان شبكه اي با بيش از دو دستگاه كامپيوتر را ايجاد نمود 

در اين نوع كابل . استفاده از كابل كراس ، در اكثر شبكه ها از كابل هاي اترنت معمولي استفاده مي گردد 

. رت معكوس نخواهند بود ها رشته سيم هاي ارسال و دريافت بصو

به منظور مبادله موفقيت آميز داده ، رشته سيم هاي دريافت و ارسال مي بايست در نقاط خاصي معكوس 

در ابتداي شكل گيري شبكه هاي كامپيوتري ، استفاده . اين وظيفه بر عهده هاب و يا سوئيچ است . گردند 

به منظور . جود ندارد و سوئيچ جايگزين آن شده است از هاب بسيار متداول بود ولي امروزه اين وضعيت و

. تشريح عملكرد سوئيچ ، بد نيست كه در ابتدا با نحوه عملكرد هاب آشنا شويم 

با اين كه هاب در شكل و اندازه هاي متعددي توليد و ارائه شده است ولي آنها چيزي بيشتر از يك جعبه به 

هر كامپيوتر موجود در شبكه از طريق يك كابل اترنت به .د نمي باشنRJ-45همراه تعداد محدودي پورت 

. شكل زير يك نمونه هاب را نشان مي دهد . هاب متصل مي شود 

يك نمونه هاب

: هاب داراي دو وظيفه عمده در شبكه است 
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هر كامپيوتر موجود در . ارائه يك نقطه مركزي براي اتصال تمامي كامپيوترهاي موجود در شبكه •

در صورت نياز مي توان چندين هاب را به يكديگر متصل تا بتوان . به هاب متصل مي گردد شبكه

. كامپيوترهاي بيشتري را به شبكه متصل نمود 

در صورتي كه يك كامپيوتر اقدام به ارسال داده نمايد . سازماندهي پورت هاي ارسال و دريافت داده •

. ، داده بر روي رشته سيم هاي دريافت كننده ارسال گردد 

شايد براي شما اين سوال مطرح شده باشد كه در صورت اتصال بيش از دو دستگاه كامپيوتر به هاب ، 

. رمز اين كار در كارت شبكه است . رسيد نيزمي داده به مقصد مورد نظر خواهدچگونه و بر اساس چه مكا

برگرفته از ( MACيك آدرس هر كارت شبكه اترنت در كارخانه توليد كننده برنامه نويسي شده و

Media Access Control ( زماني كه يك كامپيوتر موجود . منحصربفرد در آن نوشته مي گردد

ترنت كه شامل چندين دستگاه متصل به هاب است ، اقدام به ارسال داده مي نمايد ، داده در يك شبكه ا

كامپيوترهاي دريافت كننده پس از دريافت داده ، آدرس . براي هر يك از كامپيوترها ارسال خواهد شد 

وجود آدرس ارسالي م( خود مقايسه مي نمايند و در صورت مطابقت دو آدرس MACمقصد آن را با آدرس 

مقصد داده مشخص خواهد شد و در صورتي كه دو ،) در بسته اطالعاتي با آدرس كامپيوتر دريافت كننده 

. آدرس اشاره شده با يكديگر مطابقت ننمايند ، كامپيوتر دريافت كننده از داده صرفنظر خواهد كرد 

ه از طريق هاب به يكديگر همانگونه كه اشاره گرديد ، در مواردي كه كامپيوترهاي موجود در يك شبك

يكي . متصل مي گردند ، هر بسته اطالعاتي براي هر يك از كامپيوترهاي موجود در شبكه ارسال خواهد شد 
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در هر زمان دلخواه امكان ( از نكات قابل تامل در اين سناريو ، ارسال فرازماني داده توسط هر كامپيوتر است 

عيت مشابه طرح سوال همزمان از طرف دو دانشجو در يك كالس اين وض) . ارسال داده وجود خواهد داشت 

وضعيتي اينچنين بدفعات در شبكه اتفاق . را دارند ) معلم(درس است كه قصد استفاده از يك منبع مشترك 

. مي افتد 

زماني كه يك كامپيوتر قصد ارسال داده را داشته باشد ، در ابتدا بررسي مي نمايد كه ساير كامپيوترها 

ين قصدي را نداشته باشند و در صورت آزاد بودن محيط انتقال ، اقدام به ارسال داده مورد نظر مي نمايد چن

در صورتي كه كامپيوتري ديگر سعي در مبادله اطالعات و در زمان مشابه را داشته باشد ، بسته هاي . 

به همين علت است كه به اين . اطالعاتي حاوي داده در طول شبكه با يكديگر برخورد و از بين خواهند رفت 

در صورت بروز تصادم ، دو كامپيوتر مجبور . نيز گفته مي شود collision domainنوع شبكه ها يك 

تالش نمايند تا داده خراب شده را ارسال "تصادفي، مجددا"خواهند بود كه پس از يك مدت زمان كامال

.نمايند 

، احتمال بروز تصادم نيز افزايش collision domainر يك به موازات افزايش كامپيوترهاي موجود د

به همين علت است كه سوئيچ در . وضعيت فوق كارآئي شبكه را به شدت كاهش خواهد داد . خواهد يافت 

. شبكه مطرح و جايگزين هاب گرديد 

.شكل زير يك نمونه سوئيچ را نشان مي دهد 
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يك نمونه سوئيچ

اب است و تمامي كارهاي مشابه يك هاب را انجام مي دهد با اين تفاوت كه عملكرد سوئيچ ، همانند ه

زماني كه يك كامپيوتر نيازمند مبادله داده با كامپيوتر ديگر باشد ، سوئيچ از مجموعه اي مدارات منطقي 

ي اين بدان معن. داخلي به منظور ايحاد يك مسير منطقي و اختصاصي بين دو كامپيوتر استفاده مي نمايد 

. كه دو كامپيوتر بدون نگراني در خصوص بروز يك تصادم مي توانند با يكديگر داده مبادله نمايند است

محسوسي افرايش كارآئي شبكه را به دنبال خواهد شد و باعث حذف تصادم "استفاده از سوئيچ بطرز كامال

الوه بر آن مي تواند ويژگي فوق تنها مزيت سوئيچ محسوب نمي گردد و ع. در يك شبكه مي گردد 

ارتباط Bبا كامپيوتر Aبه عنوان نمونه زماني كه كامپيوتر . مسيرهاي مبادله داده موازي را ايجاد نمايند 

 collisionدر يك . داده مبادله نمايد Dنتواند با كامپيوتر Cبرقرار مي نمايد ، دليلي ندارد كه كامپيوتر 

domainكان پذير نمي باشد اين نوع مبادله داده موازي ام.

در اين مقاله ، با برخي از عناصر پايه و كليدي كه از آنها به منظور ايجاد يك شبكه استفاده مي گردد ، آشنا 

.در بخش دوم به بررسي ساير عناصر سخت افزاري يك شبكه خواهيم پرداخت . شديم 
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:روتر 

با عناصر سخت افزاري پايه نظير هاب و سوئيچ كه از آنها به منظور ايجاد يك شبكه بخش اولدر 

در اين بخش ، با يكي ديگر از عناصر سخت افزاري مهم با نام . كامپيوتري استفاده مي گردد ، آشنا شديم 

. شنا خواهيم شدآ) Router(روتر 

ارتباطات . تاكنون نام روتر را شنيده باشيد"با شبكه هاي كامپيوتري آشنا شده ايد ، احتماال"اگر اخيرا

Broadband اينترنت ، نظير آنهائي كه از مودم هاي كابلي و يا مودم هايDSL ،استفاده مي نمايند

روتر . وظيفه روتر ، ارائه ارتباط با اينترنت نيست . همواره نيازمند استفاده از يك روتر مي باشند"تقريبا

تاكنون روترهاي مختلفي . مسئوليت انتقال بسته هاي اطالعاتي از يك شبكه به شبكه ديگر را برعهده دارد 

از روترهاي ساده و ارزان قيمت كه از آنها به منظور ارتباط اينترنت در منازل و يا . توليد و عرضه شده است 

هاي كوچك استفاده مي شود تا روترهاي گرانقيمت كه از آنها در سازمان هاي بزرگ استفاده مي سازمان 

. صرفنظر از قيمت و پيچيدگي ، عملكرد تمامي روترها مبتني بر يك مجموعه اصول اساسي است .گردد 

به يك اتصال از آن به منظور اتصال يك دستگاه كامپيوتر"در ادامه بر روي يك روتر ساده كه معموال

Broadband همانگونه كه در بخش اول اين مقاله . اينترنت استفاده مي شود ، متمركز خواهيم شد

قدم "اشاره گرديد ، فرض ما بر اين است كه مخاطبان اين سري از مقاالت ، عالقه منداني هستند كه اخيرا

اده انتخاب شده است تا ضمن بررسي بنابراين، يك روتر س. در دنياي شبكه هاي كامپيوتري گذاشته اند 

.بتوانيم عملكرد آن را نيز تشريح نمائيم جايگاه آن در شبكه هاي كامپيوتري،
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از يك شبكه به شبكه اي ) packet(همانگونه كه اشاره گرديد ، وظيفه روتر انتقال بسته هاي اطالعاتي 

اينترنت متصل مي نمائيم broadbandل در مواردي كه يك دستگاه كامپيوتر را به يك اتصا. ديگر است 

با توجه به اين كه وظيفه . ، در يك طرف اينترنت و در سمت ديگر يك دستگاه كامپيوتر را خواهيم داشت 

روتر انتقال ترافيك بين شبكه ها است و اينترنت يكي از آن شبكه ها است ، شبكه ديگر كجا است ؟ 

. ك شبكه ساده پيكربندي شده است كامپيوتر متصل شده به روتر ، به عنوان ي

مشاهده مي ) و نماي پشت نماي جلو( زاويه متفاوت يك روتر نمونه را از دو2و 1در شكل هاي 

. نمائيم 

نماي جلو يك روتر نمونه: 1شكل 

نماي پشت يك روتر نمونه: 2شكل 

و شايد اين تصوير براي آندسته از در نماي جلو روتر ، چيز خاص و قابل مالحظه اي مشاهده نمي گردد

، سه مجموعه 2در شكل . عالقه منداني كه تاكنون يك روتر را مشاهده نكرده اند ، جالب و مفيد باشد 

. پورت سمت چپ ، محلي است كه از طريق آن برق به روتر متصل مي گردد . پورت را مشاهده مي نمائيد 
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. به منظور اتصال روتر به شبكه راه دور استفاده مي گردد است كه از آنRj-45پورت مياني ، يك پورت 

استفاده مي DSLدر اين مورد خاص ، از پورت فوق به منظور اتصال روتر به يك مودم كابلي و يا مودم 

. توجه داشته باشيد كه ارتباط اصلي با اينترنت را مودم فراهم مي نمايد . گردد 

مشاهده مي گردد كه نظير اين نوع پورت ها را مي توان در Rj-45، چهار پورت 2در سمت راست شكل 

در هاب و يا RJ-45از پورت هاي . ساير دستگاه هاي شبكه اي نظير هاب و يا سوئيچ نيز مشاهده نمود 

پورت هاي فوق بر روي روتر نيز داراي . سوئيچ به منظور اتصال كامپيوترها به شبكه استفاده مي گردد 

با استفاده از روتر فوق مي توان چهار دستگاه كامپيوتر را به شبكه متصل نمود . ي باشند عملكردي مشابه م

 .

همانگونه كه اشاره گرديد ، وظيفه روتر انتقال بسته هاي اطالعاتي از يك شبكه به شبكه ديگر است و در 

.اين روتر خاص ، اينترنت بيانگر يك شبكه و كامپيوتر نشاندهنده شبكه دوم است 

نحوه عملكرد روتر 

. بيشتر آشنا شويم TCP/IPبه منظور آشنائي با نحوه عملكرد روتر ، الزم است كه در ابتدا با پروتكل 

است كه به اينترفيس IPداراي يك آدرس منحصربفرد ،TCP/IPهر دستگاه متصل شده به يك شبكه 

( يك عدد سي و دو بيتي است كه به صورت چهار عدد IPآدرس . شبكه آن نسبت داده مي شود 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


94WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

octet (نمايش داده مي شود ،كه توسط نقطه از يكديگر جدا مي شوند .IP: 192.168.0.1 يك

. است IPنمونه آدرس 

فرض كنيم آدرس هر خيابان شامل يك عدد و . را مي توان با آدرس يك خيابان مقايسه نمود IPآدرس 

نيز به روشي IPيك آدرس . عدد ، مشخص كننده يك ساختمان خاص در خيابان است .شد نام خيابان با

در صورت . به دو بخش شماره شبكه و شماره يك دستگاه تقسيم مي گردند IPآدرس . مشابه كار مي كند 

با آدرس يك خيابان ، مي توان اينگونه تصور نمود كه شماره شبكه همانند نام IPمقايسه يك آدرس 

شماره شبكه نشاندهنده شبكه اي است كه دستگاه در . يابان و شماره دستگاه همانند شماره منزل است خ

. آن قرار دارد و شماره دستگاه يك شماره شناسائي در شبكه را براي دستگاه مورد نظر مشخص مي نمايد 

ه تمام و شماره شايد اين سوال براي شما مطرح شده باشد كه چگونه مشخص مي گردد كه شماره شبك

به كامپيوتر مي گويد subnet mask.است subnet maskدستگاه شروع شده است ؟ اين وظيفه 

بررسي جامع . پايان و از كجا شماره دستگاه شروع مي شود IPكه كجا بخش شماره شبكه يك آدرس 

subnettingخواهيم پرداخت خارج از حوصله اين مقاله است و در مقاله اي جداگانه به تشريح آن .

كه توسط ) octet( دارد و به صورت چهار عدد IP، شباهت زيادي به يك آدرس subnet maskيك 

يك نمونه در اين subnet :255.255.255.0. نقطه از يكديگر جدا شده اند ، نمايش داده مي شود 

. زمينه مي باشد 
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و آخرين عدد 255هر يك معادل ) فته مي شود گoctetكه به آنان ( در اين مثال خاص ، سه عدد اول 

، نشاندهنده اين موضوع است كه تمامي بيت ها در مكان مربوطه در 255عدد . معادل صفر مي باشد 

عدد صفر نشناندهنده اين موضوع است كه هيچكدام از بيت . بخشي از شماره شبكه مي باشند IPآدرس 

ي از شماره شبكه نبوده و تمامي آنها متعلق به شماره دستگاه بخشIPها در مكان هاي مورد نظر در آدرس 

. مي باشند 

فرض كنيد داراي يك دستگاه . براي روشن شدن مطلب ، اجازه دهيد ادامه كار را با يك مثال دنبال نمائيم 

سه عدد در مثال فوق ،. باشيم subnet:255.255.255.0و IP:192.168.1.1كامپيوتر با آدرس 

اول octetاين بدان معني است كه سه . مي باشند 255معادل subnetمربوط به ) octet( اول 

فوق ، معادل IPبنابراين بخش شماره شبكه آدرس . ، جملگي مربوط به شماره شبكه مي باشند IPآدرس 

network number :192.168.1.x خواهد بود .

اگر شماره "مثال. تمامي دستگاه هاي موجود در يك شبكه ، يك شماره شبكه را به اشتراك مي گذارند 

: network number، معادل 2شبكه كامپيوترهاي متصل شده به روتر نشان داده شده در شكل 

192.168.1.x باشد ، آدرسIPموجود در شبكه عبارتند از چهار كامپيوتر :

• 192.168.1.1

• 192.168.1.2

• 192.168.1.3

• 192.168.1.4
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بر روي شبكه محلي ، از يك شماره شبكه يكسان و همانگونه كه مشاهده مي گردد ، هر كامپيوتر موجود

هر كامپيوتر به منظور مبادله اطالعات با ساير كامپيوترها . يك شماره دستگاه متفاوت استفاده مي نمايد

در اين مثال خاص ، كامپيوتري "مثال. استفاده مي نمايد ) وان يك مرجع به عن( آن كامپيوتر IPاز آدرس 

IP:192.168.1.3به سادگي قادر به ارسال داده به كامپيوتري با آدرس IP:192.168.1.1با آدرس 

. چراكه هر دو كامپيوتر به عنوان بخشي از يك شبكه فيزيكي مشابه محسوب مي گردند مي باشد ،

يك شبكه ديگر دستيابي داشته باشد ، روش كامپيوتر بخواهد به كامپيوتر موجود بر رويدر صورتي كه يك

فرض كنيد ، يكي از كاربران شبكه قصد . كار با آنچه بدان اشاره گرديد ، تفاوت هائي خواهد داشت 

همانگونه كه مي . را داشته باشد /http://www.google.comدستيابي و استفاده از وب سايت 

مي گردد و همانند ساير كامپيوترها ، يك سرويس hostدانيد ، يك وب سايت توسط يك سرويس دهنده 

. است IP:66.249.85.99آدرس وب سايت فوق. منحصربفرد است IPدهنده وب داراي يك آدرس 

network numberين آدرس متعلق به شبكه با نگاه به آدرس فوق به سادگي متوجه خواهيد شد كه ا

 :192.168.1.x نمي "كامپيوتري كه قصد دستيابي به وب سايت فوق را داشته باشد ، صرفا. نمي باشد

تواند اقدام به ارسال بسته هاي اطالعاتي بر روي شبكه محلي نمايد ، چراكه سرويس دهنده وب بر روي 

، كامپيوتر ارسال كننده داده مي بايست بسته هاي اطالعاتي را به بنابراين . شبكه محلي موجود نمي باشد 

. پيش فرض ارسال نمايد gatewayمقصد آدرس 
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gateway پيش فرض ، بخشي از پيكربندي پروتكلTCP/IP است و روشي است كه به كمك آن به

مايد ، مي تواند آنها را كامپيوتر گفته مي شود در صورتي كه نمي داند بسته هاي اطالعاتي را كجا ارسال ن

IPپيش فرض ، مي تواند آدرس gatewayآدرس .پيش فرض ارسال نمايد gatewayبه آدرس 

. مي باشد IP:192.168.1.0روتر معادل IPخاص ، آدرس در اين مورد. روتر باشد 

روتر از شماره شبكه مشابه ساير كامپيوترهاي موجود بر روي شبكه محلي IPتوجه داشته باشيد كه آدرس 

يك . استفاده مي نمايد و بدين ترتيب امكان دستيابي به آن توسط ساير كامپيوترها وجود خواهد داشت 

يكي از آدرس ها از شماره شبكه مشابه شبكه محلي استفاده مي . است IPروتر حداقل داراي دو آدرس 

آدرس فوق از . ديگر روتر ، توسط مركز ارائه دهنده سرويس اينترنت نسبت داده مي شود IPدرس آ. نمايد

بنابراين وظيفه روتر . شماره شبكه مشابه شماره شبكه مركز ارائه دهنده سرويس اينترنت استفاده مي نمايد 

مركز ارائه .اينترنت مي باشد از شبكه محلي به شبكه مركز ارائه دهنده سرويسانتقال بسته هاي اطالعاتي ،

دهنده سرويس اينترنت نيز داراي روتري كه داراي عملكردي مشابه با روتر استفاده شده در شبكه محلي 

.است و بسته هاي اطالعاتي را در صورت ضرورت به ساير بخش هاي اينترنت ارسال مي نمايد 

:انواع روترها 

:ت افزارى و نرم افزارى تقسيم نمودروترها را مى توان به دو گروه عمده سخ

روترهاى فوق ، سخت افزارهائى مى باشند كه نرم افزارهاى خاص توليد شده توسط : روترهاى سخت افزارى 

به آنان نگاه مى كنيم black boxبه صورت "در حال حاضر صرفا(توليد كنندگان را اجراء مى نمايند 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


98WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

ى روترها فراهم نموده تا آنان مهمترين و شايد ساده ترين وظيفه خود نرم افزار فوق ، قابليت روتينگ را برا).

اكثر شركت ها ترجيح مى دهند كه . كه ارسال داده از يك شبكه به شبكه ديگر است را بخوبى انجام دهند 

از روترهاى سخت افزارى استفاده نمايند چراكه آنان در مقايسه با روترهاى نرم افزارى، داراى سرعت و 

. شكل زير يك نمونه روتر را نشان مى دهد . اد پذيرى بيشترى مى باشند اعتم

:روترهاى نرم افزارى 

روترهاى نرم افزارى داراى عملكردى مشابه با روترهاى سخت افزارى بوده و مسئوليت اصلى آنان نيز ارسال 

، يك NTهنده يك روتر نرم افزارى مى تواند يك سرويس د. داده از يك شبكه به شبكه ديگر است

تمامى سيستم هاى عامل شبكه اى مطرح . سرويس دهنده نت ور و يا يك سرويس دهنده لينوكس باشد 

. ،داراى قابليت هاى روتينگ از قبل تعبيه شده مى باشند 

در اين رابطه الزم . اينترنت ، استفاده مى گردد gatewayدر اكثر موارد از روترها به عنوان فايروال و يا 

در اكثر : به يكى از مهمترين تفاوت هاى موجود بين روترهاى نرم افزارى و سخت افزارى، اشاره گردد است

موارد نمى توان يك روتر نرم افزارى را جايگزين يك روتر سخت افزارى نمود ، چراكه روترهاى سخت 

ن اتصال به يك لينك خاص افزارى داراى سخت افزار الزم و از قبل تعبيه شده اى مى باشند كه به آنان امكا

WAN ) از نوعFrame Relay  ،ISDN و ياATM ( يك روتر نرم افزارى .را خواهد داد ) نظير

متصل LANداراى تعدادى كارت شبكه است كه هر يك از آنان به يك شبكه ) سرويس دهنده ويندوز 

.جام خواهد شد از طريق روترهاى سخت افزارى ، انWANشده و ساير اتصاالت به شبكه هاى 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


99WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

استفاده از روتر به منظور اتصال دو شبكه به يكديگر و ارتباط به اينترنت : 1مثال 

به يكدير و اينترنت ، استفاده LANفرض كنيد از يك روتر مطابق شكل زير به منظور اتصال دو شبكه 

و يا اينترنت دريافت مى نمايد ، پس از LANزمانى كه روتر داده اى را از طريق يك شبكه . شده است 

روتر . بررسى آدرس مبداء و مقصد ، داده دريافتى را براى هر يك از شبكه ها و يا اينترنت ارسال مى نمايد 

هر شبكه ) . دو شبكه مجزاء .( استفاده شده در شكل زير ، شبكه را به دو بخش متفاوت تقسيم نموده است 

عالوه بر موارد فوق ، . ى كامپيوترهاى موجود در شبكه به آن متصل شده اند داراى يك هاب است كه تمام

روتر استفاده شده داراى اينترفيس هاى الزم به منظور اتصال هر شبكه به آن بوده و از يك اينترفيس ديگر 

ا به مقصد بدين ترتيب ، روتر قادر است داده مورد نظر ر. به منظور اتصال به اينترنت ، استفاده مى نمايد 

. درست ، ارسال نمايد 

LANاستفاده از روتر در يك شبكه : 2مثال 

در مدل فوق ، هر يك . ، استفاده شده است LANفرض كنيد از يك روتر مطابق شكل زير در يك شبكه 

بدين ترتيب ، هر . برخورد مى نمايند gatewayاز دستگاههاى موجود در شبكه با روتر موجود نظير يك 
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اينترنت و يا هر محل ( كه قصد ارسال يك بسته اطالعاتى LANاز ماشين هاى موجود بر روى شبكه يك

. ارسال مى نمايند gatewayرا داشته باشند ، بسته اطالعاتى مورد نظر را براى ) LANخارج از شبكه 

ن تنظيم خصلت هاى در زما. ( نسبت به محل ارسال داده داراى آگاهى الزم مى باشد ) gateway( روتر 

در نظر gatewayبراى IPبراى هر يك از ماشين هاى موجود در شبكه يك آدرس TCP/IPپروتكل 

شكل زير نحوه استفاده از يك روتر به منظور دستيابى كاربران به اينترنت در شبكه ) . گرفته مى شود 

LAN را نشان مى دهد :

دو دفتر كاراستفاده از روتر به منظور اتصال: 3مثال 

بدين . فرض كنيد ، بخواهيم از روتر به منظور اتصال دو دفتر كار يك سازمان به يكديگر ، استفاده نمائيم 

به يكديگر ISDNنظير WANمنظور هر يك از روترهاى موجود در شبكه با استفاده از يك پروتكل 

بوطه ارائه مى گردد، امكان اتصال به مرISP، با استفاده از يك كابل كه توسط "عمال. متصل مى گردند 

مربوطه رفته و سر ديگر آن ISPبه شبكه "روتر فراهم شده و از آنجا سيگنال مستقيماWANاينترفيس 
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متعددى WANروترها ، قادر به حمايت از پروتكل هاى . روتر ديگر متصل مى گردد WANبه اينترفيس 

.مى باشند ، PPPو يا Frame Relay , ATM , HDLCنظير 

:مهمترين ويژگى هاى يك روتر 

. مى باشند ) OSIمدل مرجع ( روترها دستگاههاى اليه سوم 

. روترها ماداميكه برنامه ريزى نگردند ، امكان توزيع داده را نخواهند داشت 

. اكثر روترهاى مهم داراى سيستم عامل اختصاصى خاص خود مى باشند 

، استفاده مى ) منظور داده نيست ( روترها از پروتكل هاى خاصى به منظور مبادله اطالعات ضرورى خود 

. نمايند 

مسير ايجاد شده براى انجام مبادله اطالعاتى بين سرويس گيرنده و : نحوه عملكرد يك روتر در اينترنت 

ه و متناسب با وضعيت ترافيك موجود سرويس دهنده در تمامى مدت زمان انجام تراكش ثابت و يكسان نبود

.و در دسترس بودن مسير ، تغيير مى نمايد 
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:تقسيم بندي شبكه

) :Range(تقسيم بندي بر اساس گستره جغرافيايي -1

يكي از مهمترين عوامل . متفاوتي هستندشبكه هاي كامپيوتري براساس موقعيت و محل نصب داراي انواع 

.تعيين نوع شبكه مورد نياز، طول فواصل ارتباطي بين اجزاي شبكه است

شبكه هاي كامپيوتري گستره جغرافيايي متفاوتي دارند كه از فاصله هاي كوچك در حدود چند متر شروع 

ي كامپيوتري براساس حداكثر شبكه ها. شده و در بعضي از مواقع از فاصله بين چند كشور بالغ مي شود

يكي از انواع شبكه هاي كامپيوتري، شبكه محلي . فاصله ارتباطي آنها به سه نوع طبقه بندي مي شوند

)LAN ( ياLocal Area Networkاين نوع از شبكه داراي فواصل كوتاه نظير فواصل درون . است

ال شبكه مورد استفاده يك شركت را در براي مث. ساختماني يا حداكثر مجموعه اي از چند ساختمان است

در اين شبكه حداكثر فاصله بين كامپيوتر ها محدود به فاصله هاي بين طبقات ساختمان . نظر بگيريد

.شركت مي باشد

كامپيوترها در سطح نسبتاً كوچكي توزيع شده اند و معموالً توسط كابل به هم اتصال LANدر شبكه هاي 

.را گاهي به تسامح شبكه هاي كابلي نيز مي نامندLANبكه هاي به همين دليل ش. مي يابند

Metropolitan Area Networkيا MANنوع دوم شبكه هاي كامپيوتري، شبكه هاي شهري 

بزرگتر است و چنين شبكه هايي داراي LANفواصل در شبكه هاي شهري از فواصل شبكه هاي . هستند

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


103WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

LANمعموالً از تركيب و ادغام دو يا چند شبكه MANهاي شبكه. فواصلي در حدود ابعاد شهري هستند

يك LANموردي را در نظر بگيريد كه شبكه هاي MANبه عنوان مثال از شبكه هاي . به وجود مي آيند

.متصل مي سازدBبه دفتر نمايندگي اين شركت در شهر Aشهر را از دفتر مركزي در شهر 

يا شبكه هاي ) Wide Area Network(يا WANبه در نوع سوم شبكه هاي كامپيوتري موسوم

گسترده، فواصل از انواع ديگر شبكه بيشتر بوده و به فاصله هايي در حدود ابعاد كشوري يا قاره اي بالغ مي 

شبكه اتصال دهنده . ايجاد مي گردندMANيا LANاز تركيب چندين شبكه WANشبكه هاي . شود

.استWANي مختلف چند كشور، يك يك شبكه دفاتر هواپيمايي يك شركت در شهرها

: )Node(تقسيم بندي براساس گره -2

اين نوع از تقسيم بندي شبكه ها براساس ماهيت گره ها يا محل هاي اتصال خطوط ارتباطي شبكه ها انجام 

ها در تفاوت اين دو گروه از شبكه . در اين گروه بندي شبكه ها به دو نوع تقسيم بندي مي شوند. مي شود

 Peer to(اين دو نوع اصلي از شبكه ها، شبكه هايي از نوع نظير به نظير . قابليت هاي آن نهفته است

Peer ( و شبكه هاي مبتني برServer ياServer Basedنام دارند.

، بين گره هاي شبكه هيچ ترتيب يا سلسله مراتبي وجود Peer to Peerدر يك شبكه نظير به نظير يا 

 Peer toبه شبكه . مام كامپيوتر هاي واقع در شبكه از اهميت يا اولويت يكساني برخوردار هستندندارد و ت

Peer يك گروه كاري ياWorkgroupدر اين نوع از شبكه ها هيچ كامپيوتري در . نيز گفته مي شود

به اين جهت هزينه هاي اين نوع شبكه . شبكه به طور اختصاصي وظيفه ارائه خدمات همانند سرور را ندارد
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در اين شبكه ها براساس آن كه كدام كامپيوتر داراي . پايين بوده و نگهداري از آنها نسبتاً ساده مي باشد

و براساس تغيير اين . مورد نياز ديگر كامپيوتر هاست، همان دستگاه نقش سرور را برعهده مي گيرداطالعات

به دليل كاركرد . و بقيه سرويس گيرنده. وضعيت در هر لحظه هر يك از كامپيوتر ها مي توانند سرور باشند

در شبكه الزم است تا بر نوع دوگانه هر يك از كامپيوتر ها به عنوان سرور و سرويس گيرنده، هر كامپيوتر 

شبكه . اين فرآيند تصميم گيري، مديريت ايستگاه كاري يا سرور نام دارد. كاركرد خود تصميم گيري نمايد

كاربر 10هايي از نوع نظير به نظير مناسب استفاده در محيط هايي هستند كه تعداد كاربران آن بيشتر از 

.نباشد

windows NTسيستم عامل هايي نظير  Workstation ،windows 9X ياwindows for

Workgroupدر . نمونه هايي از سيستم عامل هاي با قابليت ايجاد شبكه هاي نظير به نظير هستند

شبكه هاي نظير به نظير هر كاربري تعيين كننده آن است كه در روي سيستم خود چه اطالعاتي مي تواند 

يت همانند آن است كه هر كارمندي مسئول حفظ و نگهداري اين وضع. در شبكه به اشتراك گذاشته شود

.اسناد خود مي باشد

در نوع دوم شبكه هاي كامپيوتري يعني شبكه هاي مبتني بر سرور، به تعداد محدودي از كامپيوتر ها 

كاربر در شبكه خود 10در سازمان هايي كه داراي بيش از . وظيفه عمل به عنوان سرور داده مي شود

نامناسب بوده و شبكه هاي مبتني بر سرور ترجيح داده Peer to Peerاستفاده از شبكه هاي هستند، 

در اين شبكه ها از سرور اختصاصي براي پردازش حجم زيادي از درخواست هاي كامپيوترهاي . مي شوند

تني بر در شبكه هاي مب. سرويس گيرنده استفاده مي شود و آنها مسئول حفظ امنيت اطالعات خواهند بود
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سرور، مدير شبكه، مسئول مديريت امنيت اطالعات شبكه است و بر تعيين سطوح دسترسي به منابع شبكه 

بدليل اينكه اطالعات در چنين شبكه هايي فقط روي كامپيوتر يا كامپيوتر هاي سرور . مديريت مي كند

برنامه زمانبندي مناسب براي متمركز مي باشند، تهيه نسخه هاي پشتيبان از آنها ساده تر بوده و تعيين 

در چنين شبكه هايي مي . ذخيره سازي و تهيه نسخه هاي پشتيبان از اطالعات به سهولت انجام مي پذيرد

توان اطالعات را روي چند سرور نگهداري نمود، يعني حتي در صورت از كار افتادن محل ذخيره اوليه 

ر شبكه موجود بوده و سيستم مي تواند به صورت روي ، اطالعات همچنان د)كامپيوتر سرور اوليه(اطالعات 

يا سيستم هاي Redundancy Systemsبه اين نوع از سيستم ها . خط به كاركردخود ادامه دهد

.يدكي مي گويند

براي بهره گيري از مزاياي هر دو نوع از شبكه ها، معموالً سازمان ها از تركيبي از شبكه هاي نظير به نظير و 

Combined Networkاين نوع از شبكه ها، شبكه هاي تركيبي يا . رور استفاده مي كنندمبتني بر س

در شبكه هاي تركيبي دو نوع سيستم عامل براي تامين نيازهاي شبكه مورد استفاده قرار مي . نام دارند

براي به اشتراكwindows NT Serverبه عنوان مثال يك سازمان مي تواند از سيستم عامل . گيرند

در اين شبكه، كامپيوتر هاي . گذاشتن اطالعات مهم و برنامه هاي كاربردي در شبكه خود استفاده كنند

Client در اين وضعيت، كامپيوتر ها مي توانند ضمن . استفاده كنند95مي توانند از سيستم عامل ويندوز

ديگر كاربران به اشتراك ، اطالعات شخصي خود را نيز با NTقابليت دسترسي به اطالعات سرور ويندوز 

.بگذارند
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:تقسيم بندي بر اساس توپولوژي-3

توپولوژي انتخاب شده . الگوي هندسي استفاده شده جهت اتصال كامپيوترها ، توپولوژي ناميده مي شود

انتخاب . براي پياده سازي شبكه ها، عاملي مهم در جهت كشف و برطرف نمودن خطاء در شبكه خواهد بود

نوع . ژي خاص نمي تواند بدون ارتباط با محيط انتقال و روش هاي استفاده از خط مطرح گردديك توپولو

بر نوع محيط انتقال و روش هاي استفاده "توپولوژي انتخابي جهت اتصال كامپيوترها به يكديگر ، مستقيما

ي و هزينه هاي مربوط با توجه به تاثير مستقيم توپولوژي انتخابي در نوع كابل كش. از خط تاثير مي گذارد

عوامل مختلفي جهت . به آن ، مي بايست با دقت و تامل به انتخاب توپولوژي يك شبكه همت گماشت 

:مهمترين اين عوامل بشرح ذيل است . انتخاب يك توپولوژي بهينه مطرح مي شود

يات نصب شبكه انتخاب گردد، در نهايت مي بايست عملLANهر نوع محيط انتقال كه براي شبكه . هزينه 

عمليات فوق فرآيندي طوالني جهت نصب كانال هاي مربوطه به كابل . در يك ساختمان پياده سازي گردد

در حالت ايده آل كابل كشي و ايجاد كانال هاي مربوطه مي . ها و محل عبور كابل ها در ساختمان است 

مي بايست هزينه نصب شبكه بهينه بهرحال. بايست قبل از تصرف و بكارگيري ساختمان انجام گرفته باشد

.گردد

، توانائي پردازش داده ها و گستردگي و توزيع گره ها در LANيكي از مزاياي شبكه هاي . انعطاف پذيري 

بدين ترتيب توان محاسباتي سيستم و منابع موجود در اختيار تمام استفاده كنندگان قرار . يك محيط است 

توپولوژي انتخابي مي ... ) . لوازم اداري، اتاقها و .( ز تغيير خواهد كرددر ادارات همه چي. خواهد گرفت 
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ايستگاهي را از نقطه اي به نقطه "مثال. بايست بسادگي امكان تغيير پيكربندي در شبكه را فراهم نمايد

.ديگر انتقال و يا قادر به ايجاد يك ايستگاه جديد در شبكه باشيم 

:استفاده مي گردد LANهاي سه نوع توپولوژي رايج در شبكه

BUS

STAR

RING

در مدل فوق از . است LANيكي از رايجترين توپولوژي ها براي پياده سازي شبكه هاي . BUSتوپولوژي 

سرويس ( يك كابل بعنوان ستون فقرات اصلي در شبكه استفاده شده و تمام كامپيوترهاي موجود در شبكه 

. تصل مي گردندبه آن م) دهنده ، سرويس گيرنده 

BUSمزاياي توپولوژي 

بدليل استفاده از يك خط انتقال جهت اتصال تمام كامپيوترها ، در توپولوژي فوق از . كم بودن طول كابل - 

موضوع فوق باعث پايين آمدن هزينه نصب و ايجاد تسهيالت الزم در جهت .كابل كمي استفاده مي شود

. پشتيباني شبكه خواهد بود

از يك كابل براي "در مدل فوق صرفا. داراي يك ساختار ساده است BUSتوپولوژي . ساده ساختار- 

.انتقال اطالعات استفاده مي شود
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در صورت اضافه . يك كامپيوتر جديد را مي توان براحتي در نقطه اي از شبكه اضافه كرد. توسعه آسان - 

. استفاده كردRepeaterت كننده هائي به نام شدن ايستگاههاي بيشتر در يك سگمنت ، مي توان از تقوي

BUSمعايب توپولوژي 

امكان بروز اشتباه را كاهش مي BUSبا اينكه سادگي موجود در تويولوژي . مشكل بودن عيب يابي - 

در شبكه هائي كه از توپولوژي فوق استفاده مي . دهند، ولي در صورت بروز خطاء كشف آن ساده نخواهد بود

نمايند ، كنترل شبكه در هر گره داراي مركزيت نبوده و در صورت بروز خطاء مي بايست نقاط زيادي 

. بمنظور تشخيص خطاء بازديد و بررسي گردند

در صورتيكه يك كامپيوتر در توپولوژي فوق دچار مشكل گردد ، مي . ايزوله كردن خطاء مشكل است - 

در موارد خاص مي توان يك گره را از . بايست كامپيوتر را در محلي كه به شبكه متصل است رفع عيب نمود

ت از شبكه خارج در حالتيكه اشكال در محيط انتقال باشد ، تمام يك سگمنت مي بايس. شبكه جدا كرد

. گردد

در موارديكه براي توسعه شبكه از تكراركننده ها استفاده مي گردد، ممكن است . ماهيت تكراركننده ها - 

موضوع فوق مستلزم بكارگيري كابل بيشتر و اضافه نمودن اتصاالت . در ساختار شبكه تغييراتي نيز داده شود

.مخصوص شبكه است 
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"ستاره"ع توپولوژي همانگونه كه از نام آن مشخص است ، از مدلي شبيه در اين نو. STARتوپولوژي 

"به يك دستگاه خاص با نام "در اين مدل تمام كامپيوترهاي موجود در شبكه معموال. استفاده مي گردد

. متصل خواهند شد"هاب 

STARمزاياي توپولوژي 

. ط اتصالي در يك نقطه مركزي است شامل تعدادي از نقاSTARتوپولوژي . سادگي سرويس شبكه - 

. ويژگي فوق تغيير در ساختار و سرويس شبكه را آسان مي نمايد

اشكال STARدر توپولوژي . مستعد اشكال هستند"نقاط اتصالي در شبكه ذاتا. در هر اتصال يكدستگاه - 

عمليات فوق . در يك اتصال ، باعث خروج آن خط از شبكه و سرويس و اشكال زدائي خط مزبور است 

.تاثيري در عملكرد ساير كامپيوترهاي موجود در شبكه نخواهد گذاشت

به هر ايستگاه موجود در "با توجه به اين مسئله كه نقطه مركزي مستقيما. كنترل مركزي و عيب يابي - 

. صل است ، اشكاالت و ايرادات در شبكه بسادگي تشخيص و مهار خواهند گرديدشبكه مت

در چنين . هر اتصال در شبكه شامل يك نقطه مركزي و يك گره جانبي است . روش هاي ساده دستيابي - 

. حالتي دستيابي به محيط انتقال حهت ارسال و دريافت اطالعات داراي الگوريتمي ساده خواهد بود
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STARتوپولوژي معايب

. بدليل اتصال مستقيم هر گره به نقطه مركزي ، مقدار زيادي كابل مصرف مي شود. زياد بودن طول كابل - 

با توجه به اينكه هزينه كابل نسبت به تمام شبكه ، كم است ، تراكم در كانال كشي جهت كابل ها و مسائل 

.ها را افزايش خواهد دادمربوط به نصب و پشتيبني آنها بطور قابل توجهي هزينه

اضافه نمودن يك گره جديد به شبكه مستلزم يك اتصال از نقطه مركزي به گره . مشكل بودن توسعه - 

با اينكه در زمان كابل كشي پيش بيني هاي الزم جهت توسعه در نظر گرفته مي شود ، ولي . جديد است 

نياز بوده و يا اتصال مجموعه اي از گره هاي غير در برخي حاالت نظير زمانيكه طول زيادي از كابل مورد 

. قابل پيش بيني اوليه ، توسعه شبكه را با مشكل مواجه خواهد كرد

در شبكه با مشكل مواجه شود ، تمام شبكه ) هاب ( در صورتيكه نقطه مركزي . وابستگي به نقطه مركزي - 

. غيرقابل استفاده خواهد بود

. توپولوژي تمام كامپيوترها بصورت يك حلقه به يكديگر مرتبط مي گردنددر اين نوع. RINGتوپولوژي 

به يك كابل كه بصورت يك دايره ) سرويس دهنده ، سرويس گيرنده ( تمام كامپيوترهاي موجود در شبكه 

. در مدل فوق هر گره به دو و فقط دو همسايه مجاور خود متصل است . بسته است ، متصل مي گردند

بنابراين داده ها فقط در يك جهت حركت . ره مجاور دريافت و به گره بعدي ارسال مي شونداطالعات از گ

.كرده و از ايستگاهي به ايستگاه ديگر انتقال پيدا مي كنند

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


111WwW.NiaziSoft.blogfa.CoM                                

RINGمزاياي توپولوژي 

BUSطول كابلي كه در اين مدل بكار گرفته مي شود ، قابل مقايسه به توپولوژي . كم بودن طول كابل - 

در شبكه شده و ضريب ) كانكتور( ويژگي فوق باعث كاهش تعداد اتصاالت . ه و طول كمي را در برداردنبود

. اعتماد به شبكه را افزايش خواهد داد

بدليل استفاده از يك كابل جهت اتصال هر .نياز به فضائي خاص جهت انشعابات در كابل كشي نخواهد بود- 

. ائي خاص بمنظور كابل كشي ضرورتي نخواهد داشت گره به گره همسايه اش ، اختصاص محل ه

. استفاده از فيبر نوري باعث باال رفتن نرخ سرعت انتقال اطالعات در شبكه است. مناسب جهت فيبر نوري - 

چون در توپولوژي فوق ترافيك داده ها در يك جهت است ، مي توان از فيبر نوري بمنظور محيط انتقال 

ايل مي توان در هر بخش ازشبكه از يك نوع كابل بعنوان محيط انتقال استفاده در صورت تم.استفاده كرد

. در محيط هاي ادراي از مدل هاي مسي و در محيط كارخانه از فيبر نوري استفاده كرد"مثال. كرد 

RINGمعايب توپولوژي 

گره ، تمام شبكه با در صورت بروز اشكال در يك. اشكال در يك گره باعث اشكال در تمام شبكه مي گردد- 

و تا زمانيكه گره معيوب از شبكه خارج نگردد ، هيچگونه ترافيك اطالعاتي را روي . اشكال مواجه خواهد شد

.شبكه نمي توان داشت 
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. بروز اشكال در يك گره مي تواند روي تمام گرههاي ديگر تاثير گذار باشد. اشكال زدائي مشكل است - 

.چندين گره بررسي تا گره مورد نظر پيدا گرددبمنظور عيب يابي مي بايست 

در زمان گسترش و يا اصالح حوزه جغرافيائي تحت پوشش شبكه ، . تغيير در ساختار شبكه مشكل است - 

. بدليل ماهيت حلقوي شبكه مسائلي بوجود خواهد آمد 

عبور دادن داده اي است هر گره در شبكه داراي مسئوليت. توپولوژي بر روي نوع دستيابي تاثير مي گذارد- 

قبل از اينكه يك گره بتواند داده خود را ارسال نمايد ، مي بايست به . كه از گره مجاور دريافت داشته است 

.اين اطمينان برسد كه محيط انتقال براي استفاده قابل دستيابي است 

ه به حوزه جغرافيائي شبكه هاي كامپيوتري با توج. تقسيم بندي بر اساس حوزه جغرافي تحت پوشش ●

:تحت پوشش به سه گروه تقسيم مي گردند 

LAN) كوچك ( شبكه هاي محلي 

MANشبكه هاي متوسط 

WANشبكه هاي گسترده 

حوزه جغرافيائي كه توسط اين نوع از شبكه ها پوشش داده مي شود ، يك محيط . LANشبكه هاي 

:كه ها داراي ويژگي هاي زير مي باشند اين نوع از شب. كوچك نظير يك ساختمان اداري است 
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توانائي ارسال اطالعات با سرعت باال

محدوديت فاصله 

تلفن بمنظور ارسال اطالعاتقابليت استفاده از محيط مخابراتي ارزان نظير خطوط

اطالعات با توجه به محدود بودن فاصلهنرخ پايين خطاء در ارسال

حوزه جغرافيائي كه توسط اين نوع شبكه ها پوشش داده مي شود ، در حد و اندازه يك . MANشبكه هاي 

:ويژگي هاي اين نوع از شبكه ها بشرح زير است . شهر و يا شهرستان است 

پيچيدگي بيشتر نسبت به شبكه هاي محلي 

قابليت ارسال تصاوير و صدا 

قابليت ايجاد ارتباط بين چندين شبكه 

حوزه جغرافيائي كه توسط اين نوع شبكه ها پوشش داده مي شود ، در حد و اندازه . WANشبكه هاي 

:ويژگي اين نوع شبكه ها بشرح زير است . كشور و قاره است 

قابليت ارسال اطالعات بين كشورها و قاره ها 

LANقابليت ايجاد ارتباط بين شبكه هاي 
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LANسرعت پايين ارسال اطالعات نسبت به شبكه هاي 

نرخ خطاي باال با توجه به گستردگي محدوده تحت پوشش

:نحوه اتصال به شبكه

:Windows 98,Meدر 

.دوبار كليك نماييدMy Computerدرصفحه اصلي ويندوز برروي آيكون _1

.دوبار كليك نماييدDial-Up Networkingدر پنجره باز شده برروي آيكون - 2

Make New Connectionحال با دوبار كليك برروي آيكون - 3

.را تايپ نماييدtebyanپنجره جديد سه بخش دارد كه در بخش اول نام . يك ارتباط جديد ايجاد نماييد

به بخش Nextدربخش دوم نوع مودم وتنظيمات مربوط را مي توانيد انتخاب نماييد با كليك بر روي دكمه 

.بعدي برويد

وسپس شماره تلفن زير ) كد آبيك( 0282شمارهArea Codeدر اين پنجره در بخش - 4

. كليك نماييدNextرا وارد كنيد و برروي 

9712811 :E1
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.ساخت نماد ارتباطي شما به پايان مي رسد Finishدر پنجره آخر يا كليك بر روي - 5

Dial-upرا در پنجره tebyanحاال نماد - 6 Network مي بينيد با راست كليك بر روي

.را انتخاب كنيد ) Properties(آخرين گزينه يعني tebyanآيكون 

 User area code and Dialingتيك جلوي جمله Generalدر بخش - 7

Propertiesشما با اين كار به مودم دستور مي دهيد كه پيش شماره آبيك را شماره گيري . را برداريد

.كندن

8 -Server Types دربخش باال كليك نماييد تا صفحه تنظيمات مربوط به آن برروي

 Enable TCP/IP ,Softwareظاهر شود دراين صفحه تمام تيكهاي جلوي جمالت را به جزء دو مورد 

Compression را برداريد.

پنجره روبرو ظاهر Dial Networkingدر پنجره  Saharبا دو كليك برروي آيكون- 9

يا در برگه ثبت نام داده ايد را tebyanشماي را كه دركارت اينترنت Usernameدر محل مي شود

رمزي را كه بر روي كارت يا برگه ثبت نام شما وجود دارد را وارد Passwordوارد نماييد سپس در محل 

.كليك نماييدConnectكرده وسپس بر روي دكمه 

10 -Dialing  برحسب اينكه صداي مودم شما در چه وضعي باشد صداي آنرا نيز مي ( نماد

ظاهر مي شود پس از Verifying Username Passwordوپس از لحظاتي نماد) شنويد
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وكنار ساعت قرار مي گيرد startupلحظاتي اين نماد به سمت پايين وراست دركنار برنامه هاي اجرا شده 

تر ديده مي شود كه خاموش و روشن مي شوند در صورت دريافت يا فرستادن اطالعات وبه شكل دو كامپيو

دوبار كليك نمائيد وآدرس صفحه Internet Explorerاين نمادها روشن مي شوند حال به روي آيكون 

.وب خود را درمحل نوشتن آدرس وارد كنيد

:Windows 2000در

-Network and Dialگزينه Settingكليك كرده ودر بخش Startبرروي دكمه- 1

up Connections را انتخاب نمائيد سپسMake new connections را انتخاب نمائيد.

.كليك نمائيد Nextدر پنجره ظاهر شده بر روي دكمه - 2

3 -Dial-up to Internet را انتخاب نمائيد وسپس با زدن دكمهNextيد به صفحه بعدي برو.

Nextدر اين صفحه گزينه سوم يعني تنظيم ارتباط به صورت دستي را انتخاب نمائيد وبرروي دكمه - 4

.كليك نمائيد

شما گزينه اول يعني ارتباط از طريق مودم ) LAN(دربرابر سئوال ارتباط از طريق مودم يا شبكه محلي -5

.كليك نمائيدNextرا انتخاب كنيد وبرروي دكمه 
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وسپس شماره تلفن ) 0282(ابتدا كد).…Use area code and(رهدر پنج- 6

را وارد نمائيد در پنجره تنظيم كشور، ايران را انتخاب نمائيد وتيك استفاده از كد شهر را 9712811

.كليك نمائيد Nextبرداريد وسپس برروي دكمه 

.كليك نمائيدNextپس برروي دكمه را درمحل نام ارتباط وارد كرده سtebyanدراين پنجره نام -8

.كارساخت نماد ارتباط به پايان مي رسدFinishدرانتها با كليك برروي دكمه -9

:Windows Xpدر 

شده و پس از ورود به گروه ALL Programsبرروي دكمه استارت كليك كرده سپس وارد بخش-1

Accessories وارد زير گروهCommunication جا گزينه شويد ودر آنMake new 

Connectionرا انتخاب نمائيد.

.به پنجره بعد برويدNextدراين صفحه با كليك بر روي دكمه -2

را Connect to the Internetگزينه اول يعني ) Connection Type(درصفحه نوع ارتباط -3

.كليك نمائيدNextانتخاب نمائيد وسپس بر روي دكمه 

. كه طرز ارتباط شما با اينترنت را تعيين مي كند Desktopبرروي صفحهدر پنجره ظاهر شده -4

.كليك نمائيدNextتنظيم ارتباط به صورت دستي يعني گزينه دوم را انتخاب نمائيد وسپس بر روي دكمه 
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.كليك نمائيدNextدسترسي ارتباط گزينه اول را انتخاب نمائيد وسپس بر روي دكمهدرپنجره-5

.كليك نمائيدNextرا تايپ نموده وسپس بر روي دكمه Tebyanجره نامدراين پن-6

كنيدNextرا وارد نموده و برروي دكمه)9712811(در اين پنجره شماره تماس با شبكه -7

ورمز خود را وارد نمائيد سپس با تيك زدن گزينه درپنجره اطالعات ارتباط، شما مي توانيد نام كاربري-8

نگهداري مي شود وشمابراي ارتباط ديگر نيازي به وارد كردن Windowsدر داخلاول اطالعات شما

براي ارتباط ) Firewall(گزينه سوم تيك نخورده باشد زيرا ديوار آتش توجه كنيد كه.رمز خود نداريد

.شما فعال خواهد شد

صفحه اصلي ويندوز يك ميانبر برروي ) add a shortcut(دراين پنجره آخر مي توانيد با تيك زدن -9

.كار به پايان مي رسدFinishخود براي ارتباط درست نمائيد با كليك بر روي دكمه 
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:ويژگي هاي شبكه

سرور . همانطور كه قبالً گفته شد، يكي از مهمترين اجزاي شبكه هاي كامپيوتري، كامپيوتر سرور است

با افزايش حجم ترافيك شبكه، . مسئول ارائه خدماتي از قبيل انتقال فايل، سرويس هاي چاپ و غيره است

از افزايش تعداد در شبكه هاي بزرگ براي حل اين مشكل، . ممكن است براي سرور مشكالتي بروز كند

دو نوع . كامپيوترهاي سرور استفاده مي شود كه به اين سرور ها، سرور هاي اختصاصي گفته مي شود

نوع اول يعني . Application serverو File and Print serverمتداول اين سرور ها عبارتند از 

، حذف فايل و تغيير نام فايل سرويس دهنده فايل و چاپ مسئول ارائه خدماتي از قبيل ذخيره سازي فايل

اين سرور همچنين مسئول . است كه اين درخواست ها را از كامپيوتر هاي سرويس گيرنده دريافت مي كند

.مديريت امور چاپگر نيز هست

هنگامي كه يك كاربر درخواست دسترسي به فايلي واقع در سرور را ارسال مي كند، كامپيوتر سرور نسخه 

بدين ترتيب كاربر مي تواند به صورت محلي، يعني روي . براي آن كاربر ارسال مي كنداي از فايل كامل را

.كامپيوتر خود اين فايل را ويرايش كند

اين سرور اين . كامپيوتر سرويس دهنده چاپ، مسئول دريافت درخواست هاي كاربران براي چاپ اسناد است

اين فرآيند . ا را به چاپگر ارسال مي كنددرخواست ها را در يك صف قرار مي دهد و به نوبت آن ه

Spoolingبه كمك . نام داردSpooling كاربران مي توانند بدون نياز به انتظار براي اجراي فرمان

Printبه فعاليت برروي كامپيوتر خود ادامه دهند.
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اين سرور مسئول اجراي برنامه هاي . نام داردApplication Serverنوع ديگر سرور، 

Client/Serverسرويس دهنده ها، حجم زيادي از اطالعات را . و تامين داده هاي سرويس گيرنده است

براي امكان بازيابي سريع و ساده اطالعات، اين داده ها در يك ساختار مشخص . در خود نگهداري مي كنند

سرور نتيجه . ندهنگامي كه كاربري درخواستي را به چنين سرويس دهنده اي ارسال مي ك. ذخيره مي شوند

اين . به عنوان مثال يك شركت بازاريابي را در نظر بگيريد. درخواست را به كامپيوتر كاربر انتقال مي دهد

اين شركت مي تواند براي . شركت در نظر دارد تا براي مجموعه اي از محصوالت جديد خود تبليغ كند

.ط گروهي از محصوالت را تبليغ نمايدكاهش حجم ترافيك، براي مشتريان با طيف درآمدهاي مشخص، فق

عالوه بر سرور هاي ياد شده، در يك شبكه مي توان براي خدماتي از قبيل پست الكترونيك، فكس، سرويس 

Application Serverاما بين سرور هاي فايل و . هاي دايركتوري و غيره نيز سرورهايي اختصاص داد

ل در پاسخ به درخواست كاربر براي دسترسي به يك فايل، يك سرور فاي. ها تفاوت هاي مهمي نهفته است

فقط نتايج Application Serverيك نسخه كامل از فايل را براي او ارسال مي كند درحالي كه يك 

.درخواست كاربر را براي وي ارسال مي نمايد
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امنيت شبكه

دسترسي غير مجاز به منابع . هم ترين فعاليت هاي مدير شبكه، تضمين امنيت منابع شبكه استيكي از م

از طرف ديگر . شبكه و يا ايجاد آسيب عمدي يا غير عمدي به اطالعات، امنيت شبكه را مختل مي كند

.امنيت شبكه نبايد آنچنان باشد كه كاركرد عادي كاربران را مشكل سازد

اين . طالعات و منابع سخت افزاري شبكه، از دو مدل امنيت شبكه استفاده مي شودبراي تضمين امنيت ا

). User-Level(و امنيت در سطح كاربر ) Share-Level(امنيت در سطح اشتراك : مدل ها عبارتند از

براي هر منبع به اشتراك Passwordدر مدل امنيت در سطح اشتراك، اين عمل با انتساب اسم رمز يا 

دسترسي به منابع مشترك فقط هنگامي برقرار مي گردد كه كاربر اسم رمز صحيح . تامين مي شودگذاشته

.را براي منبع به اشتراك گذاشته شده را به درستي بداند

به عنوان مثال اگر سندي قابل دسترسي براي سه كاربر باشد، مي توان با نسبت دادن يك اسم رمز به اين 

منابع شبكه را مي توان در سطوح مختلف . را پياده سازي كردShare-Levelسند مدل امنيت در سطح 

مي توان دايركتوري ها را بصورت فقط خواندني ??براي مثال در سيستم عامل ويندوز . به اشتراك گذاشت

)Read Only( برحسب اسم رمز يا به شكل كامل ،)Full (از مدل امنيت در سطح . به اشتراك گذاشت

Share-Levelمي توان براي ايجاد بانك هاي اطالعاتي ايمن استفاده كرد.

در مدل دوم يعني امنيت در سطح كاربران، دسترسي كاربران به منابع به اشتراك گذاشته شده با دادن اسم 

در اين مدل كاربران در هنگام اتصال به شبكه بايد اسم رمز و كلمه عبور را . رمز به كاربران تاميين مي شود
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سرور در هنگام دريافت . در اينجا سرور مسئول تعيين اعتبار اسم رمز و كلمه عبور است. نمايندوارد

درخواست كاربر براي دسترسي به منبع به اشتراك گذاشته شده، به بانك اطالعاتي خود مراجعه كرده و 

.درخواست كاربر را رد يا قبول مي كند

، اسم رمز به منبع نسبت داده Share-Levelت در سطح تفاوت اين دو مدل در آن است كه در مدل امني

بديهي است كه مدل امنيت در . شده و در مدل دوم اسم رمز و كلمه عبور به كاربر نسبت داده مي شود

بسياري از كاربران به راحتي مي توانند . سطح كاربر بسيار مستحكم تر از مدل امنيت در سطح اشتراك است

اما اسم رمز و كلمه عبور شخصي را نمي توان به سادگي به شخص . يگران بگوينداسم رمز يك منبع را به د

. ديگري منتقل كرد

:نحوه ارتباط ماهوارهاي به اينترنت

شما از چه نوع سرويسي براي اتصال به اينترنت استفاده ميكنيد؟

آيا شما مدت زمان زيادي را صرف گشت وگذار در اينترنت ميكنيد؟-

دريافت ديتا از اينترنت هستيد؟يل بهآيا شما ما-

روي كامپيو تر خود هستيد؟آيا شما مايل به تماشاي شبكه هاي ماهواره اي بر-
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DVB توسط ماهواره هادريچه است به سوي دنياي ديجيتال امروزي و اينترنت...!

!ثانيهدرمگابايت2سرعتي معادل جديدترين تكنولوِِي بشر براي دستيابي به شبكه جهاني با

مختلف قادر به اتصال به اينترنت و استفادهكاربران اينترنت با استفاده از امكانات

، خطوط Wireless، اينترنت (Dial up)معمولياز منابع موجود مي باشند ،خطوط تلفن

DSL  باشندنمونه هاي موجود مي... و:

اينتـــرنتيدر ارتباطات (Recieve)همانطــور كه مي دانيم حجم اطالعات دريافتي

تكيه بر همين واقعيتمي باشد ، (Send)همواره چندين برابر بيش از اطالعات ارســـالي

اضافه كردن پهناي بانداست كه سرويس دهندگان اينترنت نيز به طرق مختلف سعي بر

)اطالعاتبه زبان ساده اين امر،دريافت. دريافت خود داشته باشند  Recieve ) در خطوط

گردد لذا با توجه به ســـرعتتامين مي Satelliteاز طرِيق dvbيك طرفه يا همان

از اينترنت پـــر سرعت ، صدهابسيار باالي دريافت اطالعات ، شما قادر به استفاده

.بودخواهيد Dial upبرابر سريعتـــر از خطوط
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DVB Card چيست ؟

مي باشد"پخش ويدئوي ديجيتال " Video Broadcasting Digitalارتمخفف عب DVBواژه

.DVB همزمان چندين كانال صوتي و تصويري ، اطالعات مشترك آنها ،روشي براي ارسال

كارت هاي.مي باشد ... و  Teletext  ،EPGكانال ها و اطالعاتاطالعات مربوط به نام

DVB ر رويكارت هاي سخت افزاري بمانند سايرPCI Slot كامپيوتر نصب شده و قابليت

 Recieveو تصوير را دارند ، به اين معني كه مي توانيد براي ( Data )دريافت ديتا

نداشته و شما همــزمان بايد Sendقابليت DVB.از آنها استفاده كنيدكردن اطالعات

اطالعات ( Recieve )دريافتاستفاده كنيد ، سرعت  Sendبراي Dial upاينترنتاز يك

)   2Mbpsات Kbps 400(بوده  Dial upاينترنت ماهواره اي بسيار باالتر از خطوطدر

موجود در بازار DVBاز جمله كارت هاي.براي دانلـــود بسيار مناسب مي باشند كه

نمودشارها... و  Dec3000 , Pinacle , Twinhan , Nova , Nexus ,Skystar 2ميتوان به

قابلبسيار Skystar2كه از لحاظ سازگاري و سرعت گرفتن اطالعات و كيفيت، كارتهاي

.مالحظه و پرطرفدار مي باشند
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چيست ؟ ADSLتفاوت اينترنت ماهواره اي و

دائمي بدونمزيت عمده آنالين بودن مي باشد ، يعني شما يك ارتباط ADSLدر سرو يس هاي

يا 2GB  ،1GB )خواهيد داشت ، ليكن حجم ترافيك مشخصي در ماه داريداشغالي تلفن 

ضمن اينكه. باشيد و براي حجم هاي بيشتر مستلزم پرداخت هزينه هاي باال مي) بيشتر 

فاصله شما از مركز تلفنبوده و ADSLاداره مخابرات محل شما بايستي قادر به ارائه

هاي اينترنت ماهواره اي چونصورتي كه در سرويسدر. نمي تواند مسافت طوالني باشد 

توانيد از يك ارتباط پرسرعت ،محدوديت حجمي ندارند با پرداخت هزينه اي ناچيز مي

سرويس هاي ماهواره اي براي دانلود ونامحدود و بدون پروكسي استفاده كنيد ، در واقع

.مصرف هاي باال بسيار مناسب هستند

استفاده كرد ؟نت ماهواره اي را بر روي چند كامپِيوتر در شبكهآيا مي توان اينتر

- 400Kbps)بله، به علت سرعت بسيار عالي 2Mbps) بر روي شبكه وشما مي توانيد

.براي كافي نت نيز از اين سرويس ها استفاده كنيد

استفاده مي كنم ، آيا مي توانم بصورت همزمان اينترنت ماهواره اي ADSLازمن

باشم ؟ و اينكه به چه صورت اين كار انجام مي شود ؟داشته
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را از ( Recieve )و دريافت ADSLخود را از طريق ( Send )بله ، شما ميتوانيد ارسال

 .در اينصورت يك ارتباط دائمي بدون محدوديت خو اهيد داشت. دهيد طريق ماهواره انجام

پروتكل ها را پشتيباني مي كند ؟كدام

) HTTPبراي مرورگر اينترنت) FTP ( همبادله انواع فايل ها روي شبكبراي(SSL 

) FTP Client,Mailبراي نرم افزارها ، ارتباط نقطه به نقطه ، ) SOCKS(براي ارتباط هاي امنيتي(

خط تلفن الزم است ؟way ) (1براي اينترنت ماهواره اي يك طرفهآيا

هاي اينترنت يك طرفه به يك ارتباط اينترنتي براياستفاده از سروِيسبله ، براي

.باشد... و Wireless  ،ADSLاحتياج داريد ، كه مي تواند خط تلفن ،  ( Send )ارسال

چيست ؟ (MAC Address)مك آدرس

شناسايي كارت شبكه شمابايتي و منحصر بفرد كه در حقيقت به عنوان شماره6عددي است 

 ( Media Access Control )بايت اول مك آدرس3مي گيرد ، عموما مورد استفاده قرار 

 ) .شماره سريال كارت مي باشدشماره شناسايي كارخانه سازنده كارت است و باقيمانده ،

به كارت شما را DVBاست كه سيستم عاملالزم به توضيح . ( D0 A2 B3 C2 14 00:براي مثال

.مجازي شناسايي مي كند ( Network Adaptor )عنوان يك كارت شبكه
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چيست ؟) آفالين اينترنت رايگان ، اينترنت( دانلود آفالين 

با داشتن يك عدداساسا شما. از مزاياي منحصر بفرد سرويس هاي ماهواره اي مي باشد 

حاضر از طريق ماهوارهقادر خواهيد بود بصورت رايگان اطالعاتي را كه در حال DVBكارت

نرم افزارهاي خاص انجامميشود دريافت كنيد ، البته اين كار با استفاده ازارسال

حال دريافت آن هستند دانلوددر واقع شما مي توانيد فايل هايي كه سايرين در. ميشود 

 :مثال(و محدوده حجمي آن ( Mp3 )كنيد بدين صورت كه با مشخص كردن نوع فايل  مثال

(1.5MB - 15MB  درخواست شده كه در اين محدوده قرار مي گيرندد كليه فايل هايميتواني

بصورت اشتباه اينترنت رايگان يا اينترنت آفالين ناماين امكان البته.دانلود كنيد 

.گرفته است

 SKYSTAR2 :مزاياي كارت

 .ساپورت نرم افزاري خوبي برخوردارهنسبت به كارتهاي ديگه از

 SKYSTARفقط براي Alt DVBمثال برنامهنوشته ميشهپالگين هاي جديد براشمرتبا برنامه ها و 

 .است

اندازي برنامه ها و پالگين هاش رو متوني از سايتهاي متعدد تهيهنحوه نصب و راه

 .كني
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 .نسبت به قيمتش كارايي خوبي داره

 .كنيتومان كه ميتوني تهيه110الي 80قيمتش بين 

 SKYSTAR2كارتبا خريد .است كه حرف نداره MPEG2ه فرمتكپچر تصاويرش ب

 :كارهاي زير را مي توانيد انجام دهيد

ماهواره اي كارتي و غير كارتيدريافت كليه كانالهاي-

 )كانالهاي هك شده تا اين تاريخ(شدهبازكردن كانالهاي كارتي با پالگينهاي شناخته-

كه ريسيورهاي معمولي از دريافت آنها MPEG4فرمتدريافت تصاوير ماهواره اي با -

 ...عاجزند

بفرمت دي وي دي بر روي هاردديسك و رايت آن به بصورتبرنامه كانالها) ضبط(كپچر -

VCD

 .ديش استفاده كرد4ميتوان از  DiSEqcبا افزودن سويچ-

فت ديتا بصورت يكدريا(توان استفاده نموداز طريق ماهواره از خدمات اينترنتي مي-

)طرفه با سرعت بسيار باال

 (TV out )تصاوير دريافتي به دستگاه تلويزيون از طريق خروجي كارت گرافيكـانتقال-
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بدون نياز داشتن اشتراك و ا تصال كامپيوتر... گرفتن موزيك؛ تصاوير، نرم افزار و -

)ساعت8-6در ازاي گيگابايت30با سرعت تقريبي: آفالين گرفتن(به اينترنت 

 SkyStar 2 :حداقل سيستم مورد نياز براي

به باال P III 500 Mhz :براي ديتا-

به باال P III 700 Mhz :براي تصوير-

به باال RAM 128 :كارت حافظه-

كارت صوتي-

) 3Dترجيحا از نوع (كارت گرافيك -

فضاي خالي روي هارد ديسك به باالمگابايت-
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ADSL  و: VDSL

يك سيستم تلفن معمولي شامل يك جفت سيم مسي ساده هست كه توسط شركت مخابرات محلي در خانه 

هر مشترك نصب شده است، اين خطوط مسي از نظر پهناي باند، ظرفيت بااليي عالوه بر ظرفيت مورد نياز 

.را دارا هستند) مكالمه تلفني(براي انتقال صوت 

بخش ناچيزي از اين ظرفيت را اشغال مي نمايند، فناوريسيگنال هاي صوتي همواره 

DSL (1: از ظرفيت باقيمانده اين خطوط براي انتقال اطالعات بدون اختالل و آسيب رساندن به مكالمات

.صوتي و حتي به صورت همزمان استفاده مي نمايد

هرتز است، اين در حالي 3400تا 400محدوده سيگنال هاي بسامدي صوت انسان در هنگام مكالمه بين 

است كه سيم هاي مسي توانايي بالقوه ارسال چندين ميليون هرتز را نيز دارند، پس عمالً حجم زيادي از 

براي استفاده از اين ظرفيت از دو بخش DSLفناوري . ظرفيت اين سيم ها بدون استفاده باقي خواهد ماند

.و ديگري در طرف فراهم آورنده خدمات) خدماتمشترك(تجهيزاتي بهره مي گيرد، يكي در طرف مشتري 

.قرار مي گيردDSLدر مكاني كه مشتري قرار دارد يك فرستنده : فرستنده گيرنده

DSLAM : اين وسيله كه در طرف فراهم آورنده خدمات قرار مي گيرد، به منظور فراهم آوردن خدمات

DSLبراي چندين مشترك به كار مي رود.
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شناخته مي شود، اما كارشناسان شركت DSLمعموالً توسط كاربران به نام مودم DSLفرستنده گيرنده 

گذشته از نام، اين وسيله، ابزاري . مي شناسندATU-R(3اين تجهيزات را به نام ISPفراهم آورنده يا 

اين اتصال مي تواند به چند طريق برقرار شود كه متداول . DSLاست براي اتصال رايانه كاربران به خطوط 

.رايانه هستUSBترين روش، استفاده از درگاه 

:محدوديت در مسافت

DSL فناوري است كه تقريباً وابسته و حساس به مسافت است، به اين معني كه هرچقدر طول اتصاالت

كيفيت سيگنال ها و سرعت ارتباط كاهش مي بيشتر باشد، ) فاصله ميان مشترك تا فراهم كننده خدمات(

5را تا تقريباً ISPمحدوديتي دارند كه حداكثر مسافت ميان مودم و ADSLبنابراين خدمات . يابد

كيلومتر محدود مي نمايند، چنانچه با افزايش فاصله از ميزان ياد شده، مشتركين نمي توانند از حداكثر 

. سرعت ممكن بهره مند گردند

ميان نكته اي كه ممكن است باعث تعجب و سوال شود اين است كه اين خدمات از نظر مسافت در اين 

محدوديت دارند اما تماس ها و مكالمات صوتي هيچ محدوديتي در مسافت هاي زياد ندارند، پاسخ اين است 

ست اما اين كه در مراكز تلفن، تقويت كننده هايي براي بهبود و تقويت سيگنال هاي صوتي به كار رفته ا

سازگار نيستند و باعث آشفتگي و اختالل در روند تبادل داده مي DSLتقويت كننده ها با سينگال هاي 

در حقيقت مدار گفته شده و نيز فيبرهاي نوري به عنوان خطوط دسترسي موانعي جدي براي اتصال . گردند

.به شمار مي روندDSLبه شبكه 
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سيگنال ها را DMT. سازگار هستندDMT(4مختلف با فناوري سازندگانDSLامروزه اغلب تجهيزات 

براي درك . كيلوهرتز دارندkhz)4(كانال جداگانه تقسيم مي كند كه هر يك از آنها پهنايي برابر 247به 

رشته نازك تقسيم شود و به هر كدام از آنها يك مودم 247بهتر، تصور كنيد كه خط مسي تلفن شما به 

مودم را به يك باره بر روي رايانه 247اين روش شما قادر خواهيد بود تا سرعتي معادل متصل گردد، با 

كانال در هر لحظه سطح كيفيت سيگنال را بررسي مي نمايند و در 247هر يك از اين . خود داشته باشيد

تصال را برقرار صورتي كه هر يك از كانال ها كيفيت نامطلوبي را ارايه دهد به سرعت از طريق كانال ديگري ا

مي كنند، بنابراين در اين سيستم، ارتباط، ناپيوسته و پايدار برقرار مي ماند و همواره در جستجو براي يافتن 

.مناسب ترين كانال جهت ارسال و دريافت داده فعاليت مي كند

:VDSLسرعت

VDSL نيز هم چون فناوريDSLنكردني را براي عمل مي نمايد، اما با اين تفاوت كه سرعتي باور

مگابايت بر ثانيه 16مگا بايت بر ثانيه براي دريافت و 52سرعتي معادل . دسترسي به شبكه فراهم مي آورد

بيشتر و تقريباً در VDSLاست، اما محدوديت مسافت در ADSLچنين سرعتي چندين برابر . براي ارسال

.حدود حداكثر يك كيلومتر است
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:DSLانواع خدمات 

 -)ADSL ( ياDSLكلمه نامتقارن از آن جهت به اين روش اطالق مي گردد كه در آن، ميزان : نامتقارن

باالتر است، چرا كه اغلب كاربران اينترنت بيشتر دريافت ) ارسالي(از سرعت آپلود ) دريافتي(سرعت دانلود 

.كننده اطالعات هستند تا ارسال كننده آن

 -)HDSL ( مخففDSLشيوه اي كه نرخ تبادل اطالعات : نرخ داده باال)در آن يكسان ) ارسال و دريافت

.هست

 -DSL-ISDN : ،اين روش كه كمترين سرعت در ميان انواع ديگر را براي ارسال و دريافت فراهم مي آورد

.داشته باشدكيلو بايت بر ثانيه به شبكه دسترسي 144به كاربر اجازه مي دهد تا با سرعتي حداكثر برابر 

 -)MSDSL ( ياDSLاين روش عالوه بر يكسان بودن نرخ سرعت ارسال و : متقارن با سرعت هاي مختلف

دريافت، به خدمات دهنده امكان مي دهد تا براساس هزينه پرداختي مشتركين، ميزان سرعت دسترسي آنها 

).تلفتعريف خدمات با سرعت ها و هزينه هاي مخ. (را كاهش و يا افزايش بخشد

 -)SDSL ( ياDSLاين خدمات نيز همانند : متقارنHDSL نرخ ارسال و دريافت برابر را فراهم مي آورند

.اما نيازمند يك خط جداگانه از تلفن هستند
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 -)RADSL ( ياDSLاين روش كه عمومي ترين شيوه اتصال : با نرخ تطبيقيDSL است به يك مودم

DSLترسي را برحسب كيفيت سيگنال ها و مسافت مورد نظر تنظيم اجازه مي دهد تا ميزان سرعت دس

.نمايد

 -)VDSL ( ياDSLاين روش حداكثر سرعت ممكنه در خدمات : با نرخ سرعت بسيار باالDSL را براي

.كاربران به شكل غيرمتقارن فراهم مي اورد، اما مشكل اصلي آن محدوديت در مسافت است

 -)VODSL ( يا صوت برDSL : شبكه تلفني مبتني بر نوعيIP كه در آن چندين خط تلفن منفرد، با

.قابليت انتقال داده مي گردد
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:Wirelessانواع شبكه هاي 

. در ابعاد متفاوت و با اهداف مختلف، استفاده مي شود ) Wireless( امروزه از شبكه هاي بدون كابل 

و دريافت نامه هاي pagerبرقراري يك تماس از طريق دستگاه موبايل ، دريافت يك پيام بر روي دستگاه

در تمامي . ، نمونه هائي از كاربرد اين نوع از شبكه ها مي باشند PDAالكترونيكي از طريق يك دستگاه 

در . اده و يا صوت از طريق يك شبكه بدون كابل در اختيار سرويس گيرندگان قرار مي گيردموارد فوق ، د

صورتي كه يك كاربر ، برنامه و يا سازمان تمايل به ايجاد پتاسيل قابليـت حمل داده را داشته باشد، مي 

ي در زمان و هزينه يك شبكه بدون كابل عالوه بر صرفه جوئ. تواند از شبكه هاي بدون كابل استفاده نمايد 

. كابل كشي ، امكان بروز مسائل مرتبط با يك شبكه كابلي را نخواهد داشت 

از شبكه هاي بدون كابل مي توان در مكان عمومي ، كتابخانه ها ، هتل ها ، رستوران ها و مدارس استفاده 

يكي از چالش . اهم نمود در تمامي مكان هاي فوق ، مي توان امكان دستيابي به اينترنت را نيز فر. نمود 

در صورتي كه به هر . ارائه شده برمي گردد ) QoS( هاي اصلي اينترنت بدون كابل ، به كيفيت سرويس 

دليلي بر روي خط پارازيت ايجاد گردد ، ممكن است ارتباط ايجاد شد ه قطع و يا امكان استفاده مطلوب از 

. آن وجود نداشته باشد 

wirelessانواع شبكه هاي 

WLANS :Wireless Local Area Networks . شبكه هاي فوق ، امكان دستيابي كاربران ساكن

. در يك منطقه محدود نظير محوطه يك دانشگاه و يا كتابخانه را به شبكه و يا اينترنت ، فراهم مي نمايد 
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WPANS :Wireless Personal Area Networks .ين در شبكه هاي فوق ، امكان ارتباط ب

. فراهم مي گردد ) سانتي متر 914حدود ( ناحيه محدود در يك )laptopنظير ( دستگاههاي شخصي 

، IEEE 802.15( Bluetooth( و) IR) Infra Redدر اين نوع شبكه ها از دو تكنولوژي متداول 

.استفاده مي گردد 

WMANS :Wireless Metropolitan Area Networks . در شبكه هاي فوق ، امكان ارتباط بين

از شبكه هاي فوق، اغلب به عنوان شبكه هاي . چندين شبكه موجود در يك شهر بزرگ فراهم مي گردد 

backup استفاده مي گردد ) مسي ،فيبر نوري ( كابلي .

WWANS :Wireless Wide Area Networks .يا در شبكه هاي فوق ، امكان ارتباط بين شهرها و

شبكه هاي فوق به سيستم هاي . حتي كشورها و از طريق سيستم هاي ماهواره اي متفاوت فراهم مي گردد 

2G ) معروف شده اند ) نسل دوم .

امنيت 

: براي پياده سازي امنيـت در شبكه هاي بدون كابل از سه روش متفاوت استفاده مي شود 
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WEP :Wired Equivalent Privacy .وق ، هدف توقف ره گيري سيگنال هاي فركانس در روش ف

علت اين امر به عدم وجود . راديوئي توسط كاربران غير مجاز بوده و براي شبكه هاي كوچك مناسب است 

مي بايست به صورت دستي براي "كليد "هر . بر مي گردد"كليد "پروتكل خاصي به منظور مديريت 

ر صورت بزرگ بودن شبكه، فرآيند فوق از جمله عمليات بديهي است د. سرويس گيرندگان تعريف گردد

است كه توسط RC4، مبتني بر الگوريتم رمزنگاري WEP.وقت گير براي هر مدير شبكه خواهد بود 

RSA Data System در اين رابطه تمامي سرويس گيرندگان و . ارائه شده استAceessPointها

. ك كليد مشابه براي رمزنگاري و رمزگشائي استفاده نمايند بگونه اي پيكربندي مي گردند كه از ي

SSID :Service Set Identifier . بوده كه امكان تقسيم يك شبكه "رمزعبور"روش فوق به منزله يك

WLAN به چندين شبكه متفاوت ديگر كه هر يك داراي يك شناسه منحصر بفرد مي باشند را فراهم مي

سرويس يك كامپيوتر . تعريف گردندaccess pointي بايست براي هرشناسه هاي فوق، م. نمايد 

SSIDگيرنده به منظور دستيابي به هر شبكه ، مي بايست بگونه اي پكربندي گردد كه داراي شناسه

در صورتي كه شناسه كامپيوتر سرويس گيرنده با شناسه شبكه مورد نظر . مربوط به شبكه مورد نظر باشد 

.مطابقت نمايد ، امكان دستيابي به شبكه براي سرويس گيرنده فراهم مي گردد 
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در روش فوق ، ليستي از آدرس هاي : MAC )Media AccessControl(فيلترينگ آدرس هاي 

MACبراي يك ط به كامپيوترهاي سرويس گيرنده،مربوAccessPoint بدين . تعريف مي گردد

تي را زماني كه يك كامپيوتر درخواس. به كامپيوترهاي فوق امكان دستيابي داده مي شود "ترتيب ، صرفا

در مقايسه شده وAccess Pointموجود در MACآن با آدرس MACايجاد مي نمايد ، آدرس 

اين روش از لحاظ امنيتي شرايط . فراهم مي گردد بقت آنان با يكديگر ، امكان دستيابيصورت مطا

را براي هر MACمناسبي را ارائه مي نمايد ، ولي با توجه به اين كه مي بايست هر يك از آدرس هاي 

Access point كه هاي در شب"صرفااستفاده از روش فوق،. تعريف نمود ، زمان زيادي صرف خواهد شد

.كوچك بدون كابل پيشنهاد مي گردد 
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:شبكه هاي بي سيم و كابليو مقايسهتشريح 

يا بي سيم ) Wired(براي خانه و محيط كار مي توانند به دو صورت كابلي ) LAN(شبكه هاي محلي 

)Wireless ( درابتدا اين شبكه ها به روش كابلي با استفاده از تكنولوژي . طراحي گردندEthernet

مواجه Wi-Fiطراحي مي شدند اما اكنون با روند رو به افزايش استفاده از شبكه هاي بي سيم با تكنولوژي 

.هستيم 

بايستي از محل هر ) كه در حال حاضر بيشتر با توپولوژي ستاره اي بكار مي روند (در شبكه هاي كابلي 

طول (به صورت مستقل كابل كشي صورت پذيرد)هاب يا سوئيچ (ايستگاه كاري تا دستگاه توزيع كننده 

كه ) متر بيشتر باشد در غير اينصورت از فيبر نوري استفاده ميگردد100نبايستي CAT5كابل ازنوع 

و فعال .......... . مانند كابل ، پريز، داكت ، پچ پنل و) Passive(تجهيزات بكار رفته از دونوع غير فعال 

)Active( هستند ........... ،روتر ، كارت شبكه ومانند هاب ،سوئيچ.

را 802.3zو802.3abو Fast Ethernetرا براي 802.3uاستانداردهاي IEEEموسسه مهندسي 

شبكه هاي بي .در نظر گرفته است) مربوط به كابلهاي الكتريكي و نوري ( GigabitEthernetبراي 

شد كه هر ايستگاه كاري مي تواند حداكثر تا مي با) Access Point(سيم نيز شامل دستگاه مركزي 

. قرار گيرد) بدون مانع (متر ي آن 30فاصله 

:زير را بكار مي برندWi-Fiيكي از سه استاندارد ارتباطي ) Wlan(شبكه هاي بي سيم 

802.11b كه اولين استانداردي است كه به صورت گسترده بكار رفته است .
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802.11a 802.11سريعتر اما گرانتر ازbمي باشد .

802.11gجديدترين استاندارد كه شامل هر دو استاندارد قبلي بوده و از همه گرانتر ميباشد.

هر دونوع شبكه هاي كابلي و بي سيم ادعاي برتري بر ديگري را دارند اما انتخاب صحيح با در نظر گرفتن 

.قابليتهاي آنها ميسر مي باشد

قايسه عوامل م

:در مقايسه شبكه هاي بي سيم و كابلي مي تواند قابليتهاي زير مورد بررسي قرار گيرد

نصب و راه اندازي 

هزينه 

قابليت اطمينان 

كارائي 

امنيت 

:نصب و راه اندازي 
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در شبكه هاي كابلي بدليل آنكه به هر يك از ايستگاههاي كاري بايستي از محل سويئچ مربوطه كابل 

مواجه هستيم در ضمن اگر ......... كشيده شود با مسائلي همچون سوارخكاري ، داكت كشي ، نصب پريز و

ت پذيرد صور.......محل فيزيكي ايستگاه مورد نظر تغيير يابد بايستي كه كابل كشي مجدد و 

شبكه هاي بي سيم از امواج استفاده نموده و قابليت تحرك باالئي را دارا هستند بنابراين تغييرات در محل 

فيزيكي ايستگاههاي كاري به راحتي امكان پذير مي باشد براي راه اندازي آن كافيست كه از روشهاي زير 

:بهره برد

Ad hoc كه ارتباط مستقيم يا همتا به همتا)peer to peer (تجهيزات را با يكديگر ميسر مي سازد .

Infrastructureكه باعث ارتباط تمامي تجهيزات با دستگاه مركزي مي شود.

بنابراين ميتوان دريافت كه نصب و را ه اندازي شبكه هاي كابلي يا تغييرات در آن بسيار مشكلتر نسبت به 

.مورد مشابه يعني شبكه هاي بي سيم است 

:هزينه

تجهيزاتي همچون هاب ، سوئيچ يا كابل شبكه نسبت به مورد هاي مشابه در شبكه هاي بي سيم ارزانتر مي 

.باشد اما درنظر گرفتن هزينه هاي نصب و تغييرات احتمالي محيطي نيز قابل توجه است

.قابل به ذكر است كه با رشد روز افزون شبكه هاي بي سيم ، قيمت آن نيز در حال كاهش است 

:قابليت اطمينان
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تجهيزات كابلي بسيار قابل اعتماد ميباشند كه دليل سرمايه گذاري سازندگان از حدود بيست سال گذشته 

.نيز همين مي باشد فقط بايستي در موقع نصب و يا جابجائي ، اتصاالت با دقت كنترل شوند

هاي پياپي، تداخل ها مشكالتي مانند قطع شدنBroadband Routerتجهيزات بي سيم همچون 

را داشته اند كه روند رو به تكامل آن نسبت ... سيم مجاور و هاي بيامواج الكترومغناظيس، تداخل با شبكه

.باعث بهبود در قابليت اطمينان نيز داشته است ) 802.11gمانند (به گذشته

:كارائي

سپس به پهناي باندهاي 10Mbpsاند شبكه هاي كابلي داراي باالترين كارائي هستند در ابتدا پهناي ب

افزايش يافتند حتي در حال حاضر سوئيچهائي با پهناي باند ) 1000Mbpsو 100Mbps( باالتر

1Gbps نيز ارائه شده است .

802.11gو 802.11aو با 11Mbpsحداكثر پهناي باند 802.11bشبكه هاي بي سيم با استاندارد 

را پشتيباني مي كنند حتي در تكنولوژيهاي جديد اين روند با قيمتي نسبتا باالتر به 54Mbpsپهناي باند 

108Mbps نيز افزايش داده شده است عالوه بر اين كارائيWi-Fi نسبت به فاصله حساس مي باشد

ي به اين پهناي باند برا. پايين خواهد آمدAccess Pointيعني حداكثر كارائي با افزايش فاصله نسبت به َ

اشتراك گذاشتن اينترنت يا فايلها كافي بوده اما براي برنامه هائي كه نياز به رد و بدل اطالعات زياد بين 

.دارند كافي نيست ) Client to Server(سرور و ايستگاهاي كاري 
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:امنيت

ات است و بدليل اينكه در شبكه هاي كابلي كه به اينترنت هم متصل هستند، وجود ديواره آتش از الزام

تجهيزاتي مانند هاب يا سوئيچ به تنهايي قادر به انجام وظايف ديواره آتش نميباشند، بايستي در چنين 

.شبكه هايي ديواره آتش مجزايي نصب شود

ها ديواره آتش بصورت نرم افزاري وجود Broadband Routerتجهيزات شبكه هاي بي سيم مانند 

سيم از هوا هاي بياز سوي ديگر به دليل اينكه در شبكه. ورت پذيردداشته و تنها بايستي تنظيمات الزم ص

هاي خاصي مانند رمزنگاري، امنيت اطالعات بعنوان رسانه انتقال استفاده ميشود، بدون پياده سازي تكنيك

باعث باال ) WEP (Wired EquivalentPrivacyبطور كامل تامين نمي گردد استفاده از رمزنگاري 

.در اين تجهيزات گرديده است رفتن امنيت

انتخاب صحيح كدام است؟

با توجه به بررسي و آناليز مطالبي كه مطالعه كرديد بايستي تصميم گرفت كه در محيطي كه اشتراك 

اطالعات وجود دارد و نياز به ارتباط احساس مي شو د كدام يك از شبكه هاي بي سيم و كابلي مناسبتر به 

بعنوان مثال . خالصه اي از معيارهاي در نظر گرفته شده در اين مقاله مي باشد جدول زير.نظر مي رسند 

اگر هزينه براي شما مهم بوده و نياز به استفاده از حداكثر كارائي را داريد ولي پويائي براي شما مهم نمي 

. باشد بهتر است از شبكه كابلي استفاده كنيد
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د يك شبكه كامپيوتري هستيد جدول زير انتخاب را براي شما بنابراين اگر هنوز در صدد تصميم بين ايجا

.ساده تر خواهد نمود

:اخباروتازه ها 

:ارتباط با اينترنت از طريق پريز برق 

اداره مهندسي و تكنولوژي كميسيون ارتباطات فدرال اياالت متحده آمريكا اعالم كرد به زودي امكان 

به گزارش خبرگزاري . دسترسي به شبكه اينترنت از طريق پريزهاي برق منازل فراهم خواهد شد

اعالم آسوشييتدپرس، مقامات فدرال اياالت متحده چند روز قبل در كمال حيرت و ناباوري شنوندگان

كردند همان كابل هاي برقي كه جريان الكتريسيته را به تلويزيون شما مي رساند، ممكن است مسير جديد 

آنها تصريح كردند فن آوري هاي جديد به دنبال . ورود خدمات اينترنت با سرعت باال به درون منازل باشد

تر مقادير عظيمي از اطالعات و جانشين مناسبي براي كابل هاي تلفن هستند تا بتوانند با سرعت بيش

توماس در . سيگنال هاي ويدئويي را انتقال دهند و اين امر احتماالً از طريق كابل هاي برق ميسر خواهد شد

تشريح اين دستاورد تازه اعالم كرد دسترسي به شبكه اينترنت از طريق كابل هاي برق مشابه مودم ها و 

و اين تكنولوژي تازه به شدت گرفتن رقابت ها و كاهش قيمت خواهد بود DSLخطوط تلفن ديجيتالي يا 

با اين حال انتقال داده هاي اينترنت از طريق كابل برق ممكن است سيگنال هايي را درون و . خواهد انجاميد

. موضوع بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيردشود و اينبيرون منازل منتشر كندكه موجب تداخل الكتريكي

كارشناسان نيز مي . مثال بايد مطمئن شد كه اين وضعيت مشكلي را براي تلويزيون ايجاد نكندبه عنوان 
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گويند اگر چه كمي عجيب به نظر مي رسد، اما اين تكنيك براي ارسال اطالعات اينترنتي با سرعت باال از 

ينترنت مستقيماً از طريق كابل هاي با ولتاژ باال طراحي شده و در صورت عملي شدن، اطالعات و ديتاهاي ا

طريق كابل هاي موجود تا پريز منازل پيش خواهد رفت و كافي است تا از طريق پريز داخل يا بيرون خانه 

اين تكنولوژي فوايد بالقوه ديگري نظير كنترل عمومي خطوط برق، . اقدام به دريافت اين اطالعات نمود

.به دنبال خواهد داشتكنترل اقدامات تروريستي و فجايع طبيعي در منازل نيز 
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