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  صفحه                                                                      اينترنت: سوم بخش 

  
 World Wide Web .......................................( .۶(معرفی شبکه پهناور جهانی  - 

   ۴۷...............................................................................................زير ساخت اينترنت  - 
 - ISP.......................................................................................................................۵۶ 

 - DSL.....................................................................................................................۶۰ 

 - VDSL.................................................................................................................۶۷ 

 ۷۲.................................................................................................ياينترنت ماهواره ا - 

 - VOIP..................................................................................................................۷۴ 

 ۸۱............................................................................................... يتجارت الکترونيک - 

  ۹۴...............................................................................................ي الکترونيکييادگير - 

  ۱۰۱..................................................................................................يپست الکترونيک - 

  ۱۰۹........................................................................................................يراديو اينترنت - 
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                                        صفحه شبکه                               چهارمبخش 

  
 ۱۱۴.............................................................................................ي کامپيوتريشبکه ها - 

  ۱۲۶......................................................................................................شبکه وانواع آن - 

 - MAC Address ۱۲۹..................................................................................چيست؟ 

 OSI....................................................................................................۱۳۳مدل مرجع  - 

 - OSI......................................................................................................................۱۳۶ 

 ۱۴۰............................................................................نحوه مبادله داده بين دو کامپيوتر - 

 ۱۴۵.....................................................................................................پويش پورت ها  - 

 ۱۴۸................................................................. شبکه در ويندوزيمتداولترين پورت ها - 

 TCP/IP..................................................................................................۱۶۰پروتکل  - 

 ۱۶۹.....................................................) اولقسمت   (TCP/IPمفاهيم اوليه پروتکل  - 

 ۱۷۵...................................................) دومقسمت    (TCP/IPمفاهيم اوليه پروتکل  - 

 ۱۸۳...................................................) سومقسمت  ( TCP/IPتکل مفاهيم اوليه پرو - 

 ۱۸۹................................................) چهارمقسمت   (TCP/IPمفاهيم اوليه پروتکل  - 

 ۱۹۶...................................................) پنجمقسمت  (TCP/IPمفاهيم اوليه پروتکل  - 

 - DNS...................................................................................................................۲۰۳ 

 DNS.............................................................................................۲۱۹ نحوه عملکرد - 

 ۲۲۷...................................................................................................................اترنت  - 

 - NAT...................................................................................................................۲۴۰ 

 - VLAN...............................................................................................................۲۴۶ 

 VPN.................................................................................................۲۵۰ يشبکه ها - 

 ۲۶۱........................................................................................................اشتراک منابع  - 
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 ۲۷۱......................................................................................هاب و نحوه عملکرد آن  - 

 ۲۷۵...................................................................................................................سوئيچ  - 

 ۲۹۳......................................................................................................مفهوم روتينگ  - 

  ۲۹۵.....................................................................................................پروتکل روتينگ - 

 ۲۹۷.......................................................................................................فرآيند روتينگ - 

 ۳۰۳.....................................................................................................................روتر  - 

  ۳۱۳.............................................................................................راه اندازی اوليه روتر - 

 ۳۱۷..................................................................................آشنائی با سيستم عامل روتر - 

 Hyper Terminal Session( ..................۳۲۴(ايجاد يک : راه اندازی اوليه روتر - 

 ۳۲۸................................................................................داخلی روترآشنائی با عناصر  - 

 ۳۳۳...............................................................................آشنائی با اينترفيس های روتر - 

 WAN............................................................۳۳۹روتر و جايگاه آن در شبکه های  - 

 ۳۴۶.............................................................................................................انواع روتر - 

 ۳۵۰.................................................................................................. سيسکويروترها - 

 ۳۵۵.................................................................................پيکربندی روتر های سيسکو - 

 ۳۶۴.......................................................................................... بدون کابل يشبکه ها - 

 Wireless................................................................................۳۷۰ يه هاانواع شبک - 

  Wireless.................................................................................۳۷۳ شبکه يپيکربند - 
 ۳۷۶..................................................................................... باند و ميزان تأخير يپهنا - 

 ۳۸۰............................................................................................................انواع کابل  - 

 ۳۸۵............................................................................................................ يفيبر نور - 

 X-Over...........................................................................................۳۹۱ايجاد کابل  - 

   Straight .........................................................................................۳۹۵ايجاد کابل  - 

 T1....................................................................................۴۰۱نحوه عملکرد خطوط  -
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  )World  Wide  Web(معرفي شبكه پهناور جهاني               

 يمدر اين رويا تما. بود   مطرحزانداروياي , قبل از بوجود آمدن اينترنت و وب 
 يكدستگاه كامپيوتر يتوسط هر فرد كه دارا… ويدئو و, صوت, تصاوير, مستندات, علوم
از يك " تدنلسون " يرويازاندا، .  بوديقابل دستياب, لخواه  و مكان د   در هر زمان بود

 ابر رسانه ها  دنيائي را كه در آن اطالعات از طريق ابر متن ها ويو.  بوديكامپيوتر خيال
در . پيش بيني كرده بود,  بهم متصل و مرتبط مي گرديدنديبصورت يك شبكه تار عنكبوت

دستيابي به اين . ندواين دنيا اطالعات بصورت يك كتابخانه جهاني در نظر گرفته مي ش
 را بدنبال داشته و ي در جوامع متفاوت بشري و استفاده از آن تاثير شگرفيكتابخانه جهان

  .  خواهد بوديبروز تحوالت عظيم در حيات بشرمنشا 

 نحوه شكل گيري و بوجود آمدن وب 

وب کمک ه ب . ولي امروز با واقعيتي بنام وب مواجه هستيم، يك رويا بودزاندا  
 ي به دريائيصرفنظر از محل استقرار بهم پيوند خورده و امكان دستياب ،اطالعات موجود

ا ــپوي"  كامالي ماهيتياطالعات فوق دارا. راهم ميگردد استفاده كننده في برا  از اطالعات
اطالعات موجود در يك دايره المعارف بصورت ايستا مي باشند ولي اطالعات . مي باشند

با استفاده از وب ميتوان در . بهنگام ميشوند" موجود در وب بصورت پويا بوده و دائما
اطالعات فوق از طريق .يدا كردسريعترين زمان ممكن به جديدترين اطالعات دستيابي پ

 و يا چندين محل مستقر ياشند در   متعدد كه هر كدام مي توانند در يكيسايت ها
 يتكنولوژ  دو   مديون  را  خود    يباال وب پتانسيل . اختيار استفاده كننده قرار ميگيرد

      در. است) HyperMedia(  " ابر رسانه ها" و) HyperText"(ابر متن ها"   :مدرن  
با استفاده . اطالعات مرتبط با استفاده از يك روش مدون بهم پيوند زده ميشوند, ابرمتن ها

 ي ميتوان با هر روش دلخواه و طي يك مسير خط،از ارتباطات تعريف شده بين اطالعات
       . پيدا كردي به اطالعات مورد نظر دستيابيغير خط  و يا 
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    , اطالعات را با هر روش ممكن ذخيره نمائيم بهر حال زمانيكه مجموعه وسيعي از  
 يدر مدلها. نمود   به آنان تدوين ي و دستيابي بازيابي را نيز برايمي بايست روشهائ

 مي بايست ،به صفحه ديگر) يك حريم اطالعاتي(از يك صفحه    حرکت  قديمي جهت   
      يك در ) …ابتدا صفحه يك و در ادامه صفحه دو و .(  حركت نموديبصورت خط

ابر متن با استفاده از اطالعات تعريف شده ميتوان از يك واژه به واژه ديگر پرش و 
 پياده يدر يك دايره المعارف كه بصورت ابر متن" مثال.اطالعات مربوطه را مشاهده نمود

مشاهده و در همان " نيما يوشيج " ميتوان اطالعاتي را در رابطه با , سازي شده است
در زمان مشاهده .  مشاهده نموديزادگاه و" يوشيج "  را نيز در رابطه با يوضعيت اطالعات

 را در رابطه با استان مازندران نيز دريافت يميتوان اطالعات" يوشيج "اطالعات در رابطه با 
 گرفت ي كه از طريق وب دراختيار استفاده كنندگان قرار ميدر گذشته اكثر اطالعات. كرد

               ي امكانات چند رسانه اي امروزه با بكارگيري ول,بود) Text"(متن"بصورت
)MultiMedia (انيميشن و تصوير ميتوان اطالعات را با اشكال , گرافيك, نظير صوت

 از يميتوان يك سايت اطالعات" مثال.  اطالعاتي مشاهده نمودي سايت هايمتفاوت بر رو
 از طريق وب قادر به ،تفاده از سايت را ايجاد و عالقه مندان به اسي ويدئوئيفيلم ها

  .دستيابي فيلم مورد عالقه خود خواهند بود

اينترنت يك شبكه گسترده جهاني ( وب بعنوان بخشي از اينترنت محسوب ميگردد  
وب يك سيستم مديريت بانك اطالعاتي سرويس ).  بهم مرتبط مي باشدياز كامپيوترها

بازيابي   جهت  مشخص    معماري   و   ختار سا سرويس گيرنده بوده كه از يك / دهنده 
 يبا آگاهي از اين معمار) (Browserمرورگرها      تمامي  . مي كند استفاده  اطالعات   

 هستند كه پس ينرم افزارهائ, مرورگرها . به اطالعات موجود خواهند بوديقادر به دستياب
ايت دگر حركت  از آنان ميتوان از يك سايت اطالعاتي به سياز نصب و بهره بردار

ايده تركيب ابر رسانه ها را  " يبرنرز ل"  بنام ياولين بار يك برنامه نويس انگليس.نمود
   در يقبل از وب منابع و اقالم اطالعاتي گوناگون.  اينترنت مطرح نموديمنابع اطالعات
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" زمانيكه"١٩٨٩در سال . اينترنت وجود داشت ولي دستيابي به آنها بسادگي ميسر نبود

 به اطالعات مورد يمشاهده نمود كه دستياب, بر روي يك پروژه فعاليت مي كرد" رنرزليب
 يو. طاقت فرسا و مشكل استيعمليات,  افرادي پروژه براينياز جهت كار همزمان بر رو

 از مستندات مورد نياز افراد جهت فعاليت يشبكه ا,  ابر متن هاي از تكنولوژيبا بهره گير
 به صفحات يدر اين حالت ارتباطات متعدد. ون را فراهم آورد گوناگيدر پروژه ها

 . مي ماندي جزئيات مربوطه از ديد استفاده كننده مخفي و تمام ايجاد, مستندات

 كه ابر متن ها يبگونه ا,  بايست با يك قالب خاص نوشته شونديم، مستندات وب 
 HTML Hyper Text  Markupاين قالب خاص . بتوانند با يكديگر كار نمايند

Language) ( ناميده شد.  
 SGML) Standard Generalized Markup( مجموعه زبان    اين زبان بعنوان زير

Language    (محسوب ميگردد. SGMLجهت تعريف فورمت در مستندات يداستاندار 
از استاندارد فوق در گذشته اغلب جهت عمليات مربوط به نشر روميزي .متني است

 ابرمتن ها براي ايجاد اولين مستندات در وب ي از قابليت ها "برنرزلي " .استفاده مي شد
 وب از يك مرورگر خطي وب استفاده يجهت دستيابي به اولين سايت ها.استفاده نمود

در اين مدل . يك خط از اطالعات بود" اين مرورگر محدود به استفاده از صرفا. مي شد
 جهت دستيابي به دو سايت TelNet  نت بنام مي بايست از يكي از نرم افزارهاي اينتر

اين .  استفاده ميگرديدNxo01.cern.ch يا   و  Infacern.ch اوليه وب با نامهاي
اكثر .  بودFollow a Link و Start   a   Search:  نظيريمرورگر داراي دستورات

دند و همين  از امكانات ابر متن ها استفاده نمي كر ، اوليهياطالعات موجود در سايت ها
 ابرمتن ها در مستندات اوليه و عدم رشد مناسب يامر باعث عدم بكارگيري قابليت ها

" مرورگر   عرضه , مهمترين عامل رشد و فراگير شدن وب در سطح جهان. وب گرديد
 .به بازار بود" موزائيك 
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 ) تولد نسل جديدي از مرورگرها ( موزائيك          

 نرم افزار موزائيك را ي پروژه توليد و طراح١٩٩٣ل در سا" مارك آندرسون "  
 بود كه بر ي افرادي مناسب براي ارائه راهكار، موزائيكيهدف از طراح. هدايت نمود
 به اطالعات مشترك يمتفاوت فعاليت داشته و ملزم به استفاده و دستياب  يها روي پروژه

 نداشت و جهت ارائه راه حل ياز وجود وب هيچگونه اطالع" آندرسون " در ابتدا .بودند
را ه  يك  بعنوان   را   وب يو در نهايت و   انجامي توسط وي تحقيقات گسترده ا،مناسب

 ،"آندرسون " توسط     وب   پتانسيل هاي   شناخت   از   پس . نمود  كشف   مناسب  حل   
 اولين ١٩٩٣در آوريل . مطرح گرديديبعنوان مرورگر وب توسط و ايده طراحي موزائيك 

اين برنامه بسرعت .ارائه گرديدWindows براي سيستم ) Ver 1.0 ( خه موزائيك نس
 تبدليل اعتبار و عمومي. در سطح جهان مطرح و باعث اعتبار و شهرت فراوان وب گرديد

 ويندوز و ينسخه ها)  فوق محاسباتييمركز ملي برنامه ها (NCSA، موزائيك  يافتن 
 مركز فوق با توجه به تعريف خاص حوزه فعاليت . نمودياپل مرورگر فوق را پياده ساز

 Mosaic  : به چندين شركت از جمله" موزائيك " خود مجبور به فروش امتياز 

Communication و   Quarterdeck spryمارك آندرسون  " ١٩٩٤در سال .شد
"  NCSA نت اسكيپ" را ترك و به يك شركت جديدالتاسيس بنام"   NetScape) ( 

سط اين شركت طراحي و تيمرورگر جديد,  به نت اسكيپيز پيوستن وپس ا .پيوست
 در زمينه ياين مرورگر انقالب .به بازار عرضه گرديدNetscape Navigator   وبا نام 

 بعنوان پرفروشترين مرورگر در يمرورگرها را بوجود آورد و پس از مدت زمان كوتاه
  .سطح جهان مطرح گرديد

  رشد و توسعه وب 

امروزه در اكثر برنامه هاي . سرعت حيرت انگيز در حال رشد و توسعه استوب با يك
   را ميتوان مشاهده نمود كه متقاضيان ي كمترين آگهي تجاريتلويزيوني و پخش آگهي ها
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, يك وب سايت. را جهت كسب اطالعات بيشتر به يك وب سايت هدايت ننمايد
. است) Web Server( وب  اينترنت است كه شامل سرويس دهندهيسيستمي بر رو

 وب ي سايت است كه امكان دستيابي مرورگرهاي بر روي نرم افزار ،اين سرويس دهنده
 مصارف سياسي از يدر گذشته بدليل ترافيك باال.را به مستندات موجود فراهم مي كند

 با ١٩٩١در سال . فراهم نبودي و اقتصاديزمينه استفاده از آن در بعد تجار, اينترنت
) CIX) Commerical Internet  Exchange اينترنت يش ايده تبادل اقتصادپيداي

اينترنت تحت  يها توسط ارائه دهندگان سرويسCIX. وضعيت فوق تغيير كرد
AlterNet,CERfent,PSInetاين سيستم با موفقيت و استقبال .  ارائه گرديد

هان اطالعات اغلب توليد كنندگان كاال در سطح ج امروزه. مواجه گرديديچشمگير
 ارائه ي شناخته شده اي وب و از طريق سايت هايمربوط به كاالي خود را بر رو

 از جهان با مراجعه به سايت مربوط به آن شركت و يا  متقاضيان كاال در هر نقطه.ميدهند
 مورد عالقه خود اقدام و از يميتوانند آگاهانه نسبت به انتخاب كاال  شركت هاي مشابه

برخي ديگر از شركت ها در سطح جهان .ند ثبت سفارش را انجام دهند فرآي،طريق وب
 خود را به مشتريان از ي و پشتيباني فني سرويس هايباالخص شركت هاي كامپيوتر  

با مراجعه به سايت ماكروسافت عالوه بر امكان خريد " مثال. طريق وب انجام ميدهند
 ي از محصوالت نرم افزارييك ي درصورتيكه در زمينه بكارگيرخود،محصول مورد نظر

 ميتوان ي و پشتيبانيبا استقرار در بخش فن,  باشيمي سواالت و ابهاماتيآن شركت دارا
 ي ديگر از شركت ها باالخص شركت هايبرخ. الزم را دريافت كرديپاسخ و رهنمودها

 ي بر رو)روزنامه ها و مجالت(  اطالعات خود را، روزنامه ها،مجالت   و چاپ يانتشارات
 ي تمام. نمايند متقاضيان فراهم مييشبكه قرارداده و زمينه استفاده و يا خريد را برا

 از ي يكيمي بايست دارا, از طريق وب   مورد نياز خود يکاالمتقاضيان جهت خريد 
  . باشندMasterCard  و يا Credit Card :  نظير ي اعتباريانواع متداول كارتها
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 و تعيين نحوه پرداخت شماره مربوط به كارت يمتقاضپس از انتخاب كاال از طريق  
 از ي اعتباري يكيثبت و درج شماره كارتها . بايست به سيستم داده شودي م   ياعتبار

بايست اين  يهر فرد م.  اينترنت استيمسائل مهم در زمينه امنيت در تجارت بر رو
.  آيدي بعمل نمي غير قانون استفادهي وياطمينان را داشته باشد كه از شماره كارت اعتبار

 ي اعتباري مطمئن جهت كارت هايبه همين دليل وب مجهز به يك سيستم رمزگذار
 .است

 اصول و تعاريف اوليه در رابطه با وب 

" صفحات وب "  با نام ياتــــــ اطالعياطالعات موجود در وب در حريم ها
متغير بوده و "  کامالاندازه ونوع محتويات اين نوع صفحات.  گردننديم رهـــذخي

 بايست در اين راستا يک صفحه وب را با يک صفحه کتاب مقايسه کرد گرچه ينم
  .  نيز بين آنها وجود داشته باشدي اندکيشباهت ها

 .باشد...  تصوير انيميشن و رافيک صدا متن:  توانديمحتويات يک صفحه وب م
 از ي قرار داد يک توان در صفحات وبي که مي و تنوع نوع اطالعاتيگستردگ

 قابل توجه وب از ديدگاه ارائه دهندگان اطالعات از يکطرف ي هايمهمترين ويژگ
  . باشديو استفاده کنندگان از اطالعات از طرف ديگر م

 مربوطه بوجود   ي هستند که توسط نرم افزارهاي فايل هايصفحات وب از لحاظ فيزيک
 ايجاد اين نوع صفحات يبرا. اشند بيم"" html"و يا " htm" انشعاب يآمده و دارا

 يک فايل ي قادر به ايجاد و ذخيره سازي که بنوعي توان از تمام نرم افزارهائيم
امروزه نرم ).  از اين نوع نرم افزارها استي نمونه اNotepad.( هستند استفاده کرد

   ي ايجاد و مديريت صفحات وب توسط شرکت هاي برايحرفه ا"  کاماليافزارها
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    در اين زمينه ينمونه هائ... ,FrontPage,Hotmetal.  ايجاد شده است يافزارنرم 
،   يداخل(پس از ايجاد صفحات وب در صورت نياز و استفاده عموم . باشنديم

يک وب سايت مجموعه .  يک سايت ذخيره نمودي بايست آنها را بر رويم )يخارج
  .  گرددي از صفحات وب را شامل ميا

 يک ي صفحات وب و استقرار آنها بر روياطالعات پس از آماده سازارائه دهندگان 
.  نمايندي استفاده کنندگان فراهم ميوب سايت زمينه استفاده از اطالعات فوق را برا

 به يقادر به دستياب" مرورگر"  موسوم به ياستفاده کنندگان با استفاده از نرم افزارهائ
  . باشنديز خود ميک وب سايت و درخواست اطالعات مورد نيا

 هستند که نحوه نمايش اطالعات ي مجموعه دستورالعمل هائيتمام صفحات وب دارا
 نمايش در يرايج ترين مجموعه دستورالعمل ها. مورد نظر را مشخص خواهد کرد

  .  باشندي مHtml ي تگ ها  صفحات وب

حات وب  نمايش در صفي ايجاد مجموعه دستورالعمل هايهمانطور که اشاره گرديد برا
 توان بعنوان يک زبان برنامه يشبه زبان فوق، را نم. گرددي استفاده مHtmlاز شبه زبان 

در "  پردازش را شامل نشده و صرفايدستورالعمل ها"  چراکه عمال   در نظر گرفتينويس
 ي توصيفي از کدهاي مجموعه اي داراHtml.  نمايش محتويات است  حد توصيف نحوه

 از تگ ها است ي مجموعه اي دارا   زبان  اين. ر مرورگرها است نمايش اطالعات ديبرا
 يبرا> B<:تگ " مثال.  و عملکرد از قبل مشخص شده هستندي معانيکه هر يک دارا

          استفادهي ايجاد يک خط خاليبرا> Br<پررنگ نمودن متن مورد نظر و يا تگ 
 انشعاب ييست دارا باي گردنند مي ايجاد مHtml که بکمک يفايل هائ.  شوديم

"Html "   و يا"Htm "يدر حقيقت تگ ها. باشند Htmlمربوط به نحوه ي سياست ها 
                                                                 وب پس از تفسيري وب را مشخص و مرورگرهاينمايش اطالعات در مرورگرها
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. ف شده را از خود نشان خواهند داد از قبل تعريي استفاده شده واکنش هايتگ ها
 . تبين نحوه نمايش اطالعات تعريف کردي براي را بعنوان زبانHtml توان يبنابراين م

 HTMLيک نمونه فايل   :مثال 

<html> 
  <head> 
       <title>عنوان صفحه </title> 

   </head> 
<body> 
     < ...... > 
</body> 
</html> 

     htmlدر زمان ايجاد .  از بدو پيدايش تاکنون بوده استي متعددي نسخه هاي دارا
اين .  را مشخص نمودHtml بايست، نوع نسخه استفاده شده ييک صفحه وب م

 ي فوق دارايهر يک از نسخه ها.  گيردي انجام مDOCTYPEعمليات توسط 
ها و نحوه در ادامه به انواع اين نسخه .  مربوط به خود خواهند بوديمجموعه تگ ها

  .  گردديتعريف کردن و مشخص نمودن نوع نسخه در صفحات وب اشاره م

 HTML 2.0 نسخه فوق بعنوان استاندارد اوليه )RFC 1866 (گرديديمعرف  .  

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 
Strict//EN"> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN"> 

Html 3.2شده توسط کنسرسيوم وب استيرد معرف استاندا  .  

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"> 

Html 4.0سه گرايش متفاوت ي شده توسط کنسرسيوم وب که داراي استاندارد معرف 
  :است
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    - HTML 4.0 Strict . نظير ي هائياين نسخه امکان استفاده از فريم و اغلب ويژگ 
  . شوديرا شامل نم " ي تراز بند"

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
    "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> 

      - HTML 4.0 Transitional را دارا  " يترازبند"  امکانات مربوط به نمايش نظير
  . واهد داشت همچنان امکان استفاده از فريم ها وجود نخيبوده ول

   

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0
Transitional//EN" 
    "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> 

    - HTML 4.0 Frameset   .  امکان استفاده از فريم را دارا است  .  

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0
 Frameset//EN" 
    "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd"> 
  

   Html يمحدوديت ها 

.  گردننديذخيره م" صفحات وب" با نام ي اطالعاتياطالعات موجود در وب در حريم ها
 بايست در اين راستا يک يمتغير بوده و نم" اندازه ونوع محتويات اين نوع صفحات کامال
 نيز بين آنها ي اندکيکرد گرچه شباهت هاصفحه وب را با يک صفحه کتاب مقايسه 

 . وجود داشته باشد
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   که شامل ي متعددي اينترنت و وب، با سايت هاي امروزه بر رو   ،صفحات وب ايستا

، در  " ايستا"واژه .  باشند، برخورد مي نمائيمي از صفحات وب ايستا ميتعداد بيشمار
 هستند ياين نوع صفحات، صفحات است؟ ي تعريف   چه  يرابطه با يك صفحه وب دارا

 و يا Htm بوده و در يك محيط اديتور تايپ و با انشعاب Html يكه شامل كدها
Htmlآن يمولف صفحه وب قبل از اينكه هر نوع درخواستي برا.  ذخيره مي گردد 

محتويات اين نوع .  صفحه را مشخص كرده استيوجود داشته باشد، بطور كامل محتو
 خواهد همواره يكسان آنها يو شكل ظاهر) …تصوير، لينك ها و  متن،(از صفحات 

 صفحه را مشاهده خواهد چگونه و يا يچه زمان، در يچه كسبود، صرفنظر از اينكه 
 ي توان گفت، محتويات اين قبيل از صفحات قبل از اينكه درخواستيبنابراين م. كرد

 .ايجاد گردد ، توسط مديريت سايت ايجاد و مشخص شده اند

 

 

 مراحل آماده سازي صفحات وب ايستا 

 است را ايجاد و آن را با انشعاب Html ي را كه شامل كدهايا  يك مولف صفحه – ١
Htm و يا Htmlنمايدي سرويس دهنده وب ذخيره مي بر رو .  
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 نمايد، ي از طريق برنامه مرورگر خود، در خواست استفاده از يك صفحه را مي کاربر– ٢
  . گرددي سرويس دهنده ارسال ميمرورگر برادرخواست فوق از 

 پيدا خواهد    راHtml  و يا   Htm با انشعاب ي سرويس دهنده وب، فايل درخواست– ٣
  .كرد

 مرورگر ي فايل مزبور را از طريق شبكه براHtml ي سرويس دهنده وب، كدها– ٤
  .ارسال ميدارد

  . واهد داد را پردازش و صفحه فوق را نمايش خHtml ي مرورگر كدها– ٥

 محدوديت هاي صفحات وب ايستا

 فرض كنيد مي خواهيم يك صفحه وب را بگونه اي طراحي نمائيم، كه بمحض ورود      
در اين زمينه با .. هر كاربر زمان جاري سيستم بهراه يك پيام مناسب نمايش داده شود

 كردن برطرف   قادر به Html ي بكمك تگ ها چندين محدوديت مواجه خواهيم بود كه
ما ميدانيم كه يك كاربر در يك زمان خاص به مالقات صفحه خواهد  . آنها نخواهيم بود

 Htmlاگر بخواهيم زمان را بصورت كد در صفحه . دانيم ي قطعا؛ زمان آن را نميآمد ول
 يخود داشته باشيم ، نتيجه همواره يكسان بوده و هميشه يك زمان ثابت و يكسان برا

 يامكانات   Html يتگ ها. ان صفحه، نمايش داده خواهد شدتمامي مالقات كنندگ
         در اختيار قرار   و بر اساس شرايط خاص يصفحات وب سفارش بمنظور ايجاد 

 کاربران ي تماميصفحات وب ايستا همواره بصورت مشابه و يکسان برا.  دهدينم
ذائقه مشتريان خود،  كه همواره و صرفنظر از ينظير رستوران. ( نمايش داده خواهند شد

!)  ثابت و از قبل آماده شده را براي همه آماده و در اختيار قرار مي دهدييك غذا
 Html آن را همه مي توانند مشاهده و حتي ي نيز نبوده و كدهاي هيچگونه امنيتيدارا   
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 سريع آنان در يشايد تنها مزيت اين نوع از صفحات طراحي آسان و بکارگير. تكثير گردد
   امكانات الزم بمنظور آفرينش صفحات پوياياين نوع صفحات دارا .ك شبكه باشدي

را بعد از درخواست يك صفحه به آن    مورد نظر خود يكدها   نمي توان  چون  نيستند، 
 بود که بکمک آنها بتوان صفحات ي و يا روش هائي بايست بدنبال روشيم. اضافه کرد 

  : به هدف فوق از دو روش عمده استفاده مي گرددبمنظور نيل. وب پويا را ايجاد کرد

   Client - side dynamic page . ي كه پويائي از تكنولوژيهائيبهره گير 
 .يك صفحه را از جايگاه سرويس گيرنده تحقق خواهند داد

Server - side dynamic page . ي از تكنولوژيهائي كه پويائيبهره گير 
  . نده تحقق نماينديك صفحه را از جايگاه سرويس ده

 است در ابتدا با مفهوم و جايگاه يك    قبل از پرداختن به هر يك از موارد فوق، الزم  
 است كه ييك سرويس دهنده وب، نرم افزار. سرويس دهنده وب بيشتر آشنا شويم 

 سرويس گيرندگان مجهز به يمديريت صفحات وب را برعهده گرفته و آنها را برا
تاكنون سرويس دهنده هاي وب متعددي . يابي و استفاده مي نمايدمرورگرها، قابل دست

نمونه هائي از اين نوع نرم …   Apache ، IIS. طراحي و به بازار عرضه شده است
 توان در زمان نصب ويندوز ي محصول شرکت مايکروسافت بوده و مIIS. افزارها هستند

 ٥,١ و نسخه ٢٠٠٠يندوز  بهمراه و٥نسخه .آن را نيز نصب نمود) XP و يا ٢٠٠٠( 
بهرحال جايگاه يك سرويس دهنده وب در ارائه امكانات . ارائه شده است      XPبهمراه 

و زيرساخت هاي مناسب براي طراحي صفحات وب پويا و بالطبع سايت هاي پويا يك 
 خلق صفحات وب پويا از دو رويكرد يهمانگونه كه اشاره گرديد، برا. امر برجسته است

   با هم ياستفاده همزمان از دو روش فوق هيچگونه تعارض. تفاده مي گرددمتفاوت اس
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 يدرادامه به بررس.  يك صفحه وب پويا را افزايش خواهد دادينداشته بلكه بالعكس توانائ
  .دو رويكرد فوق خواهيم پرداخت

 Client-side dynamic page  .  يدر مدل فوق ماژول هائ ) Plug –in (  كه به
 عمليات الزم جهت ايجاد صفحات پويا را انجام خواهند يلحق شده اند، تماممرورگر م

 از دستورالعمل ها است ي فايل مربوطه كه شامل مجموعه ا  از طريقHtml يكدها. داد
 Html يمرورگرها دستورات فوق را جهت توليد كدها.براي مرورگر ارسال خواهد شد

بنابراين محتويات . ستفاده خواهند كرد كاربر، ا  و در زمان درخواست يك صفحه توسط
  . يك صفحه بر اساس درخواست كاربران و بصورت پويا ايجاد خواهد شد

 
 

  Client-Sideمراحل آماده شدن يك صفحه وب پويا با تاكيد بر روش هاي 

 Html ي ايجاد كدهاي از دستورالعمل را براي يك مولف صفحه وب مجموعه ا– ١
  .  ذخيره مي نمايدHtml با انشعاب ييلنوشته و آنها را در فا
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 سرويس دهنده وب ي درخواست يك صفحه را از طريق مرورگر خود برا   كاربران– ٢
  .ارسال خواهند كرد

در صورت نياز فايل ديگري كه شامل دستورالعمل  (ي سرويس دهنده فايل درخواست– ٣
  .را پيدا خواهد كرد) ها باشد

 و در صورت وجود دستورالعمل Html ي كدهاي سرويس دهنده وب فايل حاو– ٤
  . متقاضي ارسال خواهد كردي مربوطه را برايها

 را در همان Html ي يك ماژول همراه مرورگر ، دستورالعمل ها را پردازش و كدها– ٥
  .  گرداندي برمHtmlصفحه 

  . توسط مرورگر نمايش داده مي شوندHtml ي در نهايت كدها– ٦

 بر اساس رويكرد فوق مطرح و در اختيار طراحان و مولفان ي متعدديتاكنون تكنولوژيها  
 ي، كنترل هاVbscriptجاوا اسكريپت، . صفحات وب پويا قرار گرفته شده است

ActiveXشناخت ي ها بوده كه براي از اين نوع تكنولوژي جاوا نمونه هائي و اپلت ها 
 ارائه يهر يك توضيحات مختصر در رابطه با يخوانندگان در اين بخش بصورت خيل

  .خواهد شد

. اولين زبان اسكريپت در رابطه با مرورگرها است  ،(JavaScript)جاوااسكريپت 
 معمولي برنامه نويسي ي و زبانهاHtml ي اسكريپت بعنوان حد ميانه بين كدهايزبانها

ويسي جاوااسكريپت را نبايد با زبان برنامه ن.  نماينديقرار داشته و بصورت مفسر عمل م
 پياده LiveScript با نام يشركت نت اسكيپ در ابتدا زبان اسكريپت. جاوا اشتباه گرفت

  زمانيكه .  در اختيار عالقه مندان قرار گرفتNetScape 2.0 مرورگر   و بهمراه  يساز

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com

www.iranmeet.com


 20 

  
.  متحد گرديد، نام آن را جاوااسكريپت گذاشتند Sunشركت نت اسكيپ با شركت 

خود جاوا نيز ( نظير ساختار اوليه، از جاوا گرفته شده است بخشي از گرامر زبان فوق
 امكانات متعدد و يجاوااسكريپت دارا).  گرفته استCاغلب ساختار خود را از زبان 

 يزبان فوق توانائ.  جهت كنترل و مديريت رفتار و محتويات يك مرورگر استيقدرتمند
شايد يكي از داليل مسائل ( .نمي باشد را دارا   عمليات روي فايل ها: انجام عملياتي نظير 

جاوا .  جاوااسكريپت نسبت به جاوا بمراتب راحت تر استيفراگير). امنيتي باشد
 كوچك و در عين حال ي شده است كه قادر به خلق برنامه هاي طراحياسكريپت بگونه ا

ربر  بوجود آمده در سطح كاي نظير برخورد با رويدادهايموثر جهت انجام عمليات متعدد
 يك آيتم، بستن يك پنجره، فعال شدن يك صفحه، خارج يكليك نمودن بر رو: نظير

 يماكروسافت نسخه اختصاص  .است…شدن از يك صفحه، حركت موس روي يك آيتم و
 در اختيار IE 3.0 مرورگر ي و همزمان با معرفJscriptخود از جاوااسكريپت را با نام 

  . عالقه مندان قرار داد

Vbscript . ركت ماكروسافت همزمان با عرضه مرورگر شIE 3.0 زبان اسكريپت 
زبان اسكريپت فوق بر اساس زبان .  را مطرح نمودVbscript خود يعني ياختصاص

 ويژوال بيسيك و با هدف رقابت با جاوااسكريپت در اختيار عالقه مندان يبرنامه نويس
جاواسكريپت بتوان به عدم شايد از معدود امتيازات اين زبان نسبت به . قرار گرفت 

 يكدها.  نام برد(Case Sensitive)حساسيت آن در رابطه با حروف بزرگ و كوچك 
 قابل (IE)نوشته شده توسط زبان فوق صرفا؛ از طريق مرورگر شركت ماكروسافت 

تفسير و اجرا بوده و نت اسكيپ اين زبان را حمايت نمي كند، گرچه با افزودن برخي 
Plug-Inستفاده از اين زبان در مرورگر نت اسكيپ نيز فراهم خواهد شد امكان ا.   

اگر قصد .  رايج تر استVbscriptاستفاده از زبان جاوااسكريپت بمراتب نسبت به زبان 
   متكي بر سرويس گيرنده را داشته باشيم، يانتخاب يك زبان اسكريپت براي پردازش ها
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 هر Vbscript و   جاواسكريپت.  بودبدون شك جاوااسكريپت يك گزينه مناسب خواهد

 كه بهمراه مرورگرها ارائه شده است، Script Engineدو بعنوان يك ماژول با نام 
 در پروژه  . مربوطه را بر عهده خواهند گرفتي دستورالعمل هايمسئوليت تفسير و اجرا

  .  نموده استVbscript را جايگزين VB.NETدات نت شركت ماكروسافت 

 ي از زبانهاي است كه توسط يكي ، يك كنترل اكتيوايكس عنصرActiveXكنترل هاي 
در زمانيكه اين نوع اكتيوايكس .  مي گردندي و يا جاوا پياده ساز++C نظير يبرنامه نويس

 از عمليات متكي بر يامكان انجام بخش  ها را بهمراه صفحات خود استفاده نمائيم،
 به ي ، تاييد كاربر و يا دستيابBar Chart ، Timerسرويس گيرنده نظير ايجاد يك 

 به <Object> اكتيوايكس از طريق تگ يكنترل ها . فراهم مي گردديبانك اطالعات
 فوق شركت ماكروسافت بوده و تا ي تكنولوژيمناد. صفحات وب اضافه خواهند گرديد

 .نسخه شش مرورگر نت اسكيپ امكان استفاده از آنها توسط مرورگر فوق وجود ندارد
 اكتيوايكس در مرورگر نت ي زمينه استفاده از كنترل هاPlug-inلبته با نصب برخي ا

 فوق اين ينكته جالب توجه در رابطه با تكنولوژ . فراهم شده استياسكيپ بگونه ا
 كاربران نظير كار با فايل ها يبر روي كامپيوترها   كه امكان انجام عمليات متفاوت  است

"  مشكل و گاها ي آيد و اين خود مي تواند از لحاظ امنيت ويندوز بوجود مييو ريجستر
 ي تكنولوژيبهرحال نمي توان بر رو. با توجه به وجود فايروال ها تحقق نا پذير باشد

فوق بعنوان يك راه حل جامع و فراگير براي خلق صفحات وب پويا استفاده كرد مگر 
 كه ويندوز را بعنوان    نمائيماز بين كساني انتخاب" اينكه مخاطبان سايت خود را صرفا

  .  را بعنوان مرورگر خود برگزيده اندIE و مرورگر  سيستم عامل

Java Applet  جاوا يك زبان برنامه نويسي مستقل از ،Platformجاوا نسبت .  است
 ي استفاده از كدها  هدف،.  استي بمراتب بيشتري قابليت هاي اسكريپت دارايبه زبانها

   به صفحات <Applet>عناصر فوق بسادگي و توسط تگ . است جاوا به شكل اپلت 
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 ماكروسافت و نت اسكيپ هر دو از يخوشبختانه مرورگرها. وب ملحق خواهند شد

.  جاوا حمايت مي كنندي از اپلت ها (JVM) جاوا يطريق ايجاد يك ماشين مجاز
توان استفاده  مي    جاوا در يك صفحه وب از چندين روشيبمنظور استفاده از اپلت ها

    .<Applet> يا استفاده از تگ غيراستاندارد   <Object>استفاده از تگ استاندارد : كرد
 فوق به مرورگر خواهند گفت كه يك فايل جاوا را از طريق سرويس دهنده وب يتگ ها

DownLoad و سپس بكمك ماشين مجازي جاوا (JVM)،  ،آن    موجود در مرورگرها
نطور كه حدس زده ايد يكي از مسائل موجود در رابطه با استفاده از هما. را اجراء نمايد

بنابراين در .  كردن، مي گرددDownload است كه صرف ياپلت ها جاوا ، زمان اضافه ا
از رايج ترين . زمان استفاده از اپلت هاي جاوا ، سعي در نوشتن اپلت ها با كد كم باشيم

 ي و انيميشن هاDrop-Down Menuه ايجاد  جاوا مي توان بيموارد كاربرد اپلت ها
  . شاره كردمتفاوت ا

Server Side Dynamic Pages  .   در اين مدل كدهايHtmlي بهمراه مجموعه ا 
 ي فوق براي از دستورالعمل ها  " سرويس دهنده ارسال و مجدداياز دستورالعمل ها برا

تفاده شده و در نهايت  كه كاربر درخواست كرده، اسي صفحه اي براHtml يتوليد كدها
 .صفحه بصورت پويا بر اساس درخواست كاربر ايجاد خواهد شد
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 Server-Sideاحل آماده شدن يك صفحه وب پويا با تاكيد بر روش هاي مر

 Html ي ايجاد كدهاي از دستورالعمل ها را براي يك مولف صفحه وب ، مجموعه ا– ١
  .فايل ذخيره مي كندنوشته و دستورالعمل ها را در يك 

 از طريق مرورگر خود، درخواست يك صفحه وب را نموده و اين   كاربران– ٢
  . سرويس دهنده وب ارسال خواهد شديدرخواست برا

  . دستورالعمل را پيدا خواهد كردي سرويس دهنده وب محل فايل حاو– ٣

 اجراء Html  سرويس دهنده وب دستورات موجود در فايل را بمنظور توليد كد – ٤
  .خواهد كرد

 مرورگر ارسال ي توليد شده جديد را از طريق شبكه براي سرويس دهنده وب كدها– ٥
  .  نمايديم
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  . را پردازش و در نهايت صفحه وب نمايش داده خواهد شدHtml ي مرورگر كدها– ٦

 قبل از   ، سرويس دهندهي پردازش ها بر روياجراي تمام   فوق،يكته مهم در سناريوي
-Client عمده مدل فوق نسبت به مدل ييكي از مزايا. سال صفحه براي مرورگر استار

Side يشاهد كدها" در يك صفحه وب صرفا:  ، اين مورد است كه Htmlخواهيم بود  .
 ي نگهدارياين بدان معني است كه منطق صفحات وب در نزد سرويس دهنده وب مخف

 اكثر مرورگرها قادر به نمايش نتايج خواهد شد و مي توان اين اطمينان را داشت كه
 از مدل فوق ASP.NET.  سرويس دهنده باشندي اجراء شده بر رويپردازش ها 

 يك صفحه    مهم در رابطه با مدل فوق، اين است كه  يكي ديگر از نكات. تبعيت مي كند
 در.  آن دريافت نشده باشد، محتويات آن بوجود نخواهد آمدي برايتا زمانيكه درخواست

  .دراين مدل خواهيم پرداخت  متداول ي تكنولوژيهاي برخيادامه به بررس

 CGI(Common Gateway Interface) . براي ايجاد اسكريپت بر يمكانيزم 
 متكي بر وب فراهم ي سرويس دهنده بوده تا بدين طريق امكان ايجاد برنامه ها يرو

قدمت . اضافه گردد بايست به سرويس دهنده وب ي است كه مي ماژولCGI. گردد
 از ي است و تا كنون تعداد بيشمارASPاستفاده از تكنولوژي فوق بمراتب بيشتر از 

 بكمك يك زبان اسكريپت ايجاد شده    فوق ويصفحات وب پويا با استفاده از تكنولوژ
نظير يك (  يك برنامه ديگر   اين امكان را فراهم خواهد كرد كه كاربر،CGI. اند

.  ايجاد صفحات وب پويا استفاده نمايدي سرويس دهنده برايرا بر رو ) Perlاسكريپت 
.  فوق بسيار رايج استي تكنولوژ   بهمراه  ++Perl  , C   ,C نظير ياستفاده از زبانهائ
 متكي يسايت ها"  بزرگ خصوصاي فوق امروزه در خيلي از سايت هايبهرحال تكنولوژ

  . باشندي را دارا مPlatform چندين يبر يونيكيس رايج بوده و قابليت اجراء بر رو
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ASP(Active Server Page)،  فوق كه پس از عرضه ي تكنولوژ ASP.NET با 

 از متدوالترين روش هاب موجود و استفاده شده ي كالسيك ناميده مي شود، يكASPنام 
 فوق با بهره گيري از توان زبانهاي يتكنولوژ.  ايجاد صفحات وب پويا استيبرا

شايسته به طراح صفحات   توانسته است پاسخVbscriptيپت نظير جاوااسكريپت و اسكر
 يك ماژول جداگانه است كه در كنار سرويس دهنده وب ASP. وب پويا را ارائه نمايد

همگروه از ي  از تكنولوژيهاود فوق نسبت به برخيتكنولوژ.  ( ASP.dll )قرار مي گيرد
در زمينه استفاده از زبانهاب اسكريپت در كنار خود،  برخوردار بوده و يپايين تريي كارآ

 سابقه شش ساله تاكنون توانسته   فوق بايبهرحال تكنولوژ.  محدوديت استينيز دارا
 با ياست به خيل عظيم درخواست ها براب ايجاد صفحات پويا درست پاسخ دهد، ول

ايد ظهور و  كشيده شده است و شيجديد به چالش جد  ظهور خواسته ها و انتظارات
  .  از انتقادات مطروحه در اين زمينه باشدي دليل و پاسخي به برخASP.NETتولد 

JSP (JavaServer page )فوق امكان تركيب ي ، تكنولوژ Html ويا Xml را با 
توسط سرويس "  كه صرفاASP برخالف ياين فناور. كدهاي جاوا فراهم مي نمايد

 ي توسط سرويس دهندگان متعدد  گردد،ي حمايت م(IIS )دهنده وب ماكروسافت 
 بوده ي قدرت و سرعت بيشتري بمراتب داراASP در مقايسه با JSP. حمايت شده است

 اين امكان را JSP.  متعدد آن آشنائي دارندي با قابليت هايو برنامه نويسان جاوا بخوب
  نظيرJava2 بر ي متكي محيط هاي جاوا از ويژگي كند كه برنامه هايفراهم م

JavaBeans و Java2  Librariesاستفاده نمايندي بخوب .  

ColdFusion . امكان ساخت صفحات وب پويا فراهم    فوق،يبا استفاده از تكنولوژ 
 يبصورت يك ماژول جداگانه است كه مي بايست بر رو  ياين تكنولوژ . گردديم

يند،  فوق بوجود مي آي كه توسط تكنولوژيصفحات. سرويس دهنده وب نصب گردد
  . قابل خواندن و نمايش خواهند بوديتوسط هر نوع مرورگر
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 ارائه شده ColdFusion   تگ كه توسط نرم افزاري فوق از مجموعه زيادي تكنولوژ
 IIS ي سرويس دهندگان متعددي حتي بر رو  فوق  نرم افزار.  كندي استفاده م است،

تكنولوژي فوق در اين است كه از مهمترين مسئله در رابطه با . نصب و قابل استفاده است
 برنامه نويسي و ي از زبانهاASP.NETدر (  گردد ي استفاده م  Html-Likeتگ هاي 

 فوق در اين است ييكي ديگر از نكات مهم در رابطه با تكنولوژ).  گرددياشياء استفاده م
  !مودكه تهيه آن رايگان نبوده و مي بايست بيش از هزار دالر براي تهيه آن هزينه ن

PHPفوق كه در ابتدا ي ، تكنولوژ Personal Home Page   ناميده مي شد و اخيرا؛ 
PHP Hypertext Preprocessorرايج ي ديگر از تكنولوژيهاي شود، يكي ناميده م 

بصورت  . ASP.NET فوق بر خالف يتكنولوژ.  ايجاد صفحات وب پويا استيبرا
Cross-Platformها نظير ويندوز  اغلب سيستم ي بوده و بر روNT و اغلب نسخه 

 فوق يتكنولوژ . است  Perl و Cگرامر زبان فوق نظير .  يونيكس قابل استفاده استيها
 و كپسوله ي گراء بوده كه امكان سازماندهي شي برنامه نويسي از ويژگي هاي برخيدارا

  .  آوردينمودن كدها را فراهم م

ASP.NETزمينه مناسب براي    گروه،   اين تكنولوژيهاي رايج دري ، پس از معرف 
 نيز بعنوان يك ماژول ASP.NET.  بوجود آمده استASP.NET ي با تكنولوژيآشنائ

 فوق يدر كنار تكنولوژ. (aspnetIsapi.dll )بر روي سرويس دهنده قرار مي گيرد 
 ي كالسيك دررابطه با استفاده از زبانهاASP. مجموعه عظيم دات نت قرار دارد

            ختم مي گردد   Vbscriptود بوده و صرفا؛ به جاوااسكريپت و اسكريپت محد
)Vbscriptبر ويندوز قابل استفاده خواهد بودي متكيتوسط سيستم ها"  هم صرفا  (
.ASP.NETبرنامه نويسي را فراهم ي امكان استفاده از مجموعه وسيعي از زبانها        
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 نمونه ,VB.NET ، C#،  Jscript.NET ، Perl Pythonزبانهائي نظير . مي كند 

  .  استفاده كردASP.NET توان از آنها بهمراه ي باشند كه مي مي از زبانهائيهائ
.  نماينديامروزه بيش از پانصد ميليون نفر در سراسر دنيا از اينترنت استفاده م    

روند با تعداد صفحات وب موجود در اينترنت از مرز چهار ميليارد گذشته و همچنان اين 
 از مرز    اينترنت،ي بر رويحجم مبادالت تجار.  رو به افزايش است ي باورنکردنيسرعت

 در سرتاسر دنيا ي تجاري بنگاه هاي تمامي را براينيم تريليون دالر گذشته و افق جديد
 عرصه ها، تعجب اکثر کارشناسان و يرشد و گسترش اينترنت در تمام. ايجاد نموده است
به اعتقاد اغلب کارشناسان هنوز در ميانه راه بوده و يک . عث شده استمتخصصين را با

     . کامل و بسيار فراگير را در آينده شاهد خواهيم بوديانقالب ديجيتال

 بزرگ ي اينترنت در اغلب موارد، مشابه وضعيت مدل سيستم هايوضعيت فعل
)Mainfarame (يه ترمينال ها وب بمنزليدر قياس فوق، مرورگرها. در گذشته است 

تمام اطالعات .  نمايندي وظيفه ميدر همان راستا ايفا"  بزرگ بوده و دقيقايسيستم ها
، ذخيره ي متمرکز شده اي اطالعاتي اينترنت در حال حاضر در بانک هايموجود بر رو

    يک صفحه وب از يک وب سايتکاربران در هر لحظه قادر به دريافت . شده است 
 کاربران بوده و داده  مورد نيازي از داده هايتصوير" وب، صرفاصفحات .  باشنديم

اطالعات ).  باشند يشامل خود داده ها نم. (  گردندي را شامل نمي و اساسي واقعيها
 ي جانبي امکان ويرايش، تفسير هاي توان دريافت کرد، وليموجود در صفحات وب را م

 ي در برخ   بسيار مشکل ويا، امر نمودن داده هيو يا ساير عمليات مربوط به سفارش
 ي کاربران قصد استخراج و جمع آوريدر صورتيکه برخ .حاالت غيرممکن است

 بايست در نهايت اطالعات مورد نياز ياطالعات از چندين وب سايت را داشته باشند، م
   انتخاب و آنها را در يک فايل ديگر که با يک اديتور خاص  از صفحات وب متفاوت  را
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 توسط يدست" فرآيند فوق بصورت کامال.  ايجاد شده است، قرار دهندnotepadير  نظ
تيم  "  . گيردييک حرکت سيستماتيک در اين راستا انجام نم" کاربران انجام شده و عمال

آن تاکيد  " يمحيط محاوره ا" ، مبتکر وب، در زمان ايجاد وب بر خاصيت "يبرنرز ل
 اطالعات مورد نياز يراج و جمع آورخ رابطه با استوضعيت اشاره شده در. فراوان داشت

     . داردي متعدد، با ايده مطرح شده فوق فاصله زيادياز وب سايت ها
نمايش دهنده "  که صرفاي وب و ارتقاء آن به محيطيبمنظور گذر از وضعيت فعل

ارات  نياز ها و انتظي از اينترنت که پاسخگوياطالعات ايستا نباشد، الزم است نسل جديد
جزاير  موجود مشابه يوب سايت ها.  و مشکالت موجود باشد، بوجود آيديفعل

 بصورت پويا نيز ي بوده که گرچه در هر يک از جزاير فوق ممکن است اطالعاتياطالعات
تنها تعامل .  بين جزاير فوق وجود نداردي هيچگونه تعامل اطالعاتيايجاد گردد، ول

در اين راستا الزم است ، .  گردديان آن سايت ايجاد م با جزاير فوق توسط کاربريارتباط
 ي و همکاري بر وب در يک همياري مبتني هوشمند، سرويس هايکامپيوترها، دستگاهها

 را فراهم ي بين هر يک از جزاير اطالعاتيتعريف شده، زمينه ارتباط و تعامل اطالعات
ه ارتباط کاربران با هر يک از  اينترنت تمام تالش در جهت بهبود نحويدر نسل قبل. نمايند

 صرف گرديد، در صورتيکه در نسل جديد اينترنت الزم است، تعامل يجزاير اطالعات
 " يگفتمان برنامه ها"  با نام ي بوجود آيد و فصل جديدي بين جزاير اطالعاتياطالعات

  را شاهد باشيم، با حرکت بسمت مدل فوق، جزايريموجود در هر يک از جزاير اطالعات
 ي ايزوله شده از حالت محدود خود خارج شده و بين جزاير فوق ، پل هاياطالعات

اغلب سرويس ها .  شگرف مواجه خواهيم شديبا تحول"  ايجاد و عماليمتفاوت اطالعات
 ايزوله شده قرار يو امکانات ارائه شده به کاربران تاکنون از طريق همين جزاير اطالعات

 ي، دستاوردهاي و تعريف شده بين جزاير اطالعاتيالعات گرفت، در صورت ارتباط اطيم
   .  را بدنبال خواهد داشتي نسبت به وضعيت فعليبمراتب گسترده تر
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XML(Extensible Markup Language(ي گذر از مرحله فعلي، هسته اساس 

 ارائه ي ، يک استاندارد صنعتXML. اينترنت و قدم گذاشتن در نسل جديد اينترنت است
 در سطح ي عظيم کامپيوتريتوسط کنسرسيوم وب است که توسط اکثر شرکت هاشده 

 يدنيا پذيرفته شده و بعنوان محور توسعه در نسل جديد اينترنت مورد توجه و اهتمام جد
 ، بين نحوه نمايش اطالعات و خود اطالعات ، يک تمايز و XMLبا استفاده از . است

 HTML مشابه ي عملکرديدارا  تعدد،  در موارد مXML   . گردديتفکيک ايجاد م
 موجود، نحوه نمايش اطالعات در صفحات وب ي با استفاده از تگ هاHTMLدر . است

 ي براي مورد نظر، ساختار مناسبي با استفاده از تگ هاXMLدر .  گردديتعريف م
 دريافت کننده ي سرويس هاياطالعات تعريف و امکان ارسال و استفاده از داده ها برا

، ويرايش و مبادله اطالعات ي ، برنامه نويسي ، امکان سازماندهXML. هم خواهد شدفرا
بدين ترتيب هر يک از صفحات .  آورديبا ساير سايت ها ، برنامه و دستگاهها را فراهم م

که ) XML ي بر ساختارهاياطالعات مبتن(  کوچک شده ي يک بانک اطالعاتيوب دارا
 ي موجود، از قابليت هاي داده هايتار تعريف شده برا توان با توجه به ساخي ميبراحت

 با ييک برنامه کامپيوتر.  مربوطه استفاده نمودي در جهت نيل به خواسته هايبرنامه نويس
قادر به انجام عمليات متفاوت و ) ساختمان داده( ذخيره شده ي از ساختار داده هايآگاه

بوط به قيمت سهام از وب سايت با دريافت اطالعات مر" مثال.  خواهد شديگوناگون
 پويا و گزارشات مورد نظر را پس ي سايت خود انواع تحليل هاي توان بر رويمربوطه، م

 ي انجام شده در يک وب سايت بر رويپردازش ها.  الزم ، ارائه دادياز انجام پردازش ها
) ردند  گي تعريف مXML بر يداده ها با استفاده از يک ساختار مناسب مبتن( داده ها

در اين راستا .  انجام شده در وب سايت ديگر متفاوت باشديممکن است با پردازش ها
 ي دريافت و پس از انجام پردازش هاXML يدر ابتدا اطالعات با استفاده از فايل ها
در اختيار کاربران سايت قرار داده  ) ينه تحميل( الزم و دلخواه، با فورمت مورد نظر 

   بوده که اطالعات را بر اساس ي پل اطالعات  فوق بمنزلهيناريو در سXML. خواهد شد
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قرار خواهد )  مربوطه  ينمايندگان نرم افزار(ساختار تعريف شده در اختيار ساير سايت ها 

  . داد

 متعدد قادر به اشتراک و استفاده اطالعات بين ي ، وب سايت هاXMLبا استفاده از 
 خاص ي و يا نرم افزار  ياز يک زبان برنامه نويس به استفاده ييکديگر بوده و ضرورت

 بر وب، قادر به ايجاد ي مبتنيوب سايت ها با ايجاد سرويس ها .وجود نخواهد داشت
 بين يبدين ترتيب اطالعات بسادگ. يک ارتباط و تعامل هوشمندانه بين خود خواهند بود

 .  متفاوت حرکت خواهد کرديدستگاهها

 ي شخصي نظير کامپيوترهاي و محاسباتي فورم ارتباطنسل جديد اينترنت يک پالت
 ي که براينظير برنامه هائ(  گردند ي اينترنت نوشته مي که برايبرنامه هائ. خواهد بود
 متعدد قابليت اجراء را داشته ي، در وب سايت ها) شود ي نوشته مي شخصيکامپيوترها

" زيع آنها با اشکال کامالو پس از اخذ اطالعات و خدمات از يکديگر، با ترکيب و تو
.  مورد نياز، فراهم خواهد شد  ي هر دستگاه هاي، امکان ارسال آنها برايخاص و سفارش

 موجود حذف و نرم ي و يا ساير دستگاههايفاصله موجود بين اينترنت و کامپيوتر شخص
  وي بصورت اتوماتيک، اطالعات مورد نياز کاربران را بصورت محلي پيشرفته ايافزارها

  .  و در اختيار متقاضيان قرار خواهند دادييا از راه دور جمع آور

 ، سرويس ها و دستگاهها، onlineدر نسل جديد اينترنت فاصله موجود بين اطالعات 
امروزه، .  در زمينه نحوه ارتباط با آنها را شاهد خواهيم بوديشده و انقالب) حذف(شکسته 

 هر يک از عمليات مورد نظر ي مجزا برايفزارها نرم ايکاربران با استفاده و بکارگير
 ي و يا پيام هاي الکترونيکيخود، امکان اخذ اطالعات ، نوشتن و يا ويرايش نامه ها

 ي با رويکرد  در نسل جديد اينترنت،.  و ساير موارد دلخواه را در اختيار دارنديفور
  ان با استفاده از يک در اين راستا، کاربر.  مواجه خواهيم بود  مجتمع و همگن" کامال
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 و ي شفاف بين اينترنت و کامپيوتر شخصي ارتباطيواحد، قادر به برقرار) رابط( اينترفيس 

، ي استفاده شده بوده و از اين طريق امکان مشاهده، ويرايش، زمانبندييا سايردستگاهها
اط با سازمان متبوع  ارتبيکاربران قادربه برقرار  .ارتباط و آناليز داده ها را پيدا خواهند کرد

 که هر ي الکترونيکيامروزه تعداد نامه ها.  خواهند شدي متعدديخود بکمک روش ها
 باشند، بسيار ي مي صوتي تايپ شده و يا حاشيه نويسي نوشته هايفرد دريافت و حاو

 تايپ شده در ي بجز متن هاي با فورمتي اطالعاتيدر آينده، اکثر پيام ها. محدود است
 . طبان قرار خواهد گرفتاختيار مخا

 ي تحت وب دارايبرنامه ها. بهرحال وضعيت اينترنت و وب بسرعت در حال تغيير است
 بمراتب بيشتر نسبت به گذشته با توجه به سطح انتظارات و خواسته ها خواهند يمسئوليت

   XML.  و عرضه شده استي متعدد در اين زمينه تدوين، طراحي هايتکنولوژ. بود
 ي ارائه شده بوده که بعنوان شاه کليد طالئي هاي فروغ در بين تمام تکنولوژيب يستاره ا

 نه ي ، در آينده اHTML بر ي مبتنيوب سايت ها.  نمايدي وظيفه ميدر اين زمينه ايفا
 تبديل تا بتوانند در بين ميليون ها وب سايت XML بر ي مبتنيچندان دور به سايت ها

بدين ترتيب وب سايت .  داشته باشند، شنيدني برايوش و گ   گفتني برا يزبانموجود، 
 خارج و زمينه ي و منطقيها از حالت ايزوله و محدود و محصور در يک حصار فيزيک

کاربران اينترنت در اين راستا باالترين بهره را .  بين آنها فراهم خواهد شديارتباط اطالعات
يدات انجام شده، در سريعترين زمان آنان فقط خواسته خود را مطرح و با تمه. خواهند برد

 ي که براي، پاسخ . ترين و مبسوط ترين پاسخ به آنها ارائه خواهد شديممکن، منطق
 با يکديگر قرار گرفته تا ي متعدد در تعامل اطالعاتيبدست آوردن آن، وب سايت ها

ت نسل جديد اينترن.  از انتظارات و خواسته ها را تحقق نماينديبتوانند سطح جديد
 ي است که ياد گرفته اند چگونه با يکديگر مراوده اطالعاتيمستلزم وجود سايت هائ

  . افزاينديداشته و هر روز نيز بر اين توان و پتانسيل نيز م
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     تحت وبيتعاريف برنامه نويس          

 ي متعددي از واژه ها   وب،  ي با قابليت اجراء بر روي مشخص نمودن برنامه هائيبرا  
 نمونه Web application و Web-enabled ، Web-based:  گردد يفاده ماست
 ي در برخWeb-enabled و Web-Based ي واژه ها . باشندي در اين زمينه ميهائ

 وب، ي اجراء بر روي نوشته شده براي يکديگر استفاده شده تا برنامه هايموارد بجا
به هر يک از . تشريح و مشخص نمايند نظير اينترانت ها را    بر اينترنتي مبتنيشبکه ها
اين نوع برنامه ها در .  پيدا کردي توان از طريق يک مرورگر دستيابي م  فوق ،يبرنامه ها

 يمبتن ( Web-Based ي برنامه ها يطراح.  باشندي با يکديگر متفاوت ميموارد متعدد
 در   ته باشند، اينترنت و وب را داشي است که قابليت اجراء بر روي، بگونه ا)بر وب 

 بر وب بمنظور استفاده از ي يک اينترفيس مبتي ، داراWeb-enabled ي برنامه ها  مقابل
 فوق ينرم افزارها.  باشنديم ) ي سنتينرم افزارها(  موجود ي نرم افرارهايقابليت ها

 توان از ي بر وب مي يک اينترفيس مبتنيقبل از مطرح شدن وب ايجاد شده و با طراح
 يک فرم الزم، ي توان با طراحيم" مثال. نها در صفحات وب نيز استفاده نمودامکانات آ

 موجود، اطالعات مورد ي اطالعاتي را از کاربران اخذ و با مراجعه به بانک هاياطالعات
بهرحال برنامه .  مرورگر ارسال کردينظر را استخراج و نتايج را با يک فرمت مناسب برا

 شده در صورتيکه برنامه ي و پياده سازيا رويکرد وب، طراح بر وب، از آغاز بي مبتنيها
 بر وب ي موجود بکمک يک اينترفيس مبتي ، از نرم افزارهاWeb-enabled يها

 .  نمايندياستفاده م

 بوده که بمنظور ي متعددي امکانات و قابليت هاي ، داراWeb-Based يبرنامه ها
 يک ي ، داراWeb-enabled ي برنامه ها. شده اندي و پياده سازياستفاده در وب طراح

Gatewayرا فراهمي قديمي مجزا تحت وب بوده که امکان ارتباط با نرم افزارها   
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 وجود را ي نرم افزارهاي موجود امکان استفاده از تمام قابليت هاGateway.  آوردي م
 يبديه.  از انتظارات خواهند بوديپاسخگو به بخش محدود" فراهم نخواهد کرد و صرفا

  است 

 شده تا ي بايست با رويکرد وب بازنويسيم) يسنت( موجود ي از نرم افزارهايبخش هائ
  .  فراهم گرددGatewayامکان ارتباط آنان با 

خريد کاال، کتاب، رزو بليط هواپيما ، :  از سايت ها نظيري برخي موجود بر رويبرنامه ها
 بر ي مبتني از برنامه هاي نمونه هائ   )hotmailنظير  ( يارسال و دريافت نامه الکترونيک

  : شويمي تحت وب آشنا مي تعاريف برنامه هايدر ادامه با برخ.  باشنديوب م

  .  خاص نظير فروش کاال استي يک وب سايت که قادر به انجام عمليات●

 .  گرددي وب اجراء مي که بر روي برنامه ا●

 يکه اجراء و امکان سرويس ده يک سرويس دهنده وب در شبي که بر روي برنامه ا●
  . به چندين کاربر در هر لحظه را دارا است

 خود بمنظور ي بعنوان هسته پروتکل ارتباطHttp که از پروتکل ي يک برنامه نرم افزار●
 کاربران ي استفاده و آنان را براHtml بر وب و با فرمت يتوزيع و ارائه اطالعات مبتن

  . ارسال خواهد کرد

  :  زير استي اليه هاي دارا   بر وبيمبتن يک برنامه ●

  )  وب يمرورگرها(  يک اليه نازک سرويس دهنده ▪        

  ) سرويس دهندگان وب (  يک اليه نمايش و ارائه ▪        

  ) Applicationسرويس دهنده  ( Application يک اليه ▪        
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   ي يک اليه بانک اطالعات▪        

 

 

  ارائه يک مدل همگرا و جامع

 ي استفاده م  ي متعدد و متفاوتي هاي تحت وب از تکنولوژي برنامه هاي پياده سازيبرا  
يک روش وجود "  بر وب صرفاي مبتني برنامه هاي و پياده سازيبمنظور طراح. گردد

  ي متعددي هاي متعدد که هر يک برخاسته از تکنولوژي توان از روش هاينداشته و م
  .پيدا کرد باشند ، به هدف خود دست يم 
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 بوده که در ي متعدد کامپيوتري ارائه شده متعلق به شرکت هاي هاي از تکنولوژي برخ
  کنسرسيوم وب مسئوليت استاندار .  مشابه باشندي عملکردهاي ممکن است دارايحاالت

پس از استاندارد نمودن هر يک .  مرتبط در اين زمينه را برعهده داردي هاينمودن تکنولوژ
 در رعايت ي موجود ، تمام توليدکنندگان نرم افزار و سخت افزار سعي هاياز تکنولوژ

 را جذب و زمينه استفاده وسيع يموارد استاندارد شده کرده تا بدين طريق مخاطبان بيشتر
  . فوق ، فراهم گرددي هايتر و گسترده از تکنولوژ

 : مشابه يکديگر استي تحت وب در موارد بسياريعملکرد اکثر برنامه ها

دريافت خواسته ها و يا نمايش : ارائه يک بخش رابط کاربر بمنظور ارتباط با کاربران 
  نتايج 

  ) از سرويس گيرنده بسمت سرويس دهنده ( دريافت و ارسال درخواست کاربران 

  )  سرويس دهنده    بريمبتن( انجام پردازش الزم 

   الزم ي پردازش هاو انجام ) ي اطالعاتيبانک ها ( ي به منابع داده ئيدستياب

   سرويس گيرنده ي انجام شده برايارسال نتايج بدستت آمده از پردازش ها

  ) بر سرويس گيرنده يمبتن(  الزم يانجام پردازش ها

 

  :شکل زير نحوه انجام عمليات فوق را نشان مي دهد
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            بر وب ي مبتنيها برنامه ي پياده سازي برايهدف ارائه يک مدل عمليات  
در اين مدل صرفنظر   .ارائه شده است ،يمستقل از نوع تکنولوژ ،يمدل پيشنهاد  . باشديم

 بر وب ي را که يک برنامه مبتني عملياتي توان تمامي استفاده شده، مياز نوع تکنولوژ
 .  دهد را در چهار اليه متفاوت تبين و تعريف کرديانجام م

  اليه رابط کاربر 

   ياليه ارتباط

   ياليه ميان

  اليه داده 
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 را برعهده داشته و در اين ي فوق مسئوليت انجام عمليات متفاوتيهر يک از اليه ها
   ي جايگاه هر يک از اليه ها  در ادامه،.  گرددي استفاده مي متعددي هايراستا از تکنولوژ

 ي تکنولوژ  ايگاه هر يک ازبه تبين ج   بر وب تشريح و در ادامهيفوق در يک برنامه مبتن
    . موجود دراليه ها، پرداخته خواهد شديها

، ي موجود، زمينه شناخت اصولي ها  ي با عملکرد هر اليه و شناخت تکنولوژيآشنائ  
 از   دامنه استفاده.  بر وب را بوجود خواهد آوردي مبتني و سيستماتيک برنامه هايمنطق
 ها ي ديگر از تکنولوژيزه يک اليه بوده و برخدر حد و اندا"  ها صرفاي تکنولوژ  يبرخ
  .  بوده و ممکن است در چندين اليه استفاده گردند  ي فرا اليه اي عماکرديدارا

  

 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com

www.iranmeet.com


 38 

    اليه رابط کاربر               

 از يک نرم افزار بوده که مسئوليت ارتباط با کاربران را ياليه رابط کاربر بخش  
 ارتباط با نرم افزار ياده از امکانات اليه فوق ، قادر به برقرارکاربران با استف. برعهده دارد

 زير ي هاي ويژگياليه فوق دارا.  موجود خواهند بوديو استفاده از امکانات و پتانسيل ها
 : است 

  . کامپيوتر استي کاربران و دنيايرابط کاربر بعنوان يک اينترفيس بين دنيا  

      مرورگر، ارائهي وب با استفاده از برنامه ها بري مبتنيبخش رابط کاربر برنامه ها
  . گردديم

  .  گرددي آغاز م وبيمرورگرها   مربوط به اليه رابط کاربر ، بايتمام بحث ها 

          توسط سرويس دهنده وب توسط مرورگر وب نمايش داده ياطالعات ارسال
  .  شوديم

 و نحوه نمايش Html ي تفسير تگ هاي امکانات الزم براي وب دارايمرورگرها
  .  باشنديآنان م

 وب امکان اخذ اطالعات از کاربران و ارسال ي وب با استفاده از فرم هايمرورگرها
  . آورندي سرويس دهنده را فراهم ميآنها برا

 و GET ي وب پس از اخذ اطالعات الزم از کاربران، با استفاده از متدهايمرورگرها
  .  نمايندي سرويس دهنده وب ارسال مي برا، آنها راHTTP پروتکل  POSTيا 

     استفادهي وضعيت يک برنامه از کوکي و نگهداري وب بمنظور پشتيانيمرورگرها
  .  نماينديم
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ممکن است . بود  وابسته به نوع مرورگر خواهند  موجود در اين اليهي هايتکنولوژ
 از يا برخ از مرورگرها حمايت نشده و يي ها توسط برخي از تکنولوژيبرخ

  . شده باشندي مرورگر پيش بين   ها از يک نسخه خاص دريتکنولوژ
 

  وبيجايگاه مرورگرها

 اينترنت بوده که کاربران با استفاده از آنان ي از شاهکارهاي وب يکيمرورگرها  
 فوق از يبرنامه ها.  باشنديقادر به استفاده از وب سايت ها و مشاهده صفحات وب م

برنامه نويسان وب .  باشندي مي نقش بسيار مهمي تحت وب دارايسجايگاه برنامه نوي
 خود از امکانات گسترده اين نوع نرم ي بخش رابط کاربر برنامه هاي پياده سازيبرا

 .  نماينديافزارها استفاده م

  :  وبيتعاريف متفاوت مرورگرها

ترنت به  کاربران اين  است که اطالعات درخواست شده توسطيمرورگر وب، برنامه ا
اطالع سرويس دهندگان وب رسانده و پس از اخذ اطالعات، آنها را با يک فرمت 

  . کاربران، نمايش خواهند دادي صفحات نمايشگر کامپيوترهايتعريف شده بر رو

 صفحات وب، امکان مشاهده  ي است که به متقاضييک مرورگر وب، برنامه ا
 Internet يبرنامه ها .صفحات و خواندن اطالعات موجود را خواهد داد

Explorer(IE (  وNetscape Navigator  متداول در اين زمينه ي نمونه هائ 
  .  باشنديم

 وب استفاده يبمنظور مشاهده صفحات وب مربوط به يک وب سايت، از مرورگرها
 ي وب، قادر به دريافت اطالعات ارساليکاربران با استفاده از مرورگرها.  گردديم

  .گان وب و مشاهده آنان خواهند بودتوسط سرويس دهند
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 صفحات    باشند که با استفاده از آنان امکان مشاهدهي مي وب، برنامه هائيمرورگرها

وب، اخذ فايل و ساير عمليات مورد نياز کاربران در زمان استفاده از اينترنت فراهم 
  . خواهد شد

ند، خوانده و پس  باشي مHtml يمرورگرها ، صفحات وب را که اغلب بصورت تگ ها
 ي موجود، زمينه نمايش محتويات و اطالعات موجود را فراهم مياز تفسير کدها

  . آورند
 ي بمنظور تبين نحوه نمايش، داراHtml ي وب عالوه بر امکان تفسير تگ هايمرورگرها

 اسکريپت نيز ي از زبانهاي نوشته شده با يکيعناصر الزم بمنظور تفسير اسکريپت ها
 .  باشنديم

 اسکريپت بوده که در اکثر ي دو نمونه متداول از زبانهاVBscriptجاوا اسکريپت و 
  .  باشندي فعال مي حضوريصفحات پويا دارا

متمايز بوده "  وب کامالي وب به مرورگرها   و برنامه نويسانينگرش کاربران معمول
اده  موجود، استفيو هر يک با توجه نوع خواسته و انتظار خود از پتانسيل ها

 . خواهند کرد
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  InterNet Explorerمرورگر 

 
 
 

Netscape Communicator    مرورگر
 

 
 
 

يروند تکامل و شکل گير  مرورگرها 

 وب همزمان با مطرح شدن وب، آغاز و يمرورگرها   و توسعهي، پياده سازيطراح
  همچنان ادامه دارد
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 . 

     WorldWideWeb . و بر ١٩٩٠در سال  " يبرنرز ل. تيم" ط اين مرورگر توس 
  .  نوشته گرديدCERN در NeXT کامپيوتر يرو

   libwww" . با نام يو دانشجوئ " يبرنرز ل.تيم  "Jean-Francois Groff " از
CERN   مرورگر ١٩٩٢ در سال ،WorldWideWeb را با استفاده از زبان 

   . نمودندي بازنويسC يبرنامه نويس

 Line-Mode . با نام يانشجوئد "Nicola pellow" ي از دانشجويان رياض 
CERN نمود که قابليت استفاده بر ي طراح ي ، يک مرورگر خط١٩٩١ در سال 

و دستيارانش امکان استفاده از " نيکال"در ادامه .  متعدد را داشتي دستگاههايرو
) DOS از يونيکس تا سيستم عامل (ي متنوعي کامپيوترهايمرورگر فوق را بر رو

   .فراهم نمودند

 ViolaWWW .  با نام ي توسط دانشجوئ١٩٩٢در سال "Pei Wei " از دانشگاه
   . گرديدي يونيکس طراحي کاليفرنيا ، دومين مرورگر برايبرکل

 Midas .  توسط ١٩٩٢در سال "Tony Johnson " درSLAC سومين مرورگر ،
 مرورگر فوق يز طراحهدف ا.  گرديدي بر يونيکس طراحي مبتني سيستم هايبرا

  .  اطالعات در رابطه با تحقيقات فيزيک بوديجمع آور

 Samba . مکينتاش که توسط ي کامپيوترهاياولين مرورگر برا "Robert 

Cailliau "مرورگر فوق ي و عملياتينسخه نهائ. گرديدي و پياده سازيطراح 
  .  عرضه گرديد١٩٩٢اواخر سال 
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 NCSAاز " Eric Bina"و " Marc Andreessen"مرورگر فوق توسط  . موزائيک  

 ي کامپيوترهاي و بر روX-Windows بر ي مبتني سيستم هاي برا١٩٩٣در سال 
 سيستم يچند ماه بعد نسخه مرورگر فوق بمنظور اجراء بر رو. يونيکس عرضه گرديد

موزائيک، اولين .  و عرضه گرديديطراح" Aleks Totic" مکينتاش توسط  يها
 ياين مرورگر دارا.  متعدد بودي پالت فورم هايا قابليت استفاده بر رو بيمرورگر

مرورگر فوق . بود...  سوابق و يامکانات متعدد در رابطه با صوت، تصوير، فايل ها
در .  مطرح گرديدي بعنوان رايج ترين مرورگر غير اقتصاديپس از مدت زمان کوتاه

 Spyglass فوق را به شرکت  حق استفاده از مرورگرNCSA ، ١٩٩٤اگوست سال 
در ادامه شرکت فوق ، امتياز استفاده از مرورگر موزائيک را به شرکت  .واگذار کرد

 و توسعه ي عمليات پياده سازNCSA.  ديگر نظير ماکروسافت واگذار کرديها
  .  متوقف کرد١٩٩٧مرورگر موزائيک را در سال 

 Arena .  ١٩٩٣در سال ،"Dave Raggett"  پاکارد  در هيولت )HP ( شهر
 ياين مرورگر دارا.  و عرضه نموديبريستول انگلستان، مرورگر فوق را طراح

  .  در رابطه با جداول و گرافيک بودي فراوانيقابليت ها

 Lynx . هدف از .  نمودي وب را طراحيدانشگاه کانزاس يک مرورگر مستقل برا
، ١٩٩٣ادامه و در سال در .  مرورگر فوق توزيع اطالعات در دانشگاه بوديطراح

 به برنامه فوق اضافه ي اينترنتييک اينترفيس" Lou Montulli" با نام يدانشجوئ
 مرورگر فوق بسرعت  . را عرضه نمودLynxو نسخه شماره دو مرورگر وب 

 ي فاقد امکانات گرافيکي ترمينال هاي مناسب برايمتداول و بعنوان گزينه ا
  .  گردديز آن استفاده مانتخاب و همچنان در اين راستا ا
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 Opera .  يک شرکت    از محققيني توسط عده ا١٩٩٤مرورگر فوق در سال 
 بعد دو تن يدر سال ها.  گرديدي طراحTelenor در اسلو نروژ، با نام يمخابرات
 را با Opera ي جدا شده و شرکت نرم افزارTelenor گروه فوق ، از ياز اعضا

 در سال Oper 2.1نسخه .  ، تاسيس کردند مرورگر فوقيهدف توليد تجار
   . استفاده عموم کاربران اينترنت عرضه گرديدي برا١٩٩٦

 InterNet In A Box .  ١٩٩٤در سال ،O'Reilly و متحدانش، محصول فوق را 
 و مورد نياز ي ضروري نرم افزارهايمحصول فوق شامل تمام. عرضه نمودند

يک " بدين ترتيب کاربران با نصب صرفا.  استفاده از اينترنت بوديکاربران برا
 به اينترنت و امکانات ي دستيابي متعدد براي برنامه هايبرنامه از نصب و پيکربند

  .  شدندي نياز ميموجود ب

 Mozilla .  شرکت نت اسکيپ ، اولين نسخه مرورگر خود را ١٩٩٤در اکتبر سال ، 
در دسامبر ). خه بتا بود نسخه فوق نس. (  عرضه نمودندMozilla 0.96bبا نام 

مرورگر .  عرضع گرديد١,٠ Mozilla مرورگر فوق با نام يهمان سال ،نسخه نهائ
  .  در عرصه اينترنت است يفوق اولين مرورگر تجار

 Internet Explorer .  شرکت ماکروسافت همزمان با ١٩٩٥در اگوست سال ،
فوق بهمراه مرورگر مرورگر .  ، مرورگر فوق را عرضه نمود٩٥ ويندوز يمعرف

 وب بوده که توسط اکثر کاربران يشرکت نت اسکيپ متداولترين نوع مرورگرها
  .  گردندياينترنت در حال حاضر استفاده م

 ي وب براي از طرف مرورگرهاي بر وب شامل درخواست هائي مبتني برنامه ها●
   پروتکل  از   ارسال درخواست خودي مرورگرها برا . باشنديسرويس دهندگان وب م
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Httpيبرا" مرورگر "استفاده از واژه .  نمايندي استاندارد استفاده مي و يا ساير پروتکل ها 

 فوق عالوه بر ي رسد ، چراکه برنامه هاي بنظر نمي چندان منطق  اين نوع نرم افزارها
امه  برن  در رابطه باي متعدد و فراواني قابليت هاي و نمايش اطالعات ، دارايامکان بازياب

 .  باشندي بر وب مي مبتن  ينويس

 پردازش و انجام عمليات متفاوت ي فوق بمنزله يک اينترفيس مناسب برايبرنامه ها
 و امکانات  برنامه نويسان وب بدون شناخت و توجه به پتانسيل.  نمايندي وظيفه ميايفا

  . مرورگرها، قادر به آفرينش آثار ماندگار، خود نخواهند بود

   متفاوت با توجه به نوع سيستم عاملينات مرورگرهامقايسه امکا

Windows 

browsers java frames tables plug-
ins 

font 
size 

font 
color 

java 
script CSSgif89 dhtml I 

frames 
Table 
color XML 

AOL 3.0 n y y n y y N n n n n n n 
AOL 1.0 n n n n n n N n n n n n n 
IE 5.5 y y y y y y Y y y y y y y 
IE 5.0 y y y y y y Y y y y y y s 
IE 4.0 y y y y y y Y y y y y y n 
IE 3.0 y y y y y y Y y y n y y n 
IE 2.0 n n y n y y N n n n n n n 
IE 1.0 n n y n y y N n n n n n n 
Mosaic 3.0 n y y n y n N n n n n n n 
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NS 6 y y y y y y Y y y y n y y 
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NS 4.5 y y y y y y Y y y y n y n 
NS 3.0 y y y y y y Y n y n n y n 
NS 2.0 y y y y y y S n y n n n n 
NS 1.1 n n y n y n N n n n n n n 
Opera 4.2 y y y s y y Y y y n n y y 
Opera 3.60 n y y y y y Y y y n n y n 
Opera 3.5 n y y y y y Y n y n n y n 
Lynx n y y n n n N n n n n n n 

Macintosh  
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Cyberdog 
2.0 n y y n y y N n y n n n n 
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IE 4.0 y y y y y y Y y y y y y n 
IE 3.0 y y y y y y Y y y n y y n 
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NS 4.5 y y y y y y Y y y y n y n 
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NS 4.06 y y y y y y Y s y y n y n 
NS 3.0 y y y y y y Y s y n n y n 
NS 2.0 n y y y y y S n y n n n n 
NS 1.1 n n y n y n N n n n n n n 

Unix 
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IE 4.01 y y y y y y Y y y y y y y 
IE 4.01 y y y y y y Y y y y y y n 
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Mosaic 1.0 n n n n n n N n n n n n n 
NS 4.6 y y y y y y Y n y y n y y 
NS 4.06 y y y y y y Y n y y n y n 
NS 3.0 y y y y y y Y n y n n n n 
NS 2.0 y y y y y y S n y n n n n 
NS 1.1 n n y n y n N n n n n n n 
Arena 3 n n y n y n N y n n n n n 
Lynx n y y n n n N n n n n n n 

Linux 
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NS 6 y y y y y y Y y y y n y y 
Mozilla s y y y y y Y y y n n y y 
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Television  
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WebTV n y y n y y Y n y n n y n 
NextStep   
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OmniWeb 
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     زير ساخت اينترنت                                   
 

. است  تشکيل شده) بزرگ ، کوچک  ( يکامپيوتر   شبکهياينترنت از مجموعه ا
 با نام ي به يکديگر متصل و موجوديت واحدي متفاوتي فوق با روش هايشبکه ها

 ي شبکه فوق از ترکيب واژه هاينام در نظر گرفته شده برا. را بوجود آورده اند" اينترنت"
 "Interconnected "و"Network"بهم مرتبطيشبکه ها. (  انتخاب شده است  .(  

) host( و با چهار دستگاه کامپيوتر ميزبان ١٩٦٩اينترنت فعاليت اوليه خود را از سال 
 ميزبان در شبکه به بيش از ده ي خود، تعداد کامپيوترهايآغاز و پس از رشد باورنکردن

 در جهان يازمان و يا موسسه خاصاينترنت به هيچ س. ها ميليون دستگاه رسيده است
عدم تعلق اينترنت به يک سازمان ويا موسسه به منزله عدم وجود سازمانها و . تعلق ندارد
" انجمن اينترنت" از اين انجمن ها، ييک. نيست ي استانداردسازي براي خاصيانجمن ها

صال  مورد نظر جهت اتي با هدف تبين سياست ها و پروتکل ها١٩٩٢است که در سال 
  . به شبکه تاسيس شده است

 
 

 
 
 
 
  

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com

www.iranmeet.com


 48 

  ي کامپيوتريسلسله مراتب شبکه ها

       يقـــــ از شبکه تلي گردد، بخشي که به شبکه اينترنت متصل ميهر کامپيوتر  
به يک مرکز ارائه دهنده خدمات ) منزل (  توان با استفاده از تلفن يم" مثال.  گردديم 

 کامپيوتر مورد نظر يدر چنين حالت. ت استفاده کردمتصل و از اينترن) ISP(اينترنت 
 از کاربران در ادارات يبرخ. . از شبکه بزرگ اينترنت محسوب خواهد شدي بخش بعنوان

   در مدل فوق، کاربران.  گردنديم ايجاد شده، به اينترنت متصل  خود و با استفاده از بستر
 با استفاده از   شبکه فوق.  نمايندي نصب شده در سازمان استفاده ميدر ابتدا از شبکه محل

 خاص و يا ساير امکانات مربوطه به يک مرکز ارائه دهنده خدمات يخطوط مخابرات
مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت نيز ممکن است به يک شبکه . اينترنت متصل شده است
شده  تشکيل ي بيشماري که از شبکه ها   استياينترنت، شبکه ا. بزرگتر متصل شده باشد

 )  از ساير شبکه ها يشبکه ا( است 

  
 ي ارتباط ناحيه هاي برا ي ستون فقرات اختصاصي بزرگ داراي مخابراتياکثر شرکت ها

 : POP" (نقطه حضور"  يک يرا دايدر هر ناحيه ، شرکت مخابرات.  باشنديمتفاوت م
Point of Presence (است .POPبا استفاده از آن ي است که کاربران محلي ، مکان 
به منظور ارتباط با شبکه از خطوط تلفن . (  گردندي متصل ميبه شبکه شرکت مخابرات

 ). گرددي استفاده مي و يا خطوط اختصاصيمعمول

"  شبکهينقاط دستياب"  داشته که توسط  شبکه سطح باال وجود  در مدل فوق، چندين
)NAP: Network Access Points (گردنديبه يکديگر مرتبط م  . 
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درهر شهرستان .  يک مرکزارائه دهنده خدمات اينترنت بزرگ باشدAفرض کنيد، شرکت 
 ي امکانات گسترده اي ها داراPOPهر يک از .  استPOP يک ي داراA، شرکت ياصل

 ها بيکديگر POP به منظور اتصال Aشرکت  . باشندي ميران محلبه منظور تماس کارب
، يک Bفرض کنيد شرکت .  نمايدي استفاده مي فيبر نوريو شرکت، از خطوط اختصاص

 را در ي بزرگي ، ساختمانهاBشرکت .مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت همکارباشد
 آنها مستقر نموده  سرويس دهنده اينترنت را دري ايجاد و ماشين هاي اصليشهرها
 ادهـــ استفيمانهاـ ارتباط ساختي برايرنورــ فيبي از خطوط اختصاصBشرکت . است

 ارتباط با يکديگر ي قادر به برقرارAدر مدل فوق، تمام مشترکين شرکت .  نمايديم    
آنها نيز .  استA نيز مشابه مشترکين شرکت Bوضعيت مشترکين شرکت . خواهند بود
 ارتباط بين ي امکان برقراريدر چنين حالت.  ارتباط با يکديگر خواهند بوديرقادر به برقرا

 B و A يبدين منظور شرکت ها.  وجود نداردB و مشترکين شرکت Aمشترکين شرکت 
ترافيک .  متفاوت بيکديگر متصل گردندي در شهرهاNAP    گيرند از طريقيتصميم م

     .شد  انجام خواهدNAP و ي داخليها موجود بين دو شرکت از طريق شبکه
 ي در شهرهاNAPدر اينترنت، هزاران مرکز ارائه دهنده سرويس اينترنت بزرگ از طريق 

روزانه ميلياردها بايت ) NAP(در نقاط فوق .  گردنديمتفاوت بيکديگر متصل م
 بسيار بزرگ بوده که تمام ي از شبکه هاياينترنت ، مجموعه ا.  گرددياطالعات جابجا م

 هر کامپيوتر موجود يدر چنين حالت.  گردنديکديگر مرتبط مـــ بيNAPطريق آنها از 
 . موجود در شبکه خواهد بوديدر اينترنت قادر به ارتباط با ساير کامپيوترها

، ستون فقرات ايجاد شده و روتر قادر به NAP   از طريقي کامپيوتريتمام شبکه ها
ط يک کاربر اينترنت از چندين شبکه  توسيپيام ارسال. ارتباط بايکديگر خواهند بود

تر از يک ثانيه ـفرآيند فوق در کم. دــپيوتر مورد نظر برســــمتفاوت عبور تا به کام
  . خواهد شد انجام
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 کامپيوتر ديگر را تعيين ي توسط يک کامپيوتر براي ارساليروتر، مسيريک بسته اطالعات
 ارسال شده توسط کاربران يپيام ها باشند که ي مي خاصيروترها کامپيوترها.  کنديم

 و در اختيار دريافت کنندگان مربوطه ياينترنت با وجود هزاران مسير موجود را مسيرياب
  : دهدي را در شبکه انجام ميروتر دو کار اساس. قرار خواهد داد

        که به آنها نيازيايجاد اطمينان در رابطه با عدم ارسال اطالعات به مکانهائ •
  . د باشينم

  اطمينان از ارسال صجيح اطالعات به مقصد مورد نظر •
 بايست دو شبکه مجزا را بيکديگر متصل يروترها به منظور انجام عمليات فوق، م

، حفاظت شبکه ها از   روتر باعث ارسال اطالعات يک شبکه به شبکه ديگر. نمايند
از هزاران شبکه با توجه به اينکه اينترنت .  گردديم   از ترافيکييکديگر و پيشگير

  .کوچکتر تشکيل شده است، استفاده از روتر يک ضرورت است
شبکه .  ، اولين شبکه با ستون فقرات پر سرعت را ايجاد کردNSF موسسه ١٩٨٧در سال 

 ١٧٠   استفاده وT1 يدر اين شبکه از يک خط اختصاص.  ناميده شدNSFNETفوق 
 مگابيت در ثانيه ١,٥٤٤که فوق سرعت شب.  گرديدنديشبکه کوچکتر بيکديگر متصل م

 ، شبکه فوق را توسعه و ستون فقرات Merit و IBM ، MCI يدر ادامه شرکت ها. بود
 ستون فقرات شبکه از خطوط يبرا).  مگابيت در ثانيه ٤٥( تبديل کردند  T3   آن را به
 از چندين کابل فيبر trunkهر .گرديد  استفاده )fiber optic trunk (  يفيبرنور

 ).به منظور افزايش ظرفيت(  گرددي تشکيل مينور

  
   پروتکل اينترنت

 اين شماره   . منحصر بفرد استي يک شماره شناسائيهر ماشين موجود در اينترنت دارا
 پروتکل فوق مشابه  . گرددي ناميده م )IP(Internet Protocol ، آدرس يشناسائ

 پروتکل   .د در اينترنت است  موجوي کامپيوترهاي گفتگوي مشترک براييک زبان ارتباط
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 بين دو  ي گردد که با استناد به آن گفتگو و تبادل اطالعاتي اطالق مي، به مجموعه قوانين
  . است٢١١,٢٧,٦٥,١٣٨: بصورت ي فرمتي داراIP. کامپيوتر ميسر خواهد شد
.  به کامپيوتر مورد نطر، مشکل استي به منظور دستيابIP ي بخاطر سپردن آدرس ها

 ديگر، ي خود شده و از طريق سيستمي نام انحصار ي کامپيوتر دارا  منظور هربدين 
  . شودي کامپيوتر، نسبت داده م  ي به نام درنظر گرفته شده براIPآدرس 

 موجود در شبکه بسيار کم بود و هر ي اينترنت، تعداد کامپيوترهايدر آغاز شکل گير  
 کامپيوتر IPتصال به شبکه از آدرس کاربر که قصد استفاده از شبکه را داشت، پس از ا

 يروش فوق ماداميکه تعداد کامپيوترها.  کردي ارتباط استفاده مي برقراريمورد نظر برا
 ميزبان در ي همزمان با افزايش تعداد کامپيوترهايميزبان کم بودند، مفيد واقع گرديد ول

به منظور حل .  روش فوق بشدت افت و غيرقابل استفاده گرديديشبکه اينترنت، کارآئ
 يپشتيبان) NIC" (مرکز اطالعات شبکه "  که توسط يمشکل فوق از يک فايل ساده متن

 ميزبان بيشتر در يبموازات رشد اينترنت و ورود کامپيوترها . گرديد، استفاده گرديديم
استفاده از روش فوق "  ، عماليشبکه ، حجم فايل فوق افزايش و بدليل ساير مسائل جانب

 ، سيستم ١٩٨٣درسال .  الزم بوديفاقد کارآئ " تبديل نام به آدرس" رف مشکل  برطيبرا
DNS(Domain Name System (مسئول تطبيق نام به  سيستم فوق . ارائه گرديد

بدين ترتيب کاربران اينترنت به منظور اتصال به يک . آدرس، بصورت اتوماتيک است 
    ،DNS مشخص کرده و با استفاده از  تواتند نام آن رايم" کامپيوتر ميزبان ، صرفا

 .  ارتباط فراهم گرددي مربوطه آن مشخص تا زمينه برقرارIPآدرس 

 
  چيست ؟" نام" منظور از 

. رددـــ گياستفاده م" نام حوزه" از يک E-Mailدر زمان استفاده از وب و يا ارسال يک 
وط به ــــــــــــــــــمرب)  URL )Uniform Resource Locator" ثالــــــم

http://www.oursite.com  نام حوزه "  شامل "oursite.comاست  .               
  مه ـ به منظور ترجDNS بايست از سرويس دهندگان ي، م"نام حوزه  "  درزمان استفاده از
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 را از برنامه ها و ي درخواست هائDNS سرويس دهندگان   . استفاده شود نام به آدرس
  . نمايندي به منظور تبديل نام به آدرس دريافت مDNSيس دهندگان يا ساير سرو

 زير ي از روش هاي در زمان دريافت يک درخواست، بر اساس يکDNSسرويس دهنده 
  : با آن برخورد خواهد کرد

 نام درخواست شده را ي مورد نظر براIP. قادر به پاسخ دادن به درخواست است •
  .  داند يم

 نام IP ديگر به منظور يافتن آدرس DNSک سرويس دهنده قادر به ارتباط با ي •
  ) عمليات فوق ممکن است تکرارگردد.( درخواست شده است

  IPو مشخص کردن آدرس "  درخواست شده IP از آدرس يعدم آگاه" اعالم  •
  . داردي بيشتري ديگر که آگاهDNSيک سرويس دهنده 

   نام درخواست شده يبراارائه يک پيام خطاء در رابطه با عدم يافتن آدرس  •
 تايپ   )IE(  در برنامه مرورگر  http://www.oursite.comفرض نمائيد، آدرس 

 ارتباط IP به منظور دريافت آدرس DNS مرورگر با يک سرويس دهنده  .شده باشد
 را از IP يافتن آدرس ي عمليات جستجو براDNSسرويس دهنده .  نمايديبرقرار م

سرويس دهندگان ريشه، .  نمايدي سطح ريشه ، آغاز مDNS از سرويس دهندگان ييک
 ي که شامل باالترين سطح نامگذار  DNS تمام سرويس دهندگان IP ياز آدرس ها
، DNSسرويس دهنده .  دارندي آگاه  ...) و COM ،NET، ORG( حوزه ها 

   را نموده و سرويس دهنده ريشه   http://www.oursite.comدرخواست آدرس 
 مربوط به سرويس IP آدرس ي دانم وليمن آدرس فوق را نم" مايد که  نياعالم م
 DNS شما با سرويس دهنده DNSدر ادامه سرويس دهنده ".  اين است COMدهنده 

 نمايد ي سايت مورد نظر را مIP ارتباط و درخواست آدرس COMمربوط به حوزه 
ادر به در اختيار  که قي مربوط به سرويس دهنده اIP يسرويس دهنده فوق آدرس ها.

 شما قرار DNS سايت مورد نظر است را در اختيار سرويس دهنده IPگذاشتن آدرس 
 مربوطه تماس و DNS با سرويس دهنده DNSدر ادامه سرويس دهنده . خواهد داد
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 IP آدرس   DNS نمايد، سرويس دهنده ي م   سايت مورد نطر راIPدرخواست آدرس 
         .  شما قرار خواهد دادDNSسرويس دهنده سايت درخواست شده را در اختيار 

  .  سايت مورد نظر ، امکان اتصال به سايت فراهم خواهد شدIPمشخص شده آدرس  با 
 است DNSاز نکات قابل توجه سيستم فوق، وجود چندين سرويس دهنده هم سطح 

ندگان به  از آنها با اشکال مواجه گردد، از ساير سرويس دهيبنابراين در صورتيکه يک.
 سيستم فوق، ي هاي ديگر از ويژگييک.  گردديمنظور ترجمه نام به آدرس استفاده م

 به يک درخواست پاسخ DNSزمانيکه يک سرويس دهنده .  استCacheingامکان 
 يدر ادامه زمانيکه درخواست.  خواهد کردCache را ي مربوطه اIPالزم را داد، آدرس 

 Cache از آدرس DNSگردد، سرويس دهنده  واصل COM ي از حوزه هاي يکيبرا
  . خواهد کرد  شده استفاده

سيستم فوق از .  دهنديپاسخ م   روزانه به ميلياردها درخواستDNSسرويس دهندگان 
 . نمايدي توزيع شده به منظور ارائه خدمات به متقاضيان استفاده مييک بانک اطالعات

  
  سرويس دهندگان وب

 اينترنت از طريق سرويس دهندگان ي بر رو موجوديامکانات و سرويس ها  
 موجود در اينترنت سرويس دهنده و يا سرويس يتمام ماشين ها.  گيردياينترنت انجام م

 نمايند، ي را ارائه مي ساير ماشين ها، خدماتي که برايماشين هائ.  باشنديگيرنده م
 نمايند، ي م که از خدمات فوق استفادهيماشين هائ.  شونديسرويس دهنده ناميده م

 نظير سرويس دهنده ياينترنت شامل سرويس دهندگان متعدد.  باشنديم  سرويس گيرنده
 متعدد ي به نيازهايبه منظور پاسخگوئ...  و يوب، سرويس دهنده پست الکترونيک

  . باشديکاربران اينترنت م
 شود، کامپيوتر يزمانيکه به يک وب سايت متصل و درخواست يک صفحه اطالعات م

در اين حالت درخواست .  گرددي ميواست کننده بمنزله يک سرويس گيرنده تلقدرخ
سرويس .  شوديدر اختيار سرويس دهنده وب گذاشته م) بعنوان سرويس گيرنده ( شما 
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در مدل فوق .  ارسال خواهد داشتي متقاضي را پيدا و آن را برايدهنده صفحه درخواست
 اعالم درخواست خود استفاده و ي وب براو سرويس گيرندگان از يک مرورگر کاربران

 يسرويس دهندگان وب مسئول دريافت درخواست و ارسال اطالعات مورد نظر برا
  . باشنديسرويس گيرندگان م

. بوده که تغيير نخواهد کرد) ثابت (  ايستا IP يک آدرس ييک سرويس دهنده دارا
 متغير بوده که IP يک ييد ، دارا گردي که با استفاده از آن به اينترنت متصل ميکامپيوتر
 تخصيص يافته در طول IPآدرس.  شودي اختصاص داده م   به شما  مربوطهISPتوسط 

 IPآدرس . ثابت بوده و تغيير نخواهد کرد ) ييک جلسه کار( مدت اتصال به اينترنت 
 ISP مراکز   . ممکن است تغيير نمايدISPنسبت داده به شما در آينده و تماس مجدد با 

    است در آيندهيبديه.  دهندي ايستا را نسبت مIP خود يک ي هر يک از پورت هايبرا
   IP شود، ممکن است آدرس يبا توجه به پورت مورد نظر که در اختيار شما قرار داده م

  . نسبت به قبل متفاوت باشد
 انجام ي مشخصي خود را از طريق پورت هايهر يک از سرويس دهندگان، سرويس ها

 مستقر FTP يک ماشين، سرويس دهندگان وب و يدر صورتيکه بر رو" مثال. د دهنيم
 از پورت FTP و سرويس دهنده ٨٠   از پورت"  دهنده وب معموال شده باشند، سرويس

 سرويس گيرندگان از خدمات يک سرويس ي در چنين حالت . نمايندي استفاده م٢١
         فرد است، استفاده و يک شماره پورت منخصر بIP يک آدرس يخاص که دارا

    يک پورت خاص به يک سرويس متصل  زمانيکه سرويس گيرنده، از طريق . نماينديم
 گردد، به منظور استفاده از سرويس مورد نظر، از يک پروتکل خاص استفاده خواهد يم

 بوده و نحوه مکالمه بين سرويس گيرنده و سرويس يپروتکل ها اغلب بصورت متن.. شد
سرويس گيرنده وب و سرويس دهنده وب از پروتکل  . نماينديا تبين مدهنده ر
HTTP(Hypertext Transfer Protocol (بين   ي مکالمه اطالعاتي برقراريبرا 

  . نماينديخود، استفاده م
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 و سرويس دهندگان   DNS، سرويس دهندگان NAPs ،ISPsشبکه ها، روترها، 

 بزرگترين شبکه موجود در سطح ييس ده و سروي در شکل گيري سهميقدرتمند، همگ
 ويژه ي جايگاهي مدرن امروزيعناصر فوق در زندگ. را برعهده دارند) اينترنت ( جهان 
 ي وجود نخواهد داشت و بدون وجود اينترنت، زندگيبدون وجود آنها، اينترنت. دارند

  ! ديگر الزم استيامروز بشريت را تعريف
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ISP  

  
، خدمات متعددی نظير پست  )ISP( مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنت    

در زمان انتخاب . الکترونيکی و دستيابی به اينترنت را در اختيار متقاضيان قرار می دهند
امنيت، نوع و کيفيت سرويس .  می بايست فاکتورهای متعددی را بررسی نمودISPيک 

 ISPائه خدمات از جمله فاکتورهای مهم در زمان انتخاب يک های ارائه شده و قيمت ار
  . است

  
ISPچيست ؟     
، شرکتی است که امکان دستيابی  Provider Service Internet و يا ISPيک     

مراکز ارائه دهنده خدمات . به اينترنت و ساير سرويس های وب را فراهم می نمايد
از يک خط مستقيم به اينترنت، فعاليت های  عالوه بر نگهداری و پشتيبانی   اينترنت

. متعدد ديگری نظير نگهداری و پشتيانی از سرويس دهندگان وب را نيز انجام می دهند
، يک رمز عبور حفاظت )در صورت ضرورت ( مراکز فوق با ارائه نرم افزارهای الزم 

مبادله نامه های شده و يک شماره تلفن برای تماس با شبکه، امکان استفاده از اينترنت و 
   خدمات اضافه ISPبرخی از مراکز . الکترونيکی را در اختيار متقاضيان قرار می دهند

  .ديگری را نيز ارائه می نمايند
برخی از آنان توسط افرادی .  دارای ابعاد و اندازه های متفاوتی می باشندISP مراکز 

شند که خدمات متنوعی اندک اداره می شوند و تعدادی ديگر شرکت هائی بزرگ می با
مراکز ارائه دهند خدمات اينترنت دارای حوزه های . را در اختيار کاربران قرار می دهند 

در سطح يک " برخی از آنان خدمات خود را صرفا" مثال. عملياتی متفاوتی نيز می باشند
      و برخی ديگر دارای قابليت های منطقه ای و حتی بين المللی  شهرستان ارائه داده

 . می باشند
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    چه سرويس هائی را ارائه می دهند ؟ISPمراکز           
  همانگونه که اشاره گرديد، خدماتی که توسط مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنت ارائه 

  :گردد بسيار متنوع و در عين حال متفاوت استيم
 پست تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنت، سرويس هائی نظير" تقريبا •

  . الکترونيکی و استفاده از اينترنت را ارائه می نمايند
نوع و کيفيت ارائه خدمات و پشتيبانی فنی توسط مراکز ارائه دهنده خدمات  •

  . اينترنت دارای سطوح متفاوتی است
با استفاده از .  ، سرويس هاستينگ وب را نيز ارائه می نمايندISPاکثر مراکز  •

وانند صفحات وب شخصی خود را ايجاد و از آنان سرويس فوق ، متقاضيان می ت
اختصاص فضای الزم به منظور ذخيره سازی اطالعات از جمله . نگهداری نمايند 

  . در اين رابطه استISPوظايف يک 
برخی از مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنت سرويس هائی را به منظور طراحی و  •

  . پياده سازی صفحات وب ارائه می نمايند
 در ارتباط با نوع دستيابی به اينترنت    گزينه های متفاوتی راISPادی از مراکز تعد •

برخی ).  ، مودم های کابلیDial-up ، DSL. ( در اختيار متقاضيان قرار می دهند
از طريق خطوط معمولی تلفن "  صرفا     امکان دستيابی به اينترنت راISPاز مراکز 

  . فراهم می نمايند
 از نامه های الکترونيکی و Backupمليات متفاوتی نظير تهيه  عISPاکثر مراکز  •

در صورتی که بازيافت نامه های الکترونيکی . فايل های وب را نيز انجام می دهند 
 را ISP، يک )در صورت بروز اشکال ( و فايل های وب برای شما مهم است 

 قرار داده  گرفتن از داده ها را در دستور کار خودBackupانتخاب نمائيد که 
 .است
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    را انتخاب نمائيم؟ISPچگونه يک           
  :  پارامترهای متعددی بررسی می گرددISPبرای انتخاب يک 

 انتخابی از رويکردهای مناسب امنيتی در جهت حفاظت ISPآيا  : امنيت   •
 به منظور حفاظت اطالعات SSLاطالعات استفاده می نمايد ؟ آيا از رمزنگاری و 

   شما نظير نام و رمز عبور استفاده می گردد؟ارسالی
 انتخابی دارای يک سياست تعريف شده در خصوص رعايت ISPآيا  : محرمانگی •

حريم خصوصی کاربران است ؟ آيا خيال شما از اين بابت راحت است که چه 
افرادی به اطالعات شما دستيابی دارند؟ نحوه برخورد و استفاده آنان از اطالعات 

  رت است؟ به چه صو
 انتخابی سرويس های مورد نظر شما را ارائه می نمايد؟ آيا ISPآيا  : سرويس ها •

 آيا پشتيبانی الزم به  سرويس های ارائه شده تامين کننده نياز شما می باشند؟
     منظور ارائه سرويس ها در اختيار شما گذاشته می شود؟

ست؟ آيا قيمت ارائه شده  قابل قبول ا  ISPآيا قيمت ارائه خدمات توسط : قيمت  •
آيا به منظور   با توجه به تعداد و نوع سرويس های ارائه شده، منطقی است؟

  دريافت خدمات ارزان تر، از کيفيت و امنيت چشم پوشی می نمائيد؟ 
 انتخابی می توان اعتماد ISPآيا به سرويس های ارائه شده توسط : اعمتاد پذيری  •

 های مورد نظر به داليل متفاوتی نظير  و يا در اغلب موارد سرويس  داشت
امکان " ، غير فعال بوده و عمال...پشتيبانی و نگهداری، تعداد زياد کاربران و 

در صورتی که به داليل متفاوتی الزم است برخی از . استفاده از آنان وجود ندارد
ای سرويس های ارائه شده غير فعال گردند آيا اين موضوع با استفاده از مکانيزم ه

  خاصی به شما اطالع داده می شود؟ 
 انتخابی دارای بخش پشتيبانی کاربران است؟ نحوه ISP آيا :پشتيبانی کاربران  •

آيا آنان دارای دانش الزم به   برخورد پرسنل بخش پشتيبانی به چه صورت است؟
  منظور پاسخگوئی منطقی به سواالت شما می باشند؟ 
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 اينترنت چگونه است ؟ آيا اين سرعت به  انتخابی بهISPسرعت اتصال  : سرعت •
  منظور دستيابی شما به نامه های الکترونيکی و استفاده از وب کافی است؟

 انتخابی دارای عملکردی مثبت در کارنامه فعاليت ISPآيا :  کيفيت ارائه خدمات  •
از خدمات آنان استفاده نموده اند، از " استفاده کنندگانی که قبال  خود است و

  ارائه خدمات راضی می باشند؟ کيفيت 
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DSL  
 

 مودم   استفاده از. برای اتصال به اينترنت از روش های متفاوتی استفاده می گردد            
، )DSL(Digital Subscriber Lineشبکه محلی و يا خطوط  مودم کابلی، معمولی،

، يک اتصال   DSL. رای اتصال به اينترنت می باشندنمونه هائی از روش های موجود ب  
      با سرعت باال را با استفاده از کابل های معمولی تلفن برای کاربران اينترنت فراهم 

     .می نمايد
  

   DSLمزايای 
در زمان اتصال به اينترنت، امکان استفاده از خط تلفن برای تماس های مورد نظر  •

  .همچنان وجود خواهد داشت
  ). مگابايت ١/٥( ای سرعتی بمراتب باالتر از مودم های معمولی است دار •
نياز به کابل کشی جديد نبوده و همچنان می توان از خطوط تلفن موجود استفاده  •

  . کرد
 ، مودم مورد نظر را در زمان نصب خط فوق در اختيار DSLشرکت ارائه دهنده  •

  . مشترک قرار خواهد داد
   DSL  شکاالتا

 هر اندازه که به شرکت ارائه دهنده سرويس فوق نزديکتر باشد، DSLيک اتصال  •
  .دارای کيفيت بهتری است

عدم وجود توا (  نسبت به ارسال داده بمراتب بيشتر است    داده  سرعت دريافت •
  ) زن منطقی 

 . سرويس فوق در هر محل قابل دسترس نمی باشد •
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   DSLمبانی            
  

 در اغلب کشورها از يک زوج کابل مسی   )استاندارد( تلفن در زمان نصب يک        
   آن چيزی است که   کابل مسی دارای پهنای بمراتب بيشتری نسبت به. استفاده می شود

بخش عمده ای ازظرفيت پهنای باند استفاده نمی ( در مکالمات تلفنی استفاده می گردد 
 گذاری منفی بر کيفيت مکالمات  بدون تاثير   از پهنای باند بالاستفادهDSL). گردد 

  ). تطبيق فرکانس های خاص به منظورانجام عمليات خاص. ( صوتی، استفاده می نمايد
 خط تلفن معمولی    ، الزم است در ابتدا با يکDSLبه منظور شناخت نحوه عملکرد 

اکثر خطوط تلفن و تجهيزات مربوطه دارای محدوديت فرکانسی در ارتباط با . آشنا شويم
 و ساير تجهيزاتی می باشند که بنوعی در فرآيند انتقال سيگنا ل ها دخالت   وئيچ، تلفنس

توسط سيگنال هائی با فرکانس ) در يک مکالمه صوتی معمولی ( صدای انسان . دارند
اغلب " مثال(محدوده فوق بسيار ناچيز است .  قابل انتقال است٣٤٠٠بين صفر تا 

کابل استفاده ).  هرتز می باشند٢٠,٠٠٠ تا ٢٠ده بين بلندگوهای استريو که دارای محدو
. شده در سيستم تلفن قادر به انتقال سيگنال هائی با ظرفيت چندين ميليون هرتز می باشد

از بخش بسيار محدودی از پهنای باند موجود، " بدين ترتيب در مکالمات صوتی صرفا
ده می توان عالوه بر بهره برداری از با استفاده از پهنای باند استفاده نش. استفاده می گردد

 بگونه ای عمل نمود که کيفيت مکالمات صوتی نيز دچار افت    موجود،  پتانسيل های
 می نمايند، قادر   تجهيزات پيشرفته ای که اطالعات را بصورت ديجيتال ارسال .نگردند

دنبال  چنين هدفی را DSL. به استفاده از ظرفيت خطوط تلفن بصورت کامل می باشند
  . می نمايد

 نامتقارن DSL کشورهای دنيا، کاربران از يک در اغلب منازل و ادارات برخی از
)ADSL (استفاده می نمايند .ADSL فرکانس های قابل دسترس دريک خط را تقسيم تا 

در مدل فوق، فرض بر اين . کاربران اينترنت قادر به دريافت و ارسال اطالعات باشند
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 سرعت دريافت اطالعات بمراتب بيشتر از سرعت ارسال اطالعات گذاشته شده است که
  . باشد

 
   صوت و داده

 ، به مسافت موجود بين استفاده DSLکيفيت دريافت و ارسال اطالعات از طريق 
"  از يک تکنولوژی با نام ADSL. کننده و شرکت ارائه دهنده سرويس فوق بستگی دارد

بموازات افزايش طول خط ارتباطی، . می نمايداستفاده " تکنولوژی حساس به مسافت 
 دارای ADSL. کيفيت سيگنال افت و سرعت خط ارتباطی کاهش پيدا می نمايد

کاربرانی که در مجاورت و نزديکی . است)  متر ٥,٤٦٠(  فوت ١٨,٠٠٠محدوديت 
 قرار دارند، دارای کيفيت و سرعت مناسبی بوده و DSLشرکت ارائه دهنده سرويس 

افزايش مسافت ، کاربران اينترنت از نظر کيفيت و سرعت دچار افت خواهند بموازات 
 " اينترنت به کاربر"  قادر به ارائه باالترين سرعت در حالت ADSL تکنولوژی   .شد

)Downstream ( مگابيت در ثانيه است٨تا .  ) در چنين حالتی حداکثر مسافت
" از کاربر به اينترنت" سال اطالعات سرعت ار).  متر خواهد بود ١,٨٢٠ فوت و يا ٦,٠٠٠

)Upstream(   بهترين  در عمل،.  کيلوبيت در ثانيه خواهد بود٦٤٠ دارای محدوده 
 مگابيت در ثانيه و ١,٥سرعت ارائه شده برای ارسال اطالعات از اينترنت به کاربر، 

  يه  کيلوبيت در ثان٦٤٠سرعت ارسال ارسال اطالعات توسط کاربر بر روی اينترنت ، 
  . است

 دارای DSLممکن است اين سوال در ذهن خوانندگان مطرح گردد که اگر تکنولوژی 
        با مکالمات صوتی صدق  محدوديت فاصله است، چرا محدوديت فوق در رابطه

   ناميده Loading coilsنمی کند؟ در پاسخ بايد به وجود يک تفويت کننده کوچک که 
 به منظور تقويت سيگنال  تلفن از تفويت کننده فوق،شرکت های  .می شود، اشاره کرد

 سازگار ADSLمتاسفانه تقويت کننده فوق با سيگنال های . صوتی استفاده می نمايند
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 ، در صورتيکه بخشی از خط ارتباطی ADSLالزم به ذکر است که سيگنال های . نيست 
  . ند بوداز نوع فيبر نوری باشد، قادر به ارسال و دريافت اطالعات نخواه

  
   تقسيم سيگنال

   ،)با يکديگر سازگار نمی باشند( از دو استاندارد متفاوت برای تقسيم سيگنالها 
 Discrete   سيستمی با نامADSL، برای ANSIاستاندارد . استفاده می گردد

Multitoneاست ) .DMT .( اکثر توليدکنندگان تجهيزاتDSL از استاندارد فوق 
 قديمی تر و بسادگی DMTستاندارد ديگری که نسبت به استاندارد ا.  می نمايند تبعيت  

). CAP(استphase Amplitude  Carrierless/پياده سازی می گردد، استاندارد
مکالمات تلفن دارای :  ، سيگنال ها را به سه باند مجزا تقسيم می نمايدCAPاستاندارد 

اربر برای سرويس دهنده دارای  کيلو هرتز، کانال دريافت اطالعات از ک٤باند صفر تا 
و کانال ارسال اطالعات از سرويس ) Upstream( کيلو هرتز ١٦٠ تا ٢٥باندی بين 

 حداکثر   . می گردد   کيلو هرتز شروع٢٤٠ که از دهنده برای کاربر، دارای محدوده ای
طول خط ، تعداد کاربران موجود در يک شرکت تلفنی :باند فوق به عوامل تفاوتی نظير 

 مگاهرتز تجاوز ١,٥بستگی دارد، بهرحال حداکثر محدوده باند فوق از ...ص و خا
 با استفاده از سه کانال فوق، قادر به ارسال سيگنال های CAPسيستم . نخواهد کرد

  . مربوطه خواهد بود

  
در . ، نيز سيگنال های مربوطه را به کانال های مجزا تقسيم می نمايدDMTارد استاند

، DMT. استاندارد فوق از دو کانال مجزا برای ارسال و دريافت داده استفاده نمی گردد
    . کيلو هرتز می باشند٤هر کانال دارای باند . کانال مجزا تقسيم می نمايد٢٤٧داده را به 

 ٢٤٧ است که شرکت تلفن مربوطه ، خط مسی موجود را به وضعيت فوق مشابه آن( 
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 کيلو هرتزی مجزا تقسيم و هر يک از خطوط فوق را به يک مودم متصل نموده ٤خط 
هر ).  کيلوهرتز می باشند٤ مودم که هر يک دارای باند ٢٤٧ همزمان از   استفاده. است

ايد، سيگنال بر روی يک از کانال ها، کنترل و در صورتيکه کيفيت يک کانال افت نم
فرآيند شيفت دادن سيگنا ل ها بين کانال های . کانال ديگر شيفت پيدا خواهد کرد

برخی از . متفاوت و جستجو برای يافتن بهترين کانال ، بصورت پيوسته انجام خواهد شد
کنترل و مرتب ) ارسال و دريافت اطالعات(کانال ها بصورت دو طرفه استفاده می شوند 

 کانال موجود، ٢٤٧عات در کانال های دو طرفه و نگهداری کيفيت هر يک از سازی اطال
استاندارد .  بمراتب پيچيده تر نموده استCAP را نسبت به DMTپياده سازی استاندارد 

DMT دارای انعطاف بمراتب بيشتری در رابطه با کيفيت خطوط و کانال ها ی مربوطه 
      .است 

  
در هر دو حالت .  از ديد کاربر دارای يک شباهت می باشندDMT وCAPاستانداردهای 

فيلترهای فوق . از يک فيلتر به منظور فيلتر نمودن سيگنال های مربوطه استفاده می گردد
ارای ساختاری ساده بوده و تمام  د  فيلترهای فوق.  می باشندLow-Passاز نوع 

مکالمات صوتی در محدوده . سيگنال های باالتر از يک محدوده را بالک خواهند کرد
 کيلو هرتز انجام می گيرند، بنابراين فيلترهای فوق تمام سيگنا ل های باالتر ٤پايين تر از 

اده با بدين ترتيب از تداخل سيگنال های د. از محدوده فوق را بالک خواهند کرد
  . مکالمات تلفنی جلوگيری بعمل می آيد

   DSLتجهيزات 
ADSLيکی از دستگاهها در محل مشترکين و .  از دو دستگاه خاص استفاده می نمايد

 ، DSL ، شرکت تلفن و يا سازمانهای ارائه دهنده خدمات ISPدستگاه ديگر برای 
شرکت ارائه . می گردد استفاده DSLدر محل مشترکين از يک ترانسيور  .نصب می گردد

 استفاده می نمايد DSL Access Multiplexer از يکDSL خدمات   دهنده
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)DSLAM .(در . از دستگاه فوق به منظور دريافت اتصاالت مشترکين استفاده می گردد
  .ادامه به تشريح هر يک از دستگاههای فوق خواهيم پرداخت

  
   DSLترانسيور 

مهندسين و کارشناسان .  می نامندDSL را مودم DSL ، ترانسيور DSLاکثر مشترکين    
نظر از هر نامی که برای آن ـصرف.  می گويندATU-Rگاه فوق ـشرکت های تلفن به دست

ن کامپيوتر کاربر و يا شبکه به خط استفاده می شود، دستگاه فوق نقطه برقراری ارتباط بي
DSLتگاه مشترکين متصلـ به دس تفاوتــای مـفاده از روش هــترانسيور با است.  است     

 .  و يا اترنت استUSB استفاده از اتصاالت   متداولترين روش،. می گردد

  
DSLAM   

مات  نصب و امکان ارائه خدDSLدستگاه فوق در مراکز ارائه دهنده سرويس       
 از مشترکين   اتصاالت مربوط به تعدادیDSLAM   . را فراهم می نمايدDSLمبتنی بر 

       را گرفته و آنها را به يک اتصال با ظرفيت باال برای ارسال بر روی اينترنت تبديل
 دارای انعطاف الزم در خصوص استفاده از خطوط DSLAMدستگاههای  .می نمايد

DSL  تفاوت و مدوالسيون متفاوت متفاوت ، پروتکل های م)Cap,DMT(  می باشند  .
در برخی از مدل های فوق امکان انجام عمليات خاصی نظير اختصاص پويای آدرس 

  .  نيز وجود دارد  به مشترکين،   IPهای 
نحوه برخورد و رفتار    و مودم های کابلی،ADSL   يکی از تفاوت های مهم بين  

DSLAMاز يک شبکه بسته بصورت اشتراکی استفاده کاربران مودم های کابلی.  است 
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در چنين موارديکه همزمان با افزايش تعداد کاربران ، کارآئی آنها تنزل پيدا . می نمايند
 برای هر يک از کاربران يک ارتباط اختصاصی ايجاد و آن را به ADSL. خواهد کرد
DSLAMآئی مربوطه تنزل بدين ترتيب همزمان با افزايش کاربران، کار.  متصل می نمايد

وضعيت فوق تا زمانيکه کاربران از تمام ظرفيت موجود خط ارتباطی با . پيدا نخواهد کرد
   يتـدر صورت استفاده از تمام ظرف. اينترنت استفاده نکرده باشند، ادامه خواهد يافت

 می توانند نسبت به ارتقاء خط DSLخط ارتباطی اينترنت، مراکز ارائه دهنده سرويس 
 دارای کارآئی مطلوب DSLAMطی اينترنت اقدام تا تمام مشترکين متصل شده به ارتبا

 . در زمينه استفاده از اينترنت گردند

  
 DSLآينده 

   ADSL     با ساير تکنولوژي های مربوط به دستيابی به اينترنت نظير مودم های 
  ،١٩٩٩ در سال بر طبق آمار اخذ شده.  رقابت می نمايد  کابلی و اينترنت ماهواره ای

تعداد کاربران استفاده از .  استفاده کرده اندDSL منزل در امريکا از   ٣٣٠,٠٠٠بيش از 
بر اساس پيش .  کاربر رسيده است١,٣٥٠,٠٠٠ به مرز ١٩٩٩ای کابلی تا سال ـمودم ه

 لی به مرزــشترکين مودم های کابـــعداد مــ، ت٢٠٠٣بينی بعمل آمده تا اواخر سال 
   . خواهد رسيد٩,٣٠٠,٠٠٠ به DSLو مشترکين   ٨,٩٨٠,٠٠٠

از لحاظ تئوری .  مگابيت در ثانيه است١,٥ در حال حاضر حداکثر ADSLسرعت 
 تحقيقات  در اين زمينه.  مگابايت در ثانيه دور از دسترس نمی باشد٧رسيدن به مرز 

  .  مطرح شده استVDSLعمده ای صورت گرفته و تکنولوژی 
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VDSL  
 

ه از خطوط با سرعت باال به منظور دستيابی به اينترنت طی ساليان اخير استفاد
 دو رويکرد متفاوت در اين   ADSLمودم های کابلی و خطوط . بشدت رشد داشته است

تکنولوژی های فوق امکان دستيابی کاربران را با سرعت مطلوب به . زمينه می باشند
تلويزيون . ال رشد در تمامی ابعاد استاينترنت بسرعت در ح. اينترنت فراهم می نمايند

های ديجيتالی و پخش تصاوير ويدئويي دو کاربرد جديد در اينترنت بوده که عالقه 
به منظور ارائه خدمات فوق و ساير . مندان و مشتاقان زيادی را به خود جلب نموده است

طوط بمراتب خدمات مشابه، کاربران و استفاده کنندگان اينترنت نيازمند استفاده از خ
 عليرغم ADSLمودم های کابلی و يا خطوط . سريعتر نسبت به وضعيت فعلی می باشند

  اره گرديد، فاقد سرعت الزمــ به آنها اش  ردهائی کهـارائه سرعت مناسب در کارب
  .  می باشند

 VDSL( Very high bit-rate و شرکت های متعددی تکنولوژی   سازمانها" اخيرا 

DSL (برخی از شرکت ها اقدام به ارائه سرويس فوق در برخی از . ده اندرا مطرح نمو
 پهنای باند بسيار باالئی را ارائه و سرعت انتقال VDSL. نقاط کشورامريکا نموده اند

 ٨حداکثر سرعت  ( DSLسرعت فوق در مقايسه با .  مگابيت در ثانيه است ٥٢اطالعات 
نقطه عطفی در زمينه " ی بسيار باال بوده و قطعاو يا مودم های کابل) تا ده مگابيت در ثانيه 

گذر از مرحله استفاده از   نقطه عطف قبلی،. دستيابی به اينترنت از نظر سرعت خواهد بود
   . بودbroadband کيلو بيت در ثانيه به ٥٦مودم های با ظرفيت 

   
ADSL    رکين يکی از دستگاهها در محل مشت.  از دو دستگاه خاص استفاده می نمايد

، DSL يا سازمانهای ارائه دهنده خدمات، شرکت تلفن وISPو دستگاه ديگر برای 
شرکت ارائه .  استفاده می گرددDSLدر محل مشترکين از يک ترانسيور  .نصب می گردد

استفاده می نمايد    DSL Access Multiplexer از يک DSL خدمات   دهنده
).DSLAM . ( اتصاالت مشترکين استفاده می گردداز دستگاه فوق به منظور دريافت .  
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مهندسين و کارشناسان .  می نامندDSL را مودم DSL، ترانسيور DSLاکثر مشترکين 
صرفنظر از هر نامی که برای آن .  می گويندATU-Rشرکت های تلفن به دستگاه فوق 

به خط استفاده می شود، دستگاه فوق نقطه برقراری ارتباط بين کامپيوتر کاربر و يا شبکه 
DSLبه دستگاه مشترکين متصل   ترانسيور با استفاده از روش های متفاوت.  است      

  . و يا اترنت استUSB استفاده از اتصاالت   متداولترين روش،. می گردد
 نصب و امکان ارائه خدمات مبتنی بر DSLدستگاه فوق در مراکز ارائه دهنده سرويس 

DSLرا فراهم می نمايد .   DSLAMاز مشترکين را گرفته  االت مربوط به تعدادی اتص 
  .و آنها را به يک اتصال با ظرفيت باال برای ارسال بر روی اينترنت تبديل می نمايد

   DSL دارای انعطاف الزم در خصوص استفاده از خطوط DSLAM دستگاههای   
در .  می باشند  )Cap,DMT(متفاوت، پروتکل های متفاوت و مدوالسيون متفاوت   
  رخی از مدل های فوق امکان انجام عمليات خاصی نظير اختصاص پويای آدرس های ب

IP   ،نيز وجود دارد  به مشترکين  .  
 نحوه برخورد و رفتار    و مودم های کابلی،ADSL   يکی از تفاوت های مهم بين

DSLAMکاربران مودم های کابلی از يک شبکه بسته بصورت اشتراکی استفاده .  است
 در چنين موارديکه همزمان با افزايش تعداد کاربران، کارآئی آنها تنزل پيدا .می نمايند

 برای هر يک از کاربران يک ارتباط اختصاصی ايجاد و آن را به ADSL. خواهد کرد
DSLAMبدين ترتيب همزمان با افزايش کاربران، کارآئی مربوطه تنزل .  متصل می نمايد

يکه کاربران از تمام ظرفيت موجود خط ارتباطی با وضعيت فوق تا زمان. پيدا نخواهد کرد
 خط   در صورت استفاده از تمام ظرفيت. اينترنت استفاده نکرده باشند، ادامه خواهد يافت
 می توانند نسبت به ارتقاء خط DSLارتباطی اينترنت، مراکز ارائه دهنده سرويس 

دارای کارآئی مطلوب  DSLAMارتباطی اينترنت اقدام تا تمام مشترکين متصل شده به 
  . در زمينه استفاده از اينترنت گردند
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   VDSLسرعت       
عليرغم شباهت های موجود در .  است ADSL در اغلب موارد مشابه  ،  VDSLعملکرد 
 مگابيت در ٥٢ قادر به ارائه سرعت VDSL.  اختالفات متعددی نيز وجود دارد  اين زمينه

 مگابيت در ١٦و ) Downstream( به کاربر  ينترنت ا  ثانيه برای ارسال اطالعات از
   .است) Upstream(ثانيه برای ارسال اطالعات کاربر بر روی اينترنت 

 حداکثر سرعت ارسال ADSLدر .  استADSL سرعت های فوق بمراتب بيشتر از 
 مگابيت در ثانيه و سرعت ارسال اطالعات از کاربر به ٨اطالعات از اينترنت به کاربر، 

 سرعت باالی خود را مديون محدودتر VDSL   . کيلوبيت در ثانيه است٨٠٠نترنت اي
حداکثر مسافت . شدن فاصله بين مشترکين و مرکز ارائه دهنده سرويس فوق است 

  . است)  متر ١,٢٠٠(  فوت ٤,٠٠٠موجود 
) مربوط به تغذيه اطالعات(شرکت های تلفن در حال جايگزين نمودن اغلب تجهيزات 

 FTTC(Fiber to theاکثر شرکت های تلفن از تکنولوژی .  نوری می باشندبه فيبر

curb (شرکت های فوق قصد دارند که تمام خطوط مسی موجود را . استفاده می نمايند
تا محلی که از آنها انشعاب گرفته شده و به منازل مشترکين توزيع می گردد، تعويض 

 Fiber To the سازی سيستم  برای پياده  شرکت های تلفن در تالش. نمايند
Neighborhood(FFTN (در روش فوق در عوض نصب کابل فيبر  .می باشند 

برای ) انشعابات (  دارای فيبر مورد نظر تا جعبه اتصاالت FFTNنوری در هرخيابان ، 
  . خاص است) مشترک ( يک همسايه 

ه تقسيم  در جعبVDSL gateway در منزل و يک VDSLبا ااستقرار يک ترانسيور 
 باعث مراقبت از تبديالت gateway. اتصاالت، محدوديت فاصله کم رنگ خواهد شد

 بر روی خطوط ADSL که باعث غيرفعال شدن   آنالوگ به ديجيتال و ديجيتال به آنالوگ
 داده های ورودی و دريافت شده از ترانسيور را به Gateway  .فيبر نوری می گردد

زمانيکه داده ها .  ارسال آنها از طريق فيبر نوری فراهم گرددپالس های نور تبديل تا زمينه
 موجود سيگنال های Gateway، )برگشت داده ( برای کامپيوتر کاربر ارسال می گردند
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فرآيند فوق . ورودی از فيبر نوری را تبديل و آنها را برای ترانسيور کاربر ارسال می نمايد
  .د گرديددر هر ثانيه ميليون ها مرتبه تکرار خواه

 ADSL و VDSLدو نمونه از تکنولوژط های مربوط به"  صرفا  DSL spectrum 
در ادامه به بررسی ساير مدل های مربوط به تکنولوژی فوق اشاره خواهد . می باشند 

  . شد
    DSL  مقايسه انواع

  : تاکنون پياده سازی شده استDSLنمونه های متفاوتی از تکنولوژی 
• Asymmetric DSL(ADSL .(  درمدل فوق بدليل تفاوت سرعت دريافت و

ماهيت عمليات انجام . استفاده شده است" نامتقارن "  از واژه  ارسال اطالعات
شده توسط کاربران اينترنت بگونه ای است که همواره حجم اطالعات دريافتی 

  .بمراتب بيشتر از اطالعات ارسالی است
•  High bit-rate DSL(HDSL . (ق در حد خطوط سرعت مدل فوT1 است 

 اطالعا ت در روش فوق   سرعت دريافت و ارسال) . مگابيت در ثانيه ١/٥( 
يکسان بوده و به منظور ارائه خدمات نياز به دو خط مجزا نسبت به خط تلفن 

  . معمولی موجود است
• ISDN DSL(ISDL . ( مدل فوق در ابتدا در اختيار کاربران استفاده کننده از

ISDN  فت قرار گر .ISDL در مقايسه با ساير مدل های DSL دارای پايين 
   ).دو جهت( کيلوبيت در ثانيه است ١٤٤سرعت اين خطوط . ترين سرعت است 

• Multirate Symmetric DSL(MSDSL    . ( در مدل فوق سرعت ارسال
نرخ سرعت انتقال اطالعات توسط مرکز ارائه . و دريافت اطالعات يکسان است 

  .  ، تنظيم می گرددDSLدهنده سرويس 
• Rate Adaptive(RADSL . ( متداولترين مدلADSL بوده و اين امکان را 

   به مودم خواهد داد که سرعت برقراری ارتباط را با توجه به عواملی نظير مسافت
  . و کيفيت خط تعيين نمايد
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• Symmetric DSL(SDLS  . ( سرعت ارسال و دريافت اطالعات يکسان
 از دو خط مجزا استفاده می نمايد،    کهHDSLق بر خالف در مدل فو. است 
  . به يک خط نياز خواهد بود" صرفا

•  Very high bit-rate(VDSL  . ( بوده و در " نامتقارن "مدل فوق بصورت
   . خطوط مسی تلفن استفاده می گردد   بهمراه مسافت های کوتاه

• Voice-over DSL(VoDSL .(يک نوع خاص از   IP در مدل .  تلفنی است
  . فوق چندين خط تلفن ترکيب و به يک خط تلفن تبديل تبديل می شوند

  .  را نشان می دهدDSLجدول زير نمونه های متفاوت تکنولوژی 
 نوع

DSL 

حداکثر 
 سرعت ارسال

حداکثر سرعت 
 دريافت

حداکثر 
 مسافت

خطوط 
  مورد نياز

امکان استفاده 
  از تلفن

ADSL 800 Kbps 8 Mbps 
18,000 ft 
(5,500 

m) 
1 Yes 

HDSL 1.54 Mbps 1.54 Mbps 
12,000 ft 
(3,650 

m) 
2 No 

IDSL 144 Kbps 144 Kbps 
35,000 ft 
(10,700 

m) 
1 No 

MSDSL 2 Mbps 2 Mbps 
29,000 ft 
(8,800 

m) 
1 No 

RADSL 1 Mbps 7 Mbps 
18,000 ft 
(5,500 

m) 
1 Yes 

SDSL 2.3 Mbps 2.3 Mbps 
22,000 ft 
(6,700 

m) 
1 No 

VDSL 16 Mbps 52 Mbps 
4,000 ft 
(1,200 

m) 
1 Yes 
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  اينترنت ماهواره ای
            

کاربران اينترنت با استفاده از امکانات متعددی قادر به اتصال به اينترنت و استفاده 
، DSLاستفاده از خطوط تلفن معمولی، مودم کابلی، خطوط . از منابع موجود می باشند

ان اينترنت در صورتيکه کاربر. اينترنت بدون کابل، نمونه هائی در اين زمينه می باشند
بدليل وجود مسافت زياد بين (قادر به استفاده از هيچکدام از وسايل ارتباطی فوق نباشند 

، امکان استفاده از اينترنت ماهواره )استفاده کننده و مرکز ارائه دهنده خدمات مورد نظر 
اينترنت ماهواره ای از خطوط تلفن و يا سيستم های مبتنی بر . ای وجود خواهد داشت

بشقاب "در اين نوع سيستم ها از يک . ل برای برقراری ارتباط استفاده نمی نمايدکاب
در " معموال. استفاده می گردد) دو طرفه ( برای ارسال و دريافت اطالعات " ماهواره ای 

اين نوع سيستم ها سرعت ارسال اطالعات معادل يک دهم سرعت دريافت اطالعات 
نسبت به اينترنت ماهواره ای دارای سرعت  DSL و خطوط   مودم های کابلی. است

سرعت اينترنت ماهواره ای ده .  در رابطه با دريافت اطالعات می باشند بمراتب بيشتری
     .برابر سرعت يک مودم معمولی است

موسسات و شرکت های متفاوتی تاکنون سرويس اينترنت ماهواره ای را در اختيار عالقه 
 و StarBand,Pegasus Express, Teledesic. مندان قرار می دهند

Tachyon نمونه هائی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اينترنت ماهواره ای بصورت 
 در امريکا، اروپای غربی و Tachyonسرويس ارائه شده توسط . دو طرفه می باشند

  .  استDirectPC نسخه دو طرفه Pegasus Express. مکزيک ارائه شده است 
  :اره ای دو طرفه از عناصر زير استفاده می شود در اينترنت ماهو

  با ابعاد دو و يا سه فوت ) Dish" (بشقاب "يک  •
   ) Uplink,downlink( دو عدد مودم  •
  کابل های کواکسيال بين بشقاب و مودم  •
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در .  استفاده می شودIP multicastingدر اينترنت ماهواره ای دو طرفه از تکنولوژی 
يک ماهواره "  کانال بصورت همزمان و از طريق صرفا٥,٠٠٠ط اين حالت امکان ارتبا

 ، داده های مورد نظر را از يک نقطه به چندين IP multicasting. فراهم خواهد شد
با فشرده سازی اطالعات، ). در يک زمان ( نقطه و بصورت فشرده، ارسال خواهد کرد

  . خواهد شدحجم داده ها کاهش و از پهنای باند موجود استفاده بهينه 
، کاربران همچنان می بايست از ) DirectTVارائه شده توسط  ( DirectPCدر سيستم 

در اين حالت کاربران برای ارسال اطالعات در ابتدا می بايست .  استفاده نمايندISPيک 
  .  نمايند تماس و در ادامه اقدام به ارسال و يا دريافت اطالعات  ISPبا 
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VOIP                                              
 

 IPبه . که مبتنی بر داده استبـنی بر روی يک شــ تلفنی، ارسال مکالمات تلف
امروزه مکالمات گسترده . نيز گفته می شود) VoIP(Voice-over IPنکنولوژی فوق 

  .جام می شود ان  )نظير اينترنت ( ای از طريق شبکه های مبتنی بر داده 
  

Circuit Switching   
 Circuitنولوژی ــشرکت های تلفن بيش از يکصد سال است که از تک  

Switching اط بين دو نفر، ـــدر روش فوق بمحض برقراری ارتب. استفاده می نمايند
بدين . در تمام مدت زمان مکالمه يک مدار اختصاصی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد

نحوه انجام يک .  يک ارتباط دو سويه ايجاد می گردد  دو نقطه مربوطهترتيب برای 
  :مکالمه صوتی به صورت زير است

بوق فوق بمنزله برقراری . پس از برداشتن گوشی تلفن يک بوق شنيده می گردد •
  .است) مرکز مربوطه (  با شرکت تلفن  ارتباط

  . دد شماره گيری می گر با استفاده از سيستم تلفن ، اقدام به •
ارتباط مورد نظر از طريق مجموعه ای از سوئيج ها عبور داده شده تا به مخاطب  •

  . مورد نظر برسد
  . يک ارتباط بين تلفن شما و مخاطب برقرار و يک مدار فعال می گردد •
  . انجام می گيرد   نظر در مدت زمان دلخواه  مکالمه با مخاطب مورد •
  .ما و مخاطب غير فعال خواهد شد قطع مکالمه ، مدار فعال شده بين ش پس از •
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فرض کنيد مدت زمان مکالمه شما ده دقيقه باشد ، در طول مدت زمان فوق مدار ايجاد 
در سيستم های قديمی مخابراتی، . شده بين دو تلفن بصورت پيوسته فعال خواهد بود

بيت در ثانيه  ١٠٢٤ کيلو بيت در ثانيه و يا ٦٤ ثابت   مکالمه تلفنی با نرخ انتقال اطالعات
با ) . کيلوبيت در ثانيه ١٢٨مجموع نرخ انتقال اطالعات (  در هر جهت انجام می گرفت

 کيلو ١٦توجه به اينکه در هر کيلوبايت، هشت کيلوبيت وجود دارد ، بنابراين در هر ثانيه 
زمانی که مدار فعال (  کيلوبايت اطالعات ارسال می گردد٩٦٠بايت و يا در هر دقيقه 

  بنابراين در مدت زمان ده دقيقه ارتباط تلفنی ، مجموع اطالعات ارسال شده  .)است 
  . خواهد بود)  مگابايت ٤/٩(  کيلو بايت ٩٦٠٠

زمانی که شما حرف . در يک مکالمه تلفنی اکثر داده های ارسال شده بيهوده می باشند
 زمانی، اين بدان معنی است که در هر مقطع. گوش می دهد" می زنيد، مخاطب صرفا

سکوت موجود بر روی خط در مدت . (  خط ارتباطی بيشتر استفاده نمی گردد ازنصف
  ات ارسال شده،ــــدر اين حالت حجم اطالع) زمان برقراری ارتباط زياد خواهد بود 

  .  مگابايت تنزل پيدا خواهد کرد٧/٤به 
و در مقابل،  استفاده نکرده Circuit switchingشبکه های مبتنی بر داده از روش 

  . استفاده می گرددPacket Switchingروش 
 

Packet Switching   
  

 که   Circuit Switching بر خالف Packet Switchingدر روش   
يک ( در زمان ارسال اطالعات " بصورت پيوسته ارتباط را فعال نگه می دارد، صرفا

اطالعات . واهد شدارتباط فعال خ)  گفته می شود packetبخش کوچک داده که به آن 
در هر يک از بسته های .  تقسيم می گرددPacketمربوط به فرستنده به مجموعه ای از 

دريافت کننده . اطالعاتی آدرس فرستنده و دريافت کننده اطالعات قرار خواهد گرفت
  .بسته های اطالعاتی، اطالعات را به يکديگر ملحق تا اطالعات اوليه بوجود آيند
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ر کارآ بوده و زمان فعال بودن ارتباط بين فرستنده و گيرنده را به حداقل  روش فوق بسيا
بدين ترتيب ترافيک موجود بر روی شبکه نيز کاهش خواهد . مقدار خود می رساند

  کامپيوترهای فرستنده و گيرنده در زمان ارتباط با يکديگر قادر به دريافت و يا . يافت 
  .  نيز خواهند بودارسال اطالعات برای ساير کامپيوترها

بااستفاده از روش .  استفاده می کند  Packet Switching از روش VoIPتکنولوژی 
 ، يک PSTNبا استفاده از . فوق امکان برقراری چندين مکالمه تلفنی فراهم می گردد
 کيلوبيت در ثانيه را اشغال ١٢٨مکالمه ده دقيقه ای ، ده دقيقه کامل از زمان انتقال با نرخ 

 دقيقه زمان ٣/٥"  ، مکالمه ده دقيقه ای اشاره شده صرفاVoIPدر روش . هد کردخوا
 کيلوبيت در ٦٤در اين حالت .  کيلوبيت در ثانيه اشغال خواهد کرد٦٤انتقال را با نرخ 
   آزاد   ٦ /٥ کيلوبيت در ثانيه برای زمان باقيمانده ١٢٨ دقيقه ، و ٣/٥ثانيه برای مدت 

  . خواهد ماند
 را VoIPکه شرکت شما دستگاه مورد نظر بمنطور استفاده از سرويس فرض کنيد 

 PBX(Privateدر شرکت مربوطه صدها تلفن و يک . خريداری و نصب کرده باشد

branch exchange ( نيز نصب شده است .PBX سوئيچی است که از آن بمنظور 
  از شرکتارتباط مجموعه ای از تلفن ها به يکديگر و به يک يا چندين خط خارج 

  .  استgateway بصورت يک PBXدر مثال فوق  . استفاده می گردد
        استفاده   بمنظور ارتباط دستگاههای موجود در دو شبکه متفاوتgatewayاز 

-circuitچون سيگنال های استاندارد .(  است Gateway يک PBX. گردديم

switchingظور ارسال از طريق يک  هر يک از تلفن ها را به داده های ديجيتال بمن
     ). تبديل می نمايد Packet Switching و IPشبکه مبتنی بر 

 و با استفاده از   Packet-Switchingروش برقراری يک مکالمه از طريق يک شبکه 
VoIP بصورت زير است :  

  .  ارسال گرددPBXدريافت کننده را فعال تا از طريق آن يک سيگنال برای  •
• PBXت و يک بوق آزاد را برای فرستنده ارسال می دارد سيگنال را درياف .  
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شماره فوق در . فرستنده اقدام به شماره گيری تلفن مخاطب مورد نظر را می نمايد •
  . بصورت موقت ذخيره می گرددPBXادامه توسط 

 بمنظور اطمينان از صحت PBXپس از مشخص نمودن شماره توسط فرستنده،  •
  . آن را بررسی خواهد کرد فرمت،

• PBX در رابطه با نجوه تطبيق شماره دريافتی با شخص مورد نظر اقدامات الزم را 
 دستگاه ديگر که IPدرفرآيند تطبيق، شماره مورد نظر به آدرس . انجام خواهد داد

 PBXيک " عمال  " IPميزبان " .ناميده می گردد، ملحق می گردد" IPميزبان "
ه با آن ارتباط برقرار شده ، نصب ديجيتالی ديگر است که به سيتم تلفن محلی ک

 مبتنی بر VoIPدر موارد خاصی که مخاطب از يک سرويس گيرنده . شده است
 است که قصد برقراری ارتباط   ، سيستمی" IPميزبان "کامپيوتر استفاده می نمايد ، 

  . با آن وجود دارد
هر . برقرار می گردد" IPميزبان " اداره تماس گيرنده و PBX بين sessionيک  •

. سيستم می بايست از پروتکل ها یمشابه بمنظور برقراری ارتباط استفاده نمايد
  .سيستم ها دو کانال برای هر جهت را پياده سازی خواهند کرد

 PBXدر زمان برقراری مکالمه، . مدت زمان مورد نظر انجام می گيرد  مکالمه به •
   ال و يا دريافت مخاطب، بسته های اطالعاتی را ارسIPشرکت شما و ميزبان 

  . می دارند
  . مکالمه به اتمام رسيده و دريافت کننده غيرفعال می گردد •
 آزاد PBXموجود بين تلفن تماس گيرنده و ) ارتباط ( پس از قطع ارتباط ، مدار •

  . می گردد
• PBX سيگنالی را برای ميزبان IPارسال و خاتمه مکالمه را اعالم می نمايد  .  
ميزبان " شماره تلفن تطبيق داده شده به PBX، دستگاه  sessionپس از اتمام  •

IP "را از حافظه خود پاک می نمايد .  
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کامپيوتر در طول يک : بمنظور برقراری ارتباط از طريق تلفن با دستگاههائی نظير  

 .شبکه، می بايست از يک پروتکل مشترک استفاده گردد

  پروتکل 
پروتکل های فوق روش های مربوط . می شود استفاده VoIPاز دو پروتکل عمده برای 

 های صوتی را Codec و    را مشخصVoIPبه ارتباط دستگاههای متفاوت از طريق 
   . تشکيل شده استDecode و Codeاز تلفيق دو واژه " کدک " .می نمايد  نيز تعيين

  . کدک ، يک سيگنال صوتی را به يک سيگنال ديجيتالی فشرده شده تبديل می نمايد
                       پروتکل فوق استاندارد ارائه شده توسط.  استH.323ين پروتکل اول
 )ITU(International Telecommunication Unionاست  .H.323 يک 

پروتکل فوق مشخصات الزم برای ويدئوکنفرانس های . پروتکل پيشرفته و پيچيده است
.  تلفنی را تعريف می نمايدIPنظير محاوره ای و اشنتراک داده و نرم افزارهای صوتی 

H.323 دارای مجموعه ای از ساير پروتکل ها بوده که هر يک دارای کاربرد خاص 
  . خود می باشند

H.323 Protocol  
Video Audio Data Transport 
H.261 
H.263 

G.711 
G.722 

G.723.1 
G.728 
G.729 

T.122 
T.124 
T.125 
T.126 
T.127 

H.225 
H.235 
H.245 

H.450.1 
H.450.2  
H.450.3 

RTP 
X.224.0 
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 IETFتوسط ) SIP(session Initiation Protocolپروتکل ديگری با نام " خيرا
"  و صرفا دارای کارائی بمراتب بيشتری بوده  H.323 نسبت به SIP.ارائه شده است

  .  تلفنی طراحی و پياده سازی شده استIPبرای 
  

   VoIPروش های استفاده از 
  : ، چهار حالت متفاوت وجود داردVoIPاستفاده از برای 
شرکت های .  استVoIPتفاده از ــرين روش اســساده ت . کامپيوتر به کامپيوتر •

برای استفاده از روش فوق به نرم افزار   .متعددی، خدمات فوق را ارائه می دهند
     سب خط ارتباطی با سرعت منا  کارت صدا و  ندگو،ــ بل  کروفن،ــ مي  مربوطه،

 يک MSN Explorer. نياز خواهد بود) و يا مودم های کابلی   DSLخطوط ( 
  . نمونه از نرم افزارهای مربوطه در اين زمينه است

با استفاده از روش فوق می توان از طريق کامپيوتر با هر  . کامپيوتر به تلفن •
 روش برای استفاده از. شخص که دارای يک خط تلفن است، ارتباط برقرار کرد
نرم افزار فوق اغلب . فوق به يک نرم افزار سرويس گيرنده نياز خواهد بود

هزينه مکالمات انجام شده، . بصورت رايگان در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد
     .بمراتب پايين تر از روش های قديمی است

اس برخی از شرکت ها ، شماره تلفن های خاصی را بمنظور تم . تلفن به کامپيوتر •
نصب يک نرم افزار . کاربران معمولی تلفن با کاربران کامپيوتر فراهم نموده اند

خاص بمنظور انجام عمليات فوق، بر روی کامپيوتر سرويس گيرندگان، الزامی 
  .است

 می توان با هر تلفن استاندارد در سطح Gatewaysبا استفاده از  . تلفن به تلفن •
فاده از سرويس فوق که توسط برخی از شرکت برای است. دنيا ارتباط برقرار کرد

 های مربوط به آنان Gateway ابتدا با يکی از   ها ارائه می گردد، می بايست در
توسط " در ادامه شماره تلفن مورد نظر خود را مشخص و نهايتا. تماس برقرار کرد
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م  فراهIPشرکت مربوطه امکان برقراری ارتباط با استفاده از يک شبکه مبتنی بر 
 الزم است که در ابتدا از يک شماره خاص استفاده  در اين روش،. خواهد شد

  ).  شرکت ارائه دهنده خدمات فوق Gatewayشماره مربوط به .( گردد
 تلفنی را IP امکان استفاده از  VoIPاکثر سازمانها و موسسات با نصب سيستم های 

 سرعت در حال رشد و گسترش تکنولوژی فوق با. برای کاربران خود فراهم نموده اند
 فراگير شدن تکنولوژی فوق   کيفيت باال و هزينه پايين از مهمترين داليل. همگانی است

        .است
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  تجارت الکترونيکی                                         
  

. ترده جوامع بشری روبرو شده استتجارت الکترونيکی در ساليان اخير با استقبال گس    
    نشريات،. باشد  امروزه کمتر شخصی را می توان يافت که واژه فوق برای او بيگانه

راديو و تلويزيون به صورت روزانه موضوعاتی در رابطه با تجارت الکترونيکی را منتشر 
رکت ها و ش .و افراد و کارشناسان از زوايای متفاوت به بررسی مقوله فوق می پردازند

موسسات ارائه دهنده کاال و يا خدمات همگام با سير تحوالت جهاتی در زمينه تجارت 
    الکترونيکی در تالش برای تغيير ساختار منطقی و فيزيکی سازمان خود در اين زمينه

  . می باشند
  تجارت 

   از است در ابتدا يک تصوير ذهنی مناسب  ، الزم"تجارت الکترونيکی " قبل از بررسی 
" تجارت الکترونيکی  "   ، با"تجارت " در صورت شناخت . تجارت سنتی را ارائه نمائيم 

  . نيز آشنا خواهيم شد
  : است   تعاريف زير ارائه شده در اکثر واژه نامه ها" تجارت"برای واژه 

  ) خواسته ها ( تبادل ايده ها ، عقايد و تمايالت : مبادالت اجتماعی •
ش کاال در مقياس باال که به همراه حمل کاال از نقطه ای به  يا خريد و فرو  مبادله •

  .نقطه ای ديگر می باشد 
را به عنوان محور بحث انتخاب و بر " تجارت "در ادامه ، تعريف دوم ارائه شده برای 

  . روی آن متمرکز خواهيم شد
. ستا )پول ( تجارت در ساده ترين نگاه، مبادله کاال و خدمات به منظور کسب درآمد 

 و تجارت با ميليونها شکل متفاوت در  زندگی انسان مملو از فرآيندهای تجاری بوده
زمانيکه کاالی مورد نظر خود را از يک فروشگاه . زندگی بشريت نمود پيدا کرده است 

در  .تامين و خريداری می نمائيد، در تجارت شريک و در فرآيندهای آن درگير شده ايد
 بکار هستيد که کاالئی را توليد می نمايد ، درگير يکی ديگر صورتيکه در شرکتی مشغول
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تمام جلوه های تجارت با هر رويکرد و سياستی دارای . از زنجيره های تجارت شده ايد
  : خصايص زير می باشند

افراديکه با استفاده از پول خود قصد خريد يک کاال و يا خدمات را  . خريداران •
  . دارند

. ه کاال و خدمات مورد نياز خريداران را ارائه می دهندافراديک . فروشندگان •
خرده فروشان، که کاال و يا : فروشندگان به دو گروع عمده تقسيم می گردند

 و عمده فروشان و عوامل   در اختيار متقاضيان قرار داده" خدماتی را مستقيما
فروش، که کاال و خدمات خود را در اختيار خرده فروشان و ساير موسسات 

  .تجاری می نمايند
افراديکه کاال و يا خدماتی را ايجاد تا فروشندگان آنها را در اختيار  . توليدکنندگان •

يک توليد کننده با توجه به ماهيت کار خود همواره يک . خريداران قرار دهند
توليدکنندگان کاالی توليدی خود را به عمده فروشان ، . فروشنده نيز خواهد بود

  .به مصرف کننده گان می فروشند" ا مستقيماخرده فروشان و ي
. از زاويه فوق دارای مفاهيم ساده ای است" تجارت "همانگونه که مشاهده می گردد ، 

تا موارد پيچيده ای نظير اجاره " بستنی " تجارت از خريد يک محصول ساده نظير 
يچيده ترين تمام جلوه های تجارت از ساده ترين سطح تا پ. ماهواره را شامل می گردد

خريداران ، فروشندگان و توليدکنندگان متمرکز خواهد : حالت آن ، بر مقوالتی همچون 
  .بود

  عناصر تجارت 
   زمانيکه قصد معرفی عناصر ذيربط در تجارت و فعاليت های تجاری وجود داشته باشد،

.  آمد مورد نظر بدليل درگير شدن با جزئيات پيچيده تر بنظر خواهند  موضوعات و موارد
.  ذيربط در يک فعاليت تجاری معمولی را تشريح می نمايد  عناصر ذيل تمام المان های

در اين حالت ، فعاليت شامل فروش برخی محصوالت توسط يک خرده فروش به 
  :مصرف کننده است 
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در صورت تمايل فروش محصول و يا محصوالتی به يک مصرف کننده، مسئله  •
کاال می تواند هر چيزی . ی خاص برای عرضه استاساسی داشتن کاال و يا خدمات

از توليد کننده و يا " فروشنده، ممکن است کاالی خود را مستقيما .را شامل گردد
در برخی حاالت ممکن است فروشنده . از طريق يک عامل فروش تهيه کرده باشد
     .، خود کاالئی را توليد و بقروش می رساند

را در اختيار " مکانی مناسب " دمات می بايست فروشنده برای فروش کاال و يا خ •
" مثال. مکان مورد نظر می تواند در برخی حاالت بسيار موقتی باشد. داشته باشد

در چنين مواردی متقاضی کاال و يا . يک شماره تلفن خود بمنزله يک مکان است
خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به ثبت سفارش و دريافت کاالی مورد 

برای اکثر کاالهای فيزيکی می بايست مکان ارائه کاال ، يک . ظر خود خواهد بودن
  . مغازه و يا فروشگاه باشد

برای فروش کاال و يا خدمات ، فروشندگان می بايست از راهکارهائی برای جذب  •
در  .ناميده می شود" مارکتينگ " فرآيند فوق . افراد به مکان خود استفاده نمايند

اد از محل و مکان ارائه يک کاال و خدمات آگاهی نداشته باشند، صورتيکه افر
انتخاب محل ارائه کاال در . امکان فروش هيچگونه کاالئی وجود نخواهد داشت

. يک مرکز تجاری شلوغ ، يکی از روش های افزايش تردد به مکان ارائه کاال است
ش های ارسال پستی کاتولوگ ها ی مربوط به محصوالت، يکی ديگر از رو

استفاده از شيوه های متفاوت . معرفی مکان ارائه يک کاال و يا خدمات است
  .تبليغاتی، راهکاری ديگر در معرفی مکان ارائه کاال است

استفاده از تلفن و نامه، . فروشنده نيازمند روشی برای دريافت سفارشات است •
يزيکی در حضور ف. نمونه هائی از روش های دريافت سفارش متقاضيان می باشد

مکان ارائه يک کاال و يا خدمات از ديگر روش های سنتی برای ثبت سفارش کاال 
پس از ثبت سفارش، فرآيندهای الزم توسط پرسنل شاغل در شرکت و يا . است 

     .موسسه ارائه دهنده کاال و يا خدمات انجام خواهد گرفت
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ک، کارت اعتباری و استفاده از چ. فروشنده نيازمند روشی برای دريافت پول است •
در برخی از فعاليت های . يا پول نقد روش های موجود در اين زمينه می باشند

  . تجاری از فروشنده تا زمان توزيع کاال پولی دريافت نمی گردد
. فروشنده نيازمند استفاده از روشی برای عرضه و توزيع کاال و يا خدمات می باشد •

ال توسط مشتری و پرداخت وجه آن، در برخی از سيستم ها بمحض انتخاب کا
در سيستم های ثبت . عمليات توزيع کاال بصورت اتوماتيک انجام خواهد شد

سفارش مبتنی بر نامه، کاالی خريداری شده پس از بسته بندی به مقصد مشتری 
در موارديکه حجم کاال زياد نباشد از مبادالت پستی به منظور . ارسال خواهد شد
ه شده و در موارديکه حجم کاال زياد باشد از کاميون، قطار و يا ارسال کاال استفاد

  . کشتی برای ارسال و توزيع کاال استفاده می گردد
در برخی موارد ، خريداران يک کاال تمايل و عالقه ای نسبت به آن چيزی که  •

فروشندگان کاال و يا . خريداری نموده اند نداشته و قصد برگشت آن را دارند
استفاده " برگشت از فروش "ايست از روش هائی برای قبول موارد خدمات می ب

  . نمايند
فروشندگان . رخی موارد ممکن است کاالئی در زمان توزيع آسيب ديده باشددر ب •

  . می بايست از روش های برای تضمين گارانتی استفاده نمايند
بوده و برخی از کاالهای ارائه شده به مشتريان دارای پيچيدگی های خاص خود  •

در چنين . نيازمند استفاده از خدمات پس از فروش و يا حمايت فنی می باشند
مواردی وجود بخش هائی در شرکت و يا موسسه ارائه دهنده کاال و يا خدمات 

کامپيوتر يکی از نمونه کاالهائی است که نيازمند خدمات پس . الزامی خواهد بود
  . خواهد بود)  خريداران (از فروش و حمايت فنی از ديدگاه مشتريان 

فعاليت . تمام عناصر اشاره شده را می توان در يک شرکت تجاری سنتی مشاهده کرد
  . های تجاری شرکت های فوق می تواند شامل مقوله های متفاوتی باشد
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. در تجارت الکترونيکی تمام عناصر اشاره شده، حضوری مشهود با تغييرات خاصی دارند
  : جرای تجارت الکترونيکی به عناصر زير نياز خواهد بودبه منظور مديريت و ا

  يک محصول  •
در تجارت الکترونيکی يک وب سايت بمنزله مکان ارائه . محلی برای فروش کاال •

  .کاال و يا خدمات خواهد بود
   برای مراجعه به سايت   استفاده از روش و يا روش هائی •
    م ها ئی در نظر گرفتهاغلب بصورت فر.( استفاده از روشی برای ثبت سفارش •

  )می شود
  ) کارت اعتباری از نمونه های متداول است . ( استفاده از روشی برای دريافت پول •
  استفاده از روشی برای توزيع کاال •
  استفاده از روشی برای موارد برگشت داده شده توسط خريداران  •
  استفاده از روشی برای موارد مربوط به گارانتی  •
پست الکترونيکی ، ارائه (  برای ارائه خدمات پس از فروش استفاده از روشی •

  ...) پايگاه های اطالع رسانی و
  

   چرا تبليغات زياد ؟
علت . بی رويه ای انجام می گيرد" پيرامون تجارت الکترونيکی تبليغات زياد و گاها

مارها و تبليغات زياد در رابطه با تجارت الکترونيکی را می توان با استناد به برخی از آ
  :ارقام موجود متوجه شد

 ميليارد دالر در سطح خرده فروشی مبادالت ١٧ ميالدی بالغ بر ٢٠٠١تا سال  •
     .تجاری صورت گرفته است

 ١٩٩٦ ميليون نفر در سال ١,٣تعداد استفاده کنندگان از تجارت الکترونيکی از رقم  •
  .  رسيده است٢٠٠١ ميليون نفر در سال ٨به 
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و استفاده کنندگان از کامپيوتر در منزل به اينترنت متصل و اين  درصد کاربران ٧٠ •
  .  درصد خريد از طريق اينترنت را انجام داده اند٦٠گروه 

بر اساس آمارهای موجود، گروه کاالهای زير دارای بيشترين ميزان فروش تجارت 
  :الکترونيکی را بخود اختصاص داده اند

  ) افزار نرم افزار، سخت ( محصوالت کامپيوتری  •
   کتاب •
  خدمات مالی  •
  سرگرمی ها  •
  موزيک  •
  الکترونيک های خانگی  •
  پوشاک  •
  هدايا و گل  •
  خدمات مسافرتی  •
  اسباب بازی  •
  بليط فروشی  •
  اطالعات  •

  
   Dellبررسی شرکت 

امروزه شرکت های کوچک و بزرگ با حرکات سراسيمه و شتابان بسرعت بسمت 
 علت اين . ائه کاال و يا خدمات می باشندبرای ار) اينترنت ( استفاده از محيط جديد 

 يکی از موفقترين شرکت های Dellهمه تعجيل و بنوعی شيدائی در چيست؟ شرکت 
بدين منظور شايسته است در اين بخش به . موجود در زمينه تجارت الکترونيکی است

بررسی وضعيت شرکت فوق در زمينه تجارت الکترونيکی پرداخته و از اين رهگذر از 
  .ارب موجود استفاده کردتج
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Dell يکی از صدها شرکتی است که کامپيوترهای شخصی توليدی خود را در اختيار 
 با درج آگهی در پشت Dellفعاليت اقتصادی . مشتريان حقيقی و يا حقوقی قرار می دهد

امروزه حضور . جلد مجالت کامپيوتری و فروش کامپيوتر از طريق تلفن، آغاز گرديد
در عرصه تجارت الکترونيکی بسرعت متداول و عمومی شده است  Dellشرکت 

بر اساس آمارهای . ، قادر به ارائه کاالهای بيشماری از طريق وب شده است  شرکت فوق.
 درصد فروش اين ٢٥"  ، چهارده ميليون دالر بوده و تقريباDellموجود ، فروش روزانه 

ز استفاده ازتجارت الکترونيکی،  قبل اDellشرکت . شرکت از طريق وب انجام می گيرد
اکثر سفارشات خود را از طريق تلفن اخذ و با استفاده از پست آنها را برای خريداران 

 درصدی شرکت فوق از طريق وب می توان ٢٥با توجه به فروش . خود ، ارسال می کرد
در اين . به جايگاه و اهميت موضوع تجارت الکترونيکی بيش از گذشته واقف گرديد

  : استا می توان به موارد زير اشاره کردر
 ٢٥ توانسته باشد، ميزان فروش از طريق تلفن را Dellدر صورتيکه شرکت    •

 درصد به ميزان فروش خود از طريق وب بيفزايد ، دليل ٢٥درصد کاهش و 
 Dellروشن و قاطعی برای وجود مزايای تجارت الکترونيکی وجود ندارد؟ 

در صورتيکه مديريت فروش از طريق وب هزينه . مايدکامپيوتر عرضه می ن" صرفا
های کمتری را به يک سازمان تحميل نمايد و يا افراديکه از طريق وب کاالی 
خود را خريداری می نمايند ، اقدام به خريد تجهيزات کمکی ديگری نمايند و يا 

ال اگر هزينه های عمليات فروش از طريق وب بمراتب کمترشده و يا اگر ارائه کا
بر روی وب باعث افزايش خريداران و حجم عمليات فروش گردد، استفاده از 

 مقرون بصرفه و توام با افزايش بهره وری Dellتجارت الکترونيکی برای شرکت 
    .بوده است

 ، در فرآيند فروش کاال از طريق وب ، فروش سنتی و Dellدر صورتيکه شرکت  •
اتفاقی می افتد؟اين موضوع می تواند مبتنی بر تلفن خود را از دست ندهد، چه 

 کاال از طريق وب  صحت داشته باشد ، اين موضوع به تمايل عده ای برای خريد
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گرايش بسمت خريد از طريق اينترنت بصورت يک نياز . بستگی خواهد داشت 
  . مطرح شده است و از اين بابت نگرانی چندانی وجود نخواهد داشت

زمانيکه يک مشتری کار خود را با يک : وجود دارد کهدر رابطه با فروش عقيده ای  •
فروشنده آغاز می نمايد، نگهداری آن مشتری برای فروشنده بمراتب راحت تر از 

بنابراين در صورتيکه تصميم به ايجاد يک وب سايت . جذب مشتريان جديد است
تصميم فوق را اتخاذ " زودتر اتحاذ گردد، نسبت به ساير فروشندگان که بعدا

 سايت خود را خيلی زود طراحی Dellشرکت . پيشقدم خواهيد بود خواهند کرد،
  و پياده سازی نموده و از اين طريق از ساير رقبای خود پيشی گرفته است  

  .عوامل سه گانه فوق، داليل عمده بسمت استفاده از تجارت الکترونيکی است
  گيرائی تجارت الکترونيکی 
  :ه فراوان تجارت الکترونيکی استداليل زير علل گيرائی و جاذب

در صورتيکه سايت تجارت الکترونيکی بخوبی پياده سازی گردد . کاهش هزينه ها  •
 خدمات پس  ، هزينه های مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه کاال و هزينه های

  . از فروش بعد از ارائه کاال کاهش می يابد
 را ارائه می دهد که در سايت آمازون ويژگی. خريد بيشتر در هر تراکنش •

زمانيکه مشخصات يک کتاب را . فروشگاههای معمولی نظير آن وجود ندارد
افراديکه کتاب فوق را سفارش داده اند " مطالعه می نمائيد، می توان بخشی با نام 

بدين ترتيب . ، را نيز مشاهده نمود"، چه چيزهای ديگری را خريداری نموده اند
                مرتبط که سايرين خريد نموده اند، فراهمامکان مشاهده ساير کتب

بنابراين امکان خريد کتب بيشتر توسط مراجعه کنندگان به سايت نسبت .می گردد
  . به يک کتابفروشی معمولی بوجود خواهد آمد

در صورتيکه وب سايت بگونه ای طراحی شده باشد که با ساير مراحل مربوط به  •
امکان اخذ اطالعات بيشتری در رابطه با وضعيت کاالی تجارت درگير شده باشد، 

در صورتيکه شرکت " مثال. خريداری شده برای مشتريان وجود خواهد داشت
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Dell وضعيت هر کامپيوتر را از مرحله توليد تا عرضه ، ثبت نمايد، مشتريان در 
  . هر لحظه قادر به مشاهده آخرين وضعيت سفارش خود خواهند بود

 از تجارت الکترونيکی افراد قادر به انتخاب کاالی خود با روش های با استفاده   •
وب سايت های موجود در اين زمينه امکانات زير را ارائه . متفاوتی خواهند بود

   :خواهند داد
   مکان ثبت يک سفارش طی چند روز  ا -
  امکان پيکربندی محصول و مشاهده قيمت های واقعی  -
   های اختصاصی پيچيده  سفارش  امکان ايجاد آسان-
   امکان مقايسه قيمت کاال بين چندين فروشنده  -
   امکان جستجوی آسان برای کاتولوگ های مورد نياز -

يک شرکت قادر به ايجاد يک کاتولوگ بر روی وب بوده . کاتولوگ های بزرگتر •
آمازون بيش " مثال. که هرگز امکان ارسال آن از طريق پست وجود نخواهد داشت

ه ميليون کتاب را بفروش می رساند، اطالعات مربوط به کتب فوق از طريق از س
سايت آمازون ارائه ودر اختيار مراجعه کنندگان قرار می گيرد، ارسال اطالعات 

   .فوق از طريق پست، بسيار مشکل و يا غيرممکن بنظر می آيد
ز ابزار های با طراحی مناسب سايت و استفاده ا. بهبود ارتباط متقابل با مشتريان •

 ارتباط متقابل با مشتريان با روش های مطمئن تر و بدون   مربوطه، امکان برقراری
مشتری پس از ثبت سفارش با دريافت يک " مثال. صرف هزينه، فراهم می گردد

نامه الکترونيکی از ثبت سفارش خود مطمئن شده و يا در صورت ارسال کاال 
همواره يک . کترونيکی وی را مطلع نمودبرای مشتری، می توان از طريق نامه ال

مشتری راضی و خوشحال تمايل به خريد مجدد از شرکت و يا موسسه ارائه 
  . دهنده کاال را خواهد داشت

تجارت . در رابطه با تجارت الکترونيکی ذکر يک نکته ديگر ضروری بنظر می رسد
جديد تجاری "  های کامالالکترونيکی به افراد و يا سازمانها و موسسات امکان ايجاد مدل
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در شرکت های تجاری مبتنی بر ثبت سفارش پستی، هزينه های زيادی . را خواهد داد
        صرف چاپ و ارسال کاتولوگ ها، پاسخگوئی به تلفن ها و رديابی سفارشات،

در تجارت الکترونيکی، هزينه توزيع کاتولوگ و رديابی سفارشات بسمت صفر . گردديم
  .بدين ترتيب امکان عرضه کاال با قيمت ارزانتر فرام خواهد شد. دميل خواهد کر

  
  جنبه های ساده و سخت تجارت الکترونيکی

     موارديکه از آنها بعنوان عمليات دشوار و سخت در رابطه با تجارت الکترونيکی ياد
  : می شود ، عبارتند از

  ترافيک موجود بر روی سايت  •
   سايت ترافيک مراجعات ثانويه بر روی •
   تمايز خود با ساير رقباء •
مراجعه به سايت يک موضوع و خريد از سايت .تمايل افراد به خريد کاال از سايت  •

  . موضوعی ديگر است
  ارتباط و تعامل سايت تجارت الکترونيکی با ساير داده های موجود در سازمان  •

ايت جديد امروزه بر روی اينترنت سايت های بيشماری وجود داشته و ايجاد يک س
 مراجعه به سايت و   تجارت الکترونيکی کار مشکلی نيست ولی جذب مخاطبين جهت

  .  موجود در اين زمينه است   مهمترين مسئله خريد از آن ،
  موارديکه از آنها بعنوان عمليات ساده در رابطه با تجارت الکترونيکی ياد می شود، 

  
  

  :عبارتند از 
  ايجاد يک وب سايت  •
  اخذ سفارشات  •
  پذيرش پرداخت  •
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   ايجاد يک سايت تجارت الکترونيکی
در زمان ايجاد يک سايت تجارت الکترونيکی موارد زير می بايست مورد توجه قرار 

  :گيرد
بدون وجود تامين کنندگان خوب امکان عرضه کاال وجود نخواهد . تامين کنندگان  •

    .داشت
عرضه کاال با قيمت يکی از مهمترين بخش های تجارت الکترونيکی ، . قيمت  •

امکان مقايسه قيمت يک کاال بسادگی برای مشتريان وجود داشته و . مناسب است 
همواره قيمت يک کاال با موارد مشابه که از طريق ساير فروشندگان ارائه می گردد 

  . ، مقايسه خواهد شد
تجارت الکترونيکی مجموعه ای متنوع از روش های موجود . ارتباطات با مشتری  •

پست الکترونيکی ، پايگاه های . ت برقراری ارتباط با مشتری را ارائه می نمايدجه
         نمونه هائی در اين زمينه... دانش ، تاالرهای مباحثه ، اتاق های گفتگو و 

مشتری همواره می بايست احساس نمايد که در صورت بروز مشکل و . می باشند
  . خواهند مانديا درخواست اطالعات بيشتر ، بدون پاسخ ن

توزيع کاال ، خدمات پس از فروش و امکان برگشت از فروش از جمله مواردی  •
  . است که در موفقيت يک سايت تجارت الکترونيک نقش بسزائی دارد

در زمان ايجاد يک سايت تجارت الکترونيکی ، قابليت های زير نيز می تواند عرضه و 
  :باعث موفقيت در امر تجارت الکترونيکی گردد

  
   )جايزه ( ارسال هديه  •
  استفاده از برنامه های همبستگی  •
  تخفيف های ويژه  •
  برنامه های خريدار تکراری  •
  فروش ادواری و فصلی  •
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نرم افزار مربوط به تجارت الکترونيکی می بايست امکانات فوق را فراهم نمايد، 
  .درغيراينصورت انجام هر يک از موارد فوق با مشکل مواجه می گردد

  
   نامه های همبستگیبر

 برنامه  يکی از بخش های مهم در زمينه تجارت الکترونيکی توجه و استفاده از  
ويژگی فوق توسط آمازون بخدمت گرفته شده . می باشد) انجمنی ( های همبستگی 

آمازون اين امکان را ارائه نموده تا هر شخص قادر به پيکربندی يک فروشگاه . است
انيکه از هر يک از کتابفروشی های فوق ، کتابی خريداری می زم. کتاب اختصاصی باشد

 درصد قيمت ١٥حداکثر ( گردد، فردی که دارای کتابفروشی مربوطه است ، کميسيونی 
برنامه همبستگی، قابليت های زيادی را در اختيار . را از آمازون دريافت می نمايد) کتاب 

  ران سايت تجارت الکترونيکی ديگر مدل فوق امروزه توسط هزا. آمازون قرار می دهد 
  .مورد توجه قرار گرفته و از آن استفاده می گردد

 CPC link(Cost Perروش  يکی از گرايشات جديد در زمينه برنامه های همبستگی،
click (در اين راستا بر روی سايت، يک لينک مربوط به سايت ديگر قرار گرفته و . است

گردد، توسط شرکت مربوطه به شما مبلغی پرداخت زمانيکه بر روی لينک فوق کليک 
 و برنامه Bannerروش فوق، مدلی ميانه بين روش های تبليغاتی مبتنی بر . می گردد

، شرکت Bannerدر روش تبليغاتی مبتنی بر . های همبستگی مبتنی بر کميسيون است 
 Banner در صورتيکه فردی بر روی.  را بر عهده می گيرد  تبليغ کننده تمام ريسک

در روش اخذ کميسيون، تمام . کليک ننمايد، تبليغ کننده پول خود را از دست داده است
در صورتيکه وب سايت تعداد زيادی مشتری را به . ريسک بر عهده وب سايت است
ولی هيچکدام از آنها کاالئی را خريداری ) هدايت ( سايت تجارت الکترونيکی ارسال 

 دو طرف ريسک CPCدر روش . ت پرداخت نخواهد شدننمايند ، مبلغی به وب ساي
     .موجود را بصورت مشترک قبول می نمايند
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  پياده سازی يک سايت تجارت الکترونيک 
  :سه روش عمده برای پياده سازی يک سايت تجارت الکترونيک وجود دارد

• Enterprise Computing .  در روش فوق شرکت و يا موسسه مربوط 
 افزار ، نرم افزار و کارشناسان ورزيده به منظور ايجاد وب اقدام به تهيه سخت

آمازون و ساير شرکت های بزرگ از . سايت تجارت الکترونيکی خود می نمايد
انتخاب روش فوق مشروط به وجود عوامل زير . روش فوق استفاده می نمايند

                                                                                          است 
   )چندين ميليون در هر ماه ( شرکت مربوطه دارای ترافيک بسيار باالئی است  -
شرکت مربوطه دارای يک بانک اطالعاتی بزرگ بوده که شامل کاتولوگ های  -

  ).اگر کاتولوگ ها بسرعت تغييرمی يابند" مخصوصا( مربوط به محصوالت است 
 چرخه فروش پيچيده بوده که مستلزم استفاده از فرم شرکت مربوطه دارای يک -

   .است ... های اختصاصی ، جداول متفاوت قيمت و 
شرکت مربوطه دارای ساير پردازش های تجاری بوده و قصد ارتباط وپيوستگی  -

   . آنها با سايت تجارت الکترونيکی وجود دارد
ارهای مربوط را فروشنده تجهيزات و نرم افز . سرويس های ميزبانی مجازی •

بخشی از بسته نرم . بعنوان يک بسته نرم افزاری اختصتاصی عرضه می نمايد
دستيابی به بانک اطالعاتی نيز بخش ديگری از بسته . افزاری شامل امنيت است 

 در ادامه شرکت مربوطه   با استفاده از پتانسيل های موجود. نرم افزاری خواهد بود
حان وب و پياده کنندگان مربوطه اقدام به ايجاد و می تواند با بخدمت گرفتن طرا

  .نگهداری سايت تجارت الکترونيکی خود نمايد
اکثر سازمانها و شرکت ها از روش فوق برای پياده . تجارت الکترونيکی ساده  •

سيستم شامل مجموعه ای از .سازی سايت تجارت الکترونيکی استفاده می نمايند
نرم افزار مربوطه در . اضی تکميل می گردندفرم های ساده بوده که توسط متق

  .ادامه تمام صفحات وب ذيربط را توليد می نمايد
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  يادگيری الکترونيکی                                      
  

. چالش های جديدی را ايجاد کرده است  اينترنت در عرصه های آموزشی نيز
ن اخير مورد توجه کارشناسان و استفاده از زيرساخت اينترنت برای آموزش، در ساليا

، )CBT(آموزش الکترونيکی، آموزش مبتنی بر کامپيوتر . مراکز علمی قرار گرفته است
نمونه اسامی انتخاب ) WBT(و آموزش مبتنی بر وب ) IBT(آموزش مبتنی بر اينترنت 

، طی )ياد دادن و ياد گيری ( آموزش . شده برای روش های جديد آموزشی می باشند
امکانات سخت افزاری و نرم افراری . ان آينده با انقالبی بزرگ روبرو خواهد شدسالي

  .  آموزشی سوق می دهد   بشريت را به سمت يک انقالب بزرگ موجود،
 مطرح و همزمان با رشد تجهيزات و امکانات ١٩٩٠ از سال Onlineآموزش های 

ه شده و اينک در نقطه  گام های موثری در اين زمينه برداشت  مربوطه در دهه گذشته،
آشنائی با سيستم های آموزشی جديد برای تمامی دست . عطفی قرار گرفته است

اگر دانائی را عين توانائی بدانيم ، جوامعی از . اندرکاران امر آموزش، حائز اهميت است
بشريت به توانائی و خود باوری خواهند رسيد که زير ساخت مناسبی را برای سيستم 

خود انتخاب و بر همين اساس حرکات هدفمند و سيستماتيک آموزشی را های آموزشی 
آموزش . با تاکيد بر عناصر متفاوت موجود در يک سيستم آموزشی، آغاز نمايند

الکترونيکی فرصت مناسبی را برای تمامی دست اندرکاران سيستم های آموزشی فراهم 
های موجود، مهمترين رسالت نموده است تا بتوانند با بهره گيری از آخرين فن آوری 

  . است با سرعت وکيفيتی مطلوب دراختيار متقاضيان قرار دهند خود را که همان آموزش
  

   آموزش الکترونيکی چيست ؟
 را برای دانش پژوهان فراهم   آموزش الکترونيکی، امکان فراگيری مستقل از زمان و مکان

         . بسيار حائز اهميت استجايگاه کامپيوتر در آموزش های الکترونيکی. می آورد
، امکان استفاده از آموزش های )سخت افزار، نرم افزار و شبکه(با پيکربندی مناسب کامپيوتر
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عملکرد کامپيوتر در آموزش های . الکترونيکی برای عالقه مندان فراهم می گردد 
 مناسب با استفاده و پيکربندی. الکترونيکی نظير عملکرد موبايل در ارتباطات است

  .موبايل امکان برقراری ارتباط مستقل از زمان و مکان خاص برای افراد بوجود می آيد
.  ، شبکه، اينترانت و يا اينترنت باشدCD-ROMآموزش الکترونيکی می تواند مبتنی بر 

: آموزش الکترونيکی برای ارائه محتوی از عناصر اطالعاتی با فرمت های متفاوت نظير
ا، انيميشن، گرافيک و محيط های مجازی و يا شبيه سازی شده استفاده متن ، ويدئو ، صد

تجارب بدست آمده از آموزش های الکترونيکی بمراتب گسترده تر از تجارب . می نمايد
آهنگ فراگيری در سيستم های . آموزشی بدست آمده در يک کالس درس سنتی است 

 مخاطبان خود  عيت کرده وآموزشی الکترونيکی از يک روند مشخص و سيستماتيک تب
  . را با هر نوع سليقه و گرايش بسرعت جذب می نمايد

       آموزش های الکترونيکی رمز موفقيت خود را در شيوه ارائه، نوع محتويات و توزيع
در آموزش های الکترونيکی از اغلب مسائل موجود در . مناسب می دانند) عرضه ( 

ای يکطرفه، تعامل و ارتباط ضعيف با فراگيران، سخنرانی ه: آموزش های سنتی نظير 
با استفاده از نرم افزارهای مربوط به سيستم های آموزش الکترونيکی . اجتناب می گردد

می توان بسرعت محيط های آموزشی موثر و کارآ را با بهره گيری از عناصر متفاوت 
  . آموزشی ايجاد کرد

   سطوح آموزش الکترونيکی
گروه های فوق سطوح . در چهار گروه عمده طبقه بندی می گرددآموزش الکترونيکی 

  :متفاوت آموزشی از ابتدائی تا سطوح پيشرفته را تضمين می نمايند
پايگاه های دانش و اطالعات خود بعنوان يک آموزش واقعی  . پايگاه های دانش •

بانک های اطالعاتی شکل اوليه ای از آموزش . در نظر گرفته نمی شوند
 بانک های اطالعاتی فوق را می توان در سايت های نرم   .يکی می باشندالکترون

 بانک های اطالعاتی با يک روش  . در اينترنت مشاهده نمود  افزاری متعدد،
سيستماتيک قادر به ارائه توضيحات و راهنمائی های ضروری در ارتباط با 
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تا دستورالعمل در اين راس. سواالت مطرح شده در رابطه با نرم افزار می باشند
های الزم به منظور انجام عمليات خاص توسط يک نرم افزار بصورت مرحله به 

بانک های اطالعاتی فوق ، اغلب .مرحله در اختيار متقاضيان قرار می گيرد
کاربران می توانند " مثال.  ارتباط برقرار می نمايند بصورت متعامل با کاربران خود

مربوطه تايپ تا زمينه جستجو در بانک کلمات مورد نظر خود را در بخش 
در اين راستا امکان انتخاب موضوع مورد عالقه بر اساس . اطالعاتی فراهم گردد

   .نيز وجود دارد) موضوعی و يا الفبائی ( ليست های مرتب شده 
 نيز نوع خاصی از آموزش الکترونيکی onlineحمايت .  onlineحمايت فنی  •

برای پياده سازی . ائی با پايگاه های دانش ، داردبوده که در مواردی شباهت ه
تاالرهای مباحثه، اتاق :  ، از روش های متعددی نظير online فنی   حمايت های

 ، پست الکترونيکی و يا ارسال پيام فوری و زنده BBSهای گفتگو، سيستم های 
ه سيستم های فوق تعامل بمراتب بيشتری را نسبت به پايگا. ، استفاده می شود

    .های دانش با مخاطب ، برقرار می نمايند
        سيستم فوق در آموزش های اوليه الکترونيکی استفاده . آموزش نامتقارن   •

          در روش فوق امکان خود آموزی با محوريت فراگيران فراهم. می گرديد
برای پياده سازی و اجرای سيستم فوق از امکانات و روش های . می گردد
 ، اينترانت و يا اينترنت استفاده CD-ROMآموزش های مبتنی بر :  نظيرمتعددی

دستيابی به مجموعه ای از دستورالعمل ها به منظور انجام يک عمليات . می گردد
 ، گروه ها و تاالرهای متفاوت مباحثه و پست BBSخاص از طريق سيستم های 

. م های فوق می باشندالکترونيکی نمونه هائی از امکانات ارائه شده توسط سيست
خود آموز بوده و از لينک های " در برخی موارد سيستم های فوق، بصورت کامال

دراين نوع سيستم ها، از .  منابع متفاوت استفاده می گردد  مراجعه به  خاصی برای
     مربيان آموزشی که بصورت زنده فعاليت های آموزشی فراگيران را مديريت
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چارچوب و ساختار ارائه موضوع و محتوی اغلب .  گرددمی نمايند، استفاده نمی
   .است بصورت خودآموز با هدايت لينک های تعريف شده در موضوعات متفاوت

آموزش همزمان بصورت بالدرنگ با کمک يک مربی آموزشی .  آموزش همزمان •
. که بصورت زنده ناظر تمام فعاليت های آموزشی فراگيران است انجام می گيرد

   م فوق، فراگيران با ورود به کالس مجازی، قادر به برقراری ارتباطدر سيست
در اين نوع . مستقيم با مربی و ساير فراگيران موجود در کالس خواهند بود

آموزش الکترونيکی، تمام ويژگی های يک کالس درس بصورت مجازی شبيه 
ورت مجازی می توان بص" مثال. سازی و در اختيار مربی و فراگيران قرار می گيرد

دست خود را برای سوال کردن باال برده و يا حتی از يک تخته سياه مجازی 
جلسات آموزشی . استفاده و محتويات نوشته شده بر روی آن را مشاهده نمود

در حد و اندازه يک جلسه بوده و يا هفته ها، ماه ها و يا حتی " ممکن است صرفا
از طريق وب سايت های " معموالاين نوع آموزش ها   . بطول انجامد سال ها،

   .اينترنت، کنفرانس های صوتی و يا تصويری ، اينترنت تلفنی انجام می گيرد

  روانشناسی يادگيری 
چه نوع تحوالت و يا اتفاقاتی در مغز انسان در زمان فراگيری، بوجود می آيد؟ آموزش 

، محرک های  کارآبه منظور فراگيری موثر و .در ابتدا نيازمند محرک های الزم است 
موجود در مغز ) عصبی(متاسفانه سيستم های نرونی . موجود می بايست نگهداری گردند

که مسئول کنترل محرک ها و ذخيره سازی اطالعات در حافظه می باشد، بسرعت دچار 
بدين ترتيب آنها نيازمند بازسازی در ). پس از گذشت چند دقيقه(خستگی می گردند 
ج دقيقه می باشند، در غير اينصورت ميزان پاسخگوئی و فراگيری آنها فواصل بين سه تا پن

 آموزشی می بايست   سيستم آنها بسرعت بازسازی می گردند،. دچار افت می گردد
 خستگی و دلزدگی بوجود آمده برای فراگيران برخورد مناسب را داشته ، تا   بسرعت با

  . امکان يادگيری موثرتر بوجود آيد
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در اين روش، . ساس الگو ها، موثرترين مدل يادگيری محسوب می گردديادگيری بر ا
الگوهائی که نرون های مربوط . الگوها از مجموعه ای به مجموعه ديگر جابجا می گردند

بخود را مسئول پاسخگوئی خواهند کرد، از اطالعات متفاوت در محل های متفاوت مغز 
     "مثال. استفاده می نمايند 

زمانيک آرد با تخم مرغ ترکيب می گردد، خميری  .  حقيقتگوش دادن به يک •
  . بوجود می آيد که می توان آن را به قطعاتی به منظور ايجاد ماکارونی برش داد

غذا که دارای کربوهيدرات باالئي است، برای  . ارتباط يک مفهوم با يک حقيقت •
  . توليد انرژی بدن الزم است

رزشی به انرژی سريع نياز داشته و آن را از تيم های و.  تجسم دو چيز بايکديگر •
طريق کربوهيدرات تامين می نمايند، بنابراينن قبل از بازی يک وعده غذا مناسب 

  . خواهند داشت
سيستم های فوق با يکديگر مرتبط بوده و از طريق همکاری بايکديگر حافظه را شکل 

يستم های نرونی هدف شکل دهی حافظه، در هريک از س) يادگيری ( خواهند داد 
بنابراين اطالعاتی که بگونه ای طراحی می گردند تا از يک سيستم نرونی .  است مربوطه

        به سيستم نرونی ديگر حرکت نمايند، دارای کارآئی بيشتری در رابطه با يادگيری
  . می باشند

  يادگيری الکترونيکی به چه صورت نگهداشت اطالعات را بهبود می بخشد ؟
عالوه بر استفاده از سيستم های نرونی مورد نياز ، مستلزم استفاده از عناصر ديگر آموزش 

يادگيری الکترونيکی با استفاده از عناصر . ارتباط متقابل، تخيل و فيدبک است: نظير 
متفاوت، که باعث ايجاد عناصر جديد آموزشی می گردد ، فرآيند فراگيری را حذاب تر 

 در يادگيری يکی از داليل موفقيت آموزش های الکترونيکی  ايجاد جذابيت  .خواهد کرد
 از عناصر جديد در سيستم های آموزش الکترونيکی استفاده نگردد،   در صورتيکه. است 
برای موفقيت در آموزش . جذابيت های الزم برای آموزش را از دست داده ايم" عمال

  .های الکترونيکی نکات زير می بايست مورد توجه قرار گيرد

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com



 99 

استفاده از تصاوير، صدا و متن و ترکيب مناسب آنها با . بررسی نوع محتويات  •
   . پيامدهای مثبتی را بدنبال خواهد داشت  يکديگر

. ارتباط متفابل با فراگيران بگونه ای که ايجاد محرک های الزم را تضمين نمايد •
فراگيران استفاده از بازيها ، امتحانات کوتاه مدت برای اخذ فيدبک سريع از 

  . مناسب ترين روش برای سنجش ميزان موفقيت در آموزش است
دوره های آموزش الکترونيکی می بايست از روش هائی . ايجاد فيدبک های سريع  •

به منظور اخذ فيد بک سريع استفاده تا در صورت اشکال و يا عدم موفقيت، 
وطه می بايست فيدبک های مرب. نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمايند" سريعا

آموزش در هر مرحله بر اساس آموزش در . در سريعترين زمان ممکن اخذ گردند
بنابراين تشخيص و اخذ فيدبک های سريع، مراحل . مرحله قبل ايجاد می گردد

در صورتيکه در يک مرحله . متفاوت آموزشی را بدرستی تبين خواهد کرد
 مرحله قبل ايجاد شده است، موفقيتی حاصل نشده باشد، مرحله بعد که بر اساس

  .  نخواهد کرد  در امر آموزش توفيق چندانی ايجاد
استفاده از اتاق های . ارتباطات صميمی با ساير فراگيران و مربيان الکترونيکی •

گفتگو، تاالرهای مباحثه، پيام های فوری و پست الکترونيکی در ايجاد ارتباط 
ايجاد کميته های  . و کارساز خواهد بودمتقابل با فراگيران الکترونيکی بسيار موثر

Onlineبطرز چشمگيری در عملکرد برنامه های آموزشی تاثير خواهد داشت  .  
 هر فرد با توجه به    داد تا  آموزش های الکترونيکی به فراگيران اين امکان را خواهد

يران در چنين مواردی، فراگ. مسايل و توانائی خود، آهنگ يادگيری را خود مشخص نمايد
در صورتيکه به داليلی، چند روزی از سيستم استفاده ننمايند و از آموزش دور باشند، 

دوره های . قادر به ادامه آموزش خواهند بود" پس از برطرف شدن مشکالت، مجددا
آموزشی مبتنی بر آموزش الکترونيکی دارای عناصر قابل کنترلی بوده که توسط کاربران 

 معمولی استفاده نشده و    کنترلی فوق در کالس ها ی آموزشعناصر. استفاده می گردند
 فراگيران قادر به کنترل فرآيند آموزش،  با استفاده از آنان در آموزش های الکترونيکی،
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 در رابطه   مهم قابليت تنظيم آهنگ آموزش توسط فراگيران يکی از داليل. خواهند بود
     .با موثر بودن آموزش های الکترونيکی است
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  پست الکترونيکی                                        
  
. شهروندان اينترنت روزانه ميليون ها نامه الکترونيکی را برای يکديگر ارسال می نمايند  

 الکترونيکی يکی از اولين سرويس های اينترنت محسوب شده و امروزه   مبادله نامه های
در زمان ارسال يک نامه . به عنوان يک ابزار ارتباطی قدرتمند استفاده می گردداز آن 

  . الکترونيکی ، فرآيند گسترده و مسيری طوالنی طی خواهد شد
 

   E-Mailيک پيام 
 Ray" توسط مهندسی با نام ١٩٧١اولين پيام ارسال شده توسط نامه الکترونيکی در سال 

Tomlinson " امکان ارسال پيام " ز تحقق رويداد فوق ، صرفاقبل ا. انجام شده است
  Tomlinsonپيام ارسالی توسط . برای کاربران موجود بر روی يک کامپيوتر ميسر بود

 با استفاده از عالمت   قابليت ارسال پيام به ساير ماشين های موجود بر روی اينترنت
ک پيام متنی ساده  ، يE-Mail . به منظور مشخص نمودن ماشين دريافت کننده بود" @"

نامه های الکنترونيکی در ابتدا و هم اينک . است که برای گيرنده پيام ارسال می گردد
در برخی موارد ممکن است، فرستندگان نامه . اغلب بصورت متن های کوتاه می باشند

  . ، حجم يک نامه الکترونيکی را افزايش دهند"ضمائم "های الکترونيکی با افزودن 
  

   E-mailدگان سرويس گيرن
 می بايست از برنامه های سرويس   به منظور مشاهده نامه های الکترونيکی دريافت شده،

 از برنامه معروف    برخی از کاربران .گيرنده نامه های الکترونيکی استفاده کرد
outlook و يا outlook express ،شرکت مايکروسافت Eudora و يا 

Pegasusافراديکه از  .کترونيکی استفاده می نمايند بمنطور مشاهده نامه های ال 
 استفاده می نمايند، از Yahoo و يا Hotmailخدمات پست الکترونيکی رايگان نظير 

يک برنامه سرويس گيرنده که بصورت يک صفحه وب نمايش داده می شود ، استفاده 
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        برنامه های سرويس گيرنده صرفنظر از نوع خود ، دارای وظايف زير. می نمايند
  :می باشند

" . عناوين پيام ها " نمايش ليست تمام پيام های موجود در صندوق پستی از طريق  •
  . عنوان يک پيام مشخص کننده فرستنده، موضوع، تاريخ و زمان و اندازه پيام است

  امکان انتخاب يک پيام از طريق عنوان آن فراهم شده ومطالعه محتويات پيام  •
برای ارسال يک . ی جديد و ارسال آنها وجود خواهد داشت امکان ايجاد پيام ها •

پيام می بايست آدرس گيرنده، موضوع پيام را مشخص و در ادامه محتويات پيام 
     .را تايپ کرد

اکثر برنامه های سرويس گيرنده پيام های الکترونيکی امکان اضافه کردن ضمائم به  •
ق همچنين امکان ذخيره کردن برنامه های فو. يک پيام را نيز فراهم می آورند

 .ضمائم موجود در پيام های دريافت شده را نيز دارا می باشند

  
   يک سرويس دهنده ساده پست الکترونيکی

به منظور ارسال يک نامه الکترونيکی ، برنامه سرويس گيرنده موجود می بايست به يک 
جود بر روی برخی از ماشين های مو. سرويس دهنده پست الکترونيکی مرتبط گردد

     در شبکه ايفای وظيفه" سرويس دهنده " اينترنت با نصب نرم افزارهای الزم بعنوان 
 و Ftp ، سرويس دهنده telnetسرويس دهنده وب ، سرويس دهنده . می نمايند

سرويس دهنده پست الکترونيکی ، نمونه هائی از سرويس دهندگان موجود در اينترنت 
س دهنده بر روی اينترنت به ارائه خدمات و سرويس های ميليون ها سروي. می باشند

برنامه های نصب شده بر روی . مورد نظر به سرويس گيرندگان فعاليت می نمايند
 اجراء بوده و به پورت های خاصی   سرويس دهندگان بصورت شبانه روزی در حالت

سرويس ( ا اين نوع برنامه ها در انتظار ارتباط ساير برنامه ه. گوش فرا می دهند
يک برنامه سرويس دهنده پست . از طريق پورت مربوطه می باشند) گيرندگان

  :حالت بصورت زير عمل می نمايد) حالت آموزشی ( الکترونيکی در ساده ترين 
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 به منظور ارسال و Accountهر شخص بر روی سرويس دهنده دارای يک  •
  . دريافت نامه الکترونيکی است

 می باشند، يک فايل ساده متنی در Accountه دارای برای هر يک از افراديک •
      .فولدر مورد نظر ذخيره می گردد

افراديکه تمايل به ارسال نامه الکترونيکی برای شخص بخصوصی را داشته باشند،  •
. می بايست يک پيام متنی را با استفاده از يک برنامه سرويس گيرنده ارسال نمايند

، پيام مورد نظر برای گيرنده "ارسال"شردن دکمه پس از آماده نمون پيام ، با ف
در اين حالت برنامه سرويس گيرنده با برنامه سرويس دهنده . ارسال خواهد شد

ارتباط برقرار و پيام حاوی آدرس فرستنده، گيرنده و محتويات مورد نظر را برای 
  . سرويس دهنده مورد نظر ارسال می نمايد

دريافت شده را با يک فرمت مناسب به سرويس دهنده ممکن است اطالعات  •
        وی ايجاد شده، اضافهAccountانتهای فايل متنی که برای هر فرد با نام 

  . می نمايد
زمان و تاريخ دريافت پيام را نيز : سرويس دهنده ممکن است اطالعات ديگر نظير  •

ه در صورت ارسال نامه های الکترونيکی ديگر برای يک گيرند. ذخيره نمايد
حاوی ( پيام های دريافت شده را به انتهای فايل متنی   خاص ، سرويس دهنده

گيرنده پيام های الکترونيکی از برنامه سرويس . اضافه می نمايد) پيام های مربوطه
  :"گيرنده خود به منظور دريافت و مشاهده نامه های الکترونيکی استفاده می نمايد

می خواهد که يک نسخه از فايل متنی برنامه سرويس گيرنده از سرويس دهنده  •
    .مربوط به شخص گيرنده را ارسال نمايد

برنامه سرويس گيرنده از سرويس دهنده می خواهد که محتويات فايل متنی را  •
  .حذف نمايد

برنامه سرويس گيرنده قادر به ذخيره سازی فايل متنی حاوی پيام ها بر روی  •
  . کامپيوتر خود است
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       .وجود دارند" از"ه شده بدنبال خطوطی باشد که با عنوان در فايل متنی ذخير •
برنامه سرويس گيرنده قادر به نمايش ليست تمام پيام ها بر اساس عناوين مربوطه  •

  . است
     يک سيستم بسيار ساده ارسال و دريافت پست الکترونيکی را نشان" مثال فوق صرفا

  .ت الکترونيکی خواهيم پرداختدر ادامه به بررسی يک سيستم واقعی پس. می داد
   سيستم پست الکترونيکی واقعی

سيستم واقعی پست الکترونيکی دارای دو سرويس دهنده متفاوت بوده که بر روی يک 
  . ماشين اجراء می گردند

 SMTP(Simple Mail Transferيکی از سرويس دهندگان، سرويس دهنده 
Protocol (پيام های ارسالی  بوده و مستوليت  ) نامه های الکترونيکی، را ) خروج
ناميده شده و  ) POP3( Protocol Post officeسرويس دهنده دوم، . برعهده دارد

شکل زير جايگاه هر يک از .  را برعهده دارد )ورود ( مسدوليت پيام های دريافتی 
  . سرويس دهندگان اشاره شده را نشان می دهد

  
 گوش ١١٠ به پورت POP3 و سرويس دهنده ٢٥ به پورت SMTPسرويس دهنده 

  .خواهند داد
   SMTPسرويس دهنده 

زمانيکه از طريق سرويس گيرنده خود اقدام به ارسال نامه الکترونيکی می نمائيد، برنامه 
 به منظور ارسال نامه های الکترونيکی، ارتباط SMTPسرويس گيرنده با سرويس دهنده 

 موجود، ممکن است با ساير سرويس دهندگان SMTPسرويس دهنده . برقرار می نمايد
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SMTP شکل زير نحوه . نامه الکترونيکی ارتباط برقرار نمايد) توزيع (  به منظور ارسال
  . عملکرد سرويس دهنده فوق را نشان می دهد

  
کاربران به منظور ارسال نامه الکترونيکی توسط برنامه سرويس گيرنده، می بايست 

فرض کنيد آدرس پست الکترونيکی شما . تنظيمات الزم را انجام دهند
Ali@Test1.com بعنوان (مه سرويس گيرنده  باشد، در زمان تنظيم پارامترهای برنا

       ، نام سرويس دهنده پست الکترونيکی می بايست مشخص گردد)Outlook: مثال
پس از ).  باشدmail.test.comفرض کنيد نام سرويس دهنده پست الکترونيکی ( 

  : ، عمليات زير انجام خواهد شد"ارسال"آماده نمودن نامه الکترونيکی و فشردن دکمه 
در   موجودSMTP، با سرويس دهنده Outlook expressبرنامه  •

mail.test١.com ارتباط برقرار می نمايد٢٥ از طريق پورت ، .     
 مکالمه ای را برقرارو به SMTP با سرويس دهنده Outlook Expressبرنامه  •

 ، آدرس های فرستنده و گيرنده و محتويات پيام را اعالن SMTPسرويس دهنده 
  . می نمايد

را  ) Reza@test1.comبعنوان مثال (  آدرس گيرنده SMTPه سرويس دهند •
  :به دو بخش مجزا تقسيم می نمايد

   ) Reza(نام دريافت کننده    -
   ) test1.com( نام حوزه -
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 صندوق پستی بر روی همان سرويس دهنده    دارای  گيرنده پيام  در صورتيکه •
در اختيار سرويس  پيام دريافت شده را بسادگی SMTPباشد ، سرويس دهنده 

 Delivery"در اين زمينه از برنامه ای با نام .  قرار خواهد دادPOP3دهنده 

agent ) " در صورتيکه گيرنده پيام بر روی . استفاده می گردد) آژانس توزيع
 نيازمند برقراری ارتباط با حوزه SMTPحوزه ای ديگر باشد ، سرويس دهنده 

  . مربوطه است 

  
 مربوط ارتباط و از او می خواهد که آدرس DNS ، با SMTP  سرويس دهنده •

aIP مربوط به سرويس دهنده SMTPاندـ حوزه مربوطه را به اطالع وی برس.    
يوتر ــ همان کامپفرض اين است که گيرنده پيام دارای صندوق پستی بر روی( 

 مربوط به  IP  )و يا آدرس های (  ، آدرس DNSدر ادامه ). ست ـده نيـفرست
 مربوط به حوزه مربوطه را اعالم SMTP) سرويس دهندگان ( سرويس دهنده 

  . می نمايد
 با سرويس دهنده موجود در Test1.comسرويس دهنده موجود در حوزه  •

سرويس . رتباط برقرار می نمايد ، ا٢٥ از طريق پورت Test2.comحوزه 
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 ، پيام ارسالی را دريافت و آن را Test2.com موجود در حوزه SMTP   دهنده
  . در صندوق پستی مربوط به گيرنده قرار خواهد داد

  
 قادر به برقراری ارتباط با Test1.comموجود در حوزه در صورتيکه سرويس دهنده 

 نگردد ، پيام مورد نظر در Test2.com موجود در حوزه SMTPسرويس دهنده 
 در اکثر ماشين ها از برنامه SMTP   سريس دهنده. محلی خاص در نوبت قرار می گيرد

وده و برای پيام  برای ارسال واقعی يک پيام الکترونيکی استفاده نمSendmailای با نام 
برنامه .  استفاده می گرددsendmail queueهای موجود در صف، از صفی با نام 

Sendmailسعی در ارسال مجدد پيام های موجود در ) تکراری(  بصورت ادواری
 دقيقه يکبار تالش مجدد خود برای ارسال را ١٥ممکن است هر " مثال. صف می نمايد 

اعت برای ارسال کننده نامه الکترونيکی ، پيامی مبنی پس از گذشت چهار س. انجام دهد
پس از پنج روز، اکثر برنامه های . بر وجود اشکال در ارسال نامه ، فرستاده می شود

       را برای ارسال   پيامی مبنی بر عدم موفقيت در توزيع پيامSendmailپيکربندی 
  .می دارند
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 با SMTPرونيکی و سرويس دهنده مبادله اطالعاتی بين سرويس گيرنده پست الکت
در ابتدا برنامه . استفاده از يک زبان ساده متنی و خوانا، با يکديگر ارتباط برقرار می نمايند

 خود را معرفی ، آدرس فرستنده و گيرنده و محتويات پيام را مشخص  سرويس گيرنده
پست الکترونيکی  می توان با سرويس دهنده telnetبا استفاده از برنامه . ( خواهد کرد

 از دستورات ساده ای SMTPسرويس دهنده ). ارتباط برقرار کرد٢٥و از طريق پورت 
    .استفاده می نمايد...  و HELLO,MAIL,RCPT,DATAنظير 
• HELLO . معرفی برنامه سرويس گيرنده  
• EHLO .  معرفی سرويس گيرنده و درخواست حالت توسه يافته  
• MAIL FROM . مشخص کردن فرستنده  
• RCPT TO .  مشخص کردن گيرنده  
• DATA . محتويات پيام را مشخص می کند.  
• RESET .  برایResetنمودن استفاده می شود .  
• QUIT . ارتباط را قطع می نمايد.  
• HELP . در رابطه با دستورات توضيحات الزم را ارائه می نمايد.  

  
   POP3سرويس دهنده 

، صندوق پستی خود را به منظور دريافت   زمانيکه با استفاده از برنامه سرويس گيرنده
 از طريق POP3نامه های الکترونيکی بررسی می نمائيد، برنامه فوق با سرويس دهنده 

 و Account به يک نام POP3سرويس دهنده .  ارتباط برقرار می نمايد١١٠پورت 
 های  فايلPOP3پس از تاييد اعتبار و مجوز شما ، سرويس دهنده . رمز عبور نياز دارد

  . را فعال و امکان دستيابی به آنان را فراهم می نمايد مربوطه
 

 
 
 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com



 109 

  راديو اينترنتی                                             
 

 و تصوير، نيز تحوالت چشمگيری را   )صدا ( اينترنت در عرصه پخش صوت   
ر زمينه استفاده از استفاده از راديوهای اينترنتی، مهمترين تحول د. بوجود آورده است

 مورد توجه جدی ١٩٩٠راديوهای اينترنتی از اواخر سال .  است  ١٩٢٠   راديو از سال
  ک ـي" ای اينترنتی می توان از هر محل و توسط صرفاـبا استفاده از راديوه. قرار گرفته اند

   .دستگاه کامپيوتر به اطالعات منتشر شده، دستيابی پيدا کرد
در سال .  مطرح گرديد١٩٢٠ اوايل سال    منظور نشر اطالعات، ازاستفاده از راديو به 

. استفاده از راديو بشدت رشد و متداول گرديد  همزمان با ابداع تراتزيستور،١٩٥٤
راديوهای اينترنتی در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم مطرح و با توجه به 

برای دستيابی به راديوهای . دزيرساخت اينترنت بسرعت با استقبال مواجه گرديدن
 دستيابی به اينترنت   . نياز است  اينترنتی به يکدستگاه کامپيوتر شخصی و اينترنت

 و تلفن PDA   امکان استفاده از راديوهای اينترنتی را در اتومبيل،  بصورت بدون کابل،
ی  دارای قابليت ها  نسل جديد دستگاههای بدون کابل،  .های سلولی فراهم کرده است

  . گسترده ای به منظور دستيابی به راديوهای اينترنتی خواهند بود
  

    مزايای راديوهای اينترنتی
         دارای دو محدوديت عمده در رابطه با نشر اطالعات ايستگاههای راديوئی سنتی،

  :می باشند
  ) milesيکصد " معموال( قدرت ايستگاه فرستنده  •
  ايستگاه محلی ممکن است وجود داشته باشد  صدها ( امواج راديوئی قابل دسترس  •

بنابراين انتشار اطالعات . راديوهای اينترنتی دارای محدوديت جغرافيائی نمی باشند
  .  شنيدن در غرب خواهد بود  توسط يک راديوی اينترنتی در شرق، قابل
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ا راديوهای راديوهای اينترنتی در مقايسه ب. پتانسيل راديوهای اينترنتی بسيار گسترده است

 امکان استفاده از   از صوت برای پخش اطالعات استفاده می نمايند،" سنتی که صرفا
        لينک های مربوطه و ارتباط متقابل با شنونده را نيز ارائه  متن،  گرافيک،  تصاوير،
  .می دهند

با توجه به ماهيت عملکرد راديوهای اينترنتی استفاده از آنان در موارد متعددی     
در يک سيستم آموزشی و يا آموزش های مبتنی بر وب، استفاده " مثال. می گردد توصيه

راديوهای اينترنتی . از راديوهای اينترنتی به منظور نشر اطالعات بسيار حائز اهميت است
     در رابطه با موزيک استفاده" از طيف گسترده ای از امواج برای نشر اطالعات خصوصا

     .می نمايند
  

   د يک ايستگاه راديو اينترنتیايجا
  :به منظور ايجاد يک ايستگاه راديوئی اينترنتی به امکانات زير نياز خواهد بود

• CD player   
 به هارد ديسک CD موزيک از يک Trackنرم افزار های مربوط به تکثير يک  •

  کامپيوتر 
  نرم افزارهای ويرايش و ضبط صدا  •
  ميکروفن  •
• Mixer های صوتی   
• Equalizer ،   Compressor   
  کارت صدا  •
   encoderکامپيوتر اختصاصی بهمراه نرم افزار های  •
   Streaming mediaسرويس دهنده  •

  :برای نشر اطالعات از طريق راديوهای اينترنتی مراحل زير دنبال می گردد
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  .اطالعات صوتی از طريق يک کارت صدا به کامپيوتر مورد نظر وارد می گردند •
. می نمايد  تبديلStreamingت صوتی دريافتی را به فرمت اطالعا  يستم فوق،   •

نمونه سازی و پس از قشرده سازی آماده ارسال بر  اطالعا ت صوتی دريافتی،
  . روی اينترنت خواهند شد

سرويس . اطالعات صوتی فشرده شده، برای سرويس دهنده ارسال می گردند •
  . نت باشد دارای يک پهنای باند باال با اينتر  دهنده می بايست

سرويس دهنده اقدام به ارسال اطالعات صوتی بر روی اينترنت کرده و  •
    می باشند،Plug-in و يا Playerکامپيوترهای شنونده که دارای نرم افزارهای 

 streamاطالعا ت صوتی   نرم افزارهای فوق،. قادر به شنيدن خواهند بود
   يدن توسط شنونده باشند،قابل شن  را به صوتی که  دريافت شده از سرويس دهنده

    .تبديل می نمايند
 : از دو روش متفاوت برای عرضه صوت بر روی اينترنت استفاده می شود

Download و Streaming media .  در روشdownload،    يک فايل صوتی 
 متداولترين  ،mp3فرمت های فشرده نظير . بر روی کامپيوتر کاربر ذخيره می گردد

ارسال هر نوع فايل . (  کردن می باشندDownloadوتی برای فرمت فايل های ص
  ). امکان پذير استFtpصوتی توسط وب سايت ها و يا سايت های 

. پجش خواهد شد"  فايل صوتی ذخيره نمی گردد بلکه صرفا   ،Streaming در روش 
      م انتشار اطالعات بکمک روش فوق بصورت پيوسته و با بهره گيری از سه نرم افزار انجا

 اطالعات صوتی encoderنرم افزار  . Player و Server و   Encode: می گيرد 
  . تبديل می نمايدstreamingرا به فرمت 

 سرويس دهنده ،اطالعات تبديل شده را قابل دسترس بر روس اينترنت نموده و نرم 
ای  نرم افزاره  در پحش مستقيم،.  مسدول بازيابی اطالعات است   ،playerافزار 

encoder  و    Streamerاطالعات صوتی از .  بصورت همزمان فعاليت می نمايند
 نمودن آنها توسط نرم Encodeطريق کارت صدا به سيستم مربوطه تغذيه و پس از 
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باتوجه به .  قرار خواهند گرفتstreamingافزار مربوطه بر روی سرويس دهنده 
 می بايست يک سرويس Streamingسرويس دهنده  حجم باالی عمليات محاسباتی،

    .دهنده قدرتمند و اختصاصی باشد
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   ي کامپيوتريشبکه ها                               
 

بوده که با ) ...کامپيوتر، چاپگرو(دستگاهها  از يا يک شبکه شامل مجموعه  
و به منظور اشتراک منابع ) ، ماهوارهيل، امواج راديوئکاب (ياستفاده از يک روش ارتباط

شبکه ها .  گردندي به يکديگر متصل م )فايل (يو اشتراک منابع منطق) چاپگر (يفيزيک
  .  باشندي توانند با يکديگر نيز مرتبط شده و شامل زير شبکه هائيم
   شبکه ها يسيم بندقت

در .  نمايندي مي تقسيم بنديت متفاوي را بر اساس مولفه هاي کامپيوتريشبکه ها
  .  گرددي موجود اشاره مي هاي از متداولترين تقسيم بنديادامه به برخ

   بر اساس نوع وظايفيتقسيم بند  
:  موجود در شبکه را با توجه به نوع وظايف مربوطه به دوگروه عمدهيکامپيوترها

.  نماينديمتقسيم ) Clients(و يا سرويس گيرندگان ) Servers(سرويس دهندگان 
 نمايند، يم  را ارائهيسايرکامپيوترها سرويس ها وخدمات ي در شبکه که برايکامپيوترهائ

 ارائه شده ي که از خدمات و سرويس هايکامپيوترهائ.  گردندي ناميده م  سرويس دهنده
در شبکه  .  شوندي کنند، سرويس گيرنده ناميده ميتوسط سرويس دهندگان استفاده م

 تواند هم به عنوان سرويس دهنده و ي، يک کامپيوتر در شبکه نمClient-Server يها
   . وظيفه نمايديهم به عنوان سرويس گيرنده، ايفا

  
 هم بصورت سرويس  تواندي ، يک کامپيوتر مPeer-To-Peer يدر شبکه ها

  .  وظيفه نمايديدهنده و هم بصورت سرويس گيرنده ايفا
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  : زير تشکيل شده استيدر ساده ترين حالت از اجزا   LANيک شبکه 

حداقل . واند شامل چند صد کامپيوتر باشد تييک شبکه م . يدو کامپيوتر شخص •
       .  بايست به عنوان سرويس دهنده مشخص گرددي از کامپيوترها مييک

سرويس دهنده،  ). باشدClient-Server که شبکه از نوع يدرصورت( 
  .  آن نصب خواهد شدي بر رو  سيستم عاملي است که هسته اساسيکامپيوتر

 يکارت شبکه نظير کارت هائ. هر دستگاه ي برا)NIC(يک عدد کارت شبکه  •
کارت شبکه مسئول   . گرددي مودم و صدا در کامپيوتر استفاده مياست که برا

.  موقت اطالعات در طول شبکه استي و ذخيره سازيدريافت، انتقال، سازمانده
 پردازنده، حافظه و گذرگاه ي شبکه دارايبه منظور انجام وظايف فوق کارت ها

  . ستند خود هياختصاص
  ي بر اساس توپولوژيتقسيم بند

.  شودي ناميده مي استفاده شده جهت اتصال کامپيوترها، توپولوژي هندسيالگو  
 مهم در جهت کشف و برطرف ي شبکه ها، عاملي پياده سازي انتخاب شده برايتوپولوژ

 تواند بدون ارتباط ي خاص نميانتخاب يک توپولوژ. نمودن خطاء در شبکه خواهد بود
 جهت ي انتخابينوع توپولوژ.  استفاده از خط مطرح گردديا محيط انتقال و روش هاب

 استفاده از خط يبر نوع محيط انتقال و روش ها" اتصال کامپيوترها به يکديگر، مستقيما
 و هزينه ي در نوع کابل کشي انتخابيبا توجه به تاثير مستقيم توپولوژ.  گذارديتاثير م

 يک شبکه همت يايست با دقت و تامل به انتخاب توپولوژ بيآن، م  مربوط بهيها
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مهمترين اين .  شودي بهينه مطرح مي جهت انتخاب يک توپولوژيعوامل مختلف. گماشت
  : عوامل بشرح ذيل است

 بايست ي انتخاب گردد، در نهايت مLAN شبکه يهر نوع محيط انتقال که برا . هزينه -
 ي طوالنيعمليات فوق فرآيند.  گردديده سازعمليات نصب شبکه در يک ساختمان پيا

در .  مربوطه به کابل ها و محل عبور کابل ها در ساختمان استيجهت نصب کانال ها
 بايست قبل از تصرف و ي مربوطه مي ايجاد کانال ها   ويحالت ايده آل کابل کش

  . گردد بايست هزينه نصب شبکه بهينهيبهرحال م.  ساختمان انجام گرفته باشديبکارگير
 پردازش داده ها و ي، توانائLAN ي شبکه هاي از مزاياييک . ي انعطاف پذير-

 سيستم و يبدين ترتيب توان محاسبات.  و توزيع گره ها در يک محيط استيگستردگ
در ادارات همه چيز . منابع موجود در اختيار تمام استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت

 امکان ي بايست بسادگي مي انتخابيتوپولوژ...).  اتاقها و   ،يلوازم ادار.(تغيير خواهد کرد
 به نقطه ديگر ي را از نقطه ايايستگاه" مثال.  در شبکه را فراهم نمايديتغيير پيکربند

  .انتقال و يا قادر به ايجاد يک ايستگاه جديد در شبکه باشيم
  : گرددي استفاده مLAN ي رايج در شبکه هايسه نوع توپولوژ

BUS  
STAR   
RING  
   BUS يتوپولوژ
در مدل .  استLAN ي شبکه هاي پياده سازي ها براي از رايجترين توپولوژييک  

 ي در شبکه استفاده شده و تمام کامپيوترهايفوق از يک کابل به عنوان ستون فقرات اصل
  .  گردنديم به آن متصل) سرويس دهنده، سرويس گيرنده(موجود در شبکه 
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   BUS ي توپولوژيمزايا
بدليل استفاده از يک خط انتقال جهت اتصال تمام  . کم بودن طول کابل   •

موضوع فوق باعث  . شودي استفاده مي فوق از کابل کميکامپيوترها، در توپولوژ
 شبکه خواهد ياد تسهيالت الزم در جهت پشتيبانپايين آمدن هزينه نصب و ايج

  . بود
در مدل فوق .  يک ساختار ساده استي داراBUS يتوپولوژ.  ساختار ساده •

  . شودي انتقال اطالعات استفاده مياز يک کابل برا" صرفا
 از شبکه اضافه ي در نقطه اي توان براحتييک کامپيوتر جديد را م. توسعه آسان •

 توان از ي بيشتر در يک سگمنت، مي شدن ايستگاههادر صورت اضافه. کرد
  .  استفاده کردRepeater به نام يتقويت کننده هائ

 
   BUS يمعايب توپولوژ

 امکان بروز BUS ي موجود در تويولوژيبا اينکه سادگ . يمشکل بودن عيب ياب   •
.  در صورت بروز خطاء کشف آن ساده نخواهد بودي دهند، ولياشتباه را کاهش م

 نمايند، کنترل شبکه در هر گره ي فوق استفاده مي که از توپولوژي شبکه هائدر
 به منظور ي بايست نقاط زيادي مرکزيت نبوده و در صورت بروز خطاء ميدارا

  .  گردنديتشخيص خطاء بازديد و بررس
 فوق ي که يک کامپيوتر در توپولوژيدر صورت. ايزوله کردن خطاء مشکل است   •

 که به شبکه متصل است رفع ي بايست کامپيوتر را در محليمدچار مشکل گردد، 
در حالتيکه .  توان يک گره را از شبکه جدا کرديدر موارد خاص م. عيب نمود

  .  بايست از شبکه خارج گرددياشکال در محيط انتقال باشد، تمام يک سگمنت م
ها استفاده  توسعه شبکه از تکرارکننده يدر موارديکه برا . ماهيت تکرارکننده ها •

موضوع فوق .  نيز داده شودي گردد، ممکن است در ساختار شبکه تغييراتيم
  . کابل بيشتر و اضافه نمودن اتصاالت مخصوص شبکه استيمستلزم بکارگير
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   STAR يتوپولوژ         
 شبيه ي همانگونه که از نام آن مشخص است، از مدليدر اين نوع توپولوژ  

به يک "  موجود در شبکه معمواليدر اين مدل تمام کامپيوترها.  گرددياستفاده م" ستاره"
  . متصل خواهند شد" هاب "  با نام   دستگاه خاص

  
   STAR ي توپولوژيمزايا
 در يک ي از نقاط اتصاليعداد شامل تSTAR يتوپولوژ.   سرويس شبکهيسادگ •

     شبکه را آسان    فوق تغيير در ساختار و سرويسيويژگ.  استينقطه مرکز
  .  نمايديم

در . مستعد اشکال هستند"  در شبکه ذاتاينقاط اتصال . در هر اتصال يکدستگاه •
 از شبکه و    اشکال در يک اتصال، باعث خروج آن خط  STAR يتوپولوژ

 در عملکرد ساير يعمليات فوق تاثير.  خط مزبور استيسرويس و اشکال زدائ
  . موجود در شبکه نخواهد گذاشتيکامپيوترها

به "  مستقيما  ي مرکز  با توجه به اين مسئله که نقطه . ي و عيب يابيکنترل مرکز •
 يهر ايستگاه موجود در شبکه متصل است، اشکاالت و ايرادات در شبکه بسادگ

  . د و مهار خواهند گردي  تشخيص
 و يک گره يهر اتصال در شبکه شامل يک نقطه مرکز . ي ساده دستيابيروش ها •

 به محيط انتقال حهت ارسال و دريافت ي دستيابيدر چنين حالت.  است يجانب
 .  ساده خواهد بودي الگوريتمياطالعات دارا

   STAR يمعايب توپولوژ
 ي ، مقدار زيادي مرکزبدليل اتصال مستقيم هر گره به نقطه . زياد بودن طول کابل •

با توجه به اينکه هزينه کابل نسبت به تمام شبکه،کم است، .  شوديکابل مصرف م
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 آنها ينا جهت کابل ها و مسائل مربوط به نصب و پشتيبيتراکم در کانال کش
  .  هزينه ها را افزايش خواهد داديبطور قابل توجه

که مستلزم يک اتصال از اضافه نمودن يک گره جديد به شب . مشکل بودن توسعه •
 الزم ي هاي پيش بينيبا اينکه در زمان کابل کش.  به گره جديد استينقطه مرکز

 حاالت نظير زمانيکه طول ي در برخي شود، وليجهت توسعه در نظر گرفته م
 غير قابل پيش ي از گره هاي از کابل مورد نياز بوده و يا اتصال مجموعه ايزياد

  .  را با مشکل مواجه خواهد کرد اوليه، توسعه شبکهيبين
در شبکه با مشکل ) هاب (ي که نقطه مرکزيدر صورت . ي به نقطه مرکزيوابستگ •

 . مواجه شود، تمام شبکه غيرقابل استفاده خواهد بود

  
   RING يتوپولوژ

       تمام کامپيوترها بصورت يک حلقه به يکديگر مرتبطيدر اين نوع توپولوژ
به يک ) سرويس دهنده، سرويس گيرنده( موجود در شبکه يترهاتمام کامپيو.  گردنديم

 هر گره به دو و   در مدل فوق.  گردنديکابل که بصورت يک دايره بسته است، متصل م
 ياطالعات از گره مجاور دريافت و به گره بعد. فقط دو همسايه مجاور خود متصل است

 به يکرده و از ايستگاهبنابراين داده ها فقط در يک جهت حرکت .  شونديارسال م
  .  کننديايستگاه ديگر انتقال پيدا م

  
   RING ي توپولوژيمزايا
 شود، قابل ي که در اين مدل بکار گرفته ميطول کابل . کم بودن طول کابل   •

 فوق باعث يويژگ.  را در برداردي نبوده و طول کمBUS يژمقايسه به توپولو
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در شبکه شده و ضريب اعتماد به شبکه را ) کانکتور(کاهش تعداد اتصاالت 
  . افزايش خواهد داد

بدليل استفاده . نخواهد بودي خاص جهت انشعابات در کابل کشينياز به فضائ •
 ياص محل هائاز يک کابل جهت اتصال هر گره به گره همسايه اش، اختص

  .  نخواهد داشتي ضرورتيخاص به منظور کابل کش
 باعث باال رفتن نرخ سرعت ياستفاده از فيبر نور.  يمناسب جهت فيبر نور   •

 فوق ترافيک داده ها در يک يچون در توپولوژ .انتقال اطالعات در شبکه است
در صورت  . به منظور محيط انتقال استفاده کردي توان از فيبر نوريجهت است، م

 توان در هر بخش ازشبکه از يک نوع کابل به عنوان محيط انتقال يتمايل م
 و در محيط کارخانه از ي مسي از مدل هاي ادرايدر محيط ها" مثال. استفاده کرد

  .  استفاده کرديفيبر نور
  RING يمعايب توپولوژ

در صورت بروز .  گرددياشکال در يک گره باعث اشکال در تمام شبکه م   •
و تا زمانيکه گره . شکال در يک گره، تمام شبکه با اشکال مواجه خواهد شدا

 کهــ شبي را رويک اطالعاتــــيچگونه ترافيــکه خارج نگردد، هـمعيوب از شب

  . توان داشتينم  
 تمام ي تواند رويبروز اشکال در يک گره م .  مشکل استياشکال زدائ   •

 بايست چندين گره ي مي عيب ياببه منظور.  ديگر تاثير گذار باشديگرهها
  .  تا گره مورد نظر پيدا گردديبررس

در زمان گسترش و يا اصالح حوزه  . مشکل است تغيير درساختارشبکه •
 بوجود خواهد ي شبکه مسائلي تحت پوشش شبکه، بدليل ماهيت حلقويجغرافيائ

  . آمد
 ياراهر گره در شبکه د.  گذاردي تاثير مي نوع دستيابي بر رويتوپولوژ •

قبل از .  است که از گره مجاور دريافت داشته استيمسئوليت عبور دادن داده ا
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 بايست به اين اطمينان برسد ياينکه يک گره بتواند داده خود را ارسال نمايد، م
 . استي استفاده قابل دستيابيکه محيط انتقال برا

  
   . تحت پوششي بر اساس حوزه جغرافيتقسيم بند

     تحت پوشش به سه گروه تقسيمي با توجه به حوزه جغرافيائيتر کامپيويشبکه ها  
  : گردنديم

   LAN) کوچک  ( ي محليشبکه ها •
   MAN متوسط يشبکه ها •
   WAN گسترده يشبکه ها •

       نوع از شبکه ها پوشش داده  که توسط اين يحوزه جغرافيائ . LAN يشبکه ها
 ياين نوع از شبکه ها دارا. ست اي، يک محيط کوچک نظير يک ساختمان ادار شوديم

  : باشندي زير مي هايويژگ
   ارسال اطالعات با سرعت بااليتوانائ •
  محدوديت فاصله  •
 ارزان نظير خطوط تلفن به منظور ارسال يقابليت استفاده از محيط مخابرات •

  اطالعات 
  نرخ پايين خطاء در ارسال اطالعات با توجه به محدود بودن فاصله  •

 شود، ي که توسط اين نوع شبکه ها پوشش داده ميحوزه جغرافيائ.  MAN يشبکه ها
 اين نوع از شبکه ها بشرح ي هايويژگ. در حد و اندازه يک شهر و يا شهرستان است

  :زير است
   ي محلي بيشتر نسبت به شبکه هايپيچيدگ •
      و صدا قابليت ارسال تصاوير •
  قابليت ايجاد ارتباط بين چندين شبکه  •
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 شود، ي که توسط اين نوع شبکه ها پوشش داده ميحوزه جغرافيائ.  WAN يشبکه ها
  : اين نوع شبکه ها بشرح زير استيويژگ. در حد و اندازه کشور و قاره است

  قابليت ارسال اطالعات بين کشورها و قاره ها  •
   LAN يقابليت ايجاد ارتباط بين شبکه ها •
   LAN يسرعت پايين ارسال اطالعات نسبت به شبکه ها •
  محدوده تحت پوششي توجه به گستردگ   باال بايرخ خطان •

  
  کابل در شبکه 

 از کابل به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اطالعات ي محليدر شبکه ها
 يدر برخ.  گرددي استفاده مي محليازچندين نوع کابل در شبکه ها . گرددياستفاده م

بل استفاده و يا با توجه به شرايط از يک نوع کا"  صرفا موارد ممکن است در يک شبکه
 يک شبکه به ينوع کابل انتخاب شده برا. موجود از چندين نوع کابل استفاده گردد

.  خواهد داشتي شبکه بستگ  پروتکل و اندازه   شبکه،يتوپولوژ:  نظيريعوامل متفاوت
ر  متفاوت هر يک از کابل ها و تاثير هر يک از آنها بي هاي از خصايص و ويژگيآگاه

 يک شبکه موفق بسيار الزم ي و پياده سازي به منظور طراح   شبکه،ي هايساير ويژگ
 . است

  ) Unshielded Twisted pair( UTPکابل 
    بهم تابيده ي گردد، کابل هاي که در انتقال اطالعات استفاده ميمتداولترين نوع کابل

 بوده که هر دو نسبت  دو رشته سيم به هم پيچيدهياين نوع کابل ها دارا.  باشنديم
 اين نوع يبدين ترتيب امکان تاثير پذير.  باشندي يک امپدانش يکسان مي دارا زمين

 بهم يکابل ها.  کاهش خواهد يافتي مجاور و يا ساير منابع خارجيکابل ها از کابل ها
بدون  (Unshieldedو ) روکش دار (Shielded:  دو مدل متفاوتيتابيده دارا

 بمراتب متداول تر بوده و در اکثر STP نسبت به کابل UTP کابل . باشنديم) روکش
 . گرددي استفاده مي محليشبکه ها
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 تلفن تا ي استفاده شده براي معمولي متغير بوده و از کابل هاUTP يکيفيت کابل ها
 و درون   سيم بوده   چهار زوجيکابل دارا.  گرددي با سرعت باال را شامل ميکابل ها

در واحد اينچ (  پيچ تابانده شده ي با تعداد مشخص   هر زوج . گيرندي ميک روکش قرار
  .  کاهش يابد  ي الکتريکي آن از ساير زوج ها و ياساير دستگاههايتا تاثير پذير) 

  
) Categories (ي بوده که در گروههاي متعددياردها استاندي داراUTP يکابل ها  

  :  زير تقسيم شده اند  متفاوت
  

 Type کاربرد 

Cat 1  تلفن يکابل ها( فقط صوت ( 

Cat 2 مگابيت در ثانيه٤ با سرعت  داده  

Cat 3  مگابيت در ثانيه ١٠داده با سرعت  

Cat 4  مگابيت در ثانيه ٢٠داده با سرعت  

Cat 5 مگابيت در ثانيه ١٠٠رعت داده با س  

 
 

  : بهم تابيده ي کابل هايمزايا
   و نصب آسان يسادگ •
   مناسب يانعطاف پذير •
 .  گردندي بهم تابيده مي وزن کم بوده و براحتيدارا •
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  : بهم تابيده يمعايب کابل ها
  تضعيف فرکانس  •
    يالن طويبدون استفاده از تکرارکننده ها، قادر به حمل سيگنال در مسافت ها •

  .  باشندينم
      بانديپايين بودن پهنا •
  .  شوندي نم  سنگين بخدمت گرفتهي الکتريکيبدليل پذيرش پارازيت در محيط ها •

کانکتور فوق شباهت .  باشدي مRJ-45   ، از نوعUTPي کابل هايکانکتور استاندارد برا
           فوق کانکتور يهر يک از پين ها. دارد) RJ-11( تلفن ي به کانکتورهايزياد

  ) RJ :Registered Jack. ( گردند ي پيکربندي بايست بدرستيم

  
  کابل کواکسيال   

    انتقال در مخابرات کابل کواکسيال و يا هم محوري از مهمترين محيط هاييک
 انتقال اخبار و اطالعات در دنيار به کار ي برا١٩٣٦ن نوع کابل ها از سال اي.  باشديم

در اين نوع کابل ها، دو سيم تشکيل دهنده يک زوج، از حالت متقارن . گرفته شده اند
 بافته شده در اطراف آن يخارج شده و هر زوج از يک سيم در مغز و يک اليه مس

 بافته شده، از ي اليه مسياکسيال، به حا کويدر نوع ديگر کابل ها.  گردديتشکيل م
 را از يکديگر ي اين دو هادي پالستيکيماده ا.  شودي استفاده مي استوانه ايتيوپ مس

 در ي يا شيشه اي پالستيکي ممکن است بصورت ديسکهايماده پالستيک.  کنديجدا م
ست دو  با يکديگر شود و يا ممکن ايفواصل مختلف استفاده و مانع از تماس دو هاد

  .  از يکديگر جدا گردندي در تمام طول کابل بوسيله مواد پالستيکيهاد
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  : کواکسيال ي کابل هايمزايا         
  قابليت اعتماد باال  •
   مگاهرتز ٣٠٠ باند ي انتقال، حداکثر پهنايظرفيت باال •
   خوب يدوام و پايدار •
   يپايطن بودن مخارج نگهدار •
   آنالوگ و ديجيتال يقابل استفاده در سيستم ها •
  هزينه پائين در زمان توسعه  •
 از جمله تله ي مخابراتيوسيع که مورد استفاده اکثر سرويس ها"  باند نسبتايپهنا •

  . استي و تصويريکنفرانس صوت
  : کواکسيال يمعايب کابل ها

   نصب يمخارج باال •
   بهم تابيده ينصب مشکل تر نسبت به کابل ها •
  محدوديت فاصله  •
   انشعابات ينياز به استفاده از عناصر خاص برا •

 ي بهمراه کابل ها)BNC(Bayone -Neill - Concelman( ياز کانکتورها
 الزم در اين  ي کانکتورهاي شبکه داراياغلب کارت ها . گردديکواکسيال استفاده م

  .  باشنديصوص مخ
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  شبکه و انواع آن                                           
  

شبکه .  گرددي از اتصال دو و يا چندين کامپيوتر تشکيل مييک شبکه کامپيوتر 
.  گردندي مي و پياده سازيابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراح در ي کامپيوتريها

 )Wide-Area Networks(و )Local-Area Networks)LAN يشبکه ها
WAN( يدر شبکه ها.  باشندي دو نمونه متداول در اين زمينه م   LAN،ي کامپيوترها 

     يگر متصل نظير منزل و يا محيط کار به يکديموجود در يک ناحيه محدود جغرافيائ
، امواج ي با استفاده از خطوط تلفن و يا مخابرات،WAN يدر شبکه ها.  گردنديم

که به ــ مورد نظر در يک شبيگاه هاــــ موجود، دستينه هاــ و ساير گزييراديوئ
 .  گردنديم گر متصلـــيکدي

   گردند ؟ ي مي چگونه تقسيم بندي کامپيوتريشبکه ها
:  متفاوت تقسيم نمودي توان بر اساس سه ويژگي را مي کامپيوتريها شبکه      

   ي، پروتکل و معماريتوپولوژ
   . نمايدي يک شبکه را مشخص ميهندس) آرايش(  ، نحوه استقراريتوپولوژ •

bus , ring و star باشندي، سه نمونه متداول در اين زمينه م .  
 موجود يامپيوترها، مجموعه قوانين الزم به منظور مبادله اطالعات بين کپروتکل •

.  نمايندياستفاده م" اترنت" از   اکثر شبکه ها.  نمايديدر يک شبکه را مشخص م
 IBM شرکت Token Ringپروتکل    از شبکه ها ممکن است ازيدر برخ

 است که در آن يپروتکل، در حقيت به منزله يک اعالميه رسم. استفاده گردد
.  گردديسال ويا دريافت داده، تعريف م مورد نياز به منظور ار  يقوانين و رويه ها

باشيم و بخواهيم آنان ) نظير کامپيوتر( دو و يا چندين دستگاه يکه دارا يدر صورت
 .به وجود يک پروتکل در شبکه نياز خواهد بود" را به يکديگر مرتبط نمائيم، قطعا

 .  شده استي و پياده سازيتاکنون صدها پروتکل با اهداف متفاوت طراح
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• TCP/IPاز متداولترين پروتکل ها در زمينه شبکه بوده که خود از مجموعه ي يک 
 يجدول زير متداولترين پروتکل ها.  ديگر، تشکيل شده استيپروتکل هائ
TCP/IPدر کنار جدول فوق ، مدل مرجع .  دهدي را نشان مOSI نيز ارائه شده 

 از مدل ي فوق در چه اليه اياست تا مشخص گردد که هر يک از پروتکل ها
OSIبه باالترين ) ياليه فيزيک(به موازات حرکت از پائين ترين اليه .  کنندي کار م

 موجود ي مرتبط با پروتکل هاي، هر يک از دستگاهها)Applicationاليه  (  اليه
  .  را صرف خواهند کردي مورد نياز ، زمانيدر هر اليه به منظور انجام پردازش ها

ل مرجع مد    TCP/IP يپروتکل ها
OSI 

  
• OSI از کلمات Open Systems Interconnect اقتباس و يک مدل مرجع 

.  استيو ارتباط يه ارسال پيام بين دو نقطه در يک شبکه مخابراتدر خصوص نحو
 الزم به توليد کنندگان محصوالت ي هاي ارائه راهنمائ ،OSIهدف عمده مدل 

  .  به منظور توليد محصوالت سازگار با يکديگر استيشبکه ا
 ايجاد تا محصوالت توليد شده توسط توليد IEEE توسط کميته OSIمدل 

 يمشکل عدم سازگار.  با يکديگر باشنديد قادر به کار و يا سازگارکنندگان متعد
 ي زماني بزرگ تجهيزات سخت افزاريبين محصوالت توليدشده توسط شرکت ها

 نمود و ي تصميم به ايجاد محصوالت شبکه اHPآغاز گرديد که شرکت 
با محصوالت مشابه توليد شده توسط شرکت    HPمحصوالت توليد شده توسط 
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 ي که شما چهل کارت شبکه را برايزمان" مثال. ، سازگار نبودIBMگر نظير  دييها
 بايست ساير تجهيزات مورد نياز شبکه نيز از ي نموديد، ميشرکت خود تهيه م

).  بين آنانياطمينان از وجود سازگار( گرديدي ميهمان توليد کننده خريدار
            . ، برطرف گرديدOSI مدل مرجع يمشکل فوق پس از معرف

 هفت اليه متفاوت است که هر يک از آنان به منظور انجام ي داراOSIمدل 
و  ) Application( باالترين اليه، اليه هفت .  شده اندي طراحي خاصيعمليات

 که قصد ارسال يدر صورت.  باشديم) Physiacal(پائين ترين اليه، اليه يک 
 ها حرکت خود را از اليه هفتم داده   يک کاربر ديگر را داشته باشيد،يداده برا

ته ـ، بسdatagramبديل به سگمنت، ـــس از تـشروع نموده و پ
کابل " عموما(  فريم، در نهايت در طول کابل   و ) Packet(    ياتــــــاطالع

  . ارسال تا به کامپيوتر مقصد برسد ) twisted pair يها
 استفاده ي کامپيوتريکه هادر شب"  که عمدتاي ، به دو گروه عمده معماريمعمار •

در شبکه . Client - Server و Peer-To -Peer:  نمايدي گردد ، اشاره ميم
 وجود نداشته و کامپيوترها از ي سرويس دهنده اختصاصPeer-To-Peer يها

 به اينترنت، ي به منظور اشتراک فايل ها، چاپگرها و دستيابworkgroupطريق 
 . گردنديبه يکديگر متصل م

 ي ، سرويس دهنده و يا سرويس دهندگانClient - Server ي شبکه ها در[ •
 يکه تمام)  در ويندوز Domainنظير يک کنترل کننده (  وجود داشته ياختصاص

سرويس گيرندگان به منظور استفاده از سرويس ها و خدمات ارائه شده، به آن 
log onيدر اکثر سازمان و موسسات از معمار.  نمايندي م Client - Server   

 .  گرددي، استفاده مي کامپيوتري شبکه هايبه منظور پيکربند
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                             MAC Addressچيست؟   
  

 بايست يم اير کامپيوترها،ـکه به منظور ايجاد ارتباط با ســشبهر کامپيوتر موجود در     
    اـ و يIP يتاکنون با آدرس ها" قطعا.  يک آدرس منحصربفرد باشد ي و دارايشناسائ
MAC   )  اقتباس شده از کلماتMedia Access Control ( برخورد داشته ايد  

 نوع آدرس   ت وجود دوضرور"  شما مطرح شده باشد که اوالي و شايد اين سوال برا
  جايگاه اسفاده از آنان چيست؟ " چيست و ثانيا

MAC Addressي که آدرس هاي است در حالي ، يک آدرس فيزيک IP  به منزله ،    
ظور ــ نمايند که به مني شما را ملزم مي منطقيآدرس ها.  باشندي مي منطقيآدرس ها

ظه ــ را در حافيـ خاصيتکل ها کامپيوتر و کارت شبکه، درايورها و يا پرويپيکربند
               اين وضعيت در رابطه با ).  IP ي آدرس ها  از  استفاده" مثال( مستقر نمائيد 

MAC Addressي خاصي صدق نخواهد کرد و اينگونه آدرس ها نيازمند درايورها 
   . گيرندي فوق درون تراشه کارت شبکه قرار مينخواهند بود ، چراکه آدرس ها

  
   MAC Addressل استفاده از دلي

.  گرددي خاص شناسائي بايست با استفاده از روش هائيهر کامپيوتر موجود در شبکه ، م
 ي به تنهائIP صرف داشتن يک آدرس    يک کامپيوتر موجود در شبکه ،ي شناسائيبرا

زم بدين منظور، ال. عالقه منديد که علت اين موضوع را بدانيد " حتما. کفايت نخواهد کرد
و اليه  ) Open Systems Interconnect (OSI   به مدل معروفياست نگاه

 :  آن داشته باشيميها
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  OSIمدل 

 ... 
Network 

Layer 
 در اين IPآدرس  اليه سوم

 اليه قرار دارد

DataLink 
Layer 

 در MACدرس آ اليه دوم
 اين اليه قرار دارد

Physical 
Layer 

  اليه اول

 يفيزيک شبکه

  
اليه دوم  ( DataLink در اليه  MAC Address    نمائيد ،يهمانگونه که مشاهده م

 اين موضوع خواهد بود که داده متعلق ي و اين اليه مسئول بررس  قرار دارد ) OSIمدل 
  .  موجود در شبکه استيبه کداميک از کامپيوترها

از طريق اليه ( رسد  ي مDatalinkبه اليه  ) Packet( ي که يک بسته اطالعاتيزمان
بنابراين ما . قرار خواهد داد) اليه سوم (  خود ي آن را در اختيار اليه باالئي، و)اول 

. تيمـ يک کامپيوتر قبل از اليه سوم هسي به منظور شناسائينيازمند استفاده از روش خاص
MAC Addressوم، تقرار در اليه دـ، در پاسخ به نياز فوق در نظر گرفته شده و با اس

 موجود بر ي ماشين هايتمام.  کامپيوتر قبل از اليه سوم را بر عهده دارديوظيفه شناسائ
   نموده تا مشخص گردد که آياي اطالعاتي بسته هاي يک شبکه، اقدام به بررسيرو

MAC Address با آدرس ي ارساليبسته اطالعات" آدرس مقصد " موجود در بخش 
 ي الکتريکيقادر به شناخت سيگنال ها) اليه اول ( يک نمايد؟ اليه فيزييآنان مطابقت م
  Datalink نمايد که در اختيار اليهي را توليد مي شبکه بوده و فريم هائيموجود بر رو

آدرس مقصد " موجود در بخش MAC Addressدر صورت مطابقت .  شوديگذاشته م
 د در شبکه،  موجوي از کامپيوترهاي يکMAC Address با ي ارساليبسته اطالعات" 
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 بسته يکامپيوتر مورد نظر آن را دريافت و با ارسال آن به اليه سوم ، آدرس شبکه ا
 ي تا اين اطمينان حاصل گردد که آدرس فوق با آدرس شبکه ايبررس ) IP ( ياطالعات

  .  نمايدي مطابقت مي شده است بدرستي کامپيوتر مورد نظر با آن پيکربند  که
   MAC Address   ساختار

    مشابه و يکساني طولي هر کارت شبکه همواره داراي بر روMAC Addressيک 
يک    MAC Address  يدر صورت بررس).  بيت ٤٨شش بايت و يا . (  باشنديم

          شانزدهي آن کارت شبکه نصب شده است، آن را با فرمت مبنايکامپيوتر که بر رو
 )Hex(  مثال. ، مشاهده خواهيد ديد "MAC Addressي کارت شبکه موجود بر رو 

  : تواند به صورت زير باشدييک کامپيوتر م
  MAC Addressمشاهده 

 Physical مشاهده بخش    وIPconfig/allاستفاده از دستور 

address:  

00 50 BA  79 DB 6A 
 تعريف شده توسط      

IEEE با توجه به RFC 
١٧٠٠ 

 تعريف شده توسط توليد کننده

  
 نمايد، آنان هر ي شبکه خود را توليد ميک توليد کننده نظير اينتل، کارت ها  که ييزمان

 که يدر صورت.  در نظر بگيرندMAC Address ي توانند براي را نميآدرس دلخواه
 شبکه بخواهند بدون وجود يک ضابطه خاص، اقدام به ي توليد کنندگان کارت هايتمام

 فوق بوجود خواهد ي تعارض بين آدرس هاامکان"  فوق نمايند، قطعايتعريف آدرس ها
عدم تشخيص توليد کننده کارت و وجود دو کارت شبکه از دو توليد کننده . ( آمد

  گردد کهي شما مطرح مياين سوال برا" حتما ). يکسان يمتفاوت با آدرس ها
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  MAC Addressي و به چه صورت به کارت هايتوسط چه افراد و يا سازمان هائ 
 هر   ،IEEE به منظور برخورد با مشکالت فوق، گروه    شود؟يداده مشبکه نسبت 

MAC Address تقسيم که از اولين بخش آن به منظور ي را به دو بخش مساو 
بخش به توليد کنندگان اختصاص داده شده تا آنان    توليد کننده کارت و دومينيشناسائ

  .يک شماره سريال را در آن درج نمايند
در صورت .  شودي به آنان نسبت داده مRFC-1700ن بر اساس کد توليد کنندگا

 بيش از ي از توليد کنندگان دارايمتوجه خواهيد شد که برخ"  فوق حتماRFCمشاهده 
  .  گرددي آنان برميعلت اين امر به حجم گسترده محصوالت توليد . باشندييک کد م

 از توليد يبرخ گردد، ي در حافظه کارت شبکه ثبت مMAC Addressبا اين که 
کنندگان به شما اين اجازه را خواهند داد که با دريافت و استفاده از يک برنامه خاص، 

شماره سريال (  کارت شبکه خود را تغيير دهيدMAC Address  بتوانيد بخش دوم
 استفاده شده در ساير يعلت اين موضوع به استفاده مجدد از سريال ها) . کارت شبکه 

  ). تجاوز از محدود مورد نظر(  گردديده توسط آنان برممحصوالت توليد ش
 MAC ي نمائيد که دارايدر حال حاضر احتمال اين که شما دو کارت شبکه را خريدار

Addressباشند، بسيار ضعيف و شايد هم غيرممکن باشدي يکسان .  
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     OSI  مدل مرجع                                     
 

       OSIاز کلمات  Interconnect Systems Open اقتباس و يک 
 و يا يمدل مرجع در رابطه با نحوه ارسال پيام بين دو نقطه در يک شبکه مخابرات

 الزم به توليد ي هايهدف عمده مدل فوق، ارائه توصيه ها و راهنمائ.  استيکامپيوتر
ازگار با ساير توليد کنندگان  سي به منظور توليد محصوالتيکنندگان محصوالت شبکه ا

       .است
با استفاده از مدل فوق، محصوالت .  ايجاد شده استIEEE توسط کميته OSIمدل 

       پيدا خواهند کرد   توليد کنندگان مختلف امکان کار با يکديگر را  توليد شده توسط
 بين محصوالت توليدشده توسط يمشکل عدم سازگار).  بين محصوالت يسازگار( 

 آغاز گرديد که شرکت ي، زماني بزرگ توليد کننده تجهيزات سخت افزاريشرکت ها
HPنمود و اين محصول با محصوالت مشابه ي تصميم به توليد يک محصول شبکه ا 

 که يبا توجه به مشکل فوق، در صورت. سازگار نبود ) IBM" مثال( ساير شرکت ها 
 بايست ساير ياشته باشيد، م سازمان خود را ديقصد تهيه چهل کارت شبکه برا

   اطمينان از( نموديد يشبکه را نيز از همان توليد کننده تهيه م تجهيزات مورد نياز
 همچنان وجود داشت OSI مشکل فوق تا زمان ايجاد مدل مرجع   ). بين آنان يسازگار

  .و به عنوان يک معظل بزرگ در اين زمينه مطرح بود
 يست که هر يک از آنان به منظور انجام عمليات هفت اليه متفاوت اي داراOSIمدل 

   در. باالترين اليه، اليه هفت و پائين ترين اليه، اليه يک است.  شده انديخاص ، طراح
 داده ها حرکت خود را از اليه هفتم   زمان ارسال داده از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر،

و فريم،  ) Packet ( ي اطالعاتآغاز نموده و پس از تبديل به سگمنت، ديتاگرام، بسته
  .  گردندي م  کامپيوتر مقصد ارساليبرا )کابل " مثال(  از طريق محيط انتقال   در نهايت
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   : OSI مدل مرجع يعملکرد هر يک از اليه ها
  

 ) اليه هفتم (  Applicationاليه  •

  ..).ها و ، ارسال فايلينظير پست الکترونيک( شبکه به برنامه هايائه سرويس هاار □
   به شبکه يتشخيص زمان الزم به منظور دستياب □

 ) اليه ششم  ( Presentationاليه  •

      سيستم دريافت کنندهيايجاد اطمينان الزم در رابطه با قابل استفاده بودن داده برا   □
  مت داده فر   □
   داده يساختمان ها   □
  Application اليه يتوافق در رابطه با گرامر انتقال داده برا □
      دادهيرمزنگار   □

  ) اليه پنجم  ( Sessionاليه  •
     بين برنامه ها ا يجاد ، مديريت و خاتمه ارتباط برقرار شده   □

  ) اليه چهارم  ( Transportاليه  •
   ميزبان يتفاوت حمل داده بين کامپيوترها ميدر ارتباط با رويکردها □
  حمل مطمئن داده    □
   يايجاد ، مديريت و خاتمه مدارات مجاز   □
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  تشخيص و برطرف نمودن خطاء    □
   مناسب به هر يک از آنان ي يک دنباله عدديتقسيم داده به فريم و نسبت ده   □
  .  در اين اليه قرار دارند  SPX و TCP ،UDP يپروتکل ها □

  ) اليه سوم (    Networkيه ال •
   دو سيستم ي برايارائه ارتباط و مسير انتخاب □
  حوزه روتينگ    □
 موجود در سگمنت ي نحوه ارتباط سيستم ها   نظيريپاسخ به سواالت متعدد   □
   متفاوت شبکهيها
   و تشخيص مسير الزم Subnet    مبداء، مقصد،يآدرس ها   □
  .  گردندي استفاده م در اين اليهIPX و IP يپروتکل ها □

  ) اليه دوم  ( Datalinkاليه  •
   انتقال مطمئن داده از طريق محيط انتقال □
   شبکه ي، توپولوژ )MAC ( ي و يا سخت افزاري فيزيکيآدرس ده   □
  .فريم ها در اين اليه قرار دارند □

  ) اليه اول  ( Physicalاليه  •
  ه کابل ها ، کانکتورها، ولتاژها، نرخ انتقال داد □
 و ي الکتريکي از بيت ها، سيگنال هايارسال اطالعات به صورت مجموعه ا   □

    ي سخت افزارياينترفيس ها
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OSI  
 

 از ي بايست با برخيبه منظور شناخت مناسب نحوه عملکرد پروتکل در شبکه م  
  . نمايند، آشنا گرديدي شبکه را تشريح مي رايج شبکه که معماريمدل ها

يک مرجع مناسب    )OSI )  Open Systems Interconnection  مدل
 ييک سازمان بين الملل (ISO توسط ١٩٨٤اين مدل در سال .  است  در اين زمينه
 يدر مدل فوق از هفت اليه برا. ارائه گرديد)  عضو١٣٠ با بيش از ياستاندارد ساز

ها مسيوليت انجام هريک از اليه .  گرددي مربوط به ارتباطات استفاده ميتشريح فرآيندها
 شناخت ي به عنوان يک مرجع و راهنما براOSIمدل ..  را برعهده دارنديعمليات خاص

 با نحوه عملکرد يک   ي به منظور آشنا ئ . گردديعمليات مربوط به ارتباطات استفاده م
        را نشانOSI مدل   شکل زير هفت اليه.  باشديشبکه، مطالعه مدل فوق، مفيد م

  .  دهديم

  
 فرستنده و گيرنده ي مربوطه در کامپيوترهايارسال و دريافت اطالعات از طريق اليه ها

نظير يک ( داده ها توسط يک برنامه و توسط کاربر توليد خواهند شد . انجام خواهد شد
 و با  در ادامه.  استApplicationشروع ارسال داده ها از اليه  ).يپيام الکترونيک

 ي به بسته هايحرکت به سمت پايين، در هر اليه عمليات مربوطه انجام و داده هائ
با توجه به محيط انتقال ) ياليه فيزيک(در آخرين اليه .  اضافه خواهد شدياطالعات

 ي راديوئي از نور و يا سيگنالهايپالس هائ، ي الکتريکياستفاده شده، داده ها به سيگنالها
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پس از دريافت .  کامپيوتر مقصد ارسال خواهند شديتبديل و از طريق کابل و يا هوا برا
توسط هر يک از )  عمليات ارسال  معکوس( مورد نظر   داده در کامپيوتر مقصد، عمليات

بکمک يک برنامه،  و Applicationاليه ها انجام و در نهايت با رسيدن داده به اليه 
شکل زير نحوه انجام فرآيند فوق .  فراهم خواهد شد  يامکان استفاده از اطالعات ارسال

  .  دهديرا نشان م
   

  
   OSI   ياليه ها

   در ادامه. اليه متفاوت تشکيل شده است  از هفت OSIهمانگونه که اشاره گرديد مدل 
  : گردديعملکرد هر اليه تشريح م

 ياين اليه با سيستم عامل و يا برنامه ها . )Application( اليه هفت    •
 متفاوت قادر به ي کاربرديکاربران با استفاده از نرم افزارها.  ارتباط دارديکاربرد

 توانند اقدام به ارسال يکاربران م" مثال. انجام عمليات مرتبط با شبکه خواهند بود
  . نمايند... فايل خواندن پيام ارسال پيام و 

 مورد نظر خود را از اليه ياليه فوق داده ها . )Presentation( اليه شش  •
Applicationتبديل خواهد کرد که توسط ساير اليه ها ي اخذ و آنها را بگونه ا 

  . قابل استفاده باشد
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 و ارتباطات مربوطه ي اليه فوق مسئول ايجاد ، پشتيبان   .)Session( اليه پنج    •
  . با دستگاه دريافت کننده اطالعات است

 کنترل جريان داده ها و ياليه فوق مسئول پشتيبان . )Transport( اليه چهار  •
کنترل جريان .  متفاوت استي اطالعات بين دستگاه هاي خطاء و بازيابيو بررس
 از چندين برنامه ي که اطالعاتياست که اليه فوق در صورت ي ، بدين معن  داده ها

    آماده تبديلstream مربوطه به هر برنامه را به يک يارسال شده باشد، داده ها
  . قرار داده شونديتا در اختيار شبکه فيزيک

 دستگاه گيرنده يدر اليه فوق روش ارسال داده ها برا . )Network( اليه سه    •
 در اين اليه انجام ي، روتينگ و آدرس دهي منطقيروتکل هاپ. تعيين خواهد شد

  . خواهد شد
 به داده اضافه خواهند ي فيزيکيدر اليه فوق، پروتکل ها. ) Data (اليه دو    •

نيز تعيين ) Packet (ي اطالعاتيدر اين اليه نوع شبکه و وضعيت بسته ها. شد
  .  گردنديم

مستقيم با سخت افزار بوده و اليه فوق در ارتباط  . )Physical(اليه يک  •
  . نمايدياتصاالت، ولتاژ و زمان را مشخص م:  شبکه نظير يخصايص فيزيک

 يک و يا چندين اليه از  ي پشته اي بصورت يک مرجع بوده و پروتکل هاOSIمدل 
  . نمايندي ميمدل فوق را ترکيب و در يک اليه پياده ساز

  ي پشته ايپروتکل ها
 از پروتکل ها است که با يکديگر فعاليت نموده يل مجموعه ا، شامييک پروتکل پشته ا

.  سخت افزار و يا نرم افزار فراهم نماينديتا امکان انجام يک عمليات خاص را برا
پروتکل فوق از چهار اليه .  استي پشته اي از پروتکل هاي نمونه اTCP/IPپروتکل 
  . نمايدياستفاده م

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com



 139 

 و Physical ييه فوق، اليه هاال . )Network Interface(اليه يک  •
Dataموجود در يک شبکه را ي مربوط به دستگاه هاي را ترکيب و داده ها 

  .روت خواهد کرد
.  استOSI در مدل Networkاليه فوق متناظر اليه  . )Internet(اليه دو  •

شامل يک مشخصه شبکه و يک  ( IP، با استفاده از آدرس ) IP(پروتکل اينترنت 
  . نمايدي ارتباط را مشخص مي، آدرس دستگاه مورد نظر برا ) مشخصه ميزبان

 OSI در مدل Transportاليه فوق متناظر با اليه  . )Transport(اليه سه  •
 يدر اليه فوق ايفاTCP(Trnsport control protocol )پروتکل . است

   نمايديوظيفه م
 ياليه فوق متناظر با اليه ها . )Application(اليه چهار  •

Session,Presentation و Application در مدل OSIپروتکل .  است
  . نمايندي وظيفه مي در اليه فوق ايفاSMTP و FTP نظير يهائ
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 نحوه مبادله داده بين دو کامپيوتر                             

 
ه مبادله اطالعات بين دو  اين سوال مطرح شده است که نحو  شمايآيا تاکنون برا        

 موجود در يک شبکه يکامپيوتر موجود در يک شبکه به چه صورت است؟ کامپيوترها
مدل فوق، همانند يک .  باشندي مOSIبه منظور مبادله اطالعات تابع مدل مرجع 

 يک ي بوده و عمليات الزم در زمان ارسال و يا دريافت داده را برايدستورالعمل اجرائ
  يوتر ــ و آناليز فرآيند مبادله داده بين دو کامپيبه منظور آشنائ.  نمايديخص مکامپيوتر مش

  .  خواهيم پرداختي يک نمونه مثال کاربردي به بررس  موجود در يک شبکه
 کارها را انجام ي گردد، يک نفر تمامي توليد مي که يک اتومبيل در کارخانه ايزمان

يک خط توليد انجام شده و همزمان با حرکت توليد يک اتومبيل بر اساس . نخواهد داد 
 که ي و زمان   را به آن اضافه نمودهي متفاوتياتومبيل در خط توليد هر شخص بخش ها

  .  رسيم، اتومبيل مورد نظر توليد و آماده استفاده خواهد بودي خط توليد ميبه انتها
.  کندييگر نيز صدق م از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديوضعيت فوق در رابطه با داده ارسال

به منظور مبادله    ايجاد شده است، قوانين الزمIEEE که توسط کميته OSIمدل 
 از مجموعه يبدين ترتيب و با پيرو.  نمايدياطالعات بين کامپيوترها را فراهم م

، هر کامپيوتر قادر به مبادله اطالعات با ساير OSI ارائه شده در مدل مرجع يرهنمودها
حرکت داده با دو روش متفاوت در . خواهد بود)  صرفنظر از نوع کامپيوتر (کامپيوترها 

، داده ها کپسوله )به طرف پائين ( در سمت فرستنده .  شودي انجام مOSIمدل مرجع 
، داده ها )به طرف باال ( در سمت گيرنده .  شوندي کامپيوتر گيرنده ارسال ميشده و برا

 . شونديم يت در اختيار کامپيوتر گيرنده قرار داده نها  از حالت کپسوله خارج شده و در
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    : دهدي شکل زيرنحوه ارسال داده توسط يک کامپيوتر را نشان م :  ارسال داده

  
  : توضيحات 

در اليه .  کامپيوتر ديگر را داردياده براکامپيوتر موجود در شبکه، قصد ارسال د •
Application رابط کاربر وجود داشته و از طريق آن کاربر با برنامه مورد نظر ، 
  .  نمايديارتباط برقرار م

 ي به ترتيب اليه هاي ، داده ارسالApplicationپس از ارسال داده از اليه  •
Presentation و Sessionفوق ياليه هاهر يک از .  نمايدي مي را ط 
 را به داده اوليه اضافه نموده و در نهايت داده در اختيار اليه ياطالعات اضافه ا

Transportشودي قرار داده م  .  
 به آن TCP تقسيم و هدر ي کوچکتري ، داده به بخش هاTransportدر اليه  •

 شود ي گفته م  "سگمنت" ، Transportبه داده موجود در اليه .  گردد ياضافه م
 مجدد آنان در مقصد وجود ي شده تا امکان بازسازيهر سگمنت شماره گذار. 

 توسط ي توسط گيرنده همان داده ارساليانتظار داريم داده دريافت( داشته باشد 
 ).فرستنده باشد

 ي منطقيمنظور آدرس ده( شبکه يهر سگمنت در ادامه به منظور آدرس ده •
به داده .  شودي قرار داده مNetworkو روتينگ مناسب در اختيار اليه ) است

       . شودي گفته مPacket و يا ي، بسته اطالعاتNetworkموجود در اليه 
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 اليه ي خود را به آن اضافه نموده و آن را براIP، هدر Networkاليه 
DataLinkنمايدي ارسال م .   

 و Transport ي که هم اينک شامل هدر اليه هاي به داده ئDataLinkدر اليه  •
Network ،يدر اين اليه، هر يک از بسته ها.  شودي گفته م  "فريم" است 

ت ـ، کپسوله شده و در يک فريم به همراه آدرس سخي دريافتياطالعات
        ي سازمانده   فرستنده و گيرندهيکامپيوترها ) MACآدرس ( يزارـــــاف
    توسطيسالنوع پروتکل ار (LLCدر فريم فوق اطالعات مربوط به .  شونديم

در بخش .  شودي نيز اضافه م  ،) رسدي که به کامپيوتر مقصد مي زمانياليه قبل
   Frame Check Sequence که از کلمات FCS با نام ي فريم ، فيلديانتهائ

  .  گرددي خطاء اضافه مياقتباس شده است به منظور بررس
اشد، فريم به روتر  يک کامپيوتر از راه دور بي که کامپيوتر مقصد بر رويدر صورت •

  .  گرددي مناسب ارسال مي به منظور مسيريابgatewayو يا 
 بايست اطالعات موجود به صورت ي شبکه ميبه منظور استقرار فريم بر رو •

با توجه به اين که يک فريم مشتمل بر مجموعه .  ديجيتال تبديل شونديسيگنال ها
له نمودن ارقام موجود در  عمليات کپسوPhysical   است، اليه   از صفر و يکيا

  .فريم به يک سيگنال ديجيتال را انجام خواهد داد
هماهنگ شدن دريافت  (ي فريم و به منظور انجام عمليات همزمان سازيدر ابتدا •

  . گرددي صفر و يک اضافه مي، تعداد اندک)کننده با فرستنده 
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  :  دهدي را نشان م  پيوتر شکل زير نحوه دريافت داده توسط يک کام:دريافت داده   

  
   

  : توضيحات 
کامپيوتر دريافت کننده در ابتدا به منظور هماهنگ کردن خود با کامپيوتر فرستنده  •

پس از . خواند ي از بيت ها را ميدر جهت خواندن سيگنال ديجيتال، تعداد محدود
اليه ( فريم آن را به اليه باالتر ي و دريافت تمامياتمام عمليات همزمان ساز

DataLink( نمايدي، ارسال م .  
و يا  ) CRC(  الزم در رابطه با وجود خطاء ي ، در ابتدا بررسDataLinkاليه    •

 ي را در خصوص اطالعات دريافتCyclic Redundancy Checkهمان 
و   محاسبات فوق توسط کامپيوتر دريافت کننده انجام شده. انجام خواهد داد

 مقايسه شده و بر اساس آن تشخيص FCSماحصل کار با مقدار موجود در فيلد 
 بدون بروز خطاء دريافت شده است؟ در ادامه يداده خواهد شد که آيا فريم دريافت

 DataLink را که توسط اليه ي، اطالعات اضافه و يا هدرDataLinkاليه 
 داده را که به آن ي برداشته و مابق کامپيوتر از راه دور به آن اضافه شده است را

Packetاليه ي گردد براي اطالق م Networkنمايدي ارسال م  .  
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 کامپيوتر IP با آدرس ي موجود در بسته اطالعاتIP ، آدرس Networkدر اليه  •
 و يا Networkه ، هدر الي  در صورت مطابقت  دريافت کننده مقايسه شده و

     اليه باالتر ي براي بسته اطالعاتي برداشته شده و مابقي از بسته اطالعاتIPهدر 
به داده موجود در اين اليه، سگمنت .  گرددي، ارسال م )Transportاليه ( 

  .  شوديگفته م
، ي مجدد داده دريافتي پردازش و عمليات بازسازTransportسگمنت در اليه  •

 توسط کامپيوتر گيرنده به ي مجدد داده دريافتيدر زمان بازساز. دانجام خواهد ش
 هر يک از بخش ها را دريافت نموده است تا ي شود که ويفرستنده اطالع داده م

 ي برا  ACKبا توجه به ارسال يک .  مجدد داده ايجاد نگرددي در بازسازيخلل
 TCP، از پروتکل  ) به کامپيوتر فرستندهياعالم وضعيت سگمنت دريافت( فرستنده 

 در يپس از انجام عمليات فوق، داده دريافت.  استفاده شده استUDPدر مقابل 
در زمان مبادله اطالعات بين .  شودي گذاشته مApplicationاختيار اليه 

 ي موجود در شبکه، کاربران درگير جزئيات مسئله نشده و تماميکامپيوترها
  .ک انجام خواهد شد اشاره شده به صورت اتوماتييفرآيندها
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  پويش پورت ها                                         
 

 است که مهاجمان با استفاده از آن قادر به تشخيص يپويش يک پورت فرآيند  
مهاحمان با استفاده از .  باشندي يک سيستم و يا شبکه ميوضعيت يک پورت بر رو

 نموده و با توجه به UDP و TCP يبه ارسال داده به پورت ها متفاوت، اقدام يابزارها
 کدام پورت ها در حال    قادر به تشخيص اين موضوع خواهند بود که  يپاسخ دريافت

.  باشنديآنان باز م"  اصطالحا   گردد وياز کدام پورت ها استفاده نم استفاده بوده و
 باز متمرکز شده و ي پورت هاي، بر رويمهاجمان در ادامه و بر اساس اطالعات دريافت

 در اين رابطه  عملکرد مهاجمان.  نمايندي مي را بر اساس آنان سازمانده  حمالت خود
، درابتدا )سرقت ( که به منظور نيل به اهداف مخرب خود   است  يمشابه سارقان

   از وضعيت آنان ي نموده تا پس از آگاهي منازل را بررسيوضعيت درب ها و پنجره ها
  . نمايندي، سرقت خود را برنامه ريز)از بودن و يا قفل بودن ب( 

Transmission Control Protocol( TCP(  و )UDP ) User Datagram 

Protocol،  کل مهمـدو پروت   TCP/IP فوقيکل هاــهر يک از پروت .ندـ باشي م    
 بيش از يدارابنابراين ما .  باشند ٦٥،٥٣٥ بين صفر تا ي شماره پورتي توانند دارايم

 بايست در رابطه با باز بودن و يا بستن هر يک از آنان ي باشيم که مي درب م٦٥،٠٠٠
 TCP    پورت اول١٠٢٤از ! ).  درب٦٥،٠٠٠    با بيش ازيشبکه ا( تعيين تکليف نمود 

 استفاده DNS و FTP,HTTP,SMTP نظير ي استاندارديبه منظور ارائه سرويس ها
 نيز سرويس ١٠٢٣ ي باالي از پورت ها ي به برخ ).وش نام  خيپورت ها. (  گردد يم

 اغلب اين پورت ها به منظور استفاده ي نسبت داده شده است، ولي شناخته شده ايها
  .  باشنديتوسط يک برنامه در دسترس م
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    پويش پورت هاينحوه عملکرد برنامه ها
   کامپيوتر ي درخواست برا پويش پورت ها در ابتدا اقدام به ارسال يکيبرنامه ها   

 هر يک از پورت ها نموده و در ادامه با توجه به نتايج بدست آمده، قادر يهدف و بر رو
در  ).باز بودن و يا بسته بودن يک پورت( باشند يبه تشخيص وضعيت يک پورت م

 که اينگونه برنامه ها با اهداف مخرب به خدمت گرفته شوند، مهاجمان قادر به يصورت
 يآنان م.  شوندي مي يک سيستم و يا شبکه کامپيوتري وضعيت پورت ها بر روتشخيص

 مانده و امکان ي نمايند که ناشناخته باقي برنامه ريزيتوانند تهاجم خود را بگونه ا
 يک شبکه ي نصب شده بر روي امنيتيبرنامه ها. تشخيص آنان وجود نداشته باشد

ند که در صورت تشخيص ايجاد يک  شوي پيکربندي بايست بگونه اي ميکامپيوتر
 ي از پورت ها در يک محدوده زمانيارتباط و پويش مستمر و بدون وقفه مجموعه ا

.  الزم را در اختيار مديريت سيستم قرار دهنديخاص توسط يک کامپيوتر، هشدارها
، استفاده " يمخف"  يا    و "آشکار "  مهاجمان به منظور پويش پورت ها از دو روش عمده

 که قصد يدر روش پويش آشکار ، مهاجمان در رابطه با تعداد پورت هائ. نمايند يم
 ٦٥،٥٣٥ يامکان پويش تمام (    محدوديت خواهند بودي آنان را دارند، دارايبررس

" پويش کند "  نظير يروش هائ  ، مهاجمان ازي پويش مخف در). پورت وجود ندارد 
با پويش پورت ها در يک محدوده . ش يابد آنان کاهياستفاده نموده تا احتمال شناسائ

 نصب شده در يک ينيتـــ امي بيشتر ، احتمال تشخيص آنان توسط برنامه هايزمان
  .  نمايدي کاهش پيدا ميشبکه کامپيوتر

 ي و يا ارسال انواع متفاوتTCP متفاوت ي پويش پورت ها با تنظيم فالگ هايبرنامه ها
 باز بر ي ايجاد نتايج متفاوت و تشخيص پورت ها قادر به  TCP ي اطالعاتياز بسته ها

 با توجه به نتايج SYN بر ييک پويش مبتن" مثال.  باشندي مي مختلفياساس روش ها
 يک   نمايد که کدام پورت باز و يا کدام پورت بسته است و يا دريبدست آمده اعالم م

پورت (  نمايد ي بسته دريافت مي که از پورت هاي بر اساس پاسخFIN بر يپويش مبتن
 . وضعيت يک پورت را تشخيص خواهد داد)  را ارسال نخواهند کردي باز پاسخيها
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   و حفاظت ينحوه پيشگير
   که در اين رابطه وجود دارد از ي توانند با استفاده از امکانات متنوعيمديران شبکه م      

 پويش يتوان تمام يم" مثال.  شبکه توسط مهاجمان آگاه گردند يپويش پورت ها بر رو
       . دقيق آنان وجود داشته باشدي را ثبت تا در ادامه امکان بررسSYN بر ي مبتنيها
  ).  باز و يا بستهي به پورت هاSYN يتشخيص ارسال يک بسته اطالعات(

اقدام به "  توان خود راساي کامپيوتر و يا شبکه مورد نظر ميبه منظور افزايش ايمن ساز
 از ي توان محدوده اي مNMap نظير يبا استفاده از نرم افزارهائ. ود پويش پورت ها نم

پس ).  يک تهاجم يشبيه ساز(  نمود ي مورد نظر را بررسي و پورت هاIP يآدرس ها
 در اين ي بايست اقدامات الزم حفاظتياز مشخص شدن وضعيت هر يک از پورت ها م

 باشد، ي يک پورت نياز نم  )دن باز بو(  که به وجود يدر صورت. خصوص را انجام داد 
 بايست يدر صورت ضرورت استفاده از يک پورت، م  . بايست آنان را غير فعال نموديم

 که ممکن است از جانب آن پورت متوجه سيستم و ي الزم در خصوص تهديداتيبررس
 مرتبط با آنان امکان سوء استفاده از ي هاpatch با نصب   يا شبکه گردد را انجام و

  . باز را کاهش داديهاپورت 
   پويش پورت ها ينرم افزارها

 توان از ي مUDP و TCP ي از وضعيت پورت هايبه منظور پويش پورت ها و آگاه
      : استفاده نمود ي متعدديبرنامه ها

• Nmap )  ياNetwork Mapper(      
• FoundStone Vision   
•  FoundStone FPort    
• FoundStone ScanLine     
• Found Stone SuperScan     
• FireWalls.com Port Scan ) يبررس   online وضعيت پورت ها  ( 
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   شبکه در ويندوز يمتداولترين پورت ها                             
  

    از نيازها ويويندوز از يک زيرساخت جامع و پيوسته به منظور تامين طيف وسيع       
. نمايدي  اطالعات، استفاده مي فن آوريفه ا پياده کنندگان وکارشناسان حريخواسته ها

 گردد تا استفاده کنندگان اطالعات قادر ي اجراء مي متعدديدر زيرساخت فوق برنامه ها
  .  باشندي و با سرعت باالئي، آناليز و اشتراک اطالعات به سادگيبه دستياب

بکه  پورت و پروتکل شيمحصوالت سرويس دهنده شرکت مايکروسافت از تعداد زياد
.  نمايندي سرويس گيرنده وسرويس دهنده استفاده مي به منظور ارتباط بين سيستمهايا

    يا   وي خاصي از فايروال هاي کامپيوتر  يک شبکهي که به منظور ايمن سازيدر صورت
 از پورت ها و پروتکل ها توسط ي شود، ممکن است برخي استفاده مIPSec يفيلترها

 يک سرويس دهنده به يامکان پاسخگوئ  بدنبال آن فوق بالک شده ويبرنامه ها
عدم ارائه خدمات و (  مجاز، وجود نخواهد داشت    سرويس گيرندگانيدرخواست ها

 ). تعريف شده توسط يک سرويس دهندهيسرويس ها

 
   تعاريف اوليه يبرخ

 ي نظير خانواده نسخه هاي، از محصوالت متعددسيستم سرويس دهنده ويندوز  •
 SQL ، سرويس دهنده Exchange 2000 سرويس دهنده ،٢٠٠٣ويندوز 

Server 2000يهر يک از محصوالت فوق از تعداد زياد.  ، تشکيل شده است 
 سيستم در ي از سرويس هايبرخ.  سيستم تشکيل شده اند يعناصر و سرويس ها

 ديگر بر اساس تحقق ي و توسط سيستم عامل اجراء شده و برخيزمان راه انداز
 يک يهر سرويس سيستم دارا.  نمايندي ، فعاليت خود را آغاز م خاصيشرايط

 ي است که در ابزارهاي، نامينام خودمان.  و يک نام سرويس استينام خودمان
 ، Microsoft Management Console (MMC(    نظيري گرافيکيمديريت

 خط ي است که از آن به همراه ابزارهاينام سرويس، نام.  شوندينشان داده م
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هر سرويس سيستم .  گرددي استفاده مي اسکريپت نويسي يا زبان ها  تور ودس
  . را ارائه نمايديممکن است يک و يا چندين سرويس شبکه ا

 شبکه بوده که از يک ي سطح باالي پروتکل ها  ، Application يپروتکل ها •
 SMTP و HTTP.  نمايندي استفاده مTCP/IPو يا چندين پروتکل و پورت 

       . باشندي در اين زمينه ميئنمونه ها
 کار Application يدر يک سطح پائين تر نسبت به پروتکل ها ،پروتکل ها  •

 به منظور ارتباط بين دستگاه ي فرمت استانداردTCP/IP يپروتکل ها.  کنند يم
 شامل  TCP/IP   پروتکل. (  نمايندي يک شبکه را فراهم مي موجود بر رويها

  ).  استICMP و TCP ، UDP   نظيري ديگريپروتکل ها
    سيستم با گوش دادن به پورت ها قادر به تشخيص ترافيکيسرويس ها . پورت •

 . باشندي شبکه ميورود

  
 :  دهدي ويندوز را نشان مي شبکه در محصوالت اصليجدول زير متداولترين پورت ها

  
Port Protocol Application 

protocol
System 
Service Name 

n/a GRE GRE (IP 
protocol 47)

Routing and 
Remote Access 

n/a ESP IPSec ESP (IP 
protocol 50)

Routing and 
Remote Access 

n/a AH IPSec AH (IP 
protocol 51)

Routing and 
Remote Access 

7 TCP EchoSimple TCP/IP 
Services 

7 UDP EchoSimple TCP/IP 
Services 

9 TCP DiscardSimple TCP/IP 
Services 
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9 UDP DiscardSimple TCP/IP 
Services 

13 TCP DaytimeSimple TCP/IP 
Services 

13 UDP DaytimeSimple TCP/IP 
Services 

17 TCP QuotdSimple TCP/IP 
Services 

17 UDP QuotdSimple TCP/IP 
Services 

19 TCP ChargenSimple TCP/IP 
Services 

19 UDP ChargenSimple TCP/IP 
Services 

20 TCP FTP default 
data

FTP Publishing 
Service 

21 TCP FTP controlFTP Publishing 
Service 

21 TCP FTP controlApplication Layer 
Gateway Service 

23 TCP TelnetTelnet 
25 TCP SMTPSimple Mail 

Transfer Protocol 
25 UDP SMTPSimple Mail 

Transfer Protocol 
25 TCP SMTPExchange Server 
25 UDP SMTPExchange Server 
42 TCP WINS 

Replication
Windows 
Internet Name 
Service 

42 UDP WINS 
Replication

Windows 
Internet Name 
Service 

53 TCP DNSDNS Server 
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53 UDP DNSDNS Server 
53 TCP DNSInternet 

Connection 
Firewall/Internet 
Connection 
Sharing 

67 UDP DHCP ServerDHCP Server 
67 UDP DHCP ServerInternet 

Connection 
Firewall/Internet 
Connection 
Sharing 

69 UDP TFTPTrivial FTP 
Daemon Service 

80 TCP HTTPWindows Media 
Services 

80 TCP HTTPWorld Wide Web 
Publishing 
Service 

80 TCP HTTPSharePoint Portal 
Server 

88 TCP KerberosKerberos Key 
Distribution 
Center 

88 UDP KerberosKerberos Key 
Distribution 
Center 

102 TCP X.400Microsoft 
Exchange MTA 
Stacks 

110 TCP POP3Microsoft POP3 
Service 

110 TCP POP3Exchange Server 
119 TCP NNTPNetwork News 
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Transfer Protocol 
123 UDP NTPWindows Time 
123 UDP SNTPWindows Time 
135 TCP RPCMessage 

Queuing 
135 TCP RPCRemote 

Procedure Call 
135 TCP RPCExchange Server 
135 TCP RPCCertificate 

Services 
135 TCP RPCCluster Service 
135 TCP RPCDistributed File 

System 
135 TCP RPCDistributed Link 

Tracking 
135 TCP RPCDistributed 

Transaction 
Coordinator 

135 TCP RPCEvent Log 
135 TCP RPCFax Service 
135 TCP RPCFile Replication 
135 TCP RPCLocal Security 

Authority 
135 TCP RPCRemote Storage 

Notification 
135 TCP RPCRemote Storage 

Server 
135 TCP RPCSystems 

Management 
Server 2.0 

135 TCP RPCTerminal 
Services 
Licensing 

135 TCP RPCTerminal 
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Services Session 
Directory 

137 UDP NetBIOS 
Name 
Resolution

Computer 
Browser 

137 UDP NetBIOS 
Name 
Resolution

Server 

137 UDP NetBIOS 
Name 
Resolution

Windows 
Internet Name 
Service 

137 UDP NetBIOS 
Name 
Resolution

Net Logon 

137 UDP NetBIOS 
Name 
Resolution

Systems 
Management 
Server 2.0 

138 UDP NetBIOS 
Datagram 
Service

Computer 
Browser 

138 UDP NetBIOS 
Datagram 
Service

Messenger 

138 UDP NetBIOS 
Datagram 
Service

Server 

138 UDP NetBIOS 
Datagram 
Service

Net Logon 

138 UDP NetBIOS 
Datagram 
Service

Distributed File 
System 

138 UDP NetBIOS 
Datagram 

Systems 
Management 
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ServiceServer 2.0 
138 UDP NetBIOS 

Datagram 
Service

License Logging 
Service 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

Computer 
Browser 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

Fax Service 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

Performance 
Logs and Alerts 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

Print Spooler 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

Server 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

Net Logon 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

Remote 
Procedure Call 
Locator 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

Distributed File 
System 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

Systems 
Management 
Server 2.0 

139 TCP NetBIOS 
Session 
Service

License Logging 
Service 
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143 TCP IMAPExchange Server 
161 UDP SNMPSNMP Service 
162 UDP SNMP Traps 

Outbound
SNMP Trap 
Service 

389 TCP LDAP ServerLocal Security 
Authority 

389 UDP LDAP ServerLocal Security 
Authority 

389 TCP LDAP ServerDistributed File 
System 

389 UDP LDAP ServerDistributed File 
System 

443 TCP HTTPSHTTP SSL 
443 TCP HTTPSWorld Wide Web 

Publishing 
Service 

443 TCP HTTPSSharePoint Portal 
Server 

445 TCP SMBFax Service 
445 TCP SMBPrint Spooler 
445 TCP SMBServer 
445 TCP SMBRemote 

Procedure Call 
Locator 

445 TCP SMBDistributed File 
System 

445 TCP SMBLicense Logging 
Service 

445 TCP SMBNet Logon 
500 UDP IPSec ISAKMPLocal Security 

Authority 
515 TCP LPDTCP/IP Print 

Server 
548 TCP File Server for File Server for 
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MacintoshMacintosh 
554 TCP RTSPWindows Media 

Services 
563 TCP NNTP over 

SSL
Network News 
Transfer Protocol 

593 TCP RPC over 
HTTP

Remote 
Procedure Call 

593 TCP RPC over 
HTTP

Exchange Server 

636 TCP LDAP SSLLocal Security 
Authority 

636 UDP LDAP SSLLocal Security 
Authority 

993 TCP IMAP over 
SSL

Exchange Server 

995 TCP POP3 over 
SSL

Exchange Server 

1270 TCP MOM-
Encrypted

Microsoft 
Operations 
Manager 2000 

1433 TCP SQL over TCPMicrosoft SQL 
Server 

1433 TCP SQL over TCPMSSQL$UDDI 
1434 UDP SQL ProbeMicrosoft SQL 

Server 
1434 UDP SQL ProbeMSSQL$UDDI 
1645 UDP Legacy 

RADIUS
Internet 
Authentication 
Service 

1646 UDP Legacy 
RADIUS

Internet 
Authentication 
Service 

1701 UDP L2TPRouting and 
Remote Access 
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1723 TCP PPTPRouting and 
Remote Access 

1755 TCP MMSWindows Media 
Services 

1755 UDP MMSWindows Media 
Services 

1801 TCP MSMQMessage 
Queuing 

1801 UDP MSMQMessage 
Queuing 

1812 UDP RADIUS 
Authentication

Internet 
Authentication 
Service 

1813 UDP RADIUS 
Accounting

Internet 
Authentication 
Service 

1900 UDP SSDPSSDP Discovery 
Service 

2101 TCP MSMQ-DCsMessage 
Queuing 

2103 TCP MSMQ-RPCMessage 
Queuing 

2105 TCP MSMQ-RPCMessage 
Queuing 

2107 TCP MSMQ-MgmtMessage 
Queuing 

2393 TCP OLAP Services 
7.0

SQL Server: 
Downlevel OLAP 
Client Support 

2394 TCP OLAP Services 
7.0

SQL Server: 
Downlevel OLAP 
Client Support 

2460 UDP MS TheaterWindows Media 
Services 
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2535 UDP MADCAPDHCP Server 
2701 TCP SMS Remote 

Control 
(control)

SMS Remote 
Control Agent 

2701 UDP SMS Remote 
Control 
(control)

SMS Remote 
Control Agent 

2702 TCP SMS Remote 
Control (data)

SMS Remote 
Control Agent 

2702 UDP SMS Remote 
Control (data)

SMS Remote 
Control Agent 

2703 TCP SMS Remote 
Chat

SMS Remote 
Control Agent 

2703 UPD SMS Remote 
Chat

SMS Remote 
Control Agent 

2704 TCP SMS Remote 
File Transfer

SMS Remote 
Control Agent 

2704 UDP SMS Remote 
File Transfer

SMS Remote 
Control Agent 

2725 TCP SQL Analysis 
Services

SQL Analysis 
Server 

2869 TCP UPNPUPNP Device 
Host 

2869 TCP SSDP event 
notification

SSDP Discovery 
Service 

3268 TCP Global 
Catalog 
Server

Local Security 
Authority 

3269 TCP Global 
Catalog 
Server

Local Security 
Authority 

3343 UDP Cluster 
Services

Cluster Service 

3389 TCP Terminal NetMeeting 
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ServicesRemote Desktop 
Sharing 

3389 TCP Terminal 
Services

Terminal 
Services 

3527 UDP MSMQ-PingMessage 
Queuing 

4011 UDP BINLRemote 
Installation 

4500 UDP NAT-TLocal Security 
Authority 

5000 TCP SSDP legacy 
event 
notification

SSDP Discovery 
Service 

5004 UDP RTPWindows Media 
Services 

5005 UDP RTCPWindows Media 
Services 

42424 TCP ASP.Net 
Session State

ASP.NET State 
Service 

51515 TCP MOM-ClearMicrosoft 
Operations 
Manager 2000 

  سايت مايکروسافت:  منبع
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  TCP/IPپروتکل 
 

 TCP/IPبا اينکه پروتکل .  بزرگ استيدر اکثر شبکه ها  پروتکل استاندارد
قابليت :  آن نظيري باالي بدليل مزاياي است، وليفوق کند و مستلزم استفاده از منابع زياد

 عامل همچنان در زمينه استفاده يروتينگ، حمايت در اغلب پالت فورم ها و سيستم ها
با استفاده از پروتکل فوق کاربران با در اختيار .  زندياز پروتکل ها حرف اول را م

 قادر به ارتباط با کاربران ديگر يداشتن ويندوز و پس از اتصال به شبکه اينترنت، براحت
  کند يخواهند بود که از مکينتاش استفاده م

.  نباشدTCP/IP در رابطه با ي توان يافت که نيازبه دانش کافي را ميامروزه کمتر محيط  
 ي براIPX/SPXکل  از پروتي ناول که ساليان متمادي سيستم عامل شبکه ايحت

رورت استفاده از پروتکل ـــخه شماره پنج خود به ضــ کرد، درنسي استفاده م  ارتباطات
  . خود را در اين زمينه ارائه نموديفوق واقف و نسخه اختصاص

)  اينترنت ينسخه قبل ( ARPAnet استفاده در شبکه ي در ابتدا براTCP/IPپروتکل 
 يک ي از دانشگاهها اقدام به طراحي برخيبا همکاروزارت دفاع امريکا .  گرديديطراح

 در صورت بروز ي متعدد حتي قابليت ها و ظرفيت هاي نمود که دارايسيستم جهان
  .  در نظر گرفته شدTCP/IP شبکه فوق، ي برايپروتکل ارتباط.  باشديجنگ هسته ا

  
  TCP/IP پروتکل ياجزا

ل شده که هر يک در اليه  ديگر تشکيي از مجموعه پروتکل هاTCP/IPپروتکل 
 ي موجود در اليه هايپروتکل ها.  دهنديمربوطه، وظايف خود را انجام م

Transport و Networkآنها ي بوده و در ادامه به بررسي اهميت بسزائي دارا 
  .خواهيم پرداخت
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  TCP/IP پروتکل Network موجود در اليه يپروتکل ها

، مهمترين وظيفه )TCP)Transmission Control Protocol پروتکل •
" پروتکل فوق اصطالحا. پروتکل فوق اطمينان از صحت ارسال اطالعات است

Connection-orientedعلت اين امر ايجاد يک ارتباط .  شودي ناميده م
پروتکل .  فرستنده و گيرنده بعد از ارسال اطالعات استي بين کامپيوترهايمجاز

 در ارسال ي احتمالي رابه منظور کنترل خطاهاي از اين نوع، امکانات بيشتريهائ
 آنان کاهش ي سيستم کارائي بدليل افزايش بار عملياتياطالعات فراهم نموده ول

        به عنوان يک پروتکل قابل اطمينان نيز يادTCPاز پروتکل . خواهد يافت
 الزم از گيرنده اطالعات يعلت اين امر ارسال اطالعات و کسب آگاه.  شوديم
 ي که بسته هايدر صورت. ه منظور اطمينان از صحت ارسال توسط فرستنده استب

اقدام به ارسال "  دراختيار فرستنده قرار نگيرند، فرستنده مجدداي بدرستياطالعات
  . نمايدياطالعات م

پروتکل فوق نظير پروتکل . ) UDP(User Datagram Protocolپروتکل  •
TCP د نماييفعاليت م" حمل "  در اليه .UDP بر خالف پروتکل TCP 

 است که سرعت پروتکل فوق نسبت به يبديه. است" بدون اتصال " بصورت 
TCPاز بعد کنترل خطاء تظمينات الزم را ارائه نخواهد دادي سريعتر بوده ول  .

 ارسال و دريافت ي است که برايبهترين جايگاه استفاده از پروتکل فوق در موارد
  .  از اطمينان، نياز نداشته باشيماطالعات به يک سطح باال

 وظيفه يپروتکل فوق در اليه شبکه ايفا . )IP(Internet Protocolپروتکل  •
 به مقاصد ي اطالعاتيکرده و مهمترين مسئوليت آن دريافت و ارسال بسته ها

، ي نسبت داده شده منطقيپروتکل فوق با استفاده از آدرس ها. درست است
 .خواهد دادعمليات روتينگ را انجام 
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 TCP/IP پروتکل Application موجود در اليه يپروتکل ها

 محدود نشده و در سطح IP و TCP  ،UDPبه سه پروتکل "  صرفاTCP/IPپروتکل 
 يپروتکل ها.  از ساير پروتکل ها استي مجموعه گسترده اي داراApplicationاليه 

 و اخذ اطالعات و ساير يدائ مشاهده، اشکال زي برايفوقبه عنوان مجموعه ابزارهائ
 از اين پروتکل ها ي برخيدر اين بخش به معرف . گيرنديعمليات مورد استفاده قرار م

  .خواهيم پرداخت
 تکثير فايل ياز پروتکل فوق برا . )FTP(File Transfer Protocolپروتکل  •

ويندوز .  گرددي يک کاميپيوتر و کامپيوتر ديگر استفاده مي موجود بر رويها
 وظيفه ي بوده کهبه عنوان سرويس گيرنده ايفاي يک برنامه خط دستورياراد

 فراهم FTPکرده و امکان ارسال و يا دريافت فايل ها را از يک سرويس دهنده 
  . کنديم

از . )SNMP(Simple Network Management Protocolپروتکل  •
ستم يک سي.  گرددي استفاده ميپروتکل فوق به منظور اخذ اطالعات آمار

 مطرح و ماحصل عمليات SNMP، درخواست خود را از يک آژانس يمديريت
      ذخيره  MIB-Management  Information Baseکار در يک 

 ي بوده که اطالعات مربوط به کامپيوترهاي يک بانک اطالعاتMIB.  گردديم 
  هارديچه ميزان فضا " مثال( . نمايدي ميموجود در شبکه را در خود نگهدار

  ).ديسک وجود دارد
 ي ، اجراlog onبا استفاده از پروتکل فوق کاربران قادر به .  TelNetپروتکل  •

.  باشندي يک کامپيوتر از راه دور مي موجود بر رويبرنامه ها و مشاهده فايل ها
 سرويس دهنده و گيرنده جهت فعال نمودن و استفاده از ي برنامه هايويندوز دارا

 .پتانسيل فوق است
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از پروتکل فوق . )SMTP ( simple Mail Transfer Protocolپروتکل  •
  . گرددي استفاده مي ارسال پيام الکترونيکيبرا

پروتکل فوق  .)HTTP ( HyperText Transfer Protocolپروتکل  •
 رايج ترين سرويس اينترنت يمشهورترين پروتکل در اين گروه بوده و از آن برا

 با استفاده از پروتکل فوق کامپيوترها قادر به مبادله . گرددي وب استفاده مييعن
خواهند ...) ، صدا، ويدئو ويمتن، تصاوير،گرافيک( متفاوت يفايل ها با فرمت ها

 بايست، سرويس فوق از ي مبادله اطالعات با استناد به پروتکل فوق ميبرا. بود
نندگان با طريق نصب سرويس دهنده وب فعال و در ادامه کاربران و استفاده ک
  . استفاده از يک مرورگر وب قادر به استفاده از سرويس فوق خواهند بود

از پروتکل . )NNTP (Network News Transfer Protocolپروتکل  •
 ي و عمومي خصوصي خبري گروه هاي براي ارسالي مديريت پيام هايفوق برا

س دهنده  بايست سرويي نمودن سرويس فوق مي عملياتيبرا.  گرددياستفاده م
NNTPنصب و در ادامه ي ارسالي پيام هايبه منظور مديريت محل ذخيره ساز 

 NewsReader موسوم به يکاربران و سرويس گيرندگان با استفاده از برنامه ا
  .از اطالعات ذخيره شده استفاده خواهند کرد

  IP يمدل آدرس ده

 بر ي مبتنيساخت شبکه ها ديگر از عناصر مهم در زيريعالوه بر جايگاه پروتکل ها، يک
TCP/IPي مدل آدرس ده IPبايست اين اطمينان را بوجود ي ميمدل انتخاب.  است 

 . به مقصد خواهند رسيدي بدرستيآورد که اطالعات ارسال

 استفاده کرده که به ي آدرس دهي بيت برا٣٢از  ) ينسخه فعل ( IP نسخه شماره چهار 
که بين آنها نقطه )  ده يمبنا(  عدد صحيح منظور تسهيل در امر نمايش بصورت چهار

 . شوندياستفاده شده است نمايش داده م
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  IPنحوه اختصاص 

 از موارد ي يکTCP/IP بر ي مبتني به عناصر مورد نياز در شبکه هاIPنحوه اختصاص 
 و توسط مديريت شبکه ي ممکن است بصورت دستIPاختصاص . بسيار مهم است

 نظير يسالت فوق بر عهده عناصر سرويس دهنده نرم افزارانجام شده و يا انجام ر
DHCP و يا NATگذاشته گردد   

  
Subnetting   

مسئله .  است Subnetting مسئله IP از مهمترين عمليات در رابطه با اختصاص ييک
 از شبکه ي است که ماحصل آن تقسيم يک شبکه به مجموعه ايفوق به عنوان هنر و علم

 Subnet mask بيت با نام ۳۲از طريق بخدمت گرفتن ) Subnet( کوچکتر يها
 . شبکه را مشخص خواهد کرد) ID( مشخصه يبوده که بنوع

 
  IP ي آدرس هايکالبد شکاف

.  يک آدرس منحصر بفرد استي داراTCP/IP بر ي مبتني در شبکه ها  هر دستگاه
  :مطابق زير است  IPيک آدرس .  شودي ناميده مIPآدرس فوق 

219.27.61.137 
       ، نحوه نما يش آنها بصورت دسيمالIP يبه منظور بخاطر سپردن آسان آدرس ها

    گردند،يبوده که توسط چهار عدد که توسط نقطه از يکديگر جدا م ) ي دهدهيمبنا( 
 ارتباط با يکديگر از يکامپيوترها برا.  گويندي مoctet هر يک از اعداد فوق را   .است

 اشاره شده بصورت زير IP آدرس ي فرمت باينر  . نمايندي استفاده م )يباينر(  دو يمبنا
  :است

11011000.00011011.00111101.10001001 
  

    بدين ترتيب .  گرددي بيت تشکيل م٣٢ از IP گردد ، هر يهمانگونه که مشاهده م
  ).٢٣٢(  بفرد را استفاده کرد منحصر    آدرس ٤,٢٩٤,٩٦٧,٢٩٦ توان حداکثر يم
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.  گرددياستفاده م) انتشار عام  ( Broadcast ي برا٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥آدرس "  مثال
 کار نبوده و از آنان ي راحتيبرا" صرفا) Octet(  بصورت چهار عدد IPنمايش يک 

  . گرددينيز استفاده م " IP يکالس ها"  ايجاد يبرا
). Host (ميزبان    و) Net (شبکه:  گردديم  به دو بخش مجزا تقسيمOctet هر 

 که کامپيوتر ي مشخص نمودن شبکه اي شبکه بوده و از آن برا   نشاندهندهoctet اولين 
، نشاندهنده آدرس کامپيوتر octetسه بخش ديگر .  گردديبه آن تعلق دارد، استفاده م

  موجود در شبکه است 
  :  خاص، تعريف شده استي آدرس هاي بهمراه برخ IPپنج کالس متفاوت 

• Default Network .  آدرسIP شبکه پيش فرض در نظر ي، برا ٠,٠,٠,٠ 
 موارديکه کامپيوتر ميزبان از آدرس خود يآدرس فوق برا .گرفته شده است

 ي وي اعالم نمايد برا  DHCP نظير ي ندارد استفاده شده تا به پروتکل هائيآگاه
  . را تخصيص دهديآدرس

 ي شرکت بين الملل بسيار بزرگ نظير يکي شبکه هايکالس فوق برا . Aکالس  •
 باشد، کالس ١٢٦ تا ١ آنها octet که اولين يآدرس هائ.  شوديدر نظر گرفته م

Aاز سه .  باشندي مoctetي ديگربه منظور مشخص نمودن هر يک از کامپيوترها 
 و ١٢٦ ، معادل A کالس يبدين ترتيب مجموع شبکه ها.  گردديميزبان استفاده م

.  کامپيوتر ميزبان داشته باشند١٦,٧٧٧,٢١٤وانند  تي م  فوق  يهر يک از شبکه ها
بنابراين تعداد تمام ) . بدست آمده است ٢٢٤ - ٢   عدد فوق از طريق حاصل( 

. است) ٢٣١ (٢,١٤٧,٤٨٣,٦٤٨ معادل A کالس ي ميزبان در شبکه هايکامپيوترها
 همواره مقدار صفر octet باال در اولين ش ، بيت با ارزA کالس  يدر شبکه ها

   . ا داردر
NET Host (Node) 

115.  24.53.107  
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• LoopBack  . آدرسIP ي برا١٢٧,٠,٠,١ LoopBack در نظر گرفته شده 
     خود استفاده ي ارسال يک پيام برايکامپيوتر ميزبان از آدرس فوق برا. است 

 يآدرس فوق اغلب برا)  باشديفرستنده و گيرنده پيام يک کامپيوتر م.(  کنديم
  . گرددي استفاده مي اشکال زدائتست و

يک " مثال.(  شودي متوسط در نظر گرفته مي شبکه هايکالس فوق برا.  Bکالس  •
 B باشد، کالس ١٩١ تا ١٢٨ آنها octet که اولين يآدرس هائ) دانشگاه بزرگ 

 مشخص کردن شبکه استفاده ي هم براoctetدر کالس فوق از دومين .  باشنديم
 ميزبان ي مشخص نمودن هر يک از کامپيوترهاي ديگر براoctetاز دو .  گردديم

 Bشبکه از نوع کالس ) ٢١٤ ( ١٦,٣٨٤ گردد بدين ترتيب يدر شبکه استفاده م
 معادل   )هر شبکه (  ميزبان در اين نوع شبکه هايتعداد کامپيوترها. وجود دارد

 ير شبکه ها ميزبان ديبنابراين تعداد تمام کامپيوترها. است  ) ٢ ١٦ - ٢ (٦٥,٥٣٤
 و   ، اولينB کالس   ي در شبکه ها  است) ٢٣٠ (١,٠٧٣,٧٤١,٨٢٤ معادل Bکالس 

  . باشندي به ترتيب مقدار يک و صفر را دارا م octetدر اولين  دومين بيت
NET Host (Node) 

145.24.  53.107  
         کوچک تا متوسط در نظرگرفتهي شبکه هايکالس فوق برا.  Cکالس    •

     ) C(  باشد، کالس ٢٢٣ تا ١٩٢ آنها octet که اولين يآدرس هائ . شوديم
 مشخص کردن ي هم براoctet  در کالس فوق از دومين و سومين.  باشنديم

 مشخص نمودن هر يک از يبرا  octetاز آخرين .  گردديشبکه استفاده م
    )٢ ٢١ ( ٢,٠٩٧,١٥٢بدين ترتيب .  گرددي ميزبان در شبکه استفاده ميکامپيوترها

هر (  ميزبان در اين نوع شبکه هايتعداد کامپيوترها. وجود داردCشبکه کالس 
 ميزبان در يبنابراين تعداد تمام کامپيوترها. است ) ٢ ٨ - ٢ (٢٥٤ معادل   )شبکه 

 کالس  يدر شبکه ها  . است ) ٢٢٩ ( ٥٣٦,٨٧٠,٩١٢ معادل C کالس يشبکه ها

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com



 167 

Cاولين  در     ، دومين و سومين بيت  ، اولينoctet  به ترتيب مقدار يک ، يک 
  . باشندي صفر را دارا م  و

NET Host(Node) 
195.24.53.  107  

 يدر چنين حالت.  شودي استفاده مmulticasts ياز کالس فوق برا . Dکالس    •
.  داردي يک گروه خاص ارسال م ي خود را براي بسته اطالعات  )ميزبان( يک گره 

 ارسال شده را دريافت خواهند يد در گروه، بسته اطالعات موجويتمام دستگاه ها
 ساير  ييک روتر سيسکو آخرين وضعيت بهنگام شده خود را برا" مثال. ( کرد

 ي دارايکالس فوق نسبت به سه کالس قبل)  دارد ي سيسکو ارسال ميروترها
ب اولين ، دومين ، سومين و چهارمين بيت به ترتي. متفاوت است"  کاماليساختار

 بيت باقيمانده به منظور مشخص ٢٨. باشندي مقادير يک، يک، يک و صفر ميدارا
 آنان در نظر گرفته ي براMulticast از کامپيوتر بوده که پيام ينمودن گروههائ

  . کامپيوتر است   )٢٢٦ (٢٦٨,٤٣٥,٤٥٦   ي دهيکالس فوق قادر به آدرس.  شوديم

NET Host(Node) 
224.  24.53.107  

کالس فوق نسبت .  شودي استفاده مي موارد تجربياز کالس فوق برا . Eکالس    •
اولين، دومين، سومين و .  متفاوت استي ساختاريبه سه کالس اوليه دارا

 بيت ٢٨ . باشندي مقادير يک، يک، يک و يک ميچهارمين بيت به ترتيب دارا
ام  از کامپيوتر بوده که پييباقيمانده به منظور مشخص نمودن گروههائ

Multicastي دهيکالس فوق قادر به آدرس.  شودي آنان در نظر گرفته مي برا   
   کامپيوتر است    )٢٢٦ (٢٦٨,٤٣٥,٤٥٦

NET Host(Node) 
240.  24.53.107  
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• BroadCast . در ي کامپيوترهاي تمامي از اين نوع ، براي با آدرسيپيام هائ 
  : آدرس زير خواهند بوديارااين نوع پيام ها همواره د. شبکه ارسال خواهد شد

255.255.255.255 
 ي زيربه منظور استفاده در شبکه هاIP يآدرس ها.   رزو شدهيآدرس ها •

  :رزو شده اند) اينترانت  (يخصوص
10.x.x.x  
172.16.x.x - 
172.31.x.x 
192.168.x.x  

IP  ي بيت به منظور آدرس ده٣٢ که از ينسخه فوق برخالف نسخه فعل . نسخه شش 
هر شانزده بيت .  کندي استفاده مي آدرس دهي بيت برا١٢٨ نمايد ، از ياستفاده م

  : .  شودي شانزده نمايش داده ميبصورت مبنا
2b63:1478:1ac5:37ef:4e8c:75df:14cd:93f2 

  :خالصه 
Class 1st Octet 2nd Octet 3rd Octet 4th Octet 
 Net ID Host ID 
A     
 Net ID Host ID 
B     
 Net ID Host ID 
C     
Network 
Type Address Range Normal 

Netmask Comments 

Class A 001.x.x.x to 126.x.x.x 255.0.0.0 For very large networks 

Class B 128.1.x.x to 191.254.x.x 255.255.0.0 For medium size 
networks 

Class C 192.0.1.x to 
223.255.254.x 255.255.255.0 For small networks 

Class D 224.x.x.x to 
239.255.255.255  Used to support 

multicasting 

Class E 240.x.x.x to 
247.255.255.255   
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  )اول قسمت (    TCP/IPمفاهيم اوليه پروتکل 
  

    TCP/IP،استي کامپيوتري استفاده شده درشبکه هاي از مهمترين پروتکل هاي يک  .
 ي دستگاه هاپروتکل فوق بمنظور ارتباط اينترنت بعنوان بزرگترين شبکه موجود، از

ونمند نمودن نحوه پروتکل، مجموعه قوانين الزم بمنظور قان.  نمايدياستفاده م متفاوت 
 که ارائه خواهد شد به يدر مجموعه مقاالت . استي کامپيوتريارتباطات در شبکه ها

فرآيند انتقال :  همچون يدر اين بخش موارد.  اين پروتکل خواهيم پرداختيبررس
 ي و نحوه استفاده از سوکت براTCP/IP پروتکل ي و تشريح اليه هاياطالعات، معرف

 . گردديباطات، تشريح مايجاد تمايز در ارت

  مقدمه 
 عامل موجود از ي بزرگ و اغلب سيستم هاي کامپيوتريامروزه اکثر شبکه ها       

، امکانات الزم بمنظور   TCP/IP.  نماينديماستفاده و حمايت   ، TCP/IPپروتکل 
                                                  .  آوردي غيرمشابه را فراهم ميارتباط سيستم ها

 يقابليت اجراء بر رو:  همچون ي توان به مواردي مهم پروتکل فوق، مي هاياز ويژگ 
از .  متفاوت، ضريب اطمينان باال ،قابليت گسترش و توسعه آن، اشاره کرديمحيط ها

 متنوع آن نظير وب و ي به اينترنت و استفاده از سرويس هايپروتکل فوق، بمنظور دستياب
 و TCP/IP در پشته   موجود ي پروتکل ها  تنوع.  گرددي استفاده ميونيکيا پست الکتر

   ي کامپيوتري و سيستماتيک آنها با يکديگر، امکان تحقق ارتباط در شبکه هايارتباط منطق
 ي يک ارتباط، شامل فعاليت هايفرآيند برقرار.  نمايديرا با اهداف متفاوت، فراهم م

 معادل، مشخص نمودن موقعيت کامپيوتر   IPتر به آدرس  نام کامپيو   تبديل  : نظيريمتعدد
 بمنظور ارسال موفقيت آميز    و روتينگ داده هاي اطالعات، آدرس دهيمقصد، بسته بند

   TCP/IP موجود در پشته ي مجموعه پروتکل ها به مقصد مورد نظر، بوده که توسط
  .  گيرديانجام م
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   TCP/IP پروتکل يمعرف
TCP/IP      ي موجود در يک شبکه مبتني ارتباط کامپيوترهاي استاندارد برايکل ، پروت 

     بزرگ استفاده ياز پروتکل فوق، بمنظور ارتباط در شبکه ها.  است۲۰۰۰بر ويندوز 
 که در چهاراليه مجزا ي متعددي از طريق پروتکل ها   ارتباطيبرقرار.  گردديم

 ، TCP/IPدر پشته    موجوديکل هاهر يک از پروت.  گرددي شده اند، ميسر ميسازمانده
در زمان ايجاد يک .  باشندي م  ) ارتباطيبرقرار(    خاص در اين زمينهي وظيفه ايدارا

 از برنامه ها، با يکديگر ارتباط برقرار يارتباط، ممکن است در يک لحظه تعداد زياد
کامپيوتر  يک ي قابليت تفکيک و تمايز يک برنامه موجود بر روي، داراTCP/IP  .نمايند

 برنامه متناظر  يبا ساير برنامه ها بوده و پس از دريافت داده ها از يک برنامه، آنها را برا
 توسط پروتکل    ارسال داده نحوه.  نمايدي م  کامپيوتر ديگر ارساليموجود بر رو

TCP/IP   هر، ــــ به شيهرـــبا فرآيند ارسال يک نامه از ش   به محل ديگر،ياز محل
  .  است سهقابل مقاي

 کامپيوتر مبدا آغاز ي ، با فعال شدن يک برنامه بر روTCP/IP بر ي ارتباط مبتنيبرقرار
اده و ــ آميونه اــ مورد نظر جهت ارسال را بگياـداده ه برنامه فوق ،.  گردديم

مشابه نوشتن . (  کامپيوتر مقصد قابل خواندن و استفاده باشندي نمايد که برايت مـــفرم
 آدرس کامپيوتر مقصد،   در ادامه).  که دريافت کننده ، قادر به مطالعه آن باشديزباننامه با 

 يک نامه مشخص يمشابه آدرس گيرنده که بر رو(  گردد ي مربوطه اضافه ميبه داده ها
 ي برا يدرخواست ( يپس از انجام عمليات فوق، داده بهمراه اطالعات اضاف).  گردديم

.  تا به مقصد مورد نظر برسد  در طول شبکه بحرکت درآمده، )تائيد دريافت در مقصد 
 به محيط انتقال شبکه بمنظور انتقال اطالعات نداشته، و تحقق يعمليات فوق، ارتباط

 . مستقل نسبت به محيط انتقال، انجام خواهد شديعمليات فوق با رويکرد
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   TCP/IP پروتکل ياليه ها
TCP/IP       و در اين راستايرا سازمانده  ارتباطيظور برقرار الزم بمني ، فرآيندها    

 در يبمنظور افزايش کارآئ.  گرددي استفاده مTCP/IP در پشته ي متعددياز پروتکل ها
.  شده اندي، سازماندهي متفاوتي مورد نظر، پروتکل ها در اليه هايتحقق فرآيند ها

 موجود در يتيب کامپيوترها در انتها قرار گرفته و بدين ترياطالعات مربوط به آدرس ده
 يکامپيوتر"  صرفا  در اين راستا،.  آن با سرعت مطلوب خواهند بوديشبکه قادر به بررس

 و انجام ي باز نمودن بسته اطالعات  شده است، امکانيکه بعنوان کامپيوتر مقصد معرف
ار  چهي ، از يک مدل ارتباطTCP/IP.  آن را دارا خواهد بودي الزم بر رويپردازش ها

 Application:  نمايدي به محل ديگر استفاده مياليه بمنظور ارسال اطالعات از محل

,Transport ,Internet و Network Interfaceموجود در پروتکل ي، اليه ها 
TCP/IP   پشته   وابسته بهي پروتکل ها هر يک از. باشنديم TCP/IP با توجه به ، 

  .  گيرندي قرار م   فوق،ي از اليه هايرسالت خود ، در يک

 
  

  Applicationاليه 

 ي برنامه و ابزارهايتمام . استTCP/IP ، باالترين اليه در پشته Applicationاليه      
.  به شبکه خواهند بودي دستتيابقادر به  با استفاده از اليه فوق،  در اين اليه،يکاربرد

   و مبادله اطالعات کاربران استفاده ي موجود در اين اليه بمنظور فرمت دهيپروتکل ها
  . باشندي م   موجود در اين اليهيپروتکل ها  دو نمونه از   FTP و HTTP.  گردند يم
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از پروتکل فوق، . )HTTP)Hyper text Transfer Protocolپروتکل  •
   . گرددي صفحات وب مربوط به وب، استفاده ميل فايل هابمنظور ارسا

 ارسال و ياز پروتکل فوق برا . )FTP)File Transfer Protocolپروتکل  •
  .  گرددي استفاده م  دريافت فايل،

  Transportاليه 
، قابليت ايجاد نظم و ترتيب و تضمين ارتباط بين کامپيوترها و ارسال داده " حمل " اليه 

را بر عهده ) اليه پايين خود( و يا اليه اينترنت )  خودياليه باال (   Applicationبه اليه 
 که داده را عرضه نموده ي از برنامه اياليه فوق ، همچنين مشخصه منحصربفرد. دارد

 است که نحوه توزيع داده را ي دو پروتکل اساسياين اليه دارا.  نمايدي مشخص م  است ،
  .  نماينديکنترل م

•  TCP)Transmission Control Protocol( . پروتکل فوق، مسئول تضمين
   .اطالعات است  توزيع صحت 

•  UDP)User Datagram Protocol( . پروتکل فوق، امکان عرضه سريع
 در رابطه با تضمين صحت توزيع اطالعات را ياطالعات بدون پذيرفتن مسئوليت

   .برعهده دارد
   اليه اينترنت

اليه فوق، شامل .  و روتينگ داده ها، استي، بسته بنديآدرس ده، مسئول "اينترنت"اليه 
  :  استيچهار پروتکل اساس

•   IP)Internet Protocol( . داده ها بمنظور ارسال يپروتکل فوق، مسئول آدرس 
  . به مقصد مورد نظر است

• ARP)Address Resoulation Protocol( . پروتکل فوق، مسئول مشخص
 ي آداپتور شبکه بر رو)MAC)Media Access Controlنمودن آدرس 

     .کامپيوتر مقصد است
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•   ICMP)Internet Control Message Protocol( .  پروتکل فوق، مسئول
 اطالعات    صحيح  و گزارش خطاء در صورت عدم توزيعيارائه توابع عيب ياب

    .است
•   IGMP)Internet Group Managemant Protocol( . ،پروتکل فوق

   . را برعهده دارد  TCP/IP در   Multicastingيت مسئول مدير
   Network Interfaceاليه 
 محيط انتقال شبکه و دريافت داده از ي، مسئول استقرار داده بر رو" اينترفيس شبکه " اليه 

 نظير کابل شبکه و ي فيزيکياليه فوق، شامل دستگاه ها. محيط انتقال شبکه است
 ي مبناي يک عدد دوازده رقميدارا) آداپتور ( کارت شبکه.  شبکه استيآداپتورها

.  شودي، ناميده مMAC آدرس  بوده که ) B5-50-04-22-D4-66: نظير (  شانزده
    قبل،ي اليه ها   بر نرم افزار مشابهي مبتني، شامل پروتکل ها" اينترفيس شبکه " اليه 

، )ATM)Asynchronous Transfer Mode و Ethernet يپروتکل ها.  باشدينم
 فوق، نحوه ارسال يپروتکل ها.  باشندي موجود در اين اليه مي از پروتکل هاينمونه هائ

  .  نماينديداده در شبکه را مشخص م
   مشخص نمودن برنامه ها

.  گردندي در يک زمان با يکديگر مرتبط مي متعددي، برنامه ها ي کامپيوتريدر شبکه ها 
    بايست ازي ، مTCP/IP گردند، يوتر فعال م يک کامپييزمانيکه چندين برنامه بر رو

بدين منظور، از يک سوکت .  بمنظور تمايز يک برنامه از برنامه ديگر، استفاده نمايديروش
 )Socket(  گرددي بمنظور مشخص نمودن يک برنامه خاص، استفاده م .  
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  IPآدرس             
 مبداء و ي ارتباط در يک شبکه ، مستلزم مشخص شدن آدرس کامپيوترهايبرقرار
 ارتباط بين دو نقطه، مشخص بودن آدرس نقاط يشرط اوليه بمنظور برقرار( مقصد است 

  درگير در فرآيند ارتباط، توسطيآدرس هر يک از دستگاه ها). درگير در ارتباط است 
آدرس فوق به هريک .  گردندي شود، مشخص مي ناميده م  IP  يک عدد منحصربفرد که

 در ي نمونه ا ،١٠,١,١. ١٠    :IP.  شودي موجود در شبکه نسبت داده مياز کامپيوترها
  . اين زمينه است

     TCP/UDPپورت 
 يپورت با يک. يک برنامه و در يک کامپيوتر خاص است يبرا ياپورت مشخصه 

 و يا پورت TCP و پورت   مرتبط ) UDP و يا TCP" ( حمل" اليه يکل هااز پروت
UDPپورت .  را شامل شود۶۵۵۳۵ بين صفر تا ي تواند عدديپورت م.  شودي م   ، ناميده
 "  شناخته شده "ي سمت سرويس دهنده، بعنوان پورت هاTCP/IP ي برنامه هايها برا

 شوند تا هيچگونه تعارض و يو م ختم و رز۱۰۲۴ناميده شده و به اعداد کمتر از 
 از پورت FTPبرنامه سرويس دهنده " مثال. با ساير برنامه ها بوجود نيايد  يبرخورد
TCP   نمايديبيست و يا بيست ويک استفاده م .  

 
     )Socket(سوکت 
يک .  استUDP ويا پورت TCP و پورت IP از يک آدرس يسوکت، ترکيب  

 TCP( مربوط به کامپيوتر و نوع سرويس IPآدرس  را با مشخص نمودن يبرنامه، سوکت
 برنامه است، مشخص    که نشاندهندهيو پورت) UDP تضمين توزيع اطالعات و يا يبرا
 کامپيوتر مقصد را فراهم و   ي موجود در سوکت، امکان آدرس دهIPآدرس .  نمايديم

  . نمايديخص م گردد را مشي آن ارسال مي را که داده ها برايپورت مربوطه ، برنامه ا
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    )دومقسمت (   TCP/IP                       مفاهيم اوليه پروتکل 
  

در اين .  گردييدي معرف   آني بهمراه اليه هاTCP/IPپروتکل  ،اول قسمت در      
 .خواهيم پرداختTCP/IP موجود در ي پروتکل هاي ، به بررسقسمت

 TCP/IPي ،شامل شش پروتکل اساس) TCP,UDP,IP,ICMP,IGMP، ARP  (  و
 از استادنداردها ي فوق، مجموعه ايپروتکل ها  . استي کاربردي از برنامه هايمجموعه ا

 يتمام.  نمايديدر شبکه، فراهم م  را   الزم بمنظور ارتباط بين کامپيوترها و دستگاهها ي
 شش گانه ي ، به پروتکل هاTCP/IP موجود در پروتکل يبرنامه ها و ساير پروتکل ها 

در ادامه به تشريح   . نماينديق مرتبط و از خدمات ارائه شده توسط آنان استفاده مفو
  . اشاره شده، خواهيم پرداخت  يعملکرد و جايگاه هر يک از پروتکل ها

 
  Transportاليه  :   TCPپروتکل 

  
 TCP (Transmission Control Protocol(استاندارد ي از پروتکل هاي، يک 

TCP/IP دو کامپيوتر، " بين صرفا) سرويس ها( است که امکان توزيع و عرضه اطالعات
 Unicast، )بين دو نقطه" صرفا (يچنين ارتباط.  نمايدي فراهم م  با ضريب اعتماد باال را

 بايست قبل از ارسال داده، ارتباط يرد اتصال گرا، مدر ارتباطات با رويک.  شوديناميده م
"  صرفاي ارتباط، امکان ارسال اطالعات برايپس از برقرار. بين دو کامپيوتر برقرار گردد
 باشند، يم ئنـــيار مطمــارتباطات از اين نوع، بس.  گرددياتصال ايجاد شده، فراهم م

 . گردديمورد نظر برم مقصد يعلت اين امر به تضمين توزيع اطالعات برا
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 ي بايست ارسال گردند را در بسته هاي که مي داده هائTCP کامپيوترمبداء، ي بر رو
 ي، بسته هاTCPدر کامپيوتر مقصد، .  نمايدي ميسازمانده) Packet (ياطالعات
 .ايجاد خواهد کرد"  اوليه را مجدداي را تشخيص و داده هاياطالعات

  
   TCPاز    ارسال اطالعات با استفاده

TCP           ارسال ي را بصورت گروهي اطالعاتي، بسته هاي، بمنظور افزايش کارائ 
 نسبت به تمام بسته يموقعيت يک بسته اطالعات(، يک عدد سريال TCP. نمايديم

 بمنظور Acknowledgmentرا به هريک از بسته ها نسبت داده و از   )ي ارسالياطالعات
در  . نمايدي ارسال شده، استفاده مي اطالعاتيز بسته ها اياطمينان از دريافت گروه

 ي نسبت به اعالم وصول بسته هايصورتيکه کامپيوتر مقصد، در مدت زمان مشخص
عالوه .  نمايدياقدام به ارسال اطالعات م" ، اقدام ننمايد، کامپيوتر مبداء ، مجدداياطالعات

 TCP، يسته اطالعات به يک بAcknowledgment و يبرافزودن يک دنباله عدد
 ي مبداء و مقصد را نيز به بسته اطالعاتياطالعات مربوط به پورت مرتبط با برنامه ها 

 يکامپيوتر مبداء، از پورت کامپيوتر مقصد بمنظور هدايت صحيح بسته ها.  نمايدياضافه م
د از کامپيوتر مقص  . نمايدي کامپيوتر مقصد، استفاده مي به برنامه مناسب بر روياطالعات

پورت کامپيوتر مبداء بمنظور برگرداندن اطالعات به برنامه ارسال کننده در کامپيوتر مبداء، 
  . خواهد کرد استفاده

 بمنظور ارسال اطالعات TCP که تمايل به استفاده از پروتکل يهر يک از کامپيوترهائ
اتصال فوق، .  بايست قبل از مبادله اطالعات، يک اتصال بين خود ايجاد نماينديدارند، م

دو کامپيوتر درگير در ارتباط، با استفاده  . شودي ناميده مSession بوده و ياز نوع مجاز
، با يکديگر مرتبط و  Three-Way handshake:  با نامي و بکمک فرآيند  TCPاز 

  .هر يک پايبند به رعايت اصول مشخص شده در الگوريتم مربوطه خواهند بود
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  : پذيرديه مرحله صورت م فرآيند فوق، در س
کامپيوتر مبداء، اتصال مربوطه را از طريق ارسال اطالعات مربوط به : مرحله اول 

Sessionيعدد مربوط به موقعيت يک بسته اطالعات(  نمايد ي اوليه مي ، مقدارده 
  ) ي و اندازه مربوط به بسته اطالعاتي اطالعاتيبين تمام بسته ها

 ارسال شده، پاسخ مناسب را  Sessionد، به اطالعات کامپيوتر مقص: مرحله دوم 
  . خواهد داد

 ارسال شده توسط   Acknowledgmentکامپيوتر مبداء، از شرح واقعه بکمک 
  .  پيدا خواهد کرديکامپيوتر مقصد، آگاه

  Transportاليه  : UDPپروتکل 

  
UDP) User Datagram Protocol( ، بوده که " حمل" در سطح اليه   ي پروتکل

 فوق، امکان   پروتکل. برنامه مقصد در شبکه را مشخص نموده و از نوع بدون اتصال است
 در رابطه با تضمين صحت ارسال ي را ارائه ول  توزيع اطالعات با سرعت مناسب

 ي در رابطه با داده ها  UDP.  آوردياز اطمينان را بوجود نم ياطالعات، سطح مطلوب
 نداشته و در صورت بروز اشکال ي نيازAcknowledgment توسط مقصد، به يدريافت

 بمنظور ارسال مجدد داده ها، انجام ي ارسال شده، تالش مضاعفي در داده هايو يا خراب
 هيچيک از داده ي گردد وليال م کمتر ارسي است که داده هائياين بدان معن. نخواهد شد

   از پروتکل فوق، . گرددي، تضمين نمي اطالعاتي بسته ها   و صحت تسلسلي دريافتيها
، Multicast و يا Broadcastبمنظور انتقال اطالعات به چندين کامپيوتر با استفاده از

ل و يا  از اطالعات ارساي در موارديکه حجم اندک ،UDPپروتکل .  آيد ياستفاده بعمل م
 . گرددي بانشد، نيز استفاده مي نمي اهميت باالئياطالعات دارا
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نظير (،Multicasting Streaming media   همچوني در مواردUDP استفاده از پروتکل 
 که بمنظور ارتباطات   کامپيوترهاي از اسامي و يا انتشار ليست  )يک ويدئو کنفرانس زنده

 ي ، برنامه مبداء مUDPبمنظور استفاده از . ت  گردند، متداول اسيم  استفادهيمحل
 بايست کامپيوتر ي که ميمشابه عمليات"  خود را مشخص نمايد دقيقاUDPبايست پورت 

 TCP يورت هاــــ از پUDP يورت هاـ است که پيالزم به يادآور. مقصد انجام دهد
   ).  باشند شماره پورت يکساني اگر دارايحت( باشند يم       مايزــــمجزا و مت
  Internetاليه :    IPپروتکل 

  
IP)  Internet Protocol(  امکان مشخص نمودن محل کامپيوتر مقصد در يک شبکه ،

مئن بوده که اولين  ، يک پروتکل بدون اتصال و غيرمطIP.  نمايدي را فراهم ميارتباط
 موجود در شبکه ي و روتينگ بين کامپيوترهاي اطالعاتي بسته هايمسئوليت آن آدرس ده

 نمايد، ممکن است يک ي مي در توزيع يک بسته اطالعاتي همواره سعIPبا اينکه . است 
، عدم توزيع  يگم شدن، خراب:  نظيري در زمان ارسال گرفتار مسائل متعدديبسته اطالعات

، پروتکل يدر چنين موارد. تاخير، گردند  ولويت مناسب، تکرار در ارسال و يابا ا
IP  ارسال مجدد اطالعات ( بمنظور حل مشکالت فوق را انجام نخواهد داد يتالش

 ي اطالعاتي و بازيافت بسته ها   در مقصد ي از وصول بسته اطالعات  يآگاه ).يدرخواست
 ارسال کننده   و يا برنامهTCPه باالتر نظير  است که بر عهده يک الييگم شده، مسئوليت

 .  گرددياطالعات، واگذار م
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   IPعمليات انجام شده توسط 
 و توزيع بسته ي در نظر گرفت که عمليات مرتب سازي را بعنوان مکانIP توان يم

 از ي توسط يک ي اطالعاتيبسته ها  . پذيردي در آن محل، صورت مي اطالعاتيها
 ي برا  ،"ايترفيس شبکه "  و يا از طريق اليه  )UDP و يا TCP(يه حمل  اليپروتکل ها

IP   اولين وظيفه .  گردنديارسال مIPبه    بمنظور ارسالي اطالعاتي، روتينگ بسته ها 
 IPو آدرس ) فرستنده (  مبداء IP، شامل آدرس يهر بسته اطالعات.  استيمقصد نهائ

 را مشخص نمايد که در  ي ، آدرس مقصدIPدر صورتيکه .  باشديم) گيرنده ( مقصد 
     کامپيوتر مورد نظر ارسال ي برا " مستقيمايهمان سگمنت موجود باشد، بسته اطالعات

 بايست از يک روتر يم  ،IPدرصورتيکه آدرس مقصد درهمان سگمنت نباشد،.  گردديم
د اطمينان از  ، ايجاIP ديگر از وظايف ييک. آن ارسال نمايدياستفاده و اطالعات را برا

بدين منظور محدوديت . در شبکه است! ) بالتکليف  ( يعدم وجود يک بسته اطالعات
 در طول شبکه ، در نظر گرفته ي در رابطه با مدت زمان حرکت بسته اطالعاتي خاصيزمان

 هر   به) TTL)Time To Live توسط نسبت دادن يک مقدار   عمليات فوق، . شوديم
 که بسته    راي، حداکثر مدت زمانTTL.  پذيردي صورت مي اطالعاتييک از بسته ها

قبل از اينکه بسته (  نمايدي قادر به حرکت در طول شبکه است را مشخص مياطالعات
  ). کنار گذاشته شود ياطالعات

  Internetاليه :    ICMPپروتکل 

  
  ICMP (Internet Control Message Protocol( امکانات الزم در خصوص ،

 فراهم   را  غيرقابل توزيعي اطالعاتي بسته ها   و گزارش خطاء در رابطه با ياشکال زدائ
 . نمايديم
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   فادهــــ است  ظور ارتباطاتـــ بمنIP ، کامپيوترها و روترها که از ICMP با استفاده از 

    وضعيت   محدود در رابطهي نمايند، قادر به گزارش خطاء و مبادله اطالعاتي م     
 به ي ، قادر به توزيع يک بسته اطالعاتIPدر صورتيکه " مثال.  باشندي م بوجود آمده

 کامپيوتر ي را برا   بر غيرقابل دسترس بودني يک پيام مبتنICMPمقصد مورد نظر نباشد، 
   متعدد استفادهي بمنظور انتقال داده بين روترهاIPبا اينکه پروتکل   . دارديمبداء ارسال م

 پيام    گزارش خطاء و يا  ، مسئول ارائهTCP/IP از ي به نمايندگ  ICMP   ي گردد، وليم
 را بعنوان يک   IP پروتکل  ، در اين جهت نيست که  ICMPتالش .  استي کنترليها

 بر ي مبن  ي هيچگونه محتوياتي دارا ICMP يپروتکل مطمئن مطرح نمايد، چون پيام ها
" ، صرفاICMP.  باشندي نمي بسته اطالعات ) Acknowledgment(اعالم وصول پيام 

 تحقق يک وضعيت خاص   الزم در رابطه با ي و ارائه فيدبک ها   در گزارش خطاءيسع
  .  نمايديرا م

   Internetاليه :     IGMP  پروتکل

  
IGMP (Internet Group Managment Protocol (است که مديريت ي، پروتکل 

 IP.  را بر عهده داردTCP/IP    ، در يک شبکه  IP Multicasting   يليست اعضاء برا

Multicastingانتخاب شده از ي گروه  ي است که بر اساس آن يک پيام براي، فرآيند 
   ليست اعضاءIGMP.  گرددي شوند ؛ ارسال مي ناميده م  multicatگيرندگان که گروه 

 .  نمايدي مي نگهدار  را
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  IP Multicastingمديريت 
 هدايت شده به يک آدرس IP، به ترافيک   multicast اعضاء يک گروه يتمام

Multicast IPرا دريافت   شده به آن آدرس ارسال ي اطالعاتي ، گوش داده و بسته ها
 Streaming نظير ي به اطالعاتيزمانيکه چندين کامپيوتر نيازمند دستياب.  نماينديم

media   باشند، يک آدرسIPي رزوشده برا multicasting  روترها .  گرددي استفاده م
 ي گردند، اطالعات را انتخاب و آنها را براي مي پيکربندmulticastکه بمنظور پردازش 

 بمنظور رسيدن   . نماينديم ) Forward(  ارسال multicast مشترکين گروه يمامت
 ي موجود در مسير ارتباطي به گيرندگان مربوطه ، هر يک از روترهاMulticastاطالعات 

 بر سيستم عامل ي مبتنيکامپيوترها.  باشندMulticasting بايست، قادر به حمايت از يم
  .  باشندي، م IP Multicast   دريافت، قادر به ارسال و ٢٠٠٠وينوز 

   Internetاليه  : ARPپروتکل 

  
  ARP) Address Resolution Protocol(،  مسئوليت مسئله    است کهيپروتکل  "

. ، برعهده دارد)Outgoing (ي خروجيالعات اطي بسته ها  را در رابطه با" نام به آدرس
 MAC( Media Access به آدرسIP آدرس   Mapping   ماحصل فرآيند فوق،

Control(کارت شبکه از آدرس .  است ، مربوطهMAC  ،  بمنظور تشخيص تعلق يک 
 ، کارت MAC يبدون آدرس ها.  نمايندي به کامپيوتر مربوطه، استفاده ميبسته اطالعات

 به اليه باالتر بمنظور ي اطالعاتيدانش الزم در خصوص ارسال بسته ها شبکه، يها
  .  دارا نخواهند بود   مربوطه رايپردازش ها
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 ي بمنظور ارسال در شبکه، آدرس ها  IP به اليه ي اطالعاتيهمزمان با رسيدن بسته ها
MACگرددي مبداء و مقصد به آن اضافه م  .  
ARPي آدرس هاي خاص بمنظور ذخيره سازي، از جدول IP و MAC مربوطه، استفاده 

 ناميده ARP Cache گردد، ي از حافظه که جدول فوق در آنجا ذخيره ميمحل.  نمايديم
 کامپيوترها و ي برا   الزم  mapping   هر کامپيوتر شاملARP Cache.  شوديم

  . يک سگمنت مشابه قرار دارندي رو   بر " صرفا   است کهيروترهائ
  

Physical Address Resolution   
 ARP را با ي خروجي اطالعاتي مقصد هر يک از بسته هاIP ، آدرس ARPپروتکل 

Cache مقايسه تا آدرس MAC  يدر صورتيکه مورد.  مقصد مورد نظر را بدست آورد   
 ARPدر غير اينصورت؛ .  گرددي مي بازيابCache از MACپيدا گردد، آدرس 

 نموده و از   Broadcast را برعهده دارد، IPت  که مالکيي کامپيوتري را برايدرخواست
 مربوطه IPبا ( کامپيوتر مورد نظر .  خود را اعالم نمايدMAC خواهد که آدرس ي ميو

 خود اضافه Cache کامپيوتر ارسال کننده درخواست را به MAC، در ابتدا آدرس ) 
 خواهد داد يقاض خود، به متMACنموده و در ادامه پاسخ الزم را از طريق ارسال آدرس 

 توسط درخواست کننده، دريافت گرديد، در ابتدا با استناد به ARPزمانيکه پاسخ . 
   به مقصد ي بهنگام و در ادامه بسته اطالعات  مربوطهCache، يتــــات جديد دريافـاطالع

  .  گردديکامپيوتر مورد نظر ارسال م
 را به MAC ، آدرس ARP،  ديگر باشدي، سگمنتيدر صورتيکه مقصد يک بسته اطالعات

در مقابل آدرس مربوط به کامپيوتر ( خواهد داد   روتر مسئول در سگمنت مربوطه، تعميم
 بسته Forwarding مقصد و يا MACروتر، در ادامه مسئول يافتن آدرس ). مقصد 
  . روتر ديگر استي براياطالعات

، TCP/IPه با پروتکل  در رابطي کمکي ، برنامه ها و ابزارهاي سوم به بررسقسمتدر 
 .خواهيم پرداخت
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   ) سومقسمت  (   TCP/IP                   مفاهيم اوليه پروتکل 
 

   . گرديديعرفــــــ آن ميمراه اليه هاـــ بهTCP/IP پروتکل   ، اولقسمت در

   TCP/IP مهم موجود در پشته ي از پروتکل هاي برخ  ي، به بررسدوم قسمت  در       
 در رابطه با   موجودي کمکي برنامه ها و ابزارها  يبررس   ، بهقسمتدر اين . اشاره گرديد

   .، خواهيم پرداختTCP/IPپروتکل
 ي از برنامه هاي شده در ويندوز، بهمراه خود مجموعه اي پياد ه سازTCP/IPنسخه 
 ٢٠٠٠ ويندوز ي فوق ، امکان اجرايبا استفاده از برنامه ها.  را ارائه نموده استيکاربرد
 گسترده از اطالعات موجود در يک ي به مجموعه اي يک کامپيوتر بمنظور دستيابيبر رو

 بر ي مبتني ، سه گروه عمده از ابزارها٢٠٠٠ويندوز . شبکه ، وجود خواهد داشت
TCP/IPيزارهاــ و نرم افي ارتباطي ، برنامه هاي عيب يابيبرنامه ها:  نمايدي را ارائه م   

  .سمت سرويس دهنده
  .  ادامه به تشريح امکانات موجود در هر گروه خواهيم پرداختدر  

   ي عيب يابيبرنامه ها
 ي تشخيص و برطرف نمودن مسائل مرتبط با شبکه را برا  ، امکاني عيب يابيبرنامه ها

  :  عبارتند از   از اين ابزارهايبرخ.  نماينديکاربران فراهم م
ARP .  ،برنامه فوقCache مربوط به ARP) Addreee Resolution Protocol(     را 

 يبمنظور استفاده از برنامه فوق، کاف.  نمايدينمايش و امکان اصالح آن را فراهم م
 ARP مربوط به   را در خط دستور تايپ و در ادامه جدولARP -a  است

Cacheتوان يک يبا استفاده از برنامه فوق م.  شودي ، نمايش داده م Entry 
-aa-00-62-٠٠  ١٥٧,٥٥,٨٥,٢١٢   arp -s( ربوطه اضافه ايستا را به جدول م  

c6-09(  و يا اقدام به حذف يک ،host از جدول نمود )arp -d.(   
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Hostname . استفاده از يبرا.  دهديبرنامه فوق، نام کامپيوتر ميزبان را نمايش م 
 را در خط دستور، تايپ و نام کامپيوتر خود Hostname است يبرنامه فوق، کاف

  .  مشاهده نمودرا
IPConfig . پروتکل ي جاريبرنامه فوق ، پيکربند TCP/IP آدرس (  را نمايش

IP  آن را فراهم يو امکان بهنگام ساز )   ...، نام کامپيوتر و ي ، آدرس فيزيک     
 را در ipcongig/help برنامه فوق ، ي با پتانسيل هايبمنظور آشنائ.  نمايديم

  . مربوطه آشنا گرديديکرد اين برنامه و سوئيچ ها عمل  خط دستور تايپ تا با
Nbtstat . ي اساميبرنامه فوق،جدول محلNetBIOS  جدول . دهديم را نمايش 

   ) mapping(   مربوطه استIPبهمراه    کامپيوترهاياز اسام يشامل ليست فوق،
Netstat . يبرنامه فوق، اطالعات مربوط به جلسه کار) Session(  پروتکل 

TCP/IP  دهدي را نمايش م .  
Ping . بر ي و ارتباط مبتنيبرنامه فوق، پيکربند IPو ي بين دو کامپيوتر را بررس 

 را از کامپيوتر مبداء ارسال و ICMP يک درخواست Ping.  نمايديتست م
بمنظور تست . به آن جواب خواهد داد ICMPکامپيوتر مقصد از طريق يک پاسخ 

                            و يا نام يک کامپيوتر،   IPارتباط با استفاده از يک آدرس 
. را تايپ نمائيد   PING [IP_Address or Computer_Name [فرمان 

 Local کامپيوتر خود، از ي بر روTCP/IP يبمنظور تست پيکربند
  Loopback  استفاده نمائيد  .Local   loopback١٢٧,٠,٠,١  ، شامل آدرس 

   ) Ping 127.0.0.1.(است
Tracert . تا رسيدن به مقصد مورد نظر را ي يک بسته اطالعاتيبرنامه فوق، ردياب 

 .  دهديانجام م
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   ي ارتباطيبرنامه ها          
 بر ويندوز و ي مبتني از سيستم هاي با مجموعه وسيع  فوق، امکان ارتباط  يبرنامه ها

با اينکه اين .  دهند يان قرار م يوينيکس، را در اختيار کاربرييا غيرويندوز نظير سيستم ها
 با توجه به ماهيت ي نمايند ولينوع از برنامه ها امکان ارسال سريع اطالعات را فراهم م

 اطالعات شامل اطالعات مربوط به تائيد اعتبار و يتمام(ارسال اطالعات توسط آنان 
پذيرد  بايست دقت الزم صورت ي، م) گردديهويت کاربران بصورت متن شفاف ارسال م

     : باشندي مي ارتباطي از برنامه هايموارد زير نمونه هائ.
FTP . ،با استفاده از پروتکل   برنامه فوق TCP اقدام به ارسال فايل بين ويندوز ،

 نصب شده FTP آنان نرم افزار سرويس دهنده   ي که بر روي و کامپيوترهائ٢٠٠٠
  .  نمايدياست ، م

Telnet . ياط از راه دور به منابع شبکه موجود در کامپيوترهائبرنامه فوق، امکان ارتب 
  .  نمايدي را فراهم م  آنان نصب شده استي بر رو  Telnetکه سرويس دهنده 

Tftp .  برنامه فوق از پروتکلUDPکوچک بين ويندوز ي ارسال فايل هاي ، برا 
 TFTP(Trivial File آنان سرويس دهنده ي که بر روي و کامپيوترهائ٢٠٠٠

Transfer Protocol  (  نمايدي نصب شده است را فراهم م  .  
    سمت سرويس دهندهينرم افزارها

 بر ي سرويس گيرندگان مبتنياين نوع نرم افزارها امکان چاپ و انتشار سرويس ها را برا
TCP/IP نمايدي ، فراهم م٢٠٠٠ در ويندوز  .  

 را TCP/IPبرنامه فوق ، سرويس استاندارد چاپ  . TCP/IPسرويس چاپ  •
 که بر ي کامپيوترهائ يسرويس فوق ، امکان ارسال چاپ را برا.  نمايديارائه م

 ي چاپگر ها   نصب شده باشد، به٢٠٠٠ بجز ويندوز ي عاملي آنان سيستم هايرو
  . نمايدي ، فراهم م٢٠٠٠ بر ويندوز يمتصل شده به يک کامپيوتر مبتن

 سرويس ي ، نرم افزارهاIIS برنامه   ).IIS( اينترنت ي اطالعاتيسرويس ها •
 بر ي و ارسال فايل مبتن  ي نظير وب، اخبار، پست الکترونيکي متعدد  دهنده
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TCP/IP  دهدي را در اختيار قرار م  .IISي که از نسخه هاي، در سيستم هائ 
Server گرددي نمايند، بصورت پيش فرض نصب مي استفاده م٢٠٠٠ ويندوز  .
 وجود ندارد، اقدام به يکرد اين برنامه نياز گردد در صورتيکه به عمليپيشنهاد م

  . سيستم نمودي آن از رو  )Uninstall(حذف 
  مثال 
 بمنظور اطمينان از صحت عملکرد پروتکل Ping  استفاده از برنامه:  هدف - ١مثال 

TCP/IP  
  . بعنوان يک کاربر مجاز ، به شبکه وارد شويد: مرحله يک 
 | Start | Programs    را از مسيرCommand Promptگزينه  :  مرحله دو

Accessories انتخاب نمائيد .     
  .  را در پنجره مربوطه تايپ نمائيد١٢٧,٠,٠,١ Ping دستور  :مرحله سه 

  :  بايست نشان داده شودي پس از انجام مراحل فوق ، نتايج زير م :نتايج
 دريافت و يعات ارسال و چهار بسته اطالي بايست چهار بسته اطالعاتيم: نتيجه يک 

 TCP/IPدر غير اينصورت در رابطه با نصب . گم نگردد يهيچگونه بسته اطالعات
  .  وجود دارديمشکالت

 ارسال و دريافت گردد، نشاندهنده يدر صورتيکه چهار بسته اطالعات :   نتيجه دو
 .  استTCP/IPصحت عملکرد و نصب پروتکل 

 Ping برنامه   ينتايج حاصل از اجرا

C:\>ping 127.0.0.1 
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of 

data: 
 

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 
time<10ms TTL=128 

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 
time<10ms TTL=128 

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 
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time<10ms TTL=128 
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 

time<10ms TTL=128 
 

Ping statistics for 127.0.0.1: 
Packets: Sent = 4, Received = 4, 

Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in 

milli-seconds: 
Minimum = 0ms, Maximum = 

0ms, Average = 0ms 
 بمنظور صحت عملکرد Hostname و   Ping   ياستفاده از برنامه ها:  هدف  - ٢مثال 

TCP/IP   
  . بعنوان يک کاربر مجاز ، به شبکه وارد شويد: مرحله يک  •
 | Start | Programs    را از مسيرCommand Promptگزينه  :   مرحله دو •

Accessories انتخاب نمائيد  .  
  .  را تايپ نمائيدhostname، دستور در پنجره مربوطه : مرحله سه  •
 را   Ping  Computer_Name در پنجره مربوطه ، دستور   :مرحله چهارم  •

 hostname فرمان ينام کامپيوتر ، مقدار برگردانده شده در اثر اجرا. تايپ نمائيد 
  . است

  :  بايست نشان داده شوديپس از انجام مراحل فوق ، نتايج زير م : نتايج
 مربوط به ي نام اختصاصيدر اين رابطه هر کامپيوتر دارا(نام کامپيوتر : نتيجه يک  •

    ) خود خواهد بود
 مربوط IP آدرس يدر اين رابطه هر کامپيوتر دارا(  کامپيوتر IPآدرس  :   نتيجه دو •

  ) به خود خواهد بود
 مشخص نمودن نام کامپيوتر: مرحله اول 

C:\> hostname  
Srco 
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 بهمراه نام Pingفاده از دستور است: مرحله دوم 
 کامپيوتر

C:> Ping  Srco  
Pinging  Srco.Test.com  [ 10.10.1.1] 

 with 32 bytes of data: 
 

Reply from 10.10.1.1: bytes=32 
time<10ms TTL=128 

Reply from 10.10.1.1: bytes=32 
time<10ms TTL=128 

Reply from 10.10.1.1: bytes=32 
time<10ms TTL=128 

Reply from 10.10.1.1: bytes=32 
time<10ms TTL=128 

 
Ping statistics for 10.10.1.1: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost 
= 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in 
milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, 
Average = 0ms 
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   ) چهارمقسمت  (  TCP/IP            مفاهيم اوليه پروتکل         
 

  : آنچه تاکنون گفته شده است
   آن ي بهمراه اليه هاTCP/IP پروتکل   يمعرف :   اولقسمت
   TCP/IP    موجود دري پروتکل هايبررس :     دومقسمت
   TCP/IP در رابطه با پروتکل ي کمکي برنامه ها و ابزارهايبررس :    سومقسمت

ماحصل فرآيند . ، خواهيم پرداخت Name Resoulation ي بررس   بهقسمتدر اين   
که عمليات با ــدر صورتي( نام است   شده به يک   )map( مپ   IPفوق، يافتن آدرس 
 IP بايست به آدرس معادل ي ، مUser-friendly ي اساميتمام). موفقيت انجام گردد

    ،TCP/IP بر ي در يک شبکه مبتني متقاضيمربوطه مپ تا زمينه ارتباط بين دستگاهها
  . فراهم گردد

     ي آنان، شناسائIP مبداء و مقصد را از طريق آدرس ي کامپيوترهاTCP/IPپروتکل 
، نسبت به ي بخاطرسپردن و استفاده از اسامي برا يکاربران، تمايل بيشتر.  نمايد يم

  نامييک کامپيوتر از انواع متفاوت يــــ آدرس دهيبرا.  را دارند   )IP يآدرس ها( اعداد

    ) user friendly names( ي ، بمنظور ذخيره ساز٢٠٠٠ويندوز .  گرددي، استفاده م 
با توجه به نوع  . گرددي استفاده مي متفاوتي معادل آنان، از رويکردها  IP و آدرس ياسام

 IP ي و آدرس هاياسامنام استفاده شده، از يک فايل ايستا و يا پويا بمنظور ذخيره نمودن 
، قادر به استفاده از FTP و IE از برنامه ها نظير ي برخ . گردديمپ شده به آنان استفاده م

زمانيکه از نام . باشند ي با مقصد مورد نظر م  ارتباطي برقراري برا  نام    و ياIPآدرس 
    با نامييند، از فرآTCP/IP گردد، قبل از آغاز يک ارتباط از طريق پروتکل ياستفاده م
Name Resolution استفاده تا آدرس IP  در .  کامپيوتر مورد نظر، مشخص گردد

ارتباط بالفاصله  ،) نام  در مقابل مشخص شدن( ، مشخص شده باشد IPصورتيکه آدرس 
 .برقرارخواهد شد
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  انواع نام
 يو اسام) Host( ميزبان ياسام: وجود دارد   user friendly  دو نوع نام

NetBIOS. است که به يک آدرس ي ، نام نام ميزبان IPتا آن    کامپيوترنسبت داده شده 
 ٢٥٥ حداکثر ي تواند داراينام ميزبان، م.  مشخص نمايدTCP/IPرا بعنوان يک ميزبان 

 ميزبان ياسام. باشد ) hyphens  ، نقطه وي عددي، کاراکترهايحروف الفبائ( کاراکتر 
، دو نمونه   Domain names  و) Alias(نام مستعار . ند باشي مي اشکال متفاوتيدارا

 IP خاص و مرتبط شده به يک آدرس ينام مستعار، نام  . باشنديمتداول در اين زمينه م
  اينترنت ي ، بمنظور استفاده بر روDomain name    يک  ). Tehran: نظير . (است

  نمايدي و از نقطه بعنوان يک جداکننده استفاده ميسازمانده

 )   Tehran.Citys.com" مثال (

 بمنظور مشخص    است که از آني ، يک نام شانزده کاراکترNetBIOSنام     
  NetBIOSازيک نام . گردديم  شبکه استفادهي برروNetBIOSمنبع  يک نمودن

  . از کامپيوترها، استفاده ميگردديبمنظور مشخص نمودن يک و يا مجموعه ا  
 بمنظور مشخص ي نام و از کاراکتر نهائيزده حرف اول آن برا از پان  "در اين راستا، صرفا 

 ي نمونه ا  . گرددي نمايد، استفاده مي که به يک کامپيوتر اشاره مينمودن منبع و يا سرويس
 File and Print Sharing for Microsoft ، عنصر NetBIOSاز يک منبع 

Networks   يکه کامپيوتر فعاليت خود زمان.  است ٢٠٠٠ بر ويندوز ي مبتني در شبکه ها
       )ثبت( را ريجسترNetBIOS نمايد ، عنصر فوق، يک نام منحصر بفرد يرا آغاز م

 است که بيانگر عنصر ثبت کننده ينام ثبت شده شامل نام کامپيوتر و کاراکتر.  نمايديم
 مشخص نمودن ي در نظر گرفتن نام کامپيوتر از حداکثر پانزده حرف و برايبرا( است 

 ، نام ٢٠٠٠درويندوز ).  گردديعنصر ثبت کننده نام، از يک حرف ديگر استفاده م
NetBIOSبه اين ي ، خود نياز٢٠٠٠ويندوز .  تواند حداکثر پانزده کاراکتر باشدي ، م 

 NetBIOS ي ويندوز نيازمند استفاده از اسامي قبلي نداشته و نسخه هاينوع اسام
 .، دارنديا شبکه يبمنظور حمايت از قابليت ها
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Static IP mapping  
 ارتباط با يک کامپيوتر مقصد ، مشخص يزمانيکه کاربران يک نام را بمنظور برقرار

 تحقق انتقال ي براIPهمچنان نيازمند يک آدرس    TCP/IP نمايند ، پروتکل يم
.  ، مپ گرددIP نام کامپيوتر به يک آدرس   در اين راستا الزم است که. اطالعات است 

در .  گرددي، در يک جدول ايستا و يا پويا ذخيره م )mapping( صل عمليات فوق ماح
   ي از فايل هاي استفاده گردد، نتايج مورد نظر در يک  صورتيکه از يک جدول ايستا

Hosts و يا Lmhostsمهمترين ).  باشندي مي فوق، متنيفايل ها (  گردندي ذخيره م
       نمودن آن با توجه به ماهيت فايليان سفارشمزيت استفاده از يک جدول ايستا ، امک

در اين راستا هر . آن است)  هر کامپيوتري بر رو   ذخيره   (يو محل ذخيره ساز ) يمتن( 
، به هر ميزان ي دستيابي با فرکانس باالي به منابعي دستيابي برا  توانندييک از کاربران م

 از ي جداول ايستا، يکي بهنگام ساز.در جدول فوق ثبت نمايند   entryکه ضرورت دارد، 
 مپ شده، زياد   IP ي در اين زمينه بوده و در موارديکه تعداد آدرس هاي اصليچالش ها

 جداول ايستا مسائل خاص خود را يتغيير يابند، بهنگام ساز"  فوق متناوبايو آدرس ها
  . خواهد داشت

 ي مپ شده به اسامIP ي و شامل آدرس هايفايل فوق، يک فايل متن .  Hosts  فايل
     : زير استي هاي ويژگي دارا فايل فوق،. ميزبان است 

در اين حالت، . نسبت داد ي مشابهIP آدرس   توان چندين نام ميزبان را بهيم •
 از طريق نام   ١٢٧,٩١,٤٥,١٢١ : IPامکان مراجعه به يک سرويس دهنده در آدرس 

.  وجود خواهد داشتTehran و يا نام مستعار Tehran.Citys.Com  حوزه
 توانند بمنظور مراجعه به سرويس دهنده از نام مستعار يدر اين راستا، کاربران م

Tehran در مقابل نام Domainاستفاده نمايند ، .  
 نسبت به حروف بزرگ و    در فايل فوق، با توجه به نوع پالت فرم،Entryهر  •

 NT و يا ٢٠٠٠يندوز  که ويدر رابطه با کامپيوترهائ. حساس خواهد بود  کوچک
     . آنها نصب شده است، حساسيت فوق، وجود نخواهد داشتيبر رو
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 مپ شده به نام IP وشامل آدرس ييک فايل متن فايل فوق،.    LmHostsفايل 
NetBIOSاز فايل يبخش.  است Lmhosts در ابتدا وارد حافظه شده و به آن 

  .  گويندي مNetBIOS name Cache" اصطالحا
Dynamic IP mapping  

 ي، بهنگام ساز) مپ شدهIP يمسئول ذخيره ساز(مهمترين مزيت جداول پويا 
:  نماينديدر اين راستا، جداول پويا از دو سرويس استفاده م .اتوماتيک آنان است

DNS(Domain Name System ( وWINS(Windows Internet Neame 

Service .( سرويس دهندهDNS و WINSيرا نظير فايل ها ي عمليات مشابه ا 
Hosts و Lmhosts ي دستيبدون نياز به پيکربند(  انجام خواهند داد.(   

  
DNS)Domain Name System(   
DNSبر ي مبتنيشبکه ها.  کامپيوترها و منابع شبکه است ي بمنظور نامگذاري ، روش 

TCP/IPي اسامي ، از بانک اطالعات DNSز ، بمنظور يافتن کامپيوترها و سرويس ها ا
زمانيکه .  نمايندي، استفاده مDomain names مربوط به User friendly يطريق اسام

    نمايد، سرويس دهندهيم) مشخص (  وارد ي را در برنامه اDomain نام يک يکاربر
DNS   نام مورد نظر را به ،IP ،مربوطه map يساختار سيستم نامگذار. خواهد کرد 
DNS،   در  دين ترتيب امکان استفاده از سيستم فوق، است، بي بصورت سلسله مراتب

 يبا استفاده از يک سيستم سلسله مراتب.  نظير اينترنت وجود خواهد شدي بزرگيشبکه ها
 مربوطه IP و معادل Domain ي اسام   کهي، کامپيوترهائ Domain يبمنظور ايجاد اسام

.  باشندي م ط به خودناحيه مربو"  صرفاي الزم براmapping ي نمايند، دارايرا ذخيره م
پردازش "  ، ناميده شده و صرفاDNS، سرويس دهنده "اين نوع از کامپيوترها اصطالحا

.  باشد را انجام خواهند دادي آنان مي که در ميدان عملياتي کامپيوترهائي الزم برايها
 بر ي مبتنDNS در ناحيه مربوطه تغيير نمايد، سرويس دهندگان mappingزمانيکه 
  .  را انجام خواهند دادي ، بصورت اتوماتيک عمليات بهنگام ساز٢٠٠٠ويندوز 
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WINS(Windows Internet Name Service(    
WINSت ـــ ثبي را براي توزيعياتــــک اطالعـ ، يک بانmapping  يامــ اسي پويا 

NetBIOSنمايدي استفاده شده در شبکه، ارائه م  .WINSي، اسام NetBIOSه ـ را ب
 در طول   NetBIOS يامــ مپ و اين امکان را فراهم خواهد آورد که اسIP يآدرس ها

  . روترها، قابل استفاده باشند
  

Name Resoulation ٢٠٠٠ در ويندوز   
Name Resoulationو يا به    است که بر اساس آن مشکل يک نام برطرفي ، فرآيند 

 نمايد، يرنامه، وارد م يک نام را در يک بيزمانيکه کاربر.  گرددي مپ مIPيک آدرس 
برنامه .  استNetBIOS نمايد که نام فوق يک ميزبان و يا يک نام يبرنامه مشخص م

 نمايند ي ، استفاده مhost name resolution، از فرآيند ٢٠٠٠ در ويندوز ي فعليها
 و يا ويندوز NT که مختص ويندوز ي تر نظير برنامه هائي قديمي از برنامه هاي برخيول

در صورتيکه .  نمايندي استفاده مNetBIOS ي شده اند، همچنان از اسامي طراح٩٨ , ٩٥
 ارتباط با مقصد ي قادر به برقرار  ي متقاض  فرآيند فوق ، با موفقيت همراه نگردد، برنامه

 name نمائيد، ي استفاده مIPدر صورتيکه از يک آدرس . مورد نظر خود نخواهد بود

resolution  نياز نخواهد بود  .  
   Host name Resolutionفرآيند 
    و يا بکمکHost، با استفاده از فايل ) Host Names( ميزبان ياسام   IP  آدرس

فرآيند فوق ، بصورت زير انجام خواهد . ، مشخص خواهد شد  DNSسرويس دهنده 
  . شد

        ، وارد   B نام کامپيوتر ميزبان    بهمراه  FTP را نظير ي دستورAکامپيوتر  •
  .  نمايديم

 مطابقت ي نمايد که آيا نام مشخص شده با نام ميزبان محلي مي ، بررسAکامپيوتر  •
  . نمايديم
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 ، A مطابقت ننمايد، کامپيوتر يدر صورتيکه نام مشخص شده با نام ميزبان محل •
 ، B از کامپيوتر ميزبان ي بمنظور آگاه   )Hosts File(فايل ميزبانان خود را 

 مپ شده IPصورتيکه نام کامپيوتر ميزبان پيدا گردد، آدرس در .  نمايديجستجو م
 ، زمينه ارتباط با IP آدرس   پس از مشخص شدن. به آن، برگردانده خواهد شد 

     .کامپيوتر مورد نظر فراهم خواهد شد
 ي براquery را پيدا ننمايد، در ادامه يک B ، نام ميزبان کامپيوتر Aاگر کامپيوتر  •

در صورتيکه نام ميزبان پيدا گردد، آدرس .  گردديسال م ارDNSسرويس دهنده 
IP  پس از مشخص شدن آدرس   . نسبت داده شده به آن مشخص خواهد شد IP 

     .، زمينه ارتباط با کامپيوتر مورد نظر فراهم خواهد شد
 پيدا نگردد، ويندوز DNSدرصورتيکه نام کامپيوتر ميزبان در سرويس دهنده  •

٢٠٠٠ ، Cache  يبه اسام مربوط NetBIOSاين امر بدين . نمايد ي مي را بررس
 ، host nameبمنزله   NetBIOS name      ، با٢٠٠٠علت است که ويندوز 

  .  نمايديرفتار م
 ي براquery شامل نام ميزبان مورد نظر نباشد، يک    فوق ،Cacheدر صورتيکه  •

  .  گرددي ارسال مWINSسرويس دهنده 
 قادر به حل مشکل نام نباشد، يک پيام WINSدر صورتيکه سرويس دهنده  •

Broadcast   گرددي شبکه ارسال ميبر رو .  
 بمنظور نام Lmhosts به پيام منتشر شده پاسخ ندهد، فايل يدر صورتيکه ميزبان •

 . خواهد شدي، بررس) NetBIOS( ميزبان

  
   NetBIOS  Name Resolutionفرآيند   

 TCP/IP بر ي يک شبکه مبتنيو بر ر  NetBIOS يبصورت پيش فرض ، اسام  
 TCP/IP بر ي مبتني در شبکه ها  ارتباطي، امکان برقرار٢٠٠٠ويندوز . کار نخواهند کرد

.  نمايدي ، فراهم مNetBT ، از طريق پروتکل NetBIOS سرويس گيرندگان يرا برا
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NetBTکلمات    ، از NetBIOS over TCP/IPپروتکل فوق، .  اقتباس شده است
 و از TCP/IP ، توسط   NetBIOS بر ي مبتني برنامه هاي ارتباط را برايرامکان برقرا

درصورتيکه سرويس .  نمايدي، فراهم مIP به يک آدرس NetBIOS ترجمه نام  طريق
   NetBIOS Name  باشد، فرآيند    شده ي استفاده، پيکربندي براWINSدهنده 

Resolution ،   بصورت زير خواهد بود  :  
، B کامپيوتر NetBIOS نام    را بهمراهNet use نظير ي دستور ،Aکامپيوتر  •

  . نمايدي م  وارد
 ي اسام Cache که آيا نام مشخص شده در    نمايدي مي ، بررسAکامپيوتر  •

NetBIOS  موجود است ، .  
 سرويس دهنده   ي را برا  query يک Aدر صورتيکه نام موجود نباشد ، کامپيوتر  •

WINSداردي ارسال م  .  
 از A قادر به يافتن نام نباشد، کامپيوتر WINSرتيکه سرويس دهنده در صو •

Broadcastنمايدي در شبکه، استفاده م  .  
 ، فايل A ، قادر به حل مشکل نام نگردد، کامپيوتر Broadcast   در صورتيکه •

Lmhostsنمايدي مي را بررس .  
  قادر به حل مشکل نام نگردند،  فوق،NetBIOS يدر صورتيکه روش ها •

  . نمايدي مي را بررسHosts ، فايل   Aکامپيوتر 
    ارسالDNS يک سرويس دهنده ي براquery ، يک Aدر نهايت ، کامپيوتر  •

  .  نمايديم
 . انتقال اطالعات خواهيم پرداخت   نحوهيپنجم به بررس قسمت در 
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  )  پنجمقسمت  (   TCP/IP                      مفاهيم اوليه پروتکل 
 

  :  تاکنون گفته شده است آنچه
   آن ي بهمراه اليه هاTCP/IP پروتکل  يمعرف :    اولقسمت 
   TCP/IP    موجود دري پروتکل هايبررس :      دومقسمت 

   TCP/IP در رابطه با پروتکل ي کمکي برنامه ها و ابزارهايبررس :    سومقسمت
     Name Resoulation يبررس:  چهارمقسمت
  . نحوه فرآيند انتقال اطالعات خواهيم پرداخت ي به بررسقسمتدر اين 

TCP/IPبا نام ي کوچکتري آنها را به بخش ها   شبکهي ، بمنظور ارسال داده بر رو 
Packets ) بر اساس ي اطالعاتياز بسته ها.  نمايدي، تقسيم م )ي اطالعاتيبسته ها ،
 يم داده به بسته هاتقسي.  گرددي ياد مي متفاوتي مرتبط با آنان با واژه هايپروتکل ها

 از اطالعات در شبکه، مدت يارسال حجم باالئ.  استي و ضروري حيات  ي امرياطالعات
در زمانيکه .  گرددي م   طول خواهد کشيد و همين امر، باعث کند شدن شبکه  يزمان زياد
 موجود در شبکه ي گردد، ساير کامپيوترهاي از اطالعات در شبکه جابجا ميحجم باالئ
، اگر در فرآيند انتقال اطالعات يدر چنين حالت. ارسال اطالعات نخواهند بودقادر به 

در مقابل، اگر بسته . ارسال شوند"  اطالعات مجدداي بايست تمامي بروز نمايد، مياشکال
 شبکه ارسال گردند، انتقال آنها بسرعت انجام و محيط ي کوچک بر روي اطالعاتيها

 در صورتيکه هر يک از بسته يدر چنين حالت. اهد شد ، اشغال نخويانتقال به مدت زياد
   که با مشکل مواجه  ي بسته اطالعات  " با مشکل مواجه شوند، صرفاي اطالعاتيها

  ). در مقابل ارسال تمام اطالعات . (  گردديارسال م" شده است ، مجددا
   گرددي به اليه اينترفيس شبکه ارسال ميزمانيکه يک بسته اطالعات

) Network interface layer(  به آن فريم ، )frame(   فريم ، از بخش  . گويندي م 
 در جريان انتقال اطالعات در اليه    عملکرد خاص خودي هر يک دارا  کهي متفاوت يها

  .  باشند، تشکيل شده استياينترفيس شبکه م
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  داده درون بستهيسازمانده( است يعددــفرآيند ارسال اطالعات، شامل مراحل مت  
 که شکل ي بگونه ا  بهم بستن آنان در کامپيوتر مقصد  و   در کامپيوتر مبداءي اطالعاتيها

 ي موثر در کامپيوترهاي نقشي، دارا TCP/IPهر اليه از پروتکل ). ايجاد گردد" اوليه مجددا
  .مبداء و مقصد است

   ) Packets ( ي اطالعاتيواژگان بسته ها
 نام ي متفاوتيبا اسام ) packet ( يته اطالعات از بسTCP/IP يدر هر يک از اليه ها

 از يک اليه به اليه ديگر در پروتکل يهمزمان با حرکت يک بسته اطالعات.  شود يبرده م
TCP/IPخود را به آن اضافه ي مربوطه ، اطالعات اختصاصي ، هر يک از پروتکل ها 

  ديگر، ياد ي فني با اسام بهمراه اطالعات اضافه شده به آن،ياز بسته اطالعات.  نماينديم
   datagram، )پيام  ( message، )سگمنت  ( Segment : ياين اسام.  گردديم

     . باشندي، م)فريم  ( frameو ) ديتاگرام ( 
 TCP بوده و شامل يک   TCPسگمنت واحد انتقال اطالعات در  . سگمنت •

header است که توسط Application dataشده استي ، همراه  .  
 نظير ي پيام ، واحد انتقال اطالعات در پروتکل هائ  .پيام •

ICMP,UDP,IGMP . وARPپيام شامل يک .  استProtocol header 
  .  شده استي ، همراهprotocol data  و يا Applicationبوده که توسط 

ديتاگرام شامل .  استIPديتاگرام، واحد انتقال اطالعات در سطح اليه  . ديتاگرام •
  .  شده است ي ، همراهtransport است که توسط اليه IP headerيک 

 شامل   فريم. فريم، واحد انتقال اطالعات در سطح اليه اينترفيس شبکه است. فريم •
 به آن اضافه شده است که توسط داده network است که در اليه headerيک 
  .  شده است ي ، همراهIPاليه 

   اجزاء يک فريم
شامل سه )  در سطح اليه شبکهيک بسته اطالعات يي براياصطالح(يک فريم   

  . استtrailer و header , data: يبخش اساس
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Header  .باشدياطالعات موجود در اين بخش شامل موارد زير م  :  

    ي بر ارسال يک بسته اطالعاتي مبن يک سيگنال هشداردهنده •
  آدرس مبداء  •
  آدرس مقصد  •

Data . اين . ردـــ گيي ارسال شده توسط برنامه ، قرار ميدر اين بخش، اطالعات واقع
 به محدوديت اندازه يبستگ  (   استي متفاوتي اندازه هاي دارا  يبخش از بسته اطالعات

که ها از نيم کيلو بايت تا چهار  ، در اکثر شبDataبخش ). تنظيم شده توسط شبکه دارد
معادل يک و "  اترنت ، اندازه داده تقريبايدر شبکه ها.  تواند شامل شوديکيلو بايت را م

، بيش از چهار کيلو    اوليهي اينکه اکثر تنظيمات داده ها  با توجه به. نيم کيلو بايت است
   "ياتــ اطالعيسته هاب"  با نام ي کوچکتري بايست داده به بخش هايم  باشند،يبايت م

  ) packet (ي اطالعاتيدر زمان انتقال يک فايل با ظرفيت باال، بسته ها. ، تقسيم گردد 
  .  در طول شبکه منتقل خواهند شديزياد

Trailer.   محتوياتtrailer ارتباط مستقيم به پروتکل استفاده شده در اليه اينترفيس ، 
 خطاء بوده که ي بمنظور بررسيخششامل ب"  ، معموالtrailer. شبکه دارد

CRC(Cyclical redundancy check(شودي، ناميده م .CRCاست که ي، عدد 
.  گرددي م ، توليد)فرستنده(  در مبداء ي بسته اطالعتي بر رويتوسط يک محاسبه رياض

. محاسبه مربوطه انجام خواهد شد"  رسد، مجدداي به مقصد خود ميزمانيکه بسته اطالعات
 يبدست آمده، يکسان باشد، نشاندهنده صحت ارسال يک بسته اطالعات تيکه نتايجدر صور

در صورتيکه ماحصل محاسبه در مقصد با نتيجه محاسبه شده در مبداء، . خواهد بود 
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در . مغايرت داشته باشد، بدين مفهوم خواهد بود که داده در زمان انتقال، تغيير نموده است
  .داده را ارسال خواهد کرد"  مجددا، کامپيوتز مبداء،يچنين حالت

   
   )از کامپيوتر مبداء تا کامپيوتر مقصد ( جريان انتقال اطالعات 

 متعدد ي کامپيوتر ديگر از بين اليه هاي ارسال شده از يک کامپيوتر براي اطالعاتيبسته ها
 به يک اليه، يبموازات رسيدن يک بسته اطالعات.  عبور خواهند کرد TCP/IPپروتکل 

اطالعات اضافه .  را به آن اضافه خواهند کردي موجود در آن، اطالعات خاصيپروتکل ها
    خطاء بودهي بررس  در رابطه باي توسط هر پروتکل، شامل اطالعات )ضميمه شده ( شده 
 صحت ارسال ي بمنظور بررس ،Checksumاز .  شودي، ناميده مChecksumکه 

      روتکل مربوطه، در پروتکل مقصد استفاده توسط پheaderاطالعات اضافه شده در 
)  کم و کاست در اختيار پروتکل مقصد قرار بگيرندي بايست بياطالعات م( گردد يم
.  نمايدي مي، صحت انتقال يک بسته را بطور کامل بررسCRC   فراموش نکنيم که.

 اليه يهااطالعات اضافه شده توسط پروتکل ها در هر اليه، بعنوان داده توسط پروتکل 
 رسد، ي به مقصد مورد نظر ميزمانيکه بسته اطالعات. ، کپسوله خواهند شد)پايين(زيرين 

 بعنوان ي بسته اطالعات  ي را برداشته و با باقheaderيک بخش از ) منتاظر ( اليه مربوطه 
 موجود در اليه ي در ادامه بسمت پروتکل هايبسته اطالعات. داده برخورد خواهد کرد

در ادامه عملکرد هر يک از . رسال و دراختيار پروتکل مربوطه قرار خواهد گرفتباالتر ا
 و اين موضوع را از زاويه کامپيوتر مبداء و ياليه ها را در فرآيند انتقال اطالعات بررس

  .مقصد دنبال خواهيم نمود
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   Applicationاليه 
، FTPيک برنامه نظير .  گرددي آغاز مapplicationفرآيند انتقال اطالعات از اليه 

 که يآماده نمودن داده به فرمت(  نمايدي اوليه ميپردازش را در کامپيوتر مبداء مقدار ده
کامپيوتر مبداء، برنامه موجود در ). آن باشد  برنامه در کامپيوتر مقصد، قادر به تشخيص

  .  فرآيند را برعهده خواهد داشتيکنترل تمام
   Transportاليه 

اين اليه شامل پروتکل .  گرددي منتقل مtransport ، داده به اليه Applicationاز اليه 
     نمايديرا مشخص م" حمل"برنامه مورد نظر نوع پروتکل .  استUDP و TCP يها
)TCP يا UDP .(  در هر دو حالتChecksumي برا TCP و UDP اضافه خواهد 

  . شد
  : ، انتخاب گرددTCPدر صورتيکه پروتکل 

به هر سگمنت منتقل شده ، اضافه  ) Sequence number ( ييک دنباله عدد   •
  . خواهد شد

، به "  گرا-اتصال"  يک ارتباط ي براAcknowledgment    به  اطالعات مربوط •
  .  شوديهر سگمنت اضافه م

  .  مبداء و مقصد ، اضافه خواهد شدي در رابطه با برنامه هاTCPت شماره پور •
  :  ، انتخاب گرددUDPدر صورتيکه پروتکل 

  .  مبداء و مقصد ، اضافه خواهد شدي در رابطه با برنامه هاUDPشماره پورت  •
   اليه اينترنت

" نترنت اي" در اختيار اليه ياضافه گرديد ، بسته اطالعات" حمل "پس از اينکه اطالعات 
  : گرددي اضافه م headerدر اين اليه، اطالعات زير به .  شوديقرار داده م

   مبداء IPآدرس  •
   مقصد IPآدرس  •
  " حمل "نوع پروتکل  •
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   checksumمقدار  •
  ) TTL)Time to Liveاطالعات  •

 مقصد به IP ي بر طرف نمودن آدرس ها  عالوه بر اطالعات فوق، اليه اينترنت مسئوليت
 ، مسئول انجام عمليات فوق، ARPپروتکل .  را نيز بر عهده دارد  MACيک آدرس 

 در  ي اضافه و در ادامه بسته اطالعاتي بسته اطالعاتheader به MACآدرس . است 
  .  شودي، قرار داده م"اينترفيس شبکه " اختيار اليه 

   "اينترفيس شبکه "اليه 
 ، اطالعات زير را به آن اضافه IP از اليه ياليه فوق، پس از دريافت يک بسته اطالعات

  :خواهد کرد
را " فريم " يک ي از بايت ها است که ابتدايدنباله ا) . مقدمه  ( Preambleيک  •

  .  نمايد يمشخص م
 فريم اضافه و از آن ي است که به انتهاي ماحصل يک محاسبه رياض   .CRCيک  •

  .  گرددي ارسال فريم، استفاده م بمنظور صحت
 بر   طالعات مورد نظر به فريم ها در اليه اينترفيس شبکه، در ادامه فريم هاپس ازافزودن ا

  .  شبکه ارسال خواهند شديرو
   عمليات در کامپيوتر مقصد

 را حذف Preamble رسند، اليه اينترفيس شبکه ، يزمانيکه فريم ها به کامپيوتر مقصد م
ر بدست آمده با مقدار در صورتيکه مقدا.  نمايديمحاسبه م"  را مجدداCRCو مقدار 

    فريم،ي مقصد، موجود بر روMACمحاسبه شده در مبداء، يکسان باشد در ادامه آدرس 
 و يا آدرس   Broadcast ، يک آدرس MACدر صورتيکه آدرس .  گرددي ميبررس

MAC در . ، ارسال خواهد شد"اينترنت " با کامپيوتر مقصد مطابقت نمايد، فريم به اليه
 محاسبه و Checksum" ، مجدداIPدر اليه .  شوديريم ناديده گرفته مغير اينصورت ف

 يبا مقدار محاسبه شده قبل از انتقال، مقايسه تا اين اطمينان حاصل گردد که بسته اطالعات
، " حمل" را در اختيار پروتکلي بسته اطالعاتIPدر ادامه،. در طول مسير تغيير ننموده است
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" حمل " در رابطه با نوع پروتکل يبمنظور تصميم گير.  )UDP يا   TCP(  دهد يقرار م
 در صورتيکه   ،"حمل"در اليه .  گرددي استفاده مIP header، از اطالعات موجود در 

بر  ) sequence number(  ي دريافت شده باشد، دنباله عددTCP از يبسته اطالعات
پيوتر مبداء  کامTCP ي براacknowledgement و يک ي بررسي بسته اطالعاتيرو

    استفاده تاي موجود در بسته اطالعاتTCPدر ادامه از اطالعات پورت .  گردد يارسال م
  . ،ارسال گرددApplication برنامه مربوطه در اليه ي برايبسته اطالعات

دريافت نمايد، از اطالعات پورت " اينترنت" را از اليه ي بسته اطالعاتUDPدر صورتيکه   
UDPبرنامه مربوطه در اليه ي استفاده تا آن را برايه اطالعات موجود در بست 

Applicationبدون ارسال يک . (  ارسال نمايدacknowledgement   کامپيوتر يبرا 
  ).مبداء

 در ارتباط ي الزم و ضروري ، پردازش هاAppliactionپس از دريافت اطالعات توسط 
  .با آنها انجام خواهد شد
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DNS                                          
 

        DNS در يک ) ترجمه نام به آدرس (  کامپيوترها يمسئوليت حل مشکل اسام
به منظور شناخت .  را بر عهده داردWinsock يشبکه و مسائل مرتبط با برنامه ها

يگر  ، الزم است که سيستم فوق را با سيستم دDNS ي و اساسي از مفاهيم کليديبرخ
   ينامگذار

  . مقايسه نمائيم ) NetBIOS( مايکروسافتيدر شبکه ها
 ي براNetBIOS مايکروسافت از مدل ي شبکه هاي تمام٢٠٠٠قبل از عرضه ويندوز 

.  کردندي شبکه استفاده مي موجود بر روي ماشين ها و سرويس ها ينامگذار
NetBIOS به سفارش شرکت ١٩٨٣ در سال IBMل فوق در پروتک.  گرديدي طراح

در ادامه مجموعه . کردي وظيفه ميايفا" حمل "  در سطح اليه يابتدا بعنوان پروتکل
 نيز مطرح تا از Session بعنوان يک اينترفيس مربوط به اليه NetBIOSدستورات 

 مهمترين و رايج NetBEUI. اين طريق امکان ارتباط با ساير پروتکل ها نيز فراهم گردد
 کوچک ي شيکه هاي براNetBIOS.  شده در اين زمينه استيترين نسخه پياده ساز

 Broadcast Baseپروتکل فوق بصورت .  شده استي با يک سگمنت طراحيمحل
 توانند ساير سرويس گيرندگان موجود در ي مNetBIOSسرويس گيرندگان . است 

 از آدرس ي به منظور شناخت و آگاهBroadcast يشبکه را از طريق ارسال پيامها
شکل زير نحوه عملکرد پروتکل فوق در .  مقصد پيدا نمايندي کامپيوترهاي افزارسخت

کامپيوتر .  دهدي يک کامپيوتر را نشان مي از آدرس سخت افزارييک شبکه و آگاه
ds2000با نام ي قصد ارسال اطالعات به کامپيوتر Exeterيک پيام .  دارد   را

Broadcastيتمام. سگمنت ارسال خواهد شد موجود در ي کامپيوترهاي تمامي برا 
 پس Exeterکامپيوتر .  باشندي پيام مي موجود در سگمنت مکلف به بررسيکامپيوترها

  . نمايدي ارسال مds2000 کامپيوتر ي خود را براMACآدرس  از دريافت پيام،
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ترجمه  (ي برطرف مشکل اساميهمانگونه که اشاره گرديد استفاده از پروتکل فوق برا

 با ي محلي شبکه هايبرا" صرفا) ي و سخت افزارينام يک کامپيوتر به آدرس فيزيک
 اترنت با ماهيت ي بزرگ نظير شبکه هايابعاد کوچک توصيه شده و در شبکه ها

Broadcast Basedاز يدر ادامه به برخ.واجه خواهيم شد مي با مشکالت عديده ا 
  . اين مشکالت اشاره شده است

 ي موجود در شبکه ترافيک انتشار بسته هايبموازات افزايش تعداد کامپيوترها •
  .  بشدت افزايش خواهد يافتياطالعات

 الزم ي مکانيزمهايدارا) NetBEUIنظير  ( NetBIOS بر ي مبتنيپروتکل ها •
 مربوط به روتينگ در مشخصه فريم بسته يرالعمل ها روتينگ نبوده و دستويبرا
    . تعريف نشده استNetBIOS ي اطالعاتيها

 NetBIOS ي فراهم گردد که قابليت روتينگ به پيامهاي که امکانيدر صورت   •
 پروتکل ديگر با قابليت ي بر روNetBIOS نمودن Overlayنظير ( داده شود 

 را منتشر نخواهند NetBIOS يروتينگ ، روترها بصورت پيش فرض بسته ها
 از دو فاکتور مهم در ي يکNetBIOS بودن پروتکل BroadCastماهيت . کرد

فاکتور .  بزرگ استيدرشبکه ها"  پروتکل فوق خصوصايرابطه با محدوديت ها
 در يساختار نامگذار.  استي نحوه نامگذاريدوم ، ساختار در نظر گرفته شده برا

 . است) Flat(پروتکل فوق بصورت مسطح 
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Flat NetBios NameSpace  
   

 الزم NetBIOS مسطح در يبه منظور شناخت و درک ملموس مشکل نامگذار  
 يفرض کنيد هر شخص در دنيا دارا.  در اين زمينه ذکر گرددياست که در ابتدا مثال هائ

 يمائ اداره راهنيدر چنين وضعيت. از طريق همان نام شناخته گردد" يک نام بوده و صرفا
 يک شماره يهر راننده دارا.  نمايدي مي اقدام به صدور گواهينمامه رانندگيو رانندگ

 نظير سواالت ذيل مطرح گردد ي که از اداره فوق سواالتيدر صورت. سريال خواهد شد
  .  ميسر نخواهد شدي به آنها بسادگيپاسخگوئ" قطعا
   گواهينامه هستند؟يچند نفر با نام احمد دارا •
   گواهينامه هستند؟يبا نام رضا داراچند نفر  •

 را بخاطر تخلف متوقف ي راننده اي و رانندگي اگر افسر اداره راهنمائيدر چنين حال
نيز "  با نام احمد قباليراننده ا"  استعالم نمايد که آيا ينموده و از مرکز و بر اساس نام و

 پاسخ مثبت داده ي که از طرف مرکز به ويدر صورت" مرتکب تخلف شده است يا خير ؟
 نخواهد داشت که راننده در مقابل آن همان احمد يشود افسر مربوطه هيچگونه اطمينان

  . نيز تخلف داشته است" متخلف است که قبال
 است که مسئوليت آن ارائه نام ي حل مشکل فوق، ايجاد سيستمي از روش هاييک

 يدر چنين وضعيت. ا باشد افراد در سطح دنيي تمامي براي و غيرتکراريبصورت انحصار
 در برخورد با افراد متخلف دچار مشکل نشده و همواره ي و رانندگيافسر اداره راهنمائ

در .  بصورت منحصر بفرد استفاده شده استياين اطمينان وجود خواهد داشت که اسام
ن  را کنترل و اين اطميناي مسئله عدم تکرار اسامي چه افراد و يا سازمانهائيچنين سيستم

.  در سطح دنيا وجود نخواهد داشت؟ي بصورت تکراريرا بوجود خواهند آورند که اسام
 باشد که اين اطمينان را بوجود ي بايست بگونه اي ميبهرحال ساختار سيستم نامگذار
در عمل پياده .  قرار داده نشده استيدر اختيار ديگر" آورد که نام انتخاب شده قبال
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 بصورت يمثال فوق محدوديت نامگذار.ير ممکن است غي اينچنين سيستم هائيساز
  .  دهديمسطح را نشان م
 است که ي بصورت مسطح بوده و اين بدان معنNetBIOS بر اساس يسيستم نامگذار

 يدر صورت.  يک نام متمايز از ديگران باشدي بايست داراي شبکه ميهر کامپيوتر بر رو
 ي يکساني اسامي داراNetBIOS بر ي مبتني شبکه هايکه دو کامپيوتر موجود بر رو

نام ( چندين نمونه ي از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر که داراي ارساليباشند پيامها
 تواند باعث بروز مشکالت در شبکه و عدم رسيدن پيام يدر شبکه است، م) يتکرار

  .ارسال شده به مقصد درست خود باشد
  

  WinSock و NetBIOS ياينترفيس ها

       DNSسيستم فوق از يک مدل .  برطرف نموده استي مسائل فوق را بسادگ
قبل از پرداختن به نحوه عملکرد و .  استفاده کرده است ي نامگذاري برايسلسله مراتب

 ي برنامه ها به پروتکل هاي الزم است در ابتدا با نحوه دستيابDNSجزئيات سيستم 
  .  آشنا شويمTCP/IPنحوه ارتباط آنها با پروتکل " شبکه و خصوصا

 عامل مايکروسافت، با ي با سيستم هاي شبکه هائي با قابليت اجراء بر رويبرنامه ها
  . گردنندي مرتبط مTCP/IPاستفاده از دو روش متفاوت با پروتکل 

  ) WinSock( ويندوز ياينترفيس سوکت ها   •
   NetBIOSاينترفيس  •

 ي در شبکه هاي و ترجمه اسامي در نامگذاري از مسائل اساسي فوق يکياينترفيس ها
 نوشته شده که از اينترفيس يبرنامه ها. کشانندي را به چالش مTCP/IP بر يمبتن

NetBIOSارتباطات يبرا" نقطه آخر"  نمايند از نام کامپيوتر مقصد بعنوان ي استفاده م 
  الزم رايمراقبت ها"  صرفاNetBIOS ي برنامه هاي نمايند در چنين مواردياستفاده م

در .  انجام خواهند دادsessionدر خصوص نام کامپيوتر مقصد به منظور ايجاد يک 
 ي کامپيوترهاي از اساميهيچگونه آگاه) TCP/IP )IP,TCP يحاليکه پروتکل ها

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com



 207 

NetBIOSالزم را انجام نخواهند دادي موارد مراقبت هاي نداشته و در تمام  .  
 NetBIOS بکمک اينترفيس NetBIOS که از يبرنامه هائ( به منظور حل مشکل فوق

 NetBIOS over و يا netBT از اينترفيس)  مرتبط خواهند شدTCP/IPبا پروتکل 

TCP/IPبه يک منبع در شبکه از ي دستيابي برايزمانيکه درخواست.  نمايندي استفاده م 
     Application گردد و به اليه ي ارائه مNetBIOSطريق يک برنامه با اينترفيس 

در اين مرحله نام . با آن مرتبط خواهد شدNetBTد از طريق اينترفيس  رسيم
NetBIOS ترجمه و به يک IPزمانيکه نام .  تبديل خواهد شدNetBIOS کامپيوتر به 

 زيرين ي تواند اليه هاي گردد درخواست مربوطه مي ترجمه مييک آدرس فيزيک
ير نحوه انجام عمليات شکل ز.  تا وظايف محوله دنبال گرددي را طTCP/IPپروتکل 

  . دهديفوق را نشان م

  
  

  
    Winsockاينترفيس 

 گردنند، از اينترفيس ي نوشته مTCP/IP که براساس پروتکل ياغلب برنامه هائ     
Winsockاز نام کامپيوتر مقصد يوع برنامه ها نيازمند آگاهاين ن.  نمايندي استفاده م 

  باط ــجاد يک ارتـصد قادر به ايــ کامپيوتر مقIP از آدرس ي ارتباط نبوده و با آگاهيبرا
  . بود خواهند
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 ي مسائل و مشکالت بسيار ناچيزيدارا ) IP" خصوصا( کامپيوترها جهت کار با اعداد 
" قطعا.  مشکالت خاص خود است يرابطه دارا که انسان در اين يدر صورت. باشنديم

هر يک از .  خواهد بودي هر شخص کار مشکلي برايبخاطر سپردن اعداد بزرگ و طوالن
با تايپ آدرس مربوطه که "  مراجعه و صرفاي متعددي روز به وب سايت هايما ط

از امکانات سايت مربوطه بهره مند ) www.test.com(بصورت يک نام خاص است 
 سايت مربوطه بوده IP از آدرس ي اين نوع مالقات ها ما نيازمند آگاهيآيا ط. ديم گريم

    کامپيوترها بمراتب راحت تر از بخاطر سپردن اعداديايم؟ بهرحال بخاطر سپردن اسام
 از نام کامپيوتر و يا ي نيازمند آگاهWinsock ياز آنجائيکه برنامه ها. است) کد ( 

Host Nameي از روش فوق براي مسائل جانبيوان با رعايت تمام تي باشند مي نم   
) Host Name Resoulation(ياسام ترجمه فرآيند فوق را. استفاده کرديترجمه اسام

  .  گوينديم
  

     WinSock و NetBIOSموارد اختالف بين 
 بايست قبل از ايجاد ارتباط با يک کامپيوتر، نام ي مNetBIOS بر ي مبتنيبرنامه ها      

NetBIOS را به يک IPقبل از ايجاد ارتباط نام .(  ترجمه نمايندNetBIOS به IP 
 Host( توان از نام کامپيوتر ي مWinSock بر ي مبتنيدر برنامه ها.) تبديل خواهد شد

name ( در مقابلIPي شبکه هاي تمام٢٠٠٠قبل از عرضه ويندوز .  استفاده کرد 
 NetBIOS شدند از ي ميز پياده ساز عامل ويندوي که توسط سيستم هايکامپيوتر

.  گرديدي مي صرف ترجمه اساميبهمين دليل در گذشته زمان زياد.  کردندياستفاده م
  . نمايدي استفاده مDNS نداشته و در مقابل از سيستم NetBIOS به يويندوز وابستگ

  
DNS NameSpace   

 سيستم ي براي از يک ساختار سلسله مراتبDNSهمانگونه که اشاره گرديد       
  . نمايدي خود استفاده مينامگذار
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 ي توانند داراي بودن ساختار فوق، چندين کامپيوتر مي با توجه به ماهيت سلسله مراتب
 از عدم ارسال پيام ها وجود ي يک شبکه بوده و هيچگونه نگراني يکسان بر روياسام

.  استNetBIOS ي فوق درست نقطه مخالف سيستم نامگذاريويژگ. نخواهد داشت
   يدر مدل فوق قادر به انتخاب دو نام يکسان برا

  .  يک شبکه يکسان نخواهيم نبوديدو کامپيوتر موجود بر رو
” .“ ناميده شده و اغلب بصورت يک Root Domain با نام DNSباالترين سطح در 

 موجود در يبالفاصله پس از ريشه با اسام.  شودينشان داده م “” ي خاليو يا يک فضا
 , Com , .net .يدامنه ها. برخورد خواهيم کرد) Top Level(دامنه باالترين سطح 

.org , .eduکه تمايل به داشتن يک يسازمانهائ.  باشندي از اين نوع مي نمونه هائ 
 ي از اسامي بايست يک دامنه را که بعنوان عضوي اينترنت دارند، ميوب سايت بر رو

 سطح باال يهر يک از حوزه ها. خود اختيار نمايد ي باشد را براي مTop Levelحوزه 
 و com . در حوزهي اقتصاديسازمان ها" مثال.  باشندي مي خاصي کاربردهايدارا

شکل زير . خود را ثبت خواهند نمودdomain...  و edu. در حوزه يموسسات آموزش
  . دهدي را نشان مDNS يساختار سلسله مراتب

  
.  با يکديگر متفاوت باشدي بايست اسامي فوق ميدر هر سطح از ساختار سلسله مراتب

 را تعريف و يا دو حوزه net. و يا دو حوزه com. توان دو حوزه ينم" مثال
Microsoft.com در سطوح ي تکرارياستفاده از اسام. در سطح دوم را داشته باشيم 
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       www نام يمتفاوت مجاز بوده و بهمين دليل است که اغلب وب سايت ها دارا
  .  باشنديم

 باشند ي مDNS از سيستم ي تنها بخشهائSecond level و Top Level يحوزه ها
به منظور ريجستر نمودن دامنه .  مديريت و کنترل گردنندي بايست بصورت مرکزيکه م

 که مسئوليت ريجستر نمودن را برعهده ي بايست با سازمان و يا شرکتيود ممورد نظر خ
دارد ارتباط برقرار نموده و از آنها درخواست نمود که عمليات مربوط به ريجستر نمودن 

 ي مجوز الزم براي که دارايدر گذشته تنها سازمان. دامنه مورد نظر ما را انجام دهند
 NSI)Networkرا در اختيار داشت شرکت  سطح دوم يريجستر نمودن حوزه ها

Solutions Intcorporated (در اختيار شرکت فوق " امروزه امتياز فوق صرفا. بود
  .  نمايندي اقدام به ريجستر نمودن حوزه ها مي متعددينبوده و شرکت ها

  
    Hostمشخصات دامنه و اسم 

به منظور .  شودي گرفته م از يک دامنه در نظري بعنوان عضوDNSهر کامپيوتر در       
   الزم است در ابتدا با DNS بهمراه يشناخت و ضرورت استفاده از ساختار سلسله مراتب

FQDN آشنا شويم  .  
  

     )FQDN)Fully Qualified Domain Names يمعرف
با .  مشخص خواهد نمودDNS محل يک کامپيوتر خاص را در FQDNيک       

 محل کامپيوتر در دامنه مربوطه را مشخص و به آن يگ توان بسادي مFQDNاستفاده از 
و نام دامنه ) Host( است که در آن نام ماشين ي يک نام ترکيبFQDN.  نموديدستياب

 در حوزه سطح دوم TestCorp با نام ياگر شرکت" مثال. مربوطه قرار خواهد گرفت 
ه وب بر  که سرويس دهنديدر صورت) TestCorp.com(دامنه خود را ثبت نمايد 

 ناميد و کاربران با استفاده www توان آن را ي اجراء گردد مTestCorp.com يرو
  .  پيدا نمايندي به آن دستيابwww.testCorp.comاز 
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 ي مثال فوق نشاندهنده يک شناسه خدماتFQDN از نام wwwدقت داشته باشيد که 
يک نام . هد کرد مربوط به ماشين مربوطه را مشخص خواhostنام " نبوده و صرفا

FQDNتشکيل شده استي از دو عنصر اساس :  
•  Label   :  شامل نام حوزه و يا نام يکhostاست .    
• Dots     : متفاوت خواهد شدي بخش هاينقطه ها که باعت جداساز  .  
 ي تواند حداکثر داراي مlableهر .  توسط نقطه از يکديگر جدا خواهند شدlableهر 
 بر حسب بايت مشخص lableهر ) اندازه ( ته باشيد که طول دقت داش.  بايت باشد۶۳

 از ٢٠٠٠ در ويندوز DNS اين است که   علت. شده است نه بر حسب طول رشته
از آنان "  که قبالي اسکيبر خالف کاراکترها.  نمايدي استفاده مUTF-8 يکاراکترها
 بايت ٢٥٥داکثر  به اندازه حي طولي بايست داراي مFQDNبهرحال .  گرديدياستفاده م

  . باشد
    يک سازماني نام حوزه برايطراح
 بايست به نمونه ي يک سازمان، مي براDNS) مدل (  سيستم   يقبل از پياده ساز      

  :  پاسخ داديسواالت ذيل بدرست
    استفادهDNS خود از ي ارتباط اينترانتيآيا سازمان مربوطه در حال حاضر برا   •

   نمايد؟يم
   است؟ ي يک سايت اينترنتيبوطه داراآيا سازمان مر •
  است؟ ) ريجستر شده ( ثبت شده ) دامنه (  يک حوزهيآيا سازمان مربوطه دارا •
  ي منابع مربوطه موجود بر روي حوزه يکسان برايآيا سازمان مربوطه از اسام •

  نمايد؟ياينترانت استفاده م/ اينترنت  •
 

     ت و اينترانت منابع اينترنياستفاده از نام يکسان دامنه برا
 دامنه به منظور استفاده از منابع موجود ي نامگذاري يکسان براياستفاده از اسام      
 يتمام.  در مرحله اول بسيار قابل توجه و جذاب خواهد بودي و منابع اينترنتيداخل
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ماشين ها بعنوان عضو يک دامنه يکسان محسوب و کاربران نياز به بخاطر سپردن دامنه 
 باشد نخواهند ي و يا خارجياوت بر اساس نوع منبع که ممکن است داخل متفيها

 ي تواند باعث بروز برخي م  اين روشي فوق، بکارگيري به وجود مزايا  با توجه..داشت 
 غير ي از دستيابDNS يها) Zone(به منظور حفاظت از ناحيه . مشکالت نيز گردد

 سرويس دهنده ي بر رويمنابع داخل در رابطه با ي بايست هيچگونه اطالعاتيمجاز نم
DNSيک دامنه از دو ي بايست برايبنابراين م.  نمودي نگهدار Zone متفاوت استفاده 
 به ي ديگر مسئوليت پاسخگوئZone را دنبال و ي ها منابع داخلZone از ييک. نمود
حجم وظايف مديريت " عمليات فوق قطعا.  اينترنت قرار دارندي است که بر رويمنابع

  سايت را 
  . افزايش خواهد داد

  
      ي و خارجي منابع داخلي نام يکسان برايپياده ساز

 ي يکسان براي دامنه هاي بايست در زمان پياده سازي که مي ديگر از عملياتييک       
 بصورت ي نمودن منابع خارجMirror مورد توجه قرار دارد ي و خارجيمنابع داخل

 به منابع ي دستيابي نام انتخاب شده براTest.com که فرض نمائيد" مثال.  استيداخل
 سرويس ي دارايدرچنين وضعيت.است) اينترنت  ( يو منابع خارج) اينترانت ( يداخل

 به اطالعات ياينترانت باشيم که پرسنل سازمان از آن به منظور دستيابيدهنده وب برا 
 يدر اين مدل دارا . نمايندي سازمان استفاده مي و ساير اطالعات داخلياختصاص

 به منابع اينترنت مورد استفاده قرار ي خواهيم بود که به منظور دستيابيسرويس دهندگان
.  سرويس دهندگان استفاده نمائيمي يکسان براي خواهيم از اساميما م. خواهند گرفت

 صورت پذيرد مسئله به www.test.com ي برايدر مدل فوق اگر درخواست
در .  باشدي کاربران اينترنت قابل دستيابيد شد که قصد داريم برا ختم خواهيکامپيوتر

 و ي به اطالعات شخصي خواهيم کاربران اينترنت قادر به دستيابي ما نميچنين وضعيت
  .  سازمان باشنديداخل
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 است و ايجاد يک ي نمودن منابع اينترنت بصورت داخلMirrorجهت حل مشکل فوق 
zone در DNSزمانيکه .  خواهد بودي ضروريربران به منابع داخل کاي دستيابي برا

 را صادر نمائيد در ابتدا مسئله نام از طريق www.test.com درخواست يکاربر
.  مربوطه استي داخلzone برطرف خواهد شد که شامل DNS يسرويس دهنده داخل

 را داشته باشد www.test.com به ي که يک کاربر اينترنت قصد دستيابيزمان
 ي ارسال خواهدشد که در چنين حالتDNS به سرويس دهنده اينترنت ياست ودرخو

  .  برگردانده خواهد شدDNS ي سرويس دهنده خارجIPآدرس 

  
   

   نترانت اينترنت و ايي دامنه ها ي متفاوت براياستفاده از اسام
 جهت اتصال به ي به اينترنت متصل و يا در حال برنامه ريزي که سازمانيدر صورت      

 ي و اينترنتي به منابع اينترانتي دستيابي توان از دو نام متفاوت براياينترنت است م
در مدل فوق .  مدل فوق بمراتب از مدل قبل ساده تر استيپياده ساز. استفاده نمود

 ي هر يک از آنها نبوده و هريک از آنها داراي متفاوت براي هاZone ير به نگهداينياز
 حوزه ي توان نام اينترنتيم" مثال.  مربوط به خود خواهند بودييک نام مجزا و اختصاص

  . قرار دادTestCorp.com آن را ي و نام اينترانتTest.comرا 
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 را براساس نوع فعاليت و ي انتخابي توان اسامي هر يک از زير دامنه ها مي نامگذاريبرا
     . انتخاب نمودييا حوزه جفرافيائ

Zones of Authority   
DNSو دنبال نمودن ماشين مربوطه ي گروه بندي است که از آن براي ساختاري دارا 

 در جهت DNSبه منظور فعال نمودن .  در شبکه استفاده خواهد شدhostبراساس نام 
 DNS جهت ذخيره نمودن اطالعات در ي بايست روشي مورد نظر ميتامين خواسته ا

 Zone با نام ي در رابطه با دامنه ها در فايلياطالعات واقع.وجود داشته باشد

databaseي بوده که بر روي فيزيکياين نوع فايل ها، فايل ها.  گرددي ذخيره م 
 فوق ي فايل هايآدرس محل قرار گير.  ذخيره خواهند شدDNSسرويس دهنده 

%systemroot%\system32\dnsيدر اين بخش هدف بررس.  خواهد بود 
Zoneاستاندارد بوده که به دو نوع عمده تقسيم خواهند شدي ها .    

• Forward Lookup Zone     
• Reverse Lookup Zone      

  . فوق خواهيم پرداختي هاZone تشريح عملکرد هر يک از در ادامه به
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Forward Lookup Zone  
  
 IP به آدرس host ي ترجمه اسامي براي ايجاد مکانيزمي براZoneاز اين نوع          

 هستند که ي اطالعاتي ها داراZone.  گرددي استفاده مDNS سرويس گيرندگان يبرا
اين نوع .  مربوطه ذخيره خواهند شديعات خاص در بانک اطاليبصورت رکوردها

 فوق يرکوردها.  گوينديم " Resource Record منبع يرکوردها" رکوردها را 
 را مشخص خواهند Zone در رابطه با منابع قابل دسترس در هر   اطالعات مورد نياز

  . کرد
  

   Zone و Domainتفاوت بين 
) Domain( ها با دامنه ها Zoneود که  بايست به اين نکته اشاره نميدر ابتدا م      

.  در رابطه با چندين دامنه باشدي تواند شامل رکوردهائي مZoneيکسان نبوده و يک 
 East دو زير دامنه با نام ي دارا www.microsoft.com دامنه   فرض کنيد ،" مثال

, Westباشد ) .West.microsoft.com , East.microsoft.com .(
 يک ي بوده که خود شامل داراmsn.com ي دامنه اختصاصيمايکروسافت دارا

   است mail.microsoft.comزيردامنه با نام 
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 يدامنه ها.  همجوار و غير همجوار در شکل فوق نشان داده شده استيدامنه ها
 ).  يکديگر ملموس خواهند بوديبرا( همديگر را حس خواهند کرد همجوار 

 همجوار و دامنه Zone Microsoft.com موجود در يدر رابطه با مثال فوق دامنه ها
  . غير همجوار هستندMicrosoft.com و Msn.com يها

Zoneمنابع موجود در ي پشتيباني مسئوليت براي ها مجوز واگذار Zone را فراهم 
 ي و نگهداري مسئوليت پشتيباني را به منظور واگذاري ها روشZone.  کردخواهند

 TACteam با نام يفرض کنيد شرکت.  مربوطه فراهم خواهند کرديبانک اطالعات
.  نمايدي استفاده مtacteam.net با نام يشرکت فوق از دامنه ا. وجودداشته باشد
.  استSan Francisco, Dallas, and Boston در ي شعباتيشرکت فوق دارا

     مديريت شبکه در آن فعاليتي براي بوده که مديران متعددDallas در يشعبه اصل
 چندين مدير ورزيده به منظور نظارت بر ي نيز داراSan Franciscoشعبه .  نماينديم

.  باشدي نمDNS مديريت ي کارآمد براي مديريتي داراBostonشعبه . سايت است 
 به ي بانک اطالعاتي مسئوليت نگهداري مربوط به واگذاري هايرانبنابراين همواره نگ

 در حوزه Dallas سايت يمنابع موجود بر رو.  خواهيم بودBostonيک فرد در 
tacteam.netود در ـــابع موجــــــ بوده و منSan Franciscoت ـــ در ساي

west.tacteam.netود در ـــــابع موجــــــ و منBostonت ـــ در ساي
east.tacteam.netدو "  ما صرفايدر چنين وضعيت.  گردنندي مي نگهدارZone را 

 که tacteam.net ي براZoneيک .  مديريت سه دامنه ايجاد خواهيم کرديبرا
 را برعهده داشته east.tacteam.net و tacteam.netمسئوليت منابع مربوط به 

 سايت يموجود بر رو که منابع west.tacteam.net ي ديگر براZoneو يک 
San Francisco هر ي مورد نظر براياسام.  را برعهده خواهد گرفت Zone به چه 

 نام خود را از طريق ريشه و يا باالترين Zone بايست انتخاب گردنند؟ هر يصورت م
 دامنه ي يک منبع موجود بر روي برايزمانيکه درخواست. سطح دامنه اقتباس خواهند شد

west.tacteam.netي برا DNS سرويس دهنده (  واصل گرددDNS مربوط به 
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tacteam.net (  سرويس دهندهtacteam.netشامل يک "  صرفاZone نخواهد 
 يواگذار ( Delegation يک ي سرويس دهنده فوق دارايدر چنين وضعين.بود

 اشاره west.tacteam.net مربوط به DNSبوده که به سرويس دهنده ) مسئوليت 
 به ي به آدرس بدرستي ترجمه اسامي بنابراين درخواست مربوطه برا.خواهد کرد

  .سرويس دهنده مربوطه هدايت تا مشکل برطرف گردد

  
  
   

Reverse Lookup Zones   
  

Zone از نوع يها Forwardم يک کامپيوتر به يک  امکان ترجمه ناIP را فراهم    
 اين امکان را به سرويس گيرندگان خواهد داد که Reverse Lookupيک .. نماينديم

.  به يک نامIPترجمه يک آدرس : عمليات مخالف عمليات گفته شده را انجام دهند
 ١٩٢,١٦٨,١,٣ مربوط به کامپيوتر مقصد IP دانيد که آدرس يفرض کنيد شما م" مثال
 به اين نوع يبه منظور پاسخگوئ. ت اما عالقه مند هستيم که نام آن را نيز داشته باشيم اس

 فوق ي هاZone.  نمايدي ها استفاده مZone از اين نوع DNSدرخواست ها سيستم 
فرض کنيد " مثال.  نمايندي ها رفتار نمForward Zone ي و راحتيبسادگ

Forward Lookup Zoneن باشد ايندکس اين نوع دفترچه  مشابه يک دفترچه تلف
  . ها بر اساس نام اشخاص است 
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 حرف ي که قصد يافتن يک شماره تلفن را داشته باشيد با حرکت بر رويدر صورت
مربوطه و دنبال نمودن ليست که بترتيب حروف الفباء است قادر به يافتن نام شخص 

 يو قصد داشته باشيم از نام و را بدانيم ياگر ما شماره تلفن فرد. مورد نظر خواهيد بود
از آنجائيکه دفترچه .  بايست دنبال نمود؟ي را مي پيدا نمائيم چه نوع فرآيندينيز آگاه

تلفن بر اساس نام ايندکس شده است تنها راه حرکت و جستجو در تمام شماره تلفن ها 
ل به منظور ح.  نخواهد بوديروش فوق روش مناسب" قطعا.و يافتن نام مربوطه است 

 را داشته باشيم از يک دامنه جديد با IP که يمشکل فوق در رابطه با يافتن نام در صورت
 مربوطه به دامنه ها را بر اساس يدامنه فوق اسام.  گرددي استفاده مin-addr.arpaنام 

 ي در بازيابيايندکس و باعث افزايش سرعت و کارآئ) Network ID(شناسه شبکه 
 ه به نوع درخواست ها اطالعات مورد نظر با توج

 .خواهد شد

 ها Zone اقدام به ايجاد اين نوع ي توان براحتي مDNS يبا استفاده از برنامه مديريت
 باشد يک آدرس معکوس ايجاد و ١٩٢,١٦٨,١,٠ آدرس ي داراياگر کامپيوتر" مثال. نمود

Zone مربوطه بصورت زير خواهد بود :  
1.168.192.in-

addr.arpa.dns  
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   DNSنحوه عملکرد                                    
 

       DNS  ازکلماتDomain Name Systemشناخته  يک پروتکل   اقتباس و
از پروتکل فوق به منظور . اينترنت است"  خصوصاي کامپيوتريشده در عرصه شبکه ها

.  گرددي استفاده مIP ي به آدرس هاDomainان و  ميزبي کامپيوترهاي اسام ترجمه
 نمائيد، نام فوق به يرا در مرورگر خود تايپ مwww.irib.ir  که شما آدرس يزمان

کامپيوتر شما   که از جانب   )query(  و بر اساس يک درخواست خاص IPيک آدرس 
     . گرددي شود، ترجمه ميصادر م

  
   DNSتاريخچه 

DNS      ، در حد " ترنت تا به اين اندازه گسترش پيدا نکرده بود و صرفا که اينيزمان
 ي کامپيوترهايدر آن زمان، اسام.  گرديديو اندازه يک شبکه کوچک بود، استفاده م

 يفايل فوق بر رو.  گرديدي درج مHOSTS با نام ي در فايليميزبان به صورت دست
يوتر که نيازمند ترجمه هر سايت و يا کامپ.  گرفتي قرار مييک سرويس دهنده مرکز

همزمان با .  نمودياستفاده م بايست از فايل فوق ي ميزبان بود، مي کامپيوترهاياسام
    ميزبان، حجم فايل فوق نيز افزايش ويگسترش اينترنت و افزايش تعداد کامپيوترها
 با توجه به مسائل). افزايش ترافيک شبکه ( امکان استفاده از آن با مشکل مواجه گرديد 

  .  گرديدي معرفDNS ي تکنولوژ۱۹۸۴فوق، در سال 
   DNSپروتکل 

DNS   مستقر ي متعددي ماشين هاي که بر رو  است"  توزيع شده يبانک اطالعات"، يک 
امروزه ).  شوند ي انشعاب مي يک درخت که از ريشه اصليمشابه ريشه ها(  شود يم

در سازمان خود  کوچک DNS يک سرويس دهنده ياکثر شرکت ها و موسسات دارا
، يکديگر ي باشند تا اين اطمينان ايجاد گردد که کامپيوترها بدون بروز هيچگونه مشکليم

 نمائيد، ي استفاده مي و اکتيو دايرکتور۲۰۰۰ که از ويندوز يدر صورت.  نماينديرا پيدا م
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 . شودي ، استفاده مIP ي کامپيوترها به آدرس هاي ترجمه اسام  به منظورDNSاز " قطعا
         خود را با نام  DNS سرويس دهنده يشرکت مايکروسافت در ابتدا نسخه اختصاص

WINS ) Windows Internet Name Service  نمودي و پياده سازي طراح  .
 ي استفاده مياز پروتکل هائ بود و ي قديمي هاي بر تکنولوژيسرويس دهنده فوق مبتن

 بود که شرکت ي بنابراين طبيع .دند نبوDNS مشابه ي کارائيگرديد که هرگز دارا
   . حرکت کندDNS فاصله گرفته و به سمت WINSمايکروسافت از 

 بر ي که کامپيوتر شما اقدام به ارسال يک درخواست مبتني در موارد  DNSاز پروتکل 
DNS  يک سرويس دهنده نام به منظور يافتن آدرس يبرا Domain نمايد، ي م 

  www. Cisco.com که در مرورگر خود آدرس يصورتدر " مثال. شود ياستفاده م
 از کامپيوتر شما و به مقصد يک DNS بر يمبتنيک درخواست   را تايپ نمائيد، 
 IP، يافتن آدرس يماموريت درخواست ارسال.  شودي صادر مDNSسرويس دهنده 

  .  استCiscoوب سايت 
  

   OSI و مدل مرجع DNSپروتکل 
.  نمايدي به منظور حمل داده استفاده مUDP پروتکل از"  معموالDNSپروتکل       

هر اندازه .  باشدي مي کمترoverhead ي داراTCP نسبت به UDPپروتکل 
overheadکه يدر موارد.  يک پروتکل کمتر باشد، سرعت آن بيشتر خواهد بود 

 با مشکل و يا بهتر بگوئيم خطاء مواجه گردد، UDP داده با استفاده از پروتکل   حمل
 به منظور حمل داده استفاده نموده تا اين اطمينان ايجاد TCP از پروتکل DNSپروتکل 

  .  و بدون بروز خطاء به مقصد خواهد رسيديگردد که داده بدرست
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 و دريافت پاسخ آن ، متناسب با نوع سيستم DNSفرآيند ارسال يک درخواست   

 استفاده   عامل اجازهي از سيستم هايبرخ. يک کامپيوتر است يعامل نصب شده بر رو
 به منظور  UDP بايست از پروتکل ي م  "صرفا را نداده و DNS ي براTCPاز پروتکل 

وجود خواهد  همواره اين احتمال ي است در چنين موارديبديه. حمل داده استفاده شود 
امکان ترجمه نام يک کامپيوتر و يا "  مواجه شده و عماليداشت که با خطاهائ

Domain به آدرس IPوجود نداشته باشد  .  
 يک   بنابراين.  نمايدي به منظور ارائه خدمات خود استفاده م۵۳ از پورت DNSپروتکل 

شت که هر  گوش داده و اين انتظار را خواهد دا۵۳ به پورت DNSسرويس دهنده 
 که تمايل به استفاده از سرويس فوق را دارد از پورت مشابه استفاده يسرويس گيرنده ا

.  استفاده نمائيمي موارد ممکن است مجبور شويم از پورت ديگريدر برخ. نمايد
 يک کامپيوتر ي نصب شده بر روDNSوضعيت فوق به سيستم عامل و سرويس دهنده 

  . دارديبستگ
  اينترنت نام دامنه ها در دگان ساختار سرويس دهن

.  وجود دارد   ثبت شدهDomain ي اينترنت ميليون ها سايت با اساميامروزه بر رو      
     ي چگونه سازماندهي شما تاکنون مطرح شده باشد که اين اساميشايد اين سوال برا

 DNS شده است که يک سرويس دهنده ي طراحي بگونه اDNS شوند؟ ساختار يم
 يميزان آگاه"  ريجستر شده نداشته و صرفاDomain ي اسامي از تمامي به آگاهيضرورت
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شکل زير بخش .  گردد ي از خود محدود م   به يک سطح باالتر و يک سطح پائين تريو
  :  دهدي را نشان مDNS ي متفاوت ساختار سلسله مراتبيها

  
internic يکه شامل تمامريشه را برعهده داشته  يدامنه ها ، مسئوليت کنترل 
Domainنشان داده شده استي آب  در شکل فوق به رنگ(  باشد ي سطح باال مي ها  .(

 ي آگاهي ريشه قرار داشته و آنان دارا  DNS سرويس دهندگان يدر بخش فوق تمام
" مثال( باشند ي در سطح پائين تر از خود م   موجوديالزم در خصوص دامنه ها

microsoft.com .(سرويس دهندگان DNS ريشه مشخص خواهند کرد که کدام 
  Cisco.com و يا microsoft.com ي در ارتباط با دامنه هاDNSسرويس دهنده 

 . باشديم

.  باشدي مSecondary DNS  و يک   Primary DNS شامل يک domainهر 
Primary DNSاطالعات مرتبط با ي ، تمام Domainنمايدي مي خود را نگهدار  .

Secondary DNSه منزله يک  بbackupکه ي بوده و در موارد Primary DNS 
 که بر اساس آن يک يبه فرآيند.  گرددي شود از آن استفاده ميبا مشکل مواجه م

 Secondary اطالعات خود را در سرويس دهنده Primary DNSسرويس دهنده 

DNSنمايد ، ي تکثير م Zone Transfer شودي گفته م  . 

 را   Domain توان با استفاده از آنان يک يوجود دارد که مامروزه صدها وب سايت 
 ، امکان مديريت آن در Domainپس از ثبت يک . ريجستر نمود " ثبت و يا اصطالحا

  .را در آن تعريف نمود ) RR( منبع ي توان رکوردهاياختيار شما گذاشته شده و م
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Support, www و Routers  ر ارتباط با دامنه  منبع دي از رکوردهاي ، نمونه هائ
Cisco.comبه منظور ايجاد .  باشدي مSubdomainتوان از يک برنامه ي م 

 توان با ي م   راي و يا هر نوع رکورد منبع ديگرwww .  استفاده نمودDNS يمديريت
پس از اعمال تغييرات دلخواه خود در ارتباط با . استفاده از اينترفيس فوق تعريف نمود 

Domain نيز    سرويس دهنده ذخيره شده اندي که بر روي خاصيفايل ها ، محتويات 
  تغيير نموده و در ادامه تغييرات فوق به ساير سرويس دهندگان تائيد شده اطالع داده 

 شما را برعهده داشته و در ادامه Domainسرويس دهندگان فوق، مسئوليت .  شوديم
 شوند از تغييرات ايجاد ي متصل مDNS اينترنت که به اين سرويس دهندگان يتمام

  . گردندي م  Domain ي ارتباط با هر يک از بخش هايشده آگاه و قادر به برقرار
 را داشته باشيد، کامپيوتر Support.Cisco.com    که قصد ارتباط بايدر صورت" مثال

را دارد، ارتباط . Com ي که مسئوليت مديريت دامنه هاDNSشما با سرويس دهنده 
 را Cisco.com و سرويس دهنده فوق اطالعات الزم در خصوص دامنه برقرار نموده

   Cisco.com مربوط به DNSدر نهايت سرويس دهنده . در اختيار قرار خواهد داد 
 را در خود Cisco.com اطالعات مرتبط با دامنه يسرويس دهنده فوق، تمام( 

 را Support.Cisco.com کامپيوتر مربوط به IP، آدرس ) نمايد ي مينگهدار
 . ارتباط با آن فراهم گردديمشخص نموده تا امکان برقرار

 
  DNS توسط Domain ينحوه ترجمه اسام

که پس از تايپ نام يک سايت در    شما مطرح شده است ياين سوال براآيا تاکنون       
 بايست يم  ارتباط با يک سايت،ي شود؟ براي آن چگونه پيدا م IP، آدرس  وبمرورگر

 ي کامپيوترهاي اسام به منظور ترجمه.  آن مشخص گردد IP از هر چيز آدرس قبل
 .  گردديستفاده م اDNSپروتکل  از IP ي به آدرس هاDomainميزبان و 
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Queries و Resolution 

 و اخذ پاسخ الزم از دو روش متفاوت DNSيک سرويس گيرنده به منظور استفاده از 
  :  نمايدياستفاده م

.  نمايدي ، سرويس گيرنده با سرويس دهندگان نام ارتباط برقرار مولدر روش ا •
فرآيند فوق ماداميکه سرويس دهنده مجاز شامل اطالعات مورد نياز پيدا نشود، 

  ).   non Recursive query   روش(ادامه خواهد يافت 
در اين .  شودي واگذار مDNS ، ماموريت ترجمه نام به آدرس به در روش دوم •

 نموده و DNS ي برا يس گيرنده اقدام به ارسال درخواست خودروش سرو
DNSخاص و يافتن آدرس ي پس از انجام عمليات IPآن را ي سايت درخواست ،

  ).  Recursive query  روش( نمايد ي سرويس گيرنده ارسال ميبرا
  :  دهديشکل زير نحوه انجام کار در روش دوم را نشان م
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 . پردازيمي يک نمونه مثال مي با نحوه انجام عمليات فوق به بررسيبه منظور آشنائ

 را    )www.cisco.com(قصد مشاهده يک وب سايت نظيروب سايت  که شماي زمان

 داشته باشيد،

     تايپ آدرس پس از فعال نمودن مرورگر وب و 

http://www.cisco.com  و يا www.cisco.com پس از مدت زمان ، 
 يافتن يبرا.  شودي وب سايت در مرورگر شما نمايش داده ميصفحه اصل ! يکوتاه

     : شود ي مراحل زير دنبال مي وب سايت درخواستIPآدرس 
 در بخش www.cisco.comفعال نمودن مرورگر و درج آدرس  : مرحله اول •

 IP الزم در خصوص آدرس ي آگاهيدر اين مقطع کامپيوتر شما دارا. آدرس آن 
 سرويس ي را براDNSبنابراين يک درخواست .  باشديوب سايت سيسکو نم

 يارسال م ) ISP(  اينترنت ي مربوط به مرکز ارائه دهنده سرويس هاDNSدهنده 
ر به چه صورت از  شما مطرح شده است که کامپيوتياين سوال برا"  حتما  .نمايد

 ي وي يابد تا درخواست خود را براي مي آگاهDNS سرويس دهنده   IPآدرس 
 به اينترنت متصل شده ايد Dial-up که شما از طريق ي در صورت  ارسال نمايد ؟

 TCP/IPپروتکل ) ايستا و پويا ( ، اين موضوع با استفاده از تنظيمات انجام شده 
 يک ي که دارايدر صورت.  انجام خواهد شدDial-up يمرتبط با آداپتور مجاز

 باشيد، اين موضوع با ي مياتصال دائم به اينترنت و از طريق يک شبکه محل
آداپتور   مرتبط باTCP/IPپروتکل) ايستا و پويا(استفاده ازتنظيمات انجام شده 

 .کارت شبکه انجام خواهد شد

شما،  ) ISP(  اينترنت  مرکز ارائه دهنده خدماتDNSسرويس دهنده  : مرحله دوم
 داند و بدين دليل، آدرس سايت فوق را از ي مربوط به سايت سيسکو را نمIPآدرس 

  .  نمايدي از سرويس دهندگان نام ريشه درخواست مييک
 نموده و ي خود را بررسي ريشه، بانک اطالعاتDNSسرويس دهنده  : مرحله سوم •

 : IP(يابد  ي مي آگاه Cisco.com اوليه DNSاز سرويس دهنده 
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 مربوط DNS سرويس دهنده   IP از آدرس يپس از آگاه ) . ١٩٨,١٣٣,٢١٩,٢٥
  .  گرددي شما ارسال مISP سرويس دهنده ي ، پاسخ الزم براcisco.comبه 

 شما دانش الزم ISP مرکز DNSدر اين مرحله سرويس دهنده  : مرحله چهارم •
 ييدا نموده و پس از برقرار سيسکو را پDNSبه منظور ارتباط با سرويس دهنده 

را جويا  ) www.cisco.com  ( وب سايت سيسکو IP آدرس يارتباط از و
 ي را براRecursiveبدين منظور سرويس دهنده شما يک درخواست .  شوديم

  . نمايدي ارسال مCisco.com مربوط به DNSسرويس دهنده 
 يرا بررس خود ي سيسکو، بانک اطالعاتDNSسرويس دهنده : مرحله پنجم  •

رکورد .  گرددي در بانک آگاه مwww.cisco.comنموده و از وجود رکورد 
در اين حالت .  استIP:198.133.219.25 معادل IP يک آدرس يفوق دارا

 است که سرويس دهنده ي ماشين مشابهيخاص، سرويس دهنده وب بر رو
DNSکه سرويس دهنده وب و سرويس دهنده يدر صورت.  نصب شده است 
DNS يک ماشين مشابه نصب نشده باشند، آدرس يبر رو IP آنان متفاوت بوده 

 سرويس دهنده ي منبع موجود در بانک اطالعاتيو اين موضوع از طريق رکوردها
DNSگرددي مشخص م  .  

 مربوط به IP شما از آدرس ISP مربوط به DNSسرويس دهنده  : مرحله ششم •
www.cisco.comما ارسالــوتر شـ کامپييرا براايج ـنت   پيدا نموده وي آگاه 

  .  نمايدي م 
 الزم در خصوص آدرس ي آگاهيکامپيوتر شما در اين مقطع دارا : مرحله هفتم •

IPبنابراين کامپيوتر .  تواند با آن ارتباط برقرار نمايدي وب سايت سيسکو بوده و م
 سرويس دهنده وب سيسکو ارسال يبرا"  را مستقيماhttpشما يک درخواست 

 .  نمايدي درخواست يک صفحه وب را ميده و از ونمو
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 اترنت

 
ر ـ از رموز موفقيت هي مطمئن و با سرعت باال يکي به اطالعات با روش هايدستياب     

ات با ــ اطالعي ساليان اخير هزاران پرونده و کاغذ که حاويط. سازمان و موسسه است
 از اطالعات يبا تغذيه دريائ. ه اند يک سازمان بوده ، در کامپيوتر ذخيره شديارزش برا

کاربران متفاوت در .  اطالعات فراهم شده استيمديريت الکترونيکبه کامپيوتر، امکان 
 ي وهمکاري زيبا از همياري نقاط جهان قادربه اشتراک اطالعات بوده وتصويرياقص

  .  گذارندي را به نمايش مياطالعات
 را ايفاء ينيل به اهداف فوق نقش بسيار مهم در اين راستا و جهت ي کامپيوتريشبکه ها

 در سطح جهان است، ي ترين تبلور يک شبکه کامپيوترياينترنت که عال. نماينديم
اطالعات و يا    استفاده شده و ارائه دهندگان اطالعات،يامروزه در مقياس بسيار گسترده ا

ار ـيــ در اخت و يا خدماتي خود را در قالب محصوالت توليدي اطالعاتيفرآورده ها
 باشد ي اينترنت مي ترين سرويس خدماتيوب که عال.  دهنديقرارم  استفاده کنندگان

...  نقاط دنيا اقدام به خريد، آموزش، مطالعه و ي سازد که در اقصيکاربران را قادر م
  .نمايند

  و دريافت اطالعات از کامپيوتر ديگر با استفاده از شبکه، يک کامپيوتر قادر به ارسال
در اين شبکه ميليون ها .  استي از يک شبکه کامپيوتري عينياينترنت نمونه ا. است

 است مشتمل ياينترنت شبکه ا. نقاط جهان به يکديگر متصل شده انديکامپيوتر در اقص
 ي ايجاد تصويري کوچک براينقش شبکه ها.  کوچکتراست ي از شبکه هايبر زنجيره ا

 که هر کاربر با نگاه کردن به آن گمشده يتصوير.  استبا نام اينترنت بسيار حائز اهميت
 و جايگاه ي کامپيوتري شبکه هايدر اين بخش به بررس. خود را در آن پيدا خواهد کرد

  . اطالعات خواهيم داشتي اطالعات و مديريت الکترونيکيمهم آنان در زمينه تکنولوژ
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   گسترده ي و شبکه هاي محليشبکه ها
.  شده اندي تقسيم بندي متفاوتي بر اساس مولفه هايکامپيوتر يتاکنون شبکه ها  

 به   بر همين اساس شبکه ها. يک شبکه است "   يحوزه جغرافيائ"  از اين مولفه ها ييک
 WAN(Wide areaو ) LAN(Local area networkدو گروه عمده 

network (يدر شبکه ها.  گردنديتقسيم م LANد  موجوي از دستگاه هاي مجموعه ا
در .  گردندي محدود، نظير يک ساختمان به يکديگر متصل مي حوزه جغرافيائ  در يک

 دستگاه که از يکديگر کيلومترها فاصله دارند به يکديگر ي تعدادWAN يشبکه ها
 مستقر ياگر دو کتابخانه که هر يک در يک ناحيه از شهر بزرگ" مثال. متصل خواهند شد

 ايجاد و WAN ي بايست شبکه ايا داشته باشند، م ر  باشند، قصد اشتراک اطالعاتيم
 توان از امکانات ي اتصال دو کتابخانه فوق ميبرا. کتابخانه ها را به يکديگر متصل نمود

 LAN يشبکه ها. استفاده نمود) Leased (ي نظير خطوط اختصاصي متفاوتيمخابرات
وسعه با رشد و ت.  باشندي مي سرعت بيشتري داراWAN ينسبت به شبکه ها

  ، تغيير و بهبود پيدا کردهWAN ي ميزان سرعت شبکه هاي متفاوت مخابراتيدستگاهها
 امکان ارتباط LAN ي در شبکه هاي و استفاده از فيبر نوريامروزه با بکارگير. است

 فراهم شده   نسبت بيکديگر قرار دارند، ي طوالني متعدد که در مسافت هايدستگاهها
  .است

  اترنت
در مرکز تحقيقات شرکت " Metcalfe"  با نام ي پژوهشگر١٩٧٣در سال   

 ارتباط کامپيوتر به يک چاپگر يهدف و .زيراکس، اولين شبکه اترنت را بوجود آورد
 ارائه    متصل بهم در اترنتي بين دستگاههاي به منظور کابل کشي فيزيکي روشيو. بود

 ي رايج براي هايژ از تکنولوي به عنوان يکي در مدت زمان کوتاه اترنت. نمود
 مهم در زمينه شبکه يهمزمان با پيشرفت ها.  شبکه در سطح دنيا مطرح گرديديبرپاساز

 اترنت نيز همگام با ي مربوطه، شبکه هاي ، تجهيزات و دستگاه هاي کامپيوتريها
  با توجه به  . را در بطن خود ايجاد نمودي متفاوتي قابليت ها  تحوالت فوق شده و
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 نسبت    اترنت ،عملکرد و نحوه کار آناني در شبکه ها  حات انجام شدهتغييرات و اصال
در اترنت اوليه، ارتباط تمام دستگاه .  نکرده است ي اوليه تفاوت چنداني شبکه ها به
 دستگاهها به   گرفت که توسط تمامي موجود در شبکه از طريق يک کابل انجام ميها

 بايست يم    ستگاه به کابل مشترک،پس از اتصال يک د.  گرديدياشتراک گذاشته م
 نيز در بطن دستگاه    مربوطهي الزم به منظور ايجاد ارتباط با ساير دستگاههايپتانسيل ها

بدين ترتيب امکان گسترش شبکه به منظور استفاده از ). کارت شبکه (وجود داشته باشد 
   موجود يگاهها دستي به اعمال تغييرات بر روي و نياز  انجامي چديد براحتيدستگاهها

  .در شبکه نخواهد بود
 در حد و اندازه يک    اوليهياکثر شبکه ها. است) LAN (ي محلياترنت يک تکنولوژ

 يک شبکه ي موجود بر رويدستگاهها.  بودند نزديک به هم  ساختمان بوده و دستگاهها
ه به توسعه با توج" اخيرا. بيشترنبودند  قادر به استفاده از چند صد متر کابل" اترنت صرفا

 موجود در يک شبکه اترنت ي و محيط انتقال، زمينه استقرار دستگاههايامکانات مخابرات
  . فراهم شده است   چند کيلومترنيزيبا مسافت ها

  پروتکل 
 گردد که نحوه ي اطالق مي به مجموعه قوانيني کامپيوتريپروتکل در شبکه ها  

 انسان ي کامپيوتر نظير نقش زبان برانقش پروتکل در.  نمايديارتباطات را قانونمند م
 ي بايست خواننده شناخت مناسبي مي مطالعه يک کتاب نوشته شده به فارسيبرا. است

        بکهــــگاه در شــبه منظور ارتباط موفقيت آميز دو دست.  را داشته باشديفارس از زبان
  . بايست هر دو دستگاه از يک پروتکل مشابه استفاده نمايندي م  

   اصطالحات اترنت
 به منظور قانونمند کردن عمليات ي اترنت از مجموعه قوانين محدوديشبکه ها  

به منظور شناخت مناسب قوانين موجود الزم است که .  نمايندي خود استفاده مياساس
  : از اصطالحات مربوطه در اين زمينه بيشتر آشنا شويميبا برخ
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• Medium)  نت از طريق يک محيط انتقال به  اتريدستگاهها) . محيط انتقال
  . گردندييکديگر متصل م

• Segment) به يک محيط انتقال به اشتراک گذاشته شده منفرد، ) .  سگمنت   " 
  . گوينديم" سگمنت 

• Node )  متصل شده به يک ي دستگاهها  ) .گره Segment  را گره و يا  "
  . گوينديم" ايستگاه 

• Frame) که گره ها از طريق ارسال آنها با  به يک بالک اطالعات  ) .فريم 
   گرددي گردند، اطالق مييکديگر مرتبط م

در هر زبان .  باشنديم ... ) ي، انگليسيفارس ( ي طبيعيفريم ها مشابه جمالت در زبانها
 بايست ييک جمله م"  وجود دارد مثالي ايجاد جمالت، مجموعه قوانيني برايطبيع
 ايجاد فريم ي اترنت مجموعه قوانين الزم برايهاپروتکل .  موضوع و مفهوم باشديدارا

 يک حداقل و يک يدارا( اندازه يک فريم محدود بوده .ها را مشخص خواهند کرد 
 بايست در فريم وجود ي و مورد نيار مي از اطالعات ضرور يو مجموعه ا) حداکثر 

آدرس .  مبداء و مقصد باشدي آدرس هاي بايست داراييک فريم م" مثال. داشته باشد
آدرس بصورت .  فوق هويت فرستنده و دريافت کننده پيام را مشخص خواهد کرديها

نظير نام يک شخص که بيانگر يک .(  نمايدي يک گره را مشخص م  ياختصاص" کامال
 ي يکساني آدرس هاي توانند دارايدو دستگاه متفاوت اترنت نم). شخص خاص است 

  . باشند

  
 متصل شده در محيط ي محيط انتقال به هر يک از گره هاييک سيگنال اترنت بر رو  

 يمشخص شدن آدرس مقصد، به منظوردريافت پيام نقش  بنابراين. انتقال خواهد رسيد
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 C چاپگر ي را براياطالعات  ) باالشکل  ( B که کامپيوتر يدر صورت" مثال.  دارديحيات
.  خواهند کردي نيز فريم را دريافت و آن را بررسD و A ي کامپيوترها  دارديارسال م

 تا مطمئن گردد که   ي دارد، آدرس آن را بررسي فريم را دريافت م  هر ايستگاه زمانيکه
رد نظر ارسال  ايستگاه موي که پيام براي ارسال شده است يا خير؟ در صورتي ويپيام برا

عدم (ذاشتـــ محتويات آن کنارخواهدگيرا بدون بررس ايستگاه فريم نشده باشد،
  ). استفاده 

 يک آدرس ي اترنت، پياده سازي از نکات قابل توجه در رابطه با آدرس دهييک
Broadcast فريم از نوع   زمانيکه آدرس مقصد يک.  است Broadcast،تمام   باشد 

  . بکه آن را دريافت و پردازش خواهند کرد موجود در شيگره ها
CSMA/CD   

 CSMA/CD( carrier-sense multiple access with collision يتکنولوژ
detection( با يکديگررا برعهده    نحوه ارتباط گره ها  مسئوليت تشريح و تنظيم 

 يبه بخش ها با تقسيم نمودن واژه فوق ي آيد وليبا اينکه واژه فوق پيچيده بنظر م. دارد
  . توان با نقش هر يک از آنها سريعتر آشنا گرديديکوچکتر، م

  . نمائيمي فوق مثال زير را دنبال ميبه منظور شناخت تکنولوژ
) نظير گره(چندين نفر .  باشدي اترنت، مشابه يک ميز ناهارخور  فرض کنيد سگمنت

         multiple accessواژه .  باشنديدور تا دور ميز نشسته و به گفتگو مشغول م
 را ارسال يزمانيکه يک ايستگاه اترنت اطالعات: بدين مفهوم است که )  چندگانهيدستياب(
در محيط انتقال، نيز از انتقال اطالعات ) متصل (  ديگر موجود ي دارد تمام ايستگاههايم

 و گوش دادن سايرين ينظير صحبت کردن يک نفر در ميز ناهار خور.(.آگاه خواهند شد
 نشسته و قصد ي ميز ناهار خوري هاي از صندلي يکيفرض کنيد که شما نيز بر رو). 

 در حال سخن گفتن است در اين ي فرد ديگر  را داشته باشيد، در همان زمان حرف زدن
در پروتکل اترنت وضعيت .  باشيد   بايست شما در انتظار اتمام سخنان گويندهيحالت م

 قادر به ارسال اطالعات يقبل از اينکه ايستگاه.ود شي ناميده مcarrier senseفوق 
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 نمايد که آيا محيط ي محيط انتقال گذاشته و بررسي بايست گوش خود را بر رويباشد م
 ارسال ي از محيط انتقال به گوش ايستگاه متقاضي که صدائيانتقال آزاد است؟ در صورت

 انتقال و ارسال اطالعات اطالعات نرسد، ايستگاه مورد نظر قادر به استفاده از محيط
  .خواهد بود

Carrier-sense multiple accessيم ــ را قانونمند و تنظ  روع يک گفتگوــ ش
 آن نيز ي بايست براي م  يک نکته ديگر وجود دارد که   در اين رابطهي نمايد وليم

 حاکم ي در يک لحظه سکوتيفرض کنيد در مثال ميز ناهار خور. اتخاذ شوديراهکار
 در يک لحظه سکوت يدر چنين حالت. را داشته باشند و دو نفر نيز قصد حرف زدنشود 

در يک زمان يکسان شروع "  تقريبا    بالفاصله هر دو   تشخيص و موجود توسط دو نفر
 خواهد افتاد؟ در اترنت پديده فوق را تصادم يچه اتفاق. نماينديبه حرف زدن م

)Collision (هد افتاد که دو ايستگاه قصد استفاده از  اتفاق خواي گويند و زمانيم
 انسان ها، ي گفتگو  در. محيط انتقال و ارسال اطالعات را بصورت همزمان داشته باشند

ما سکوت خواهيم کرد تا اين . دوستانه حل نمود"  توان بصورت کاماليمشکل فوق را م
ن من، همانگونه که در زمان حرف زد . حرف زدن داده شوديشانس به سايرين برا

 قصد    اترنت زمانيکهيايستگاهها!  من ايجاد کرده بودنديديگران اين فرصت را برا
ارسال اطالعات را داشته باشند، به محيط انتقال گوش فرا داده تا به اين اطمينان برسند 

 ي که ايستگاههايدر صورت.  باشندي ارسال اطالعات ميکه تنها ايستگاه موجود برا
از بروز يک تصادم   متوجه نقص در ارسال اطالعات خود گردند،ارسال کننده اطالعات

 ي تصادم، هر يک از ايستگاهها در زمان بروز. در محيط انتقال آگاه خواهند گرديد
 در حالت انتظار قرار گرفته و پس از اتمام زمان يتصادف"  کاماليمربوطه به مدت زمان

!  نماينديدن محيط انتقال را بررس ارسال اطالعات شرط آزاد بوي بايست برايانتظار م
  .  پروتکل استي از مهمترين بخش هاي و تالش مجدد يکيتوقف تصادف
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    اترنتيمحدوديت ها
 يبکارگير( متفاوت از ابعاد گوناگون ي محدوديت هاييک شبکه اترنت دارا         

نوان محيط  از آن به عي که تمام ايستگاهها بصورت اشتراکيطول کابل .است) تجهيزات 
 يسيگنال ها.  از شاخص ترين موارد در اين زمنيه استي نمايند يکيانتقال استفاده م

، سيگنال ها ي مسافتيهمزمان با ط.  گردندي در طول کابل بسرعت منتشر ميالکتريک
 مجاور کابل ي که توسط دستگاههاي الکتريکي ميدان ها  وچود.  گردنديضعيف م

طول .  گرددي سيگنال م   گردد، باعث تلف شدنيد م فلورسنت ايجا  ينظيرالمپ ها
 موجود در ي بايست کوتاه بوده تا امکان دريافت سيگنال توسط دستگاه هايکابل شبکه م

.  فراهم گرددي کابل بصورت شفاف و با حداقل تاخير زماني و انتهائيدو نقطه ابتدائ
  .ردد گيهمين امر باعث بروز محدوديت در طول کابل استفاده شده، م

يک دستگاه را در هر لحظه "  صرفاي امکان ارسال اطالعات براCSMA/CDپروتکل   
 توانند بر ي که مي از لحاظ تعداد دستگاههائي محدوديت هائ   نمايد، بنابراينيفراهم م

 يبا اتصال دستگاه ها.  يک شبکه مجزا وجود داشته باشند، نيز بوجود خواهد آمديرو
 هر ييک سگمنت مشترک، شانس استفاده از محيط انتقال برا ي بر رو  )فراوان (متعدد 

در اين حالت هر .  سگمنت کاهش پيدا خواهد کردي موجود بر روييک از دستگاه ها
  .  نمايدي را در انتظار سپري بايست مدت زمان زياديدستگاه به منظور ارسال اطالعات م

منظور غلبه بر مشکالت و  را به ي متفاوتيتوليد کنندگان تجهيزات شبکه دستگاه ها
 فوق مختص شبکه ياغلب دستگاهها.  و عرضه نموده انديمحدوديت گفته شده، طراح

       را ايفاء ي مرتبط با شبکه نقش مهمي هاي در ساير تکنولوژي اترنت نبوده وليها
  . نماينديم

     )Repeater(تکرارکننده 
 کواکسيال بود ي مسي کابل ها اترنت ياولين محيط انتقال استفاده شده در شبکه ها      
 متر است ٥٠٠حداکثر طول يک کابل ضخيم .  شونديناميده م) ضخيم ( Thicknetکه 

 شبکه نخواهد ي دستگاه هاي تمامي جوابگوي متر٥٠٠ کابل  در يک ساختمان بزرگ ،. 
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نت تکرارکننده ها ، سگم . .تکرار کننده ها با هدف حل مشکل فوق، ارائه شده اند. بود
در اين حالت تکرارکننده .  کنندي متفاوت يک شبکه اترنت را به يکديگر متصل ميها

 سگمنت ي خود را از يک سگمنت اخذ و با تقويت سيگنال آن را برايسيگنال ورود
 و اتصال کابل  بدين تزتيب با استفاده از چندين تکرار کننده.  ارسال خواهد کرديبعد
قطر شبکه به حداکثر . ( ان قطر يک شبکه را افزايش داد توي آنان، م   مربوطه توسطيها

  ) گرددي اطالق م   بين دو دستگاه متمايز در شبکه  مسافت موجود
  

Bridges   و سگمنت   
در .  گردندي دچار مشکل تراکم م  )بزرگ شدن( رشد    اترنت همزمان بايشبکه ها      
 ترافيک ي دارا   هر يک د، ايستگاه به يک سگمنت متصل گردني که تعداد زياديصورت

 ارسال اطال عات    قصد  ي متعدديدر شرايط فوق ، ايستگاهها. خاص خود خواهند بود
 با توجه به ماهيت اين نوع از شبکه ها در هر لحظه يک ايستگاه شانس و يرا دارند ول

 تعداد تصادم در يدر چنين وضعيت.  را پيدا خواهد کرد فرصت استفاده از محيط انتقال
 موجود ي از راه حل هاييک.  شبکه افت خواهد کرديکارآئ" که افزايش يافته و عمالشب

به منظور برطرف نمودن مشکل تراکم در شبکه تقسيم يک سگمنت به چندين سگمنت 
 ايجاد   ي دامنه وسيعتر  که در شبکه بروز خواهد کرد،ي تصادم هائيبا اين کار برا. است

   سگمنت ها قادر به  : گردديک مشکل ديگر مراه حل فوق باعث بروز ي. گردديم
  .  اشتراک اطالعات با يکديگر نخواهند بود

 Bridge.  شده است ي در شبکه اترنت پياده سازBridgesبه منظور حل مشکل فوق، 
بدين ترتيب دستگاه فوق . دو و يا چندين سگمنت را به يکديگر متصل خواهد کرد

 از بعد افزايش قطر شبکه نظير Bridgeکرد عمل. باعث افزايش قطر شبکه خواهد شد
 شبکه نيز    قادر به ايجاد نظم در ترافيکBridge اين نفاوت که   تکرارکننده است، با

 موجود در شبکه قادر به ارسال و دريافت ي نظير ساير دستگاههاBridge. خواهد بود
 قادر به Bridge.  باشديمشابه يک ايستگاه نم"  عملکرد آنها دقيقاياطالعات بوده ول
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   Bridge) .نظير تکرارکننده (  که خود سرچشمه آن خواهد بود، نيست يايجاد ترافيک
 قادر به Bridge. (  نمايدي شنود، منعکس مي را که از ساير ايستگاهها ميچيز" صرفا

 ها Bridgeاير ــاط با سـجاد ارنبـــريم خاص اترنت به منظور ايــايجا د يک نوع ف
  ).  باشنديم

 ارسال شده ياشاره گرديد هر ايستگاه موجود در شبکه تمام فريم ها" همانگونه که قبال
صرفنظر ازاينکه مقصد فريم همان ايستگاه .( نمايدي محيط انتقال را دريافت ميبر رو

 بر تنظيم ترافيک بين سگمنت ي فوق سعي با تاکيد بر ويژگBridge.) باشد و يا نباشد
  . ها دارد

  
 دو سگمنت را به يکديگر متصل Bridge گردد يهمانگونه که در شکل فوق مشاهده م

    قصد ارسال اطالعات را داشته باشندB و يا A که ايستگاه يدر صورت.  است  نموده
Bridgeنحوه برخورد . را دريافت خواهد کرد ي اطالعاتي نيز فريم هاBridge با فريم 

 دريافت شده به چه صورت است؟ آيا قادر به ارسال اتوماتيک فريم ها ي اطالعاتيها
 ي کاهش ترافيک هاBridge ازاهداف استفاده از ي باشد؟ يکي سگمنت دوم ميبرا

 هر گونه در اين راستا، آدرس مقصد فريم ، قبل از.  در هر سگمنت استيغيرضرور
 و A ي که آدرس مقصد، ايستگاههايدر صورت.  خواهد شدي بررس   آن،يعمليات بر رو

در اين .  سگمنت شماره دو وجود نخواهد داشتي به ارسال فريم براي باشد نيازBيا 
 با فريم Bridgeنحوه برخورد .  را انجام نخواهد دادي عمليات خاصBridgeحالت 

 C ي از ايستگاههاي که آدرس مقصد فريم يکي درصورت. است فوق مشابه فيلتر نمودن
 باشد، Broadcast    يک آدرس از نوعي باشد و يا فريم مورد نظر داراDو يا 

Bridgeسگمنت شماره دو ارسال خواهد کردي فريم فوق را برا  . 
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 امکان ارتباط چهار دستگاه موجود در Bridge توسط يبا ارسال و هدايت فريم اطالعات
 ، اين Bridgeبا توجه به مکانيزم فيلتر نمودن فريم ها توسط .  گرددي م    فراهمشبکه 

 ارسال و در همان B ايستگاه ي را براي اطالعاتAامکان بوجود خواهد آمد که ايستگاه 
بدين ترتيب امکان . ارسال نمايدD ايستگاه ي را براي اطالعاتCلحظه نيز ايستگاه 

  . زمان بوجود آمده است بصورت هم   دو ارتباطيبرقرار
   ي منطقيسگمنت ها: روترها 

 موجود در چندين ي امکان ارتباط همزمان بين ايستگاههاBridgeبا استفاده از 
 در رابطه با ترافيک موجود در يک سگمنت عمليات Bridge.  گردديسگمنت فراهم م

 يها فريم ي ارسال  Bridge    مهمي هاي از ويژگييک.  دهدي را انجام نميخاص
   . متصل شده به يکديگر استي تمام سگمنت هاي براBroadcast از نوع ياطالعات

 ي تواند سبب بروز مسائلي م   فوقيهمزمان با رشد شبکه و گسترش سگمنت ها، ويژگ
 بر ي مبتني موجود در شبکه هاي از ايستگاه هايزمانيکه تعداد زياد. در شبکه گردد

Bridge  ي، فريم ها Broadcastبوجود آمده ي نمايند، تراکم اطالعاتيرسال م را ا 
 دستگاهها در يک سگمنت قرار گرفته ي خواهد بود که تماميبمراتب بيشتر از زمان

  . باشند
 پيشرفته در شبکه بوده که قادر به تقسيم يک شبکه به چندين ي از دستگاههايروتر يک

.  نمايندي ايجاد م  که هر شبي برايروتر ها يک محدوده منطق.  است   مجزايشبکه منطق
 خاص در يک شبکه است، ي که مستقل از تکنولوژ  يروترها بر اساس پروتکل هائ

 روتر فراهم خواهد کرد که چندين ي فوق اين امکان را برايويژگ.  نماينديفعاليت م
استفاده از روتر در شبکه .  متفاوت را به يکديگر مرتبط نمايدي هايشبکه با تکنولوژ

  . سترده امکان پذيراست و گي محليها
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    اترنتيوضعيت فعل
 از بعد تنوع ي اترنت تاکنون تغييرات فراواني شبکه ها از زمان مطرح شدن

 در اين نوع شبکه ها   در ابتدا از کابل کواکسيال.  مربوطه ايجاد شده است يدستگاه ها
يده و يا فيبر  بهم تابي از کابل ها   مدرن اترنتيامروزه شبکه ها. گرديديم استفاده

 اوليه اترنت يدر شبکه ها.  نمايندي اتصال ايستگاه ها به يکديگر استفاده مي برا  ينور
و ١٠٠ امروزه اين سرعت به مرز ي مگابيت در ثانيه بود ول  سرعت انتقال اطالعات ده

 يمهمترين تحول ايجاد شده در شبکه ها.  مگابيت در ثانيه رسيده است١٠٠٠ يحت
سگمنت ها توسط سوئيچ به يکديگر . اترنت است يتفاده از سوئيچ هااترنت امکان اس

 با اين تفاوت عمده که امکان اتصال چندين سگمنت Bridgeنظير . (  گردنديمتصل م
 به    از سوئيچ ها امکان اتصال صدها سگمنتيبرخ)  گردديتوسط سوئيچ فراهم م

    بکه، سوئيچ و يا ايستگاه موجود در شيتمام دستگاهها.  نمايندييکديگر را فراهم م
 سوئيچ فريم مورد نظر   هر ايستگاه،ي برا ي اطالعاتيقبل از ارسال فريم ها.  باشند يم

.  ايستگاه مقصد مورد نظر ارسال خواهد کردي، آن را برايرا دريافت و پس از بررس
يک "  صرفاي در مدل فوق هر سگمنت داراي است، ولBridge    مشابه  عمليات فوق

بدين ترتيب .  ارسال خواهد شديبه دريافت کننده واقع" تگاه است و فريم صرفاايس
  يچ ــ بر سوئي مبتني ايستگاه در شبکه هاي ارتباط همزمان بين تعداد زياديامکان برقرار

  . فراهم خواهد شد
-Full.  نيز مطرح گرديدFull-duplex اترنت مسئله يهمزمان با مطرح شدن سوئيچ ها

dulledاست که نشاندهنده قابليت ارسال و دريافت اطالعات يطالح ارتباط يک اص 
 اترنت اوليه وضعيت ارسال و دريافت اطالعات يدر شبکه ها. بصورت همزمان است 

 ايستگاهها   بر سوئيچ،ي مبتنيدر شبکه ها.بود) half-duplex(بصورت يکطرفه 
در اين .  باشنديقيم با يکديگرنمبا سوئيچ ارتباط برقرار کرده و قادر به ارتباط مست" صرفا

 يوسوئيچ مربوطه دارا   استفادهيو فيبر نور   بهم تابيدهينوع شبکه ها از کابل ها
 از تصادم ي بر سوئيچ عاري مبتنيشبکه ها . باشندي الزم در اين خصوص ميکانکنورها
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عات بوده و همزمان با ارسال اطالعات توسط يک ايستگاه به سوئيچ ، امکان ارسال اطال
  .  ايستگاه ديگر نيز فراهم خواهد شديتوسط سوئيچ برا

  
    ٨٠٢,٣اترنت و استاندارد 

اترنت .  اترنت شنيده باشيديرا در ارتباط با شبکه ها  ٨٠٢,٣شايد تاکنون اصطالح        
) DIX( اينتل و زيراکس  ديجيتال،: يبه عنوان يک استاندارد شبکه توسط شرکت ها

 ي را مسئول استاندار ساز  ي کميته اIEEE موسسه ١٩٨٠ در سال. مطرح گرديد
      .  قرار داد٨٠٢ نام گروه فوق را IEEEموسسه .  مرتبط با شبکه کردي هايتکنولوژ

کميته فوق از )  است ي نشاندهنده سال و ماه تشکيل کميته استاندارساز٨٠٢عدد ( 
 نيز مسئول ي فرعيهاهر يک از کميته .  ديگر تشکيل شده بوديچندين کميته جانب

 تمايز هر يک از کميته ي براIEEEموسسه .  از شبکه گرديدندي خاصي جنبه هايبررس
 يک عدد منصر بفرد بوده که X.  استفاده کردx.x٨٠٢: ي از روش نامگذاري جانبيها
 ي مسئوليت استاندارد ساز٨٠٢,٣گروه .  هر يک از کميته ها در نظر گرفته شده بود يبرا

 DIXشبکه فوق در ابتدا . ( را برعهده داشتندCSMA/CD ي شبکه هاعمليات در

Ethernetي از نظر فرمت داده ها در فريم ها٨٠٢,٣ اترنت و   ) شد ي ناميده م 
  .  باشندي با يکديگر متفاوت مياطالعات

  
   متفاوت شبکه ي هايتکنولوژ

توسط )  اترنت  ازي ديگر  رويکرد( يکامپيوتر يمتداولترين مدل موجود در شبکه ها     
 اترنت به منظور يدر شبکه ها.  عرضه گرديدToken ring و با نام IBMشرکت 

 در زمان انتقال فريم ها استفاده يتصادف) Gap (ي از محيط انتقال از فواصل خاليدستياب
          از يک روش پيوسته در اين راستا استفادهToken ring   يشبکه ها . گردديم
 به يکديگر متصل ي فوق، ايستگاه ها از طريق يک حلقه منطقيشبکه هادر .  نماينديم
 طول حلقه، فريم کنار ي جهت حرکت و پس از ط در يک" فريم ها صرفا. گردند يم
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 ارسال اطالعات تابع ي به محيط انتقال برايروش دستياب .گذاشته خواهد شد
CSMA/CD نخواهد بود و از روش Token passingدر روش . دد گري استفاده م

.  گردديايجاد م ) ي از يک فريم اطالعاتينوع خاص(    Tokenفوق در ابتدا يک 
Tokenزمانيکه يک ايستگاه قصد ارسال اطالعات را .  چرخد ي فوق در طول حلقه م

 ي خود را بر روي را در اختيار گرفته و فريم اطالعاتToken بايست يداشته باشد، م
به ايستگاه ارسال کننده " انيکه فريم ارسال شده مجددازم. محيط انتقال ارسال دارد

 Token فريم خود را حذف و يک    ايستگاه ،) نمودن مسير حلقهيط(برگشت داده شد 
 شرط Tokenدر اختيار گرفتن .  حلقه قرار خواهد داديجديد را ايجاد وآن را بر رو

چهار   نوع شبکه ها  سرعت ارسال اطالعات در اين.  است   ارسال اطالعاتيالزم برا 
  .تا شانزده مگابيت در ثانيه است

پس از گذشت .  دهدي همچنان به رشد خود ادامه م  اترنت با يک روند پيوسته  
 عموم ي مربوطه ايجاد و براي فوق استانداردهاي شبکه ها   سال ازعمريحدود س

رنت را  اتي شبکه هاي و پشتيباني امر نگهدار  متخصصين شناخته شده هستند و همين
    و عملکردي و بهبود کارآئ   بسمت افزايش سرعت اترنت با صالبت. آسان نموده است

 .  دارديگام برم
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NAT  
 

 يتعداد کامپيوترها. همجنان در حال گسترش است  ي باورنکردنياينترنت با سرعت
با اينکه . ابد ييو کاربران اينترنت روزانه تغيير و رشد م) خدمات ( ارائه دهنده اطالعات 

يکصد ميليون کامپيوتر ميزبان "  تقريباياندازه اينترنت را مشخص کرد ول"  توان دقيقاينم
)Host ( رشد اينترنت چه نوع .  نمايندي ميليون کاربر از اينترنت استفاده م٣٥٠و

دارد؟ هر کامپيوتر به  Network Address Translator (NAT)  بايارتباط
 بايست ي اينترنت، مير کامپيوترها و سرويس دهندگان وب بر رومنظور ارتباط با ساي

   بوده که کامپيوتر موجود ي بيت٣٢ يک عدد منحصر بفرد IP.  باشدIP يک آدرس يدارا
  .  کنديدر يک شبکه را مشخص م

 به اين فکر ي مطرح گرديد، کمتر کس IP توسط ي که مسئله آدرس دهياولين مرتبه ا
 مطرح شود که نتوان به آن يک آدرس را نسبت   ي خواسته ا   افتاد که ممکن استيم

آدرس را توليد ) ٢٣٢ (٤,٢٩٤,٩٧٦,٢٩٦ توان ي مIP يبا استفاده از سيستم آدرس ده. داد
 ٣,٢بين (  قابل استفاده کمتر از مقدار ي آدرس هايتعداد واقع ). يبصورت تئور. ( کرد

 تفکيک آدرس ها به کالس ها و رزو علت اين امر،. فوق است)  ميليارد ٣,٣ميليارد و 
  .  ، تست و موارد خاص ديگر استmulticasting ي آدرس ها برايبودن برخ

  IPتعداد   ، ي کامپيوتري و افزايش شبکه ها  )عموميت يافتن( همزمان با انفجار اينترنت 
 IP ي مجدد سيستم آدرس دهي ترين روش، طراحيمنطق.  نيازها نبوديپاسخگو موجود،

موضوع فوق در حال .  فراهم گرددي بيشَترIP ي تا امکان استفاده از آدرس هااست  
چندين سال .  در اين زمينه است ي ، راهکارIP بوده و نسخه شماره شش يپياده ساز

 زيرساخت ي بايست تمامي گردد، چراکه ميطول خواهد کشيد تا سيستم فوق پياده ساز
 شده يهدف کمک به مشکل فوق طراح با NAT. اينترنت تغيير واصالح گردنديها

در اين .  روتر عمل نمايد  دهد که بصورت يکي به يک دستگاه اجازه مNAT. است
       يو يک شبکه محل ) يشبکه عموم(  به عنوان يک آژانس بين اينترنت NATحالت 
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 منحصر بفرد به IPيک "  است که صرفاياين بدان معن. رفتار نمايد ) يشبکه خصوص( 
  . مورد نياز خواهد بود) يک گروه (  از کامپيوترهاي نمايش مجموعه امنظور

  
 علل يدر ادامه به بررس. است NAT از داليل استفاده از ييک"  صرفاIPکم بودن تعداد 

  .خواهيم پرداختNATاستفاده از 
  

   NAT يقابليت ها
 يفرض کنيد شما به تلفنچ. در يک اداره بزرگ است  ي مشابه يک تلفتچNATعملکرد 

 اعالم ننموده ي مربوط به شما را تا به وي تلفني که تماس ها  اعالم نموده ايد  اداره خود
 گذاشته ي پيامي وي و برا  ازمشتريان تماس گرفتهي يک  با  در ادامه.  نکند  ايد ، وصل

 گوئيد که منتظر تماس ي اداره مي شما به تلفتچ  . با شما تماس بگيرد " سريعا د کهاي
، آن را به دفتر من وصل ي از مشتريان هستم، در صورت تماس ويتلفن از طرف يک

 نمايد ي اعالم مي مورد نظر با اداره شما تماس گرفته و به تلفنچيدر ادامه مشتر. نمائيد
 جدول يتلفنچ).  هستيديچراکه شما منتظر تماس و(رد که قصد گفتگو با شما را دا

 شود که شما ي متوجه ميتلفنچ.  تا نام شما را در آن پيدا نمايديمورد نظر خود را بررس
تلفن فوق را درخواست نموده ايد، بنابراين تماس مورد نظر به دفتر شما وصل خواهد 

  . شد
NATکامپيوتر، روتر، فايروال(ستگاه  توسط شرکت سيسکو و به منظور استفاده در يک د 

 مستقر و شامل مدل ي و يک شبکه عمومي بين يک شبکه داخلNAT.ارائه شده است) 
  .  است  ي متفاوت  يها 

• NAT عمليات مربوط به ترجمه يک آدرس    . ايستاIP غير ريجستر شده         
 به تناظر يک. (  دهدي ريجستر شده را انجام مIPبه يک آدرس ) ثبت شده ( 

روش فوق زمانيکه قصد استفاده از يک دستگاه را از طريق خارج از شبکه ) يک
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                       در مدل فوق همواره. داشته باشيم، مفيد و قابل استفاده است
IP     192.168.32.10به    IP 213.18.123.110ترجمه خواهد شد  .  

  
• NATيک آدرس .   پوياIP غير ريجستر شده را به يک IP ريجستر شده ترجمه 

 ريجستر شده استفاده IP ي آدرس ها  يدر ترجمه فوق از گروه.  نمايديم
  . خواهد شد

  
   

• OverLoading  .از يمدل فوق شکل خاص NATدر اين مدل .  پويا است
 يپورت ها  ريجستر شده با استفاده ازIP غير ريجستر شده به يک IPچندين 

 PAT(Port Addressبه روش فوق  .متعدد، ترجمه خواهند شد

Translation (شودينيز گفته م .  

  
• Overlapping  .ي از مجموعه ايدر روش فوق شبکه خصوص IP ريجستر 

 بايست ي مNAT.  گردندي شبکه ديگر استفاده م   کند که توسطيشده استفاده م
.  ريجستر شده منحصربفرد ترجمه نمايدIP ي فوق را به آدرس هايآدرس ها

NATريجستر شده ي را به آدرس هاي يک شبکه خصوصيه آدرس ها هموار 
 ي ريجستر شده عمومي همچنين آدرس هاNAT.  نمايديمنحصر بفرد ترجمه م

در هر . ( نمايدي ترجمه مي منحصر بفرد در يک شبکه خصوصيرا به آدرس ها
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 يآدرس ها.  منحصر بفرد خواهد بودIP ي ، آدرس هاNAT يحالت خروج
 ي باشند و در شبکه هاي ريجستر شده جهاني عمومي شبکه ها تواند دريفوق م

  )  باشند ي ريجستر شده محل يخصوص

  
  .  باشندي مLANبصورت يک شبکه " معموال ) يخصوص ( يشبکه اختصاص

         ي نمايند حوزه محلي استفاده مي داخلIP ي آدرس هابه اين نوع شبکه ها که از
 ي بوده وبنابراين ضرورتي بصورت داخلياغلب ترافيک شبکه در حوزه محل.  گوينديم

 ي تواند داراي مييک حوزه محل.  نخواهد داشت  را   خارج از شبکه  به ارسال اطالعات
 که از آدرس ي کامپيوترهر.  باشد   ريجستر شده و يا غيرريجستر شدهIP يآدرس ها

 ي به منظور ارتباط با دنياNAT بايست از ي کنند، مي غيرريجستر شده استفاده مIP يها
  . استفاده نمايندياز شبکه محل خارج

 NATدر مثال زير .  گرددي متفاوت پيکربندي تواند با استفاده از روش هاي مNAT 
 و يداخل (IP  ر ريجستر شده غيي شده است که بتواند آدرس هاي پيکربنديبگونه ا

 ريجستر IP ي باشند را به آدرس هايم) يداخل (ي شبکه خصوصيکه بر رو) يمحل
  . شده ترجمه نمايد

 را IP ييک محدوده از آدرس ها) مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت (ISPيک    •
 فوق ريجستر و منحصر بفرد يآدرس ها.  گيردي شرکت شما در نظر ميبرا

 يآدرس ها.  شوندي ناميده مInside global فوق ي آدرس ها.خواهند بود
IPيک گروه :  گردندي و غيرريچستر شده به دو گروه عمده تقسيم مي خصوص

و گروه ) Outside local address( استفاده شده NATکوچک که توسط 
). Inside local dress( استفاده خواهند شدي که توسط حوزه محليبزرگتر

 IP منحصربفرد ي به منظور ترجمه به آدرس هاOutside local يآدرس ها
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 ناميده outside globalحصر بفرد فوق، ـ منيآدرس ها . شوندياستفاده م
  . دارند) اينترنت (   ي شبکه عمومي موجود بر رويشده و اختصاص به دستگاهها

  
 inside ي با استفاده از آدرس هاي موجود در حوزه داخلياکثر کامپيوترها •

localنمايندي با يکديگر ارتباط برقرار م  .  
 که نيازمند ارتباط دائم با خارج از ي موجود در حوزه داخلي از کامپيوترهايبرخ •

 به يتيب نياز و بدين تر   استفادهinside global يشبکه باشند ،از آدرس ها
   . نخواهند داشت ترجمه

 inside local يک آدرس ي که دارا  ي کامپيوتر موجود در حوزه محل  زمانيکه •
 در ي وي اطالعاتياست، قصد ارتباط با خارج شبکه را داشته باشد بسته ها

   . قرار خواهد گرفتNATاختيار 
• NAT  آدرس يرا تا به اين اطمينان برسد که بي جدول روتينگ خود را بررس 

 بسته NAT که پاسخ مثبت باشد، يدر صورت.  در اختيار داردentryمقصد يک 
 آن ايجاد و آن را در جدول ي براentry مربوطه را ترجمه و يک ياطالعات

 باشد بسته ي که پاسخ منفيدر صورت. ثبت خواهد کرد) ATT(ترجمه آدرس 
   . دور انداخته خواهد شدياطالعات

 را به مقصد مورد ي بسته اطالعاتروتر،   inside globalدرس با استفاده از يک آ •
   .نظر ارسال خواهد کرد

 شبکه ي را براي، يک بسته اطالعات)اينترنت  ( يکامپيوتر موجود در شبکه عموم   •
 outside global از نوعيآدرس مبداء بسته اطالعات.  داردي ارسال ميخصوص

  . ست اinside globalآدرس مقصد يک آدرس . است 
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•  NAT در جدول مربوطه به خود جستجو و آدرس مقصد را تشخيص و در ادامه 
  .  نسبت خواهد کردي کامپيوتر موجود در حوزه داخل آن را به

• NATي آدرس ها inside globalيآدرس ها  را بهي اطالعات   بسته inside 

localکامپيوتر مقصد ارسال خواهد کردي ترجمه و آنها را برا .   
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                                              VLAN     
  

    )Virtual Local Area Networks  ( VLANرين وــ از جديدتيکـ، ي  
.  قرار گرفته استيمورد توجه بيشتر" يراـ شبکه است که اخي هايوژــجالبترين تکنول

 تجهيزات گرانقيمت ي و ضرورت کاهش هزينه ها براLAN يشد بدون وقفه شبکه هار
 را VLAN و امنيت، اهميت و ضرورت توجه بيشتر به يبدون از دست دادن کارآئ

  . مضاعف نموده است
  

    ي فعليوضعيت شبکه ها
 ي گره هايسوئيچ که تمام) و يا چندين( از يک يدر اکثر شبکه ها امروز" تقريبا

 مطمئن و سريع به يسوئيچ ها روش.  شودي گردند ، استفاه ميه به آن متصل مشبک
با اين که سوئيچ ها . نماينديمنظور مبادله اطالعات بين گره ها در يک شبکه را فراهم م

 همزمان با رشد شبکه و افزايش ي باشند، ولي مناسب مي انواع شبکه ها، گزينه ايبرا
سوئيچ ها، .  خواهيم بوديان، شاهد بروز مسائل خاصتعداد ايستگاهها و سرويس دهندگ

       را ايجاد Flat باشند که يک شبکه يم ) OSIمدل مرجع ( اليه دوم يدستگاه ها
  .  نماينديم

  
ئيد، به يک سوئيچ، سه ايستگاه متصل شده  نمايهمانگونه که در شکل فوق مشاهده م

 از ي فوق قادر به ارتباط با يکديگر بوده و هر يک به عنوان عضويايستگاهها. است
 ي که ايستگاهيبدين ترتيب، در صورت.  باشندي مشابه مBroadcast domain   يک
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ن را  متصل شده به سوئيچ نيز آي را ارسال نمايد، ساير ايستگاههاbroadcastيک پيام 
  .دريافت خواهند داشت

 تواند مشکل و يا مسئله قابل ي نمBroadcast يدر يک شبکه کوچک، وجود پيام ها
      braodcast ي در صورت رشد شبکه، وجود پيام هاي را ايجاد نمايد، وليتوجه

 و در اغلب مواقع، يدر چنين موارد.  و مهم تبديل گرددي تواند به يک مشکل اساسيم
 ياز پهنا"  بوده و عمالي شبکه در حال جابجائي ارزش بر روي اطالعات ب ازيسيالب

 متصل شده به يک سوئيچ، ي ايستگاههايتمام. باند شبکه،استفاده مطلوب نخواهد شد
 از يک ي آنان بخشيچراکه تمام.  نمايندي را دريافت مBraodcast يپيام ها

Broadcast doaminباشندي مشابه م  . 

 تعداد سوئيچ ها و ايستگاهها در يک شبکه، مشکل اشاره شده در صورت افزايش
 در يک شبکه  Braodcast يهمواره احتمال وجود پيام ها.ملموس تر خواهد بود 

 . وجود خواهد داشت

 که با استفاده از سوئيچ يدر شبکه هائ.  ديگر از مسائل مهم، موضوع امنيت استييک
 موجود در ي دستگاههاي قادر به مشاهده تمام گردند، هر يک از کاربران شبکهيايجاد م

 ي سرويس دهندگان فايل، بانک هاي بزرگ که دارايدر شبکه ا. شبکه خواهند بود
 تواند امکان مشاهده ي است ، اين موضوع مي و ساير اطالعات حساس و حياتياطالعات

منابع بدين ترتيب .  هر شخص فراهم نمايدي موجود در شبکه را براي دستگاههايتمام
به منظور حفاظت اينچنين .  قرار خواهند گرفتيفوق در معرض تهديد و حمالت بيشتر

 ي را در سطح شبکه و با ايجاد سگمنت هاي بايست محدوديت دستيابي ميسيستم هائ
  .، انجام دادي حياتي هر يک از سيستم هايمتعدد و يا استقرار يک فايروال در جلو

  
   VLAN يمعرف

 که به آنان اشاره    رايره شده در بخش قبل را و تعداد بيشتر مسائل اشايتمام  
 ،VLANبه منظور ايجاد .  سپردي به فراموشVLAN توان با ايجاد يک ينشده است را م
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 ي زياديتعداد.  باشدي را حمايت نمايد، نياز ميبه يک سوئيچ اليه دوم که اين تکنولوژ
 در اين ي برداشت مناسبيد ، اغلب دارا شبکه آشنا شده انيبا دنيا" از افراديکه جديدا

 بايست به منظور فعال يم"  که صرفا  باشند و اينگونه استنباط نموده انديخصوص نم
 سرويس گيرندگان و يا سوئيچ نصب ي را بر رو   يک نرم افزار اضافه   ،VLANنمودن 
 ، ميليون ها VLAN ي شبکه ها  با توجه به اين که در! ). اشتباه "  کاماليبرداشت. ( نمايند

 که درون سوئيچ ي بايست از سخت افزار خاصي شود، مي انجام ميمحاسبات رياض
،در غير اينصورت امکان )دقت در زمان تهيه يک سوئيچ(تعبيه شده است، استفاده گردد 

    . با استفاده از سوئيچ تهيه شده، وجود نخواهد داشتVLANايجاد يک 
بدين .  باشد ي گردد ، به منزله يک شبکه مجزا مي سوئيچ ايجاد مي که بر روVLANهر 

 گردد ي جداگانه ايجاد مbroadcast domain موجود يک VLAN هر يترتيب برا
 از شبکه ي پورت هائي تمامي ، به صورت پيش فرض، از روbroadcast يپيام ها. 

 از ي فوق، يکيويژگ.  گردندي باشند، فيلتر مي مشابه نمVLAN   از يکيکه عضو
تمايز بين (  است ي بزرگ امروزي در شبکه هاVALNهمترين داليل متداول شدن م

     : دهدي را نشان مVLANشکل زير يک نمونه شبکه با دو ).  شبکه يسگمنت ها

  
با قابليت ( يستگاه را که به يک سوئيچ در شکل فوق، يک شبکه کوچک با شش ا

 VLANبا استفاده از پتانسيل .  نمائيميمتصل شده اند، مشاهده م ) VLANحمايت از 
 ايجاد شده است که به هر يک سه ايستگاه متصل شده است   VLAN   سوئيچ، دو

)VLAN1   وVLAN2 . ( 
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 را Braodcast    ، يک پيامVLAN1 که ايستگاه شماره يک متعلق به يزمان 
 يبرا" ، سوئيچ موجود آن را صرفا)  FF:FF:FF:FF:FF:FF:نظير( نمايد يارسال م

 ي ساير ايستگاهها يدر چنين موارد.  نمايد ي شماره دو وسه فوروارد ميايستگاهها
 ي بر روي ارسالbroadcast ي الزم در خصوص پيام هاي ، آگاهVLAN2متعلق به 
VLAN1ن موضوع نخواهند  و درگير اي  را پيدا نکرده  

  .شد
 چندين ي باشد ، امکان پياده سازي مVLAN که قادر به حمايت از يدر حقيقت ، سوئيچ

مشابه داشتن دو سوئيچ جداگانه و اتصال سه ايستگاه به (  نمايد يشبکه مجزا را فراهم م
  بدين ترتيب شاهد کاهش چشمگير هزينه  ). VLANهر يک از آنان در مقابل استفاده از 

  .  يک شبکه خواهيم بودي برپاسازياه
فرض کنيد قصد داشته باشيم زير ساخت شبکه موجود در يک سازمان بزرگ را به 

 توان با تهيه دوازده سوئيچ و اتصال يبدين منظور م. دوازده شبکه جداگانه تقسيم نمائيم
بين آنان  مورد نظر به هر يک از آنان ، دوازده شبکه مجزا که امکان ارتباط يايستگاهها

 تامين خواسته فوق، استفاده از ي ديگر از روش هاييک. وجود ندارد را ايجاد نمائيم
VLAN توان از يک و يا چندين سوئيچ که يبدين منظور م.  است VLAN را حمايت 

 چنين ي است، هزينه برپاسازيبديه.  را ايجاد نمود VLAN نمايند، استفاده و دوازده يم
   از دوازده سوئيچ جداگانه، استفاده    است کهيتر از حالت به مراتب کميشبکه ها

  . شده باشد 
 ايستگاهها را به سوئيچ متصل و در ادامه، ي بايست تمامي، مVALNدر زمان ايجاد 

هر سوئيچ در صورت حمايت از .  را مشخص نمودVLAN مرتبط با هر يايستگاهها
VLANي از تعداد مشخصي ، قادر به پشتيبان VLAN يک سوئيچ ممکن " مثال.  است

  .  را حمايت نمايدVLAN   ٢٦٦   و يا٦٤است 
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   VPN يشبکه ها                                       
 
 در عرصه ارتباطات بوده ي ده سال گذشته دنيا دستخوش تحوالت فراوانيدر ط    

يار محدود اغلب سازمانها و موسسات ارائه دهنده کاال و خدمات که در گذشته بس. است
 مربوطه بودند، امروزه بيش از ي مسائل را دنبال و در صدد ارائه راهکارهايو منطقه ا

.  توليده شده را دارندي ارائه خدمات و کاالي برايگذشته نيازمند تفکر در محدوده جهان
 خود را ي جاي تجاري بر فعاليت ها   حاکمي و محليبه عبارت ديگر تفکرات منطقه ا

 نمائيم ي برخورد مي زيادي با سازمانها امروزه.  داده اندي و سراسريانبه تفکرات جه
     ي دفاتر متفاوتي در سطح دنيا داراي دفاتر فعال و حتيکه در سطح يک کشور دارا

:  باشندي يک اصل بسيار مهم م   فوق قبل از هر چيز بدنباليتمام سازمانها.  باشند يم
 در ي ارتباط با دفاتر و نمايندگيه منظور برقراريک روش سريع، ايمن و قابل اعتماد ب

   ياقص
  .نقاط يک کشور و يا در سطح دنيا

 ي از خطوط اختصاصWANاکثر سازمانها و موسسات به منظور ايجاد يک شبکه 
)Leased Line (باشندي مي انواع متفاوتيخطوط فوق دارا. نمايندياستفاده م  .

ISDN )  کيلوبيت در ثانيه ١٢٨با سرعت ( ، )OC3 Optical Carrier-3(         
يک .  دهدي را نشان ميدامنه وسيع خطوط اختصاص)  مگابيت در ثانيه ١٥٥با سرعت ( 

 نظير اينترنت از بعد ي نسبت به يک شبکه عمومي عمده اي مزاياي داراWANشبکه 
 در عمل و زمانيکه ازخطوط WAN يک شبکه ي و نگهداريپشتيان.  استيامنيت وکارآئ

  . استي گردد، مستلزم صرف هزينه باالئي استفاده مياختصاص
 ضرورت توسعه شبکه   همزمان با عموميت يافتن اينترنت، اغلب سازمانها و موسسات

 اينترانت مطرح يدر ابتدا شبکه ها.  احساس کردنديخود را بدرست ياختصاص
ازمان با استفاده  بوده و کارمندان يک سياختصاص" اين نوع شبکه بصورت کامال.گرديدند

.  باشندياز رمز عبور تعريف شده ، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود م
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   جديدي از موسسات و سازمانها با توجه به مطرح شدن خواسته هاي، تعداد زياد"اخيرا
 يمجاز ي اختصاصي، اقدام به ايجاد شبکه ها)کارمندان از راه دور ، ادارات از راه دور ( 

VPN(   Virtual Private Network (نموده اند .  
 ي، برا)اينترنت " عموما ( ي بوده که از يک شبکه عمومي اختصاصي ، شبکه اVPNيک 

اين نوع .  نمايدي از راه دور و ارتباط کاربران بايکديگر، استفاده ميارتباط با سايت ها
، از يک ارتباط Leasedخطوط :  نظيريشبکه ها در عوض استفاده از خطوط واقع

     استفاده   به منظور ارتباط به سايت هاي شبکه اختصاصي بکمک اينترنت برايمجاز
  .  کنديم

   VPNعناصر تشکيل دهنده يک 
  : وجود داردVPN ي شبکه ها  دو نوع عمده

به اين نوع از شبکه ها  . )Remote-Access( از راه دور يدستياب •
VPDN(Virtual private dial-up network(در . شودي، نيز گفته م
ارتباط کاربر به يک شبکه  ( User-To-Lan ي فوق از مدل ارتباطيشبکه ها

 نمايند ، بدنبال ي که از مدل فوق استفاده ميسازمانهائ.  گرددياستفاده م ) يمحل
کاربران از راه دور و در هر " عموما( ارتباط پرسنل يايجاد تسهيالت الزم برا

 يسازمانهائ.  باشندي م   به شبکه سازمان    )د حضور داشته باشند توانني ميمکان
        باشند، يم"  از راه دور يدستياب"  يک شبکه بزرگ يکه تمايل به برپاساز

 ي بايست از امکانات يک مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت جهانيم
ESP(Enterprise service provider (سرويس دهنده . استفاده نمايند
ESPي ، به منظور نصب و پيکربند VPN يک ، NAS(Network access 

server (را در اختيار کاربران از راه دور به منظور ي و نرم افزاريرا پيکربند 
 قادر به   ارتباطيکاربران در ادامه با برقرار. ارتباط با سايت قرار خواهد داد

 به شبکه يور دستياب و استفاده از نرم افزار مربوطه به منظNAS به يدستياب
  . سازمان خود خواهند بود
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در مدل فوق يک سازمان با توجه به  . )Site-to-Site(سايت به سايت  •
 موجود ، قادر به اتصال چندين سايت ثابت از طريق يک شبکه يسياست ها

 نمايند، ي که از روش فوق استفاده مVPN يشبکه ها.  نظير اينترنت است يعموم
  : باشندي در اين زمينه ميخاص ي گونه هايدارا

      يک و يا بيش از يک محلي داراي که سازمانيدر صورت.  بر اينترانت ي مبتن-
 توان ي باشد، ميبوده و تمايل به الحاق آنها در يک شبکه اختصاص) راه دور( 

 با ي محلي يک از شبکه ها  ارتباط هر ي را به منظور برقراVPNيک اينترانت 
   . نموديکديگر ايجاد 

     بسيار نزديکي در تعامل اطالعاتيدر موارديکه سازمان.  بر اکسترانت ي مبتن-
 را به منظور ارتباط شبکه VPN توان يک اکسترانت يبا سازمان ديگر باشد ، م

     متعددي سازمانهايدر چنين حالت.  هر يک از سازمانها ايجاد کردي محليها
  .  خواهند بوديقادر به فعاليت در يک محيط اشتراک

گسترش محدوه :  نظيري متعددي مزاياي يک سازمان داراي براVPNاستفاده از 
 در مقايسه با روش ي عملياتي، بهبود وضعيت امنيت، کاهش هزينه هاي ارتباطيجغرافيائ

 کاربران از راه دور، بهبود ي، کاهش زمان ارسال و حمل اطالعات برا WAN ي سنتيها
امنيت، :  نظيري به عوامل متفاوتVPNدر يکه شبکه . است... ،  آسان ي، توپولوژيبهره ور

  . ، مديريت شبکه و سياست ها نياز خواهد بودياعتمادپذير
  

   ي جزاير اطالعاتLAN يشبکه ها
 در   هزاران جزيره.  کنيدي مي، زندگ  بزرگي در اقيانوسيفرض نمائيد در جزيره ا

 مسافت ي ديگر دارايير نزديک و برخ از جزايبرخ. اطراف جزيره شما وجود دارد
متداولترين روش به منظور مسافرت به جزيره ديگر، .  باشندي با جزيره شما ميطوالن

، بمنزله عدم وجود ي مسافربريمسافرت با کشت.  است ي مسافربرياستفاده از يک کشت
 .امنيت است
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ين قابل مشاهده  را که شما انجام دهيد ، توسط ساير مسافري در اين راستا هر کار
و ) LAN (يفرض کنيد هر يک از جزاير مورد نظر به مشابه يک شبکه محل. خواهد بود

 با    ارتباطي مشابه برقراري مسافربريمسافرت با يک کشت.  باشند  اقيانوس مانند اينترنت
 يشما دارا.  موجود در اينترنت استييک سرويس دهنده وب و يا ساير دستگاهها

مشابه . (  باشيدينم    موجود در اينترنت ي کابل ها و روترهايبر رو يهيچگونه کنترل
 ي ساير مسافرين حاضر در کشتي بر روي مسافربريعدم کنترل شما به عنوان مسافر کشت

 وجود ي از طريق منابع عمومي که تمايل به ارتباط بين دو شبکه اختصاصيدر صورت ).
 ، امنيت خواهد    برخورد خواهد کردي جدي که با چالش هايداشته باشد، اولين مسئله ا

 با جزيره مورد نظر را داشته ي جزيره شما قصد ايجاد يک پل ارتباط فرض کنيد،. بود
 مسافرت ساکنين جزيره يمسير ايجاد شده يک روش ايمن، ساده و مستقيم برا.باشد 

 ي و نگهدار ، ايجاد همانطور که حدس زده ايد  . آوردي ديگر را فراهم م شما به جزيره
 اگر يحت.(  خواهد بودي باالئي بين دو جزيره مستلزم صرف هزينه هاييک پل ارتباط

با توجه به ضرورت و حساسيت مربوط به داشتن ). جزاير در مجاورت يکديگر باشند 
.  بين دو جزيره گرفته شده استييک مسير ايمن و مطمئن، تصميم به ايجاد پل ارتباط

 با جزيره ديگر را داشته باشد که ي قصد ايجاد يک پل ارتباط که جزيره شمايدر صورت
   نسبت به جزيره شما واقع استيدر مسافت بسيار طوالن

  وضعيت فوق، نظير استفاده از يک .  مربوط بمراتب بيشتر خواهد بودي ، هزينه ها   
از اقيانوس    )يخطوط اختصاص ( ي ارتباطي پل ها ماهيت.  استLeased ياختصاص

. خواهند بود) LAN يشبکه ها( متفاوت بوده و کماکن قادر به ارتباط جزاير) ترنت اين( 
استفاده ) ياستفاده از خطوط اختصاص(  از رويکرد فوق يسازمانها و موسسات متعدد

 ارتباط هر ي برقراريامنيت و اطمينان برا  مهمترين عامل در اين زمينه وجود . نماينديم
 که مسافت ادارات و يا شعب يک يدر صورت. يکديگر است مورد نظر با ييک سازمانها

 ارتباط نيز افزايش خواهد يسازمان از يکديگر بسيار دور باشد، هزينه مربوط به برقرا
 .يافت
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 وجود داشته و VPN به منظور استفاده از يبا توجه به موارد گفته شده، چه ضرورت
VPNورد نظر است؟ با توجه به  مي تامين کننده، کداميک از اهداف و خواسته ها

 به هريک از VPN توان گفت که با استفاده از ي، ميمقايسه انجام شده در مثال فرض
 خصايص متفاوت ي فوق دارايزيردريائ.  شودي داده ميساکنين جزيره يک زيردريائ

  :نظير 
  . باال است   سرعتيدارا   •
  .هدايت آن ساده است •
  . ها استيساير زيردريا ئيها و کشت شما از   ) نمودنيمخف( قادر به استتار •
  .قابل اعتماد است  •
 ي يک زيردريائي و حتي افزودن امکانات جانب   ،يپس از تامين اولين زيردريائ •

  ديگرمقرون به صرفه خواهد بود 
در مدل فوق، با وجود ترافيک در اقيانوس، هر يک از ساکنين دو جزيره قادر به تردد در 

بيانگر " مثال فوق دقيقا.  باشندي ميود با رعايت مسايل ايمنطول مسير در زمان دلخواه خ
 ي ارتباطيهر يک از کاربران از راه دور شبکه قادربه برقرار.  استVPNتحوه عملکرد 

 يبا شبکه محل) نظير اينترنت  ( يامن و مطمئن با استفاده از يک محيط انتقال عموم
)LAN (ک توسعه ي. موجود در سازمان خود خواهند بودVPN )  افزايش تعداد کاربران

 است که از يبمراتب آسانتر از شبکه هائ)  مورد نظر ياز راه دور و يا افزايش مکان ها
 يک ي هاي قابليت توسعه فراگير از مهمتزين ويژگ  . نمايندي استفاده ميخطوط اختصاص

VPNاستي نسبت به خطوط اختصاص  .  
  

   VPNامنيت 
 ي متعددي از روش ها  )داده ها و ارتباطات( امنيت  به منظور تامينVPN يشبکه ها
  : نمايندياستفاده م
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 يک سازمان و اينترنت ي بين شبکه اختصايفايروال يک ديواره مجاز. فايروال  •
 را در جهت اعمال ي توان عمليات متفاوتيبا استفاده از فايروال م.  نمايديايجاد م

د محدوديت در تعداد پورت ها ايجا.  يک سازمان انجام دادي امنيتيسياست ها
، ايجاد محدوديت در    خاصي ، ايجاد محدوديت در رابطه به پروتکل ها فعال

 توان با استفاده ي است که مي از عملياتينمونه هائ...  و ي اطالعاتينوع بسته ها
  . از يک فايروال انجام داد

 را    رمزشدهيطالعات است که با استفاده از آن کامپيوتر مبداء ايفرآيند.  يرمزنگار •
 ي مجاز قادر به رمزگشائيساير کامپيوترها .  نمايدي کامپيوتر ديگر ارسال ميبرا

بدين ترتيب پس از ارسال اطالعات توسط .  خواهند بودياطالعات ارسال
 بايست اقدام به يفرستنده، دريافت کنندگان، قبل از استفاده از اطالعات م

 در کامپيوتر به دو ي رمزنگاريسيستم ها. يند اطالعات ارسال شده نمايرمزگشائ
   يمومـــ کليد عي کليد متقارن و رمزنگار يرمزنگار:  گردديگروه عمده تقسيم م

) کد  ( Secret يک کليد يهر يک از کامپيوترها دارا" کليد متقارن  " يدر رمز نگار
ز ارسال در شبکه  قبل اي يک بسته اطالعاتيبوده که با استفاده از آن قادر به رمزنگار

 ي بايست در ابتدا نسبت به کامپيوترهائيدر روش فوق م.  باشندي کامپيوتر ديگر م يبرا
 کامل وجود داشته ي يکديگر را دارند، آگاهي و ارسال اطالعات برايکه قصد برقرار

 کليد ي بايست داراي مي شرکت کننده در مبادله اطالعاتيهر يک از کامپيوترها. باشد
 نيز ي اطالعات ارساليبه منظور رمزنگار.  اطالعات باشنديه به منظور رمزگشائرمز مشاب

 از ي يکيفرض کنيد قصد ارسال يک پيام رمز شده برا. از کليد فوق استفاده خواهد شد
 استفاده ي رمزنگاريبدين منظور از يک الگوريتم خاص برا. دوستان خود را داشته باشيد

 Aحرف ( . گردديرف به دوحرف بعد از خود تبديل مدر الگوريتم فوق هر ح . شوديم
 بايست يپس از رمزنمودن پيام و ارسال آن، م  ).D به حرف B، حرف  Cبه حرف 

 پيام لرسال شده، هر ي رمزگشائيدريافت کننده پيام به اين حقيقت واقف باشد که برا
  .ست تبديل گرددي بايحرف به دو حرق قبل از خود م
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گفته ) کليد رمز ( ست به دوست امين خود، واقعيت فوق ي باي مي در چنين حالت  
 از ي دريافت گردد، بدليل عدم آگاهي که پيام فوق توسط افراد ديگريدر صورت. شود

  .  و استفاده از پيام ارسال شده نخواهند بوديکليد، آنان قادر به رمزگشائ
  

.  شودي استفاده مي و يک کليد عمومي از ترکيب يک کليد خصوصي عموميدر رمزنگار
. فاده استـ و استيقابل شناسائ) ارسال کننده(  کامپيوتر شما يبرا"  صرفايکليد خصوص

 ديگر که قصد ارتباط با آن ي توسط کامپيوتر شما در اختيار تمام کامپيوترهايکليد عموم
تر وـ يک پيام رمز شده، يک کامپييبه منظور رمزگشائ.  شودي ، گذاشته م  را داشته باشند

يد ــ، کل) ارائه شده توسط کامپيوتر ارسال کننده  ( ي بايست با استفاده از کليد عموميم
 از متداولترين ابزار ييک.  نمايد ي پيام ارسالي مربوط به خود اقدام به رمزگشائ يخصوص

  .است )PGP(Pretty Good Privacy با نام ي، روش"ي کليد عموميرمزنگار"
  .  اطالعات دلخواه خود نمودي توان اقدام به رمزنگاريم با استفاده از روش فوق 

• IPSec .  پروتکلIPsec(Internet protocol security protocol ( ،
            ت اطالعات ـــــيت در ارسال و دريافــــ ايجاد امني از امکانات موجود براييک
 بمراتب بيشتر ي رمزنگاريقابليت روش فوق در مقايسه با الگوريتم ها.  باشد يم

 . Tunnel ،Transport:  است ي دو روش رمزنگاريپروتکل فوق دارا. است
 transport رمز شده درحاليکه در روش Payload، هدر و   tunelدر روش 

ات بين ــ اطالعيپروتکل فوق قادر به رمزنگار.  گرددي رمز مpayload" صرفا
  : متفاوت استيدستگاهها

   روتر به روتر -
  ل به روتر  فايروا-
   کامپيوتر به روتر -
     کامپيوتر به سرويس دهنده-
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 AAA : Authentication( سرويس دهندگان.  AAAسرويس دهنده  •
,Authorization,Accounting(  ياـ به منظور ايجاد امنيت باال در محيط ه 

VPN اده زمانيکه کاربران با استف.  گردندياستفاده م"  از راه دور يدستياب"  از نوع
 درخواست آنها AAA سرويس دهنده  ،   گردندياز خط تلفن به سيستم متصل م

  : را اخذ و عمايات زير را انجام خواهد داد 
   ) Authenticationتاييد، (  هستيد؟ ي شما چه کس -
   ) Authorizationمجوز، (  هستيد؟ ي شما مجاز به انجام چه کار-
   ) Accounting، يابدارحس(  را انجام داده ايد؟ ي چه کارهائ-
   VPN ي هايتکنولوژ

، به منظور   " )سايت به سايت " و يا "  از راه دور يدستياب ( "   VPNبا توجه به نوع 
  : گرددي استفاده ميايجاد شبکه از عناصر خاص

   مربوط به کاربران از راه دور ينرم افزارها •
   PIXفايروال و يا يک " VPNکانکتور "  نظير يک ي اختصاصيسخت افزارها •
   Dial-up ي به منظور سرويس هاVPN يسرويس دهنده اختصاص •
 به ي که توسط مرکز ارائه خدمات اينترنت به منظور دستيابNASسرويس دهنده  •

VPN شودياستفاده م"  از را دوريدستياب" از نوع .  
   و مرکز مديريت سياست ها VPNشبکه  •

 VPN به منظور ايجاد شي قبول و عمومبا توجه به اينکه تاکنون يک استاندارد قابل
 خود ي متعدد هر يک اقدام به توليد محصوالت اختصاص  ي شرکت ها  ايجاد نشده است،

  . نموده اند
 و عرضه شده يسخت افزار فوق توسط شرکت سيسکو طراح.  VPNکانکتور  •

 گوناگون عرضه شده ي متفاوت و قابليت هاي کانکتور فوق در مدل ها  .است
 کاربر از ١٠٠ دستگاه فوق امکان فعاليت همزمان ي از نمونه هايبرخدر . است 
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 کاربر از راه دور قادر به اتصال ١٠,٠٠٠ ديگر تا ي نمونه هايراه دور و در برخ
  . به شبکه خواهند بود

اين روتر . روتر فوق توسط شرکت سيسکو ارائه شده است.  VPNروتر مختص  •
       . گوناگون استيستفاده در محيط ها متعدد به منظور اي قابليت هايدارا

 نيز مورد توجه قرار گرفته و امکانات VPN ي روتر فوق شبکه هايدر طراح
  .  شده اندي بهينه ساز  يمربوط در آن بگونه ا

 قابليت  PIX) Private Internet eXchangeفايروال . (  PIXفايروال  •
، ي اطالعاتي بسته ا، فيلتر نمودنProxy، سرويس دهنده   NAT نظير يهائ

  .  را در يک سخت افزار فراهم نموده است  VPNفايروال و 
Tunneling )يتونل ساز(   

 از ي با قابليت دستيابي به منظور ايجاد يک شبکه اختصاصVPN ياکثر شبکه ها 
در روش فوق تمام بسته .  نمايندياستفاده م " Tunneling" طريق اينترنت از امکان 

پروتکل .  بسته ديگر قرار گرفته و از طريق شبکه ارسال خواهد شد در يکياطالعات
 و خروج   ورود( و دو نفطه   توسط شبکه) پوسته  (   ي خارجيمربوط به بسته اطالعات

.  گوينديم"  تونل ياينترفيس ها"دو نقظه فوق را .  باشديقابل فهم م ) يبسته اطالعات
  :روش فوق مستلزم استفاده از سه پروتکل است

  . نمايدياز پروتکل فوق شبکه حامل اطالعات استفاده م. پروتکل حمل کننده  •
:  نظيرياز پروتکل هائ . يپروتکل کپسوله ساز •

IPSec,L2F,PPTP,L2TP,GREگرددي استفاده م  .  
 به منظور انتقال داده IPX,IP,NetBeui نظير ياز پروتکل هائ. پروتکل مسافر  •

  . شودي اوليه استفاده ميها
 توان از يم" مثال.  را انجام دادي توان عمليات جالبي م  Tunnelingفاده از روش با است
درون يک ) NetBeuiنظير (  کند ي که پروتکل اينترنت را حمايت نمي اطالعاتيبسته ا

   استفاده و آن را از طريق اينترنت ارسال نمودIP يبسته اطالعات
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 ) ياختصاص(  غير قابل روت IP آدرس  را که از يکي توان يک بسته اطالعاتي م   يا  و
 کند، ي استفاده مIP معتبر ي که از آدرس هاي نمايد ، درون يک بسته اطالعاتياستفاده م

 . مستقر و از طريق اينترنت ارسال نمود

 GRE(generic routing ،  "سايت به سايت "  از نوع VPN يدر شبکه ها 

encapsulation (فرآيند فوق .  گرددي استفاده ميزبه عنوان پروتکل کپسوله سا
 انتقال يبرا" حمل کننده " از طريق پروتکل " پروتکل مسافر " ينحوه استقرار و بسته بند

 يفرآيند فوق شامل اطالعات).  استIP" ، عموما پروتکل حمل کننده. (  نمايديرا تبين م
ر رابطه با ارتباط  دي کپسوله نمودن و اطالعاتي براي اطالعاتيدر رابطه با نوع بست ها

در  ( IPSec موارد از پروتکل ي برخ  در. بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده است
 ، قابل استفاده   IPSecپروتکل . گرددي استفاده مي کپسوله سازيبرا) tunnelحالت 

 ياينترفيش ها. است)  از راه دور يسايت به يايت و دستياب ( VPNدر دو نوع شبکه 
Tunnelاز ي امکانات حمايتي دارا  بايستي م IPSecباشند  . 

 PPP با استفاده از Tunneling، "  از راه دور يدستياب"  از نوع VPN يدر شبکه ها
 ي در زمان برقرارIP ي به عنوان حمل کننده ساير پروتکل هاPPP.  گيرديانجام م

  .  گيردي، مورد استفاده قرار م  ارتباط بين يک سيستم ميزبان و يک سيستم ازه دور
 ي ايجاد و توسط شبکه هاPPP زير با استفاده از ساختار اوليه يهر يک از پروتکل ها

VPN گردندياستفاده م"  از راه دور يدستياب"  از نوع :  
• L٢F(Layer 2 Forwarding( .  پروتکل فوق توسط سيسکو ايجاد شده

 حمايت PPP تعيين اعتبار کاربر که توسط   يدر پروتکل فوق از مدل ها. است 
  .  ، استفاده شد ه است  شده اند

• PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol( .  پروتکل فوق
اين پروتکل .  متفاوت ايجاد شده استي متشکل از شرکت هايتوسط کنسرسيوم

 تائيد اعتبار ي را دارا بوده و از مدل ها  ي بيت١٢٨ و ي بيت٤٠ يامکان رمزنگار
  .  نمايدي گردد ، استفاده مي حمايت مPPPکاربر که توسط 
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• L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol ( .يپروتکل فوق با همکار 
 L2F و PPTP ي هايپروتکل فوق از ويژگ .چندين شرکت ايجاد شده است

.  کندي را حمايت مIPSec بصورت کامل L2TP پروتکل   .استفاده کرده است
  : گردد يير استفاده ماز پروتکل فوق به منظور ايجاد تونل بين موارد ز

     سرويس گيرنده و روتر-
- NAS و روتر   
   روتر و روتر -
 ،  فروشنده.  مشابه حمل يک کامپيوتر توسط يک کاميون است Tunnelingعملکرد 

 ) يپروتکل کپسوله ساز( درون يک جعبه ) پروتکل مسافر (  کامپيوتر يپس از بسته بند
)  تونل يايترفيس ورود( از انبار خود )  کننده پروتکل حمل( آن را توسط يک کاميون 

 . داردي ارسال م    ي متقاض يبرا

، تا به يمسير خود را ط) اينترنت (  از طريق بزرگراه) پروتکل حمل کننده (  کاميون 
پروتکل کپسول ( شما در منزل جعبه . برسد)  تونل ي خروج  اينترفيش( منزل شما 

  . نمائيديرا از آن خارج م) تکل مسافرپرو( را باز و کامپيوتر  ) يساز
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  اشتراک منابع
 

.  ،اشتراک منابع استي کامپيوتري شبکه هاي از اهداف اوليه و مهم دربرپاسازييک        
فايل  ( يو منابع منطق) چاپگر (يمنابع موجود در کامپيوتر به دو گروه عمده منابع فيزيک

 توان با توجه به بستر ايجاد شده يز ايجاد يک شبکه مپس ا.  گردنديتقسيم م) ها
  : را انجام داديعمليات متفاوت

   موجود در شبکه ياشتراک يک چاپگر به منظور استفاده توسط کامپيوترها •
   موجود در شبکهي اينترنت توسط کامپيوترهاياستفاده از يک خط ارتباط •
      با محتويات متفاوتي اطالعاتياشتراک فايل ها  •
 توانند از آن ي که چندين کاربر بصورت همزمان مي کامپيوتريتفاده از بازيهااس •

  .استفاده نمايند
 موجود ي ساير کامپيوترهاي وب براي نظير دوربين هاي دستگاههائيارسال خروج •

  درشبکه 
 بايست مراحل زير را دنبال نمود ي کوچک، م  ي يک شبکه کامپيوتريبه منظور بر پا ساز

 :  
اترنت به عنوان مهمترين  .  مورد نظر جهت استفاده در شبکهيولوژانتخاب تکن •

  .  در اين راستا مطرح استيتکنولوژ
 موجود در شبکه يهر يک از کامپيوترها.  مربوطهيتهيه و نصب سخت افزارها •

    ستارهيدر صورت استفاده از توپولوژ. يک کارت شبکه باشندي بايست دارايم
 بايست از يکدستگاه هاب و يم)  استيع توپولوژدر حال حاضر متداولترين نو(

پس از نصب و .  از يک دستگاه سوئيچ استفاده کرد   تريدر موارد حرفه ا
 مورد نظر، با استفاده از ي شبکه در کامپيوترهاي هر يک از کارت هايپيکربند
هر يک )  گردد ي استفاده مCat5از کابل بهم تابيده " عموما(  مربوطه يکابل ها

  .  گردنديامپيوترها به هاب و يا سوئيچ متصل ماز ک
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       لهـــاين مرح :  سيستم به منظور استفاده از منابع مشترک در سيستميپيکربند •
 يکه براـــــ شبي از مراحل مهم در زمينه آماده سازي، يک) سيستم يپيکربند( 

  :ذيرد بايست عمليات زيرصورت پير اين مرحله م.استفاده توسط کاربران است
   کامپيوتر ي نامگذار-
   اشتراک فايل ها -
   اشتراک چاپگر -
   امنيت -
   اشتراک خط اينترنت -

  . نحوه انجام هر يک از عمليات فوق خواهيم پرداختيدر ادامه به بررس
   کامپيوترينامگذار

 آن ي بايست براي شبکه مطرح گردد، مي از گره هاي به عنوان يکيقبل از اينکه کامپيوتر
 بايست ي موجود در شبکه ميهر يک از کامپيوترها. م و يک گروه را مشخص کردنا

نام    مشخص نمودنيبرا.  يک نام منحصر بفرد و يک نام گروه يکسان باشنديدارا
  . بايست انجام داديکامپيوتر و گروه، عمليات زير را م

، موس را  و يا ميلينيوم٩٨ با سيستم عامل ويندوز يدر کامپيوترهائ : مرحله اول •
) ي صفحه اصليموجود بر رو ( Network Neighborhood يبررو

  .قرارداده و کليد سمت راست موس را فعال نمائيد
در .  دستورات انتخاب نمائيدي را از طريق منوPropertiesگزينه  : مرحله دوم •

 يدر پنجره فوق اطالعات . گرددي فعال مNetwork Propertiesادامه پنجره 
 کامپيوتر، نمايش ي نصب شده بر روي شبکه و پروتکل هاي آدپتورهادر رابطه با

 .  شوديداده م
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 را Identificationپس از فعال شده پنجره اشاره شده، گزينه  : مرحله سوم •
  . شودي نمايش داده ميدر اين حالت سه فيلد اطالعات. انتخاب نمائيد

 کامپيوتر وارد يظر خود را برا ، نام مورد نيدراولين فيلد اطالعات : مرحله چهارم •
 است و تنها محدوديت موجود، يانتخاب" نام در نظر گرفته شده کامال. نمائيد
 موجود در شبکه نبايد از نام فوق يساير کامپيوترها.  نبودن آن استيتکرار

  . استفاده کرده باشند
 را وارد  گروهي ، نام در نظر گرفته شده برايدردومين فيلد اطالعات : مرحله پنجم •

راک گذاشتن منابع ـــــ موجود در شبکه که قصد به اشتيتمام کامپيوترها. نمائيد
 نام گروه مشابه ي بايست داراي بين خود را دارند ، مي و نرم افزاريسخت افزار

  . و يکسان باشند

  
  شتراک فايل و امنيتا

در . ، اشتراک فايل ها استي از مهمترين عمليات در هر شبکه کامپيوترييک 
 انجام ي نمايند، فرآيند فوق بسادگي و يا ميلينيوم استفاده م٩٨ که از ويندوز يسيستم هائ

 موجود در شبکه قادر به ي مناسب، هر يک از کامپيوترهايپس از پيکربند. خواهد شد
  .تراک فايل بين خود خواهند بوداش

 File and بايست از فعال شدن گزينه ي فوق در ابتدا مي به منظور فعال نمودن ويژگ

Printer Sharingامکان يبدين منظور موس را بررو.  مطمئن گرديد Network 
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Neighborhood ) قرارداده و کليد سمت راست ) ي صفحه اصليموجود بر رو
در .  دستورات انتخاب نمائيدي را از طريق منوPropertiesگزينه .موس را فعال نمائيد

  . گرددي فعال مNetwork Propertiesادامه پنجره 
 Client فعال و در بخش پايين پنجره فوق، امکان Configuration در ادامه گزينه 

for Microsoft Networksبه عنوان يزمانيکه کامپيوتر.  بايست مشاهده گرددي م 
 با ساير ي مطرح باشد، قادر به تبادل اطالعاتيدر شبکه ا) Client(ويس گيرنده يک سر

 و تنظيم يزمانيکه عمليات مربوط به پيکربند.  موجود در شبکه خواهد بوديکامپيوترها
 گيرد، امکان اشاره شده بصورت ي و يا ميلينيوم انجام م٩٨ يشبکه در ويندوزها

 که امکان فوق بصورت اتوماتيک يدر صورت. يداتوماتيک در سيستم اضافه خواهد گرد
  .  توان با دنبال نمودن مراحل زير، آن را نصب نمودياضافه نشده باشد، م

  

  
  

 انتخاب Network Properties را از طريق پنجره Addگزينه  : مرحله اول •
  نمائيد 

  . را از ليست بنمايش در آمده انتخاب نمائيدClientگزينه  : مرحله دوم •
 از شرکت ها و توليد کنندگان ي ليستAddبا فعال کردن گزينه  : مرحله سوم •

  . نمائيدي سمت چپ مشاهده م متفاوت را در پانل
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 و در  را از طريق پانل سمت چپ انتخابMicrosoftگزينه  : مرحله چهارم •
 سرويس گيرنده مايکروسافت در پانل سمت راست ي از نرم افزارهايادامه ليست

  . نمايش داده خوواهند شد
 را Client for Microsoft Networksاز ليست فوق، گزينه  : مرحله پنجم •

 يدر ادامه سيستم عامل ويندوز تمام فايل ها.  را فعال نمائيدOKانتخاب و دکمه 
 CDدر اين مرحله (  کامپيوتر قرار خواهد داديرا بر رو و مورد نياز يضرور

  ) مربوط به ويندوز نياز خواهد بود
 توان عمليات مربوط به اشتراک فايل ها را ي مورد نياز، ميپس از نصب نرم افزارها

شبکه مستفر شده و مراحل زير  ) Network ( يبدين منظور در پنجره اصل. دنبال نمود
  : را دنبال نمائيد

   را فعال نمائيد File and print sharingدکمه مربوط به :  حله اولمر •

  
 اشتراک فايل ها ي براييک. در اين مرحله دو حق انتخاب وجود دارد : مرحله دوم •

 توان يک و يتوجه به وضعيت موجود شبکه مبا .  اشتراک چاپگري برايو ديگر
  . يا هر دو آيتم را انتخاب کرد

   ،) چاپگر   فايل ،(  مورد نظر يپس از انتخاب هر يک از گزينه ها: مرحله سوم  •
 فعال خواهد File and print sharing در کنار گزينه Checkmarkيک 
 بسته Sharing-options پنجره مربوط به OKبا فعال نمودن دکمه . شد

  . خواهد شد
 را از طريق پنجره Access Controlدر ادامه امکان  : مرحله چهارم •

Networkيبه منظور کنترل ساده در رابطه با هويت افراديک.  انتخاب نمائيد  
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 Share-level Access Control توانند از فايل ها استفاده نمايند، گزينه يم
  . را انتخاب نمائيد

  .  بسته خواهد شدNetwork پنجره   ،OKفعال کردن دکمه با  : مرحله پنجم •
 مشخص    را که قصد به اشتراک گذاشتن آنها را داريد،ي بايست فولدرهائيدر ادامه م

 توان يک ي مورد نظر درهر يک مي دلخواه و استقرار فايل هايبا ايجاد فولدرها. نمائيد
 به اشتراک گذاشتن يک فولدر يبرا.  را ايجاد کرد  ي از بعد ذخيره سازيانظباط اطالعات

گزينه .  فولدر فوق مستقر و کليد سمت راست موس را فعال نمائيدي بر رو ،
Sharingگردد ي فعال ميدر ادامه پنجره ا.  مربوطه انتخاب نمائيدي را از طريق منو 

 Sharing يمقدار پيش فرض برا. که در آن امکان انتخاب چندين آيتم وجود دارد
 Shared Asبا تغيير مقدار گزينه فوق و تبديل آن به .  استNot Sharedبصورت 

 فولدر به اشتراک ي نام دلخواه خود را برا   ،Share Name ي توان در فيلد اطالعاتيم
فاوت ــمت"  فولدر کاماليواند با نام واقعــ تينام فوق م. خص نمودــگذاشته شده مش

 را انتخاب Share-level Access Controlگزينه "  که قباليدر صورت.  باشديم
را مشخص ) Access Type (ي بايست در ادامه سطح مورد نظر امنيتي م  کرده باشيد ،

 بدين Read-only به روش يدستياب.  آن يک رمز عبور را نيز مشخص نموديو برا
ه قادر ب"  به فولدر از طريق شبکه بوده و صرفا  يمفهوم است که هر کاربر قادر به دستياب

 جديد ياين نوع کاربران قادر به استقرار فايل ها.  فايل ها خواهد بوديمشاهده و بازياب
 که يدر صورت.  موجود در فولدر نخواهند بوديدر فولدر و يا حذف و اصالح فايل ها

   نوشتن،  کاربران قادر به مشاهده،  تعيين گردد،Full access    به فولدر،يروش دستياب
 توان يبا توجه به نوع رمز عبور م .ر فولدر مورد نظر خواهند بودايجاد و حذف فايل د

  . هر دو گزينه را بصورت شناور نيز استفاده نمود
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   اشتراک چاپگر

" ز صحت عمليات اشاره شده خصوصا بايست ايبه منظور اشتراک يک چاپگر در ابتدا م
ال ـــ در ادامه با دنب . اطمينان حاصل کردFile and Printer Sharingفعال شدن 

بال ـــ به اشتراک گذاشتن يک چاپگر مراحل زير را دني توان براينمودن مراحل زير م
  . نمود
را  Printers و در ادامه Setting گزينه    ،Startاز طريق دکمه  : مرحله اول •

 نمايش ي محلي از تمام چاپگرهاي شامل ليستيدر ادامه پنجره ا.انتخاب نمائيد
  . داده خواهد شد

 که قصد به اشتراک گذاشتن آن را ي آيکون چاپگريموس را بر رو : مرحله دوم •
 را Sharing    قرار داده و کليد سمت راست موس را فعال و گزينه داريد،

  . انتخاب نمائيد
 يدر فيلد اطالعات.  گرددي فعال مPropertiesادامه پنجره در  : مرحله سوم •

Shared Asرا مشخص ) به منظور اشتراک گذاشتن(  چاپگر ي نام دلخواه برا
     . در صورت تمايل يک رمز عبور نيز را در اين مرحله مشخص نمود. نمائيد
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 شده و چاپگر به   پنجره مربوطه بسته ،OK با فعال کردن دکمه   : مرحله چهارم •
  . اشتراک گذاشته شده است 

 ديگر ، مراحل ي به چاپگر به اشتراک گذاشته شده از طريق کامپيوترهايبه منظور دستياب
  :زير را دنبال نمائيد

  . را فعال نمائيدPrinterپنجره مربوط به :  مرحله اول •
  .  را فعال نمائيدAdd a Printer ) يبرنامه کمک( ويزارد:  مرحله دوم •
  .  را فعال نمائيدOK را انتخاب و دکمه Network Printerگزينه  : مرحله سوم •
 به اشتراک گذاشته ي از چاپگرهايويزارد مربوطه در ادامه ليست:  مرحله چهارم •

در ادامه چاپگر مورد نظر را . ايش خواهد داد شبکه را نميشده موجود بر رو
در نهايت ويزارد مربوطه درايور مورد نظر .  را فعال نمائيدNextانتخاب و دکمه 

 و يا ديسکت CD حاالت ممکن است نياز به يدر برخ. ( را نصب خواهد کرد
 ) درايور چاپگر وجود داشته باشديحاو
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 شتراک خط اينترنتا

 کوچک، شرکت مايکروسافت از نسخه ويندوز يبکه ها با توجه به رشد ش 
٩٨CEبا نام ي به بعد امکان ICS(Internet Connection Sharing ( را اضافه

 از روش ي توان يک کامپيوتر را که با استفاده از يکي مICSبا استفاده از  .نموده است
، به اشتراک  به اينترنت متصل است   و يا کابلDSL ،ISDN   مودم،:  رايج نظيريها

 يک ويزارد به منظور فعال ي ويندوز داراي و ساير نسخه ها  ٩٨CEويندوز . گذاشت
 بصورت پيش فرض بر ICS مورد نياز ي عناصر نرم افزار  . باشنديکردن امکان فوق م

 بايست بر يم" توجه داشته باشيد که امکان فوق صرفا.  گردندي کامپيوتر نصب نميرو
      فعال نمودن امکان فوقيبرا. ينترنت متصل است، فعال گردد که به اي کامپيوتريرو
 بايست مراحل يم)  نمايندي استفاده م٩٨CE که از نسخه ويندوز ي کامپيوترهائيبر رو( 

  :زير را دنبال کرد
 Add/Remove Programs ،گزينهControl Panelاز طريق  : مرحله اول •

  . را انتخاب نمائيد
 Internet را انتخاب و در ادامه آيتم windows setupگزينه  : مرحله دوم •

Toolsرا انتخاب نمائيد  .  
.  را انتخاب نمائيدInternet Connection Sharingعنصر  : مرحله سوم •

 نشده باشد، ي پيکربندICS که يدر صورت. را فعال نمائيد   Nextدر ادامه کليد 
 توان عمليات يم فعال و در ادامه ICSمربوط به ) ويزارد ( يبرنامه کمک

  .  الزم را انجام داديپيکربند
 بر ICS که ي در رابطه با کامپيوتريپس از اخذ اطالعات ضرور : مرحله چهارم •

.  آن فعال شده است، ويزارد مربوطه نياز به يک عدد ديسکت خواهد داشتيرو
 ساير ي ديسکت فوق به منظور پيکربندياز اطالعات ذخيره شده بر رو

 را داشته ICSوجود در شبکه که تمايل به استفاده از سرويس  ميکامپيوترها
    .گردد يباشند استفاده م
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 استفاده XP و يا ٢٠٠٠ که از ويندوز ي در کامپيوترهائICSمراحل فعال نمودن سرويس 
در اين راستا پس از ايجاد . نمايند بمراتب راحت تر از مراحل گفته شده فوق است يم

 را Propertiesب آن و فعال کردن کليد سمت راست، گزينه  ، با انتخاDial-upيک 
 نمايش داده Dial-up Connection propertiesدر ادامه پنجره . انتخاب نمائيد

  .  شوديم

 
  

در ادامه گزينه . را انتخاب نمائيد" Sharing" ارتباط گزينه ي اشتراک خطيبرا
"Enable internet connection  sharing for this connection " را

  . انتخاب و ساير موارد و عمليات مورد نياز بصورت اتوماتيک انجام خواهد شد
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  هاب و نحوه عملکرد آن                                   
 

 شبکه ي است که از آن به منظور برپاسازيهاب از جمله تجهيزات سخت افزار      
 گردد از ي که امروزه ايجاد ميگرچه در اکثر شبکه هائ.  شود ي استفاده مي کامپيوتريها

 ما همچنان شاهد استفاده از اين نوع يدد، ول گرياستفاده م  در مقابل هاب سوئيچ
قبل از پرداختن به اصل  . باشيمي مي متعددي در شبکه هايتجهيزات سخت افزار

 تعاريف مهم که در ادامه بدفعات به آنان مراجعه يموضوع، الزم است در ابتدا با برخ
  . خواهيم کرد بيشتر آشنا شويم

• Domain  :عضوء يک ي کامپيوترهايتمام domainي هر اتفاق و يا رويداد 
  . افتد، مشاهده و يا خواهند شنيدي اتفاق مdomainرا که در 

•  Collision Domain :  در صورت بروز يک تصادم)  Collision (  بين
 الزم ي و آگاه   آن را شنيدهdomain موجود در يدو کامپيوتر، ساير کامپيوترها

 يکامپيوترها. يدا خواهند کرد  که اتفاق افتاده است را پيدر خصوص آن چيز
 ي کامپيوترهائيتمام.  باشندي يکسان مCollision Domainفوق عضوء يک 

 Collision      شوند، عضوء يکيکه با استفاده از هاب به يکديگر متصل م
Domain بر خالف سوئيچ (  يکسان خواهند بود .(  

• Broadcast Domain  : در اين نوعdomainپيام   ، يک broadcast 
 هر يک از يبرا)  گرددي کامپيوترها ارسال مي تمامييک فريم و يا داده که برا( 

 با موضوع  هاب و سوئيچ.  گرددي ارسال مdoamin موجود در يکامپيوترها
broadcast domainو در )  مجزاءيايجاد حوزه ها(  نداشته ي برخورد مناسب

  .اين رابطه به يک روتر نياز خواهد بود
، collision domain با ) مجزاءيايجاد حوزه ها(رخورد مناسب به منظور ب

broadcast domain يک شبکه از تجهيزات سخت يو افزايش سرعت و کارائ 
       را ايجادي مجزائcollision domainسوئيچ ها .  شودي استفاده مي متعدديافزار
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. ايند نمي بدين شکل رفتار نمbroadcast doamin در خصوص ي نمايند وليم
 را ايجاد نموده و ي مجزائcollision domain و broadcast domainروترها، 

 Collision domain  وbroadcast doaminدر مقابل هاب، قادر به ايجاد 
                 دهديشکل زير يک نمونه هاب هشت پورت را نشان م.  باشديجداگانه نم

 )D-Link DE-808TP 10Mbps Ethernet 8-Port Mini-Hub.(   

  
  

    با نحوه عملکرد هابيآشنائ
 ارزانترين روش اتصال    و  ي کامپيوتري از تجهيزات متداول در شبکه هايهاب، يک    
 فعاليت OSIين اليه مدل مرجع هاب در اول.  و يا چندين کامپيوتر به يکديگر است  دو
)  دهندي که سوئيچ و يا روتر انجام ميکار( خوانند ي داده را نميآنان فريم ها.  نمايديم

ها،    هر يک از پورتي داده بر روي فريم ها   نمايند کهياين اطمينان را ايجاد م" و صرفا
  . تکرار خواهد شد

 CSMA/CDا استفاده از قوانين  ب   راFast Ethernet اترنت و يا    که يکيگره هائ
اين بدان .  باشندي مشابه مCollision Domain   گذارند ، عضوء يکيبه اشتراک م

 Collision domain از ي متصل شده به هاب بخشي گره هاي است که تماميمعن
 موجود در ي افتد، ساير گره هاي اتفاق مcollision که يک ي زمان  مشابه بوده و

domainمتصل يکامپيوترها و يا گره ها.ا شنيده و از آن متاثر خواهند شد نيز آن ر 
        ، استفاده UTP) Unshielded Twisted Pair  يشده به هاب از کابل ها

با استفاده از " مثال.  تواند به هر پورت هاب متصل گرددييک گره م" صرفا.  نماينديم
 که يزمان .د خواهد داشت هشت پورت، امکان اتصال هشت کامپيوتر وجو  يک هاب
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 نصب ي امروز نبودند و قيمت آنان نيز گران بود، در اکثر شبکه هايهاب ها به متداول
  . گرديدي کواکسيال، استفاده ميشده در ادارات و يا منازل از کابل ها

 متصل شده به هاب اقدام ي از کامپيوترهاي که يکيزمان. نحوه کار هاب بسيار ساده است
داده ( هاب نيز آن را دريافت خواهند کرد ي نمايد، ساير پورت هاي مياده ئبه ارسال د

شکل زير نحوه ).  شودي هاب نيز فرستاده مي ساير پورت هاي تکرار و برايارسال
  . دهديعملکرد هاب را نشان م

  
 گره شش ي را براي گره يک داده ئ  نمائيد،يمانگونه که در شکل فوق مشاهده مه

در ادامه، .  ديگر نيز داده را دريافت خواهند کردي گره هاي تمامي نمايد وليارسال م
 که ي توسط هر يک از گره ها انجام و در صورتي الزم در خصوص داده ارساليبررس

. ق به آنان نيست، آن را ناديده خواهند گرفت متعليتشخيص داده شود که داده ارسال
 مقصد MAC کامپيوتر که آدرس يعمليات فوق از طريق کارت شبکه موجود بر رو

 و در    الزم را انجاميکارت شبکه بررس . شودي نمايد، انجام مي مي را بررسيفريم ارسال
ريم  کارت شبکه، فMAC موجود در فريم ، با آدرس MACصورت عدم مطابقت آدرس 

 .  گرددي دور انداخته ميارسال

 تواند به صورت يک پورت ي باشند که مي يک پورت خاص مي دارا اکثر هاب ها
 توان ي مuplinkبا استفاده از يک پورت .  رفتار نمايدuplink و يا يک پورت يمعمول

بدين ترتيب تعداد پورت ها افزايش . يک هاب ديگر را به هاب موجود، متصل نمود
   . گرددي کامپيوتر به شبکه فراهم ميو امکان اتصال تعداد بيشتريافته 
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 ي ارزان قيمت به منظور افزايش تعداد گره ها در يک شبکه است وليروش فوق گزينه ا
 ي داده غير ضروري آن حجم باالئيبا انجام اين کار شبکه شلوغ تر شده و همواره بر رو

 و Broadcast domainيک  گره ها، عضوء يتمام.  استيدر حال جابجائ
collision domainآنان هر نوع ي باشند، بنابراين تمامي مي يکسان collision و يا 

Broadcastشنوندي را که اتفاق خواهد افتاد ، م  .  
 به منظور نشان دادن فعال بودن ارتباط برقرار شده بين LED هاب ها از يک   در اکثر
       ، استفاده collisionنشان دادن بروز يک  ديگر به منظور LED گره و از   هاب و

 مربوط به فعال بودن LED دو   از هاب هايدر برخ) .  مجزاء LEDدو . (  گردديم
 که پورت در ي فعاليت پورت با يکديگر ترکيب و زمان  بين هاب و گره ويلينک ارتباط

 شود، يام نم انجي که فعاليتي مربوطه چشمک زن شده و زمانLEDحال فعاليت است ، 
LEDفوق به صورت پيوسته روشن خواهد بود  .  

  
  

LED    مربوط بهCollisionگردد که يک ي روشن مي هاب ها زماني موجود بر رو 
collisionبوجود آيد  .Collisionدو کامپيوتر و يا گره   يد که آي بوجود مي زمان 

 ، Collisionپس از بروز يک .  شبکه صحبت نمايند ي نمايند در يک لحظه بر رويسع
.  گردندي مربوط به هر يک از گره ها با يکديگر برخورد نموده و خراب ميفريم ها

 مدت ي هوشمند بوده و برايهاب به منظور تشخيص اين نوع تصادم ها به اندازه کاف
 هر ييک دهم ثانيه به ازا. (  گرددي روشن مcollision چراغ مربوط به يوتاهزمان ک
  ).تصادم 

 توان از آن به ي بوده که مBNC يک اتصال خاص از نوع ي از هاب ها دارايتعداد اندک
 مربوط به LEDپس از اتصال فوق، . منظور اتصال يک کابل کواکسيال، استفاده نمود

  .گردد ي هاب روشن مي روBNCاتصال 
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  سوئيچ                                                
 

 بدون يکابل(  که توسط يک محيط انتقال  )گره (  کامپيوتر يمجموعه ا شبکه از  
 نظير يدر شبکه از تجهيزات خاص.  گردند، تشکيل شده استي بيکديگر متصل م  )کابل

 ي و مهم در شبکه هايعناصر اصل از ي يک  سوئيچ . گردديهاب و روتر نيز استفاده م
با استفاده از سوئيچ، چندين کاربرقادربه ارسال اطالعات از طريق شبکه .  استيکامپيوتر

 يسرعت ارسال اطالعات هر يک از کاربران بر سرعت دستياب. در يک لحظه خواهند بود
 بين سوئيچ همانند روتر که امکان ارتباط. ساير کاربران شبکه تاثير نخواهد گذاشت

يک ) کامپيوتر" معموال(  متفاوت ي نمايد، امکان ارتباط گره هايچندين شبکه را فراهم م
 ي انواع متفاوتيشبکه ها و سوئيچ ها دارا.  نمايديبا يکديگر فراهم م" مستقيما شبکه را

 استفاده ي هر يک از اتصاالت موجود در يک شبکه داخلي که برايسوئيچ هائ..  باشنديم
 از ياين نوع سوئيچ ها مجموعه ا.  شوندي ناميده مLAN يسوئيچ ها گردند، يم

 که قصد ارتباط با يکديگر را دارند، در زمان دو دستگاه" صرفاارتباطات شبکه را بين 
  .  نمايديمورد نظر ايجاد م

    شبکهيمبان
  : باشندي بشرح زير مي در يک شبکه کامپيوتريعناصر اصل

، )با يک روش خاص( متصل شده يز کامپيوترها ايشبکه شامل مجموعه ا.  شبکه •
  . به منظور تبادل اطالعات است

کامپيوتر، .(  گردد، خواهد بودي که به شبکه متصل مي هر چيز گره ، شامل . گره •
  ... ) چاپگر و 

سگمنت يک بخش خاص از شبکه بوده که توسط يک سوئيچ، روتر و . سگمنت •
  . از ساير بخش ها جدا شده استBridgeيا 

" معموال.  گردندي که تمام سگمنت ها به آن متصل ميکابل اصل . ستون فقرات •
 نسبت به هر يک از ي سرعت بمراتب بيشتريستون فقرات يک شبکه دارا
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ممکن است نرخ انتقال اطالعات ستون فقرات " مثال.  شبکه است يسگمنت ها
ت هر سگمنت  که نرخ انتقال اطالعاي مگابيت در ثانيه بوده در صورت١٠٠شبکه 

  .  مگابيت در ثانيه باشد١٠
  .  گردند را گويندي که هر يک از گره ها به يکديگر متصل ميروش . يتوپولوژ •
در . گردديهر کامپيوتر از طريق يک کارت شبکه به شبکه متصل م . کارت شبکه •

 و يا ١٠ سرعت يدارا( ، کارت فوق از نوع اترنت بوده ي شخصياکثر کامپيوترها
 سيستم، ي برد اصلي موجود روياز اسالت ها  ييک و در) يت در ثانيه مگاب١٠٠

  . نصب خواهد شد
آدرس . در شبکه است) کارت شبکه (  هر دستگاه يآدرس فيزيک.  MACآدرس  •

 بوده که سه بايت اول آن مشخص کننده سازنده کارت يفوق يک عدد شش بايت
  .شبکه و سه بايت دوم ، شماره سريال کارت شبکه است

• Unicast .  ارسال اطالعات توسط يک گره با آدرس خاص و دريافت 
  .اطالعات توسط گره ديگر است

• Multicast . با آدرس مشخص( يک گروه خاص ي را براييک گره، اطالعات (
 را دريافت خواهند ي موجود در گروه، اطالعات ارساليدستگاهها. دارديارسال م

  . کرد
• Broadcast . موجود در شبکه ي تمام گره هايبرا را ييک گره اطالعات 

 .  نمايديارسال م

  استفاده از سوئيچ
همزمان با .  شودي متداول ، به منظور اتصال گره ها از هاب استفاده ميدر اکثر شبکه ها

 در يمشکالت...)  جديد شبکه و يتعداد کاربران ، تنوع نيازها، کاربردها( رشد شبکه 
  : آيدي فوق بوجود ميشبکه ها
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• Scalability  .بصورت مشترک    باندي بر هاب ، پهنايدر يک شبکه مبتن 
 باند ، همزمان با يبا توجه به محدود بودن پهنا.  گردديتوسط کاربران استفاده م

 کامپيوتر يبرنامه ها.  شبکه بشدت تحت تاثير قرار خواهد گرفتيتوسعه، کارآئ
 باند ي گردنند به پهناي مي محيط شبکه، طراحيکه امروزه به منظور اجراء بر رو

 ي باند مورد نيازبرنامه ها، تاثير منفيعدم تامين پهنا.  نياز خواهند داشت يمناسب
  . در عملکرد آنها را بدنبال خواهد داشت

• Latency  .به مقصد ي که طول خواهد کشيد تا بسته اطالعاتي مدت زمان به 
 ينکه هر گره در شبکه هابا توجه به اي.  گردديمورد نظر خود برسد، اطالق م

ممانعت از تصادم ( کرده ي را در انتظار سپري بايست مدت زماني بر هاب ميمبتن
، بموازات افزايش تعداد گره ها در شبکه، مدت زمان فوق افزايش )اطالعات

 از کاربران فايل با ظرفيت ي که يکيدر اين نوع شبکه ها در صورت. خواهد يافت
 بايست در انتظاز ييگر ارسال نمايد، تمام کاربران ديگر م کاربر دي را برايباالئ

بهرحال افزايش مدت . آزاد شدن محيط انتقال به منظور ارسال اطالعات باشند
 به مقصد خود برسد، هرگز مورد نظر کاربران يک ي که يک بسته اطالعاتيزمان

  . شبکه نخواهد بود
• Network Failure  .ي از دستگاههاي بر هاب، يکي مبتنيدر شبکه ها 

 ي ساير دستگاههاي برايمتصل شده به هاب قادر به ايجاد مسائل و مشکالت
 تواند عدم تنظيم مناسب يعامل بروز اشکال م. موجود در شبکه خواهد بود

 ١٠٠ مگابيت در ثانيه به ١٠تنظيم سرعت يک هاب با قابليت " مثال(سرعت 
 از نوع   ي اطالعاتيهاو يا ارسال بيش از حد بسته ) مگابيت در ثانيه

Broadcastباشد ،  .  
•  Collisions . با ي از فرآينده خاص   اترنت ي بر تکنولوژي مبتنيدر شبکه ها 

فرآيند فوق نحوه .  گرددي به منظور ارتباط در شبکه استفاده م  CSMA/CDنام 
  . نمايدياستفاده از محيط انتقال به منظور ارسال اطالعات را قانونمند م
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 باشد، گره ي محيط انتقال ترافيک اطالعاتي تا زمانيکه بر رويين شبکه هائدر چن •
 که دو گره در يک يدر صورت.  ديگر قادر به ارسال اطالعات نخواهد بوديا

بسته "  ايجاد و عماليلحظه اقدام به ارسال اطالعات نمايند، يک تصادم اطالعات
هر يک .  بين خواهند رفت توسط هر يک از گره ها نيز ازي ارسالي اطالعاتيها

 در يتصادف"  بايست بمدت زمان کاماليم) تصادم کننده (  مربوطه ياز گره ها
 مانده و پس از فراهم شدن شرايط ارسال، اقدام به ارسال اطالعات يانتظار باق

  . مورد نظر خود نمايند
     هاب مسير ارسال اطالعات از يک گره به گره ديگر را به حداقل مقدار خود   

سوئيچ به .  نمايدي گسسته تقسيم نميشبکه را به سگمنت ها"  عمال ي رساند وليم
 موجود بين ي از مهمترين تفاوت هاييک. منظور تحقق خواسته فوق عرضه شده است

 متصل شده به هاب، يتمام دستگاهها.  باند استيهاب و سوئيچ، تفسير هر يک از پهنا
 که يک دستگاه متصل يدر صورت. گذارنديشتراک م باند موجود را بين خود به ايپهنا

    که ده گرهيدر صورت" مثال.  باند مختص خود استي تمام پهنايشده به سوئيچ، دارا
هر گره موجود در شبکه ) در يک شبکه ده مگابيت درثانيه( به هاب متصل شده باشند، 

در . (  خواهد کردرا اشغال) ده مگابيت در ثانيه (  باند موجود ي از تمام پهنايبخش
در سوئيچ، هريک از گره ها ).  که سايرگره ها نيز قصد ارتباط را داشته باشنديصورت

 .ها با سرعت ده مگابيت در ثانيه خواهد بود  ارتباط با سايرگرهيبرقرار قادر به

.  ايجاد خواهد شدي يک سگمنت اختصاصهر گره ي بر سوئيچ، برايدر يک شبکه مبتن
در حقيقت سوئيچ امکان حمايت از . ه يک سوئيچ متصل خواهند شد فوق بيسگمنت ها

با توجه به اينکه .  را دارا استيسگمنت اختصاص)  حاالت صدها يدر برخ( چندين 
سوئيچ قادر به انتخاب   باشند،يه مو موجود در هر سگمنت سوئيچ گريتنها دستگاه ها

 ي اطالعاتي ادامه سوئيچ، فريم هادر. اطالعات، قبل از رسيدن به ساير گره ها خواهد بود
"  صرفايبا توجه به اينکه هر سگمنت دارا. را به سگمنت مورد نظر هدايت خواهد کرد

  . باشد، اطالعات مورد نظر به مقصد مورد نظر ارسال خواهند شدييک گره م
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  بصورتي اطالعات   بر سوئيچ امکان چندين مبادلهي مبتني بدين ترتيب در شبکه ها

  .  وجود خواهد داشت همزمان
قبل از .  خواهند بودfull-duplex اترنت بصورت يبا استفاده از سوئيچ، شبکه ها

 داده ها در هر يدر چنين حالت.  بودhalf-duplexمطرح شدن سوئيچ، اترنت بصورت 
 بر سوئيچ، هر يدر يک شبکه مبتن.  باشند يلحظه امکان ارسال در يک جهت را دارا م

با يکديگر ارتباط برقرار " گره ها مستقيما(  نمايد يوئيچ ارتباط برقرار مبا س" گره صرفا
   اطالعات از گره به سوئيچ و از سوئيچ به گره مقصد يدر چنين حالت).  نمايندينم

     . گردنديبصورت همزمان منتقل م
 ي بهم تابيده و يا فيبر نوري بر سوئيچ امکان استفاده از کابل هاي مبتنيدر شبکه ها

 ي مربوط به خود براي کانکتورهاي فوق دارايهر يک از کابل ها. جود خواهد داشت و
 از تصادم ي عاريبا استفاده از سوئيچ، شبکه ا.  باشنديارسال و دريافت اطالعات م

  يچ ، ــ بر سوئي مبتنيانتقال دو سويه اطالعات در شبکه ها.  بوجود خواهد آمدياطالعات
  . يابديات افزايش مسرعت ارسال و دريافت اطالع

   ياز سوئيچ به تنهائ"  سوئيچ ، صرفا ي بدليل قيمت باال  بر سوئيچي مبتنياکثر شبکه ها
" مثال.  گردديدر اين نوع شبکه ها از ترکيب هاب و سوئيچ استفاده م.  نمايندياستفاده نم

ک از  موجود در هر يي تواند از چندين هاب به منظور اتصال کامپيوترهاييک سازمان م
مربوط به هر ( هاب ها   خود استفاده و در ادامه با استفاده از يک سوئيچ تماميدپارتمانها

  .  گردديبيکديگر متصل م )يک از دپارتمانها
  

    سوئيچ هايتکنولوژ
 روش ارتباط هر يک از گره ها   الزم به منظور تغييري پتانسيل هايسوئيچ ها دارا  

در اليه دوم "  با روتر چيست؟ سوئيچ ها معموالتفاوت سوئيچ.  باشنديبا يکديگر م
)Data layer ( مدلOSIيدر اليه فوق امکان استفاده از آدرس ها. نمايندي فعاليت م 

MAC )  ( روتر در اليه سوم  .وجود دارد ) ي فيزيکيآدرس هاNetwork ( مدلOSI 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com

www.iranmeet.com


 280 

  فادهــ استAppeltalk    و ياIPX ر IP يدر اليه فوق از آدرس ها.  نماينديفعاليت م
الگوريتم استفاده شده توسط سوئيچ به منظور اتخاذ  ). ي منطقيآدرس ها . (  شوديم

 با الگوريتم استفاده شده توسط روتر، يتصميم در رابطه با مقصد يک بسته اطالعات
  . متفاوت است

  
   و هاب، نحوه برخورد آنان با   سوئيچي الگوريتم ها از موارد اختالف ييک  

Broadcast از نوع ي اطالعاتيمفهوم بسته ها.  است Broadcast در تمام شبکه ها 
 داند ي نمي نياز به ارسال اطالعات داشته ولي، دستگاهيدر چنين موارد.  باشديمشابه م

 و دانش نسبت يبدليل عدم آگاه.  بايست ارسال نمايدي مي کس چهيکه اطالعات را برا
به هويت دريافت کننده اطالعات، دستگاه مورد نظر اقدام به ارسال اطالعات بصورت 

broadcastهر زمان که کامپيوتر جديد ويا يکدستگاه به شبکه وارد " مثال.  نمايدي م
 و حضور خود در شبکه يعرف مي براBroadcast از نوع ي شود ، يک بسته اطالعاتيم

 يساير گره ها قادر به افزودن کامپيوتر مورد نظر در ليست خود و برقرار.  دارديارسال م
 در موارديکه Broadcast از نوع ي اطالعاتيبنابراين بسته ها. ارتباط با آن خواهند بود
 ه هويت شبکه را داشته و يا نسبت بي خود به ساير بخش هاييک دستگاه نياز به معرف

 .  گردندياستفاده م   دريافت کننده اطالعات شناخت الزم وجود نداشته باشند،

 ساير ي براBroadcast از نوع ي اطالعاتيهاب و يا سوئيچ ها قادر به ارسال بسته ا
  . باشندي مBroadcast موجود در حوزه يسگمنت ها
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ستگاه مشخص  که آدرس يکديدر صورت.  دهدي روتر عمليات فوق را انجام نم  
 فوق در ي ويژگ . مورد نظر نخواهد بودي بسته اطالعاتينگردد ، روتر قادر به مسيرياب

.  شبکه ها از يکديگر مد نظر باشد ، بسيار ايده آل خواهد بوديموارديکه قصد جداساز
 متفاوت يک شبکه باشد، مطلوب بنظر ي بين بخش هاي زمانيکه هدف مبادله اطالعاتيول
  يچ ها با هدف برخورد سوئ.  آيدينم

  .با مشکل فوق عرضه شده اند
.  نمايندي فعاليت مpacket-switching ي بر اساس تکنولوژLAN يسوئيچ ها

 در يک    اوليهي اطالعاتيبسته ها.  نمايديسوئيچ يک ارتباط بين دو سگمنت ايجاد م
نده موجود در هدر خوا) MAC (ي گردند، آدرس فيزيکيذخيره م) بافر( محل موقت 

مقايسه ) جستجو ( Lookup موجود در جدول ي از آدرس هايشده و در ادامه با ليست
 ي بر اترنت، هر فريم اترنت شامل يک بسته اطالعاتي مبتنLAN يدر شبکه ها.  گردديم

اطالعات  خاص و شامل) هدر( فوق شامل يک عنوان يبسته اطالعات. خاص است 
  . استي اطالعاتمربوط به آدرس فرستنده و گيرنده بسته

 ترافيک موجود در شبکه از ي به منظور مسيريابي اطالعاتي بر بسته هاي مبتنيسوئيچ ها
  . نماينديسه روش زير استفاده م

• Cut-Through   
• Store-and-forward  
• Fragment-free   

 توسط سوئيچ ي ، بالفاصله پس از تشخيص بسته اطالعاتCut-through   يسوئيچ ها
 شش بايت اطالعات که شامل يپس از ذخيره ساز.  شودي م نده خوا  MAC، آدرس 
 ازـــصد آغـــ به گره مقي اطالعاتيليات ارسال بسته هاـ باشند، بالفاصله عميآدرس م

 با توجه   ). توسط سوئيچ ي اطالعاتيهمزمان با دريافت ساير بسته ها. ( گرددي م    
 ي سوئيچ ها  در روش فوق، الزم در صورت بروز خطاء يبه عدم وجود کنترل ها

  .  نمايندي از روش فوق استفاده نم يزياد
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 را در بافر مربوطه ذخيره و ي ، تمام بسته اطالعاتstore-and-forward يسوئيچ ها
و ساير مسائل مربوطه را قبل از ارسال ) CRC( خطاء يعمليات مربوط به بررس

 خطاء باشد، بسته ي دارايت که بسته اطالعايدر صورت. اطالعات انجام خواهند داد
 ، MAC آدرس در غيراينصورت، سوئيچ با استفاده از. . دور انداخته خواهد شدياطالعات

اغلب سوئيچ ها از ترکيب دو روش .  نمايدي گره مقصد ارسال مي را برايبسته اطالعات
 استفاده cut-throughدر اين نوع سوئيچ ها از روش .  نماينديگفته شده استفاده م

  . ندـ نمايي استفاده مstore-and-forwardده و بمحض بروز خطاء از روش ش
 گردد، ي ترافيک در سوئيچ ها که کمتر استفاده مي مسيريابي ديگر از روش هاييک

fragment-freeروش فوق مشابه .  استcut-through بوده با اين تفاوت که   
  . د گردي بايت آن ذخيره م٦٤ يقبل از ارسال بسته اطالعات

سه  . باشندي مي فيزيکي متفاوت از نقطه نظر طراحي مدل هاي داراLAN يسوئيچ ها
  : باشنديمدل رايج در حال حاضر بشرح زير م

• Shared memory . اوليه ي اطالعاتياين نوع از سوئيچ ها تمام بسته ها 
بافر فوق بصورت مشترک توسط .  نمايندي را ذخيره م در بافر مربوط به خود

در .  گرددياستفاده م ) ي و خروجياتصاالت ورود(  سوئيچ يورت هاتمام پ
 گره مقصد ارسال خواهند يادامه اطالعات مورد نظر بکمک پورت مربوطه برا

  . شد
• Matrix .ماتريس مانند بوده يداخل) تور(  يک شبکهياين نوع از سوئيچ ها دارا 

مانيکه يک بسته ز.  نمايندي همديگر را قطع مي و خروجي وروديکه پورت ها
 آن با جدول MAC آدرس    تشخيص داده شد،ي پورت ورودي بر روياطالعات

lookupدر ادامه سوئيچ .  آن مشخص گرددي مقايسه تا پورت مورد نظر خروج
 کنند، يم  که پورت ها همديگر را قطعييک ارتباط را از طريق شبکه و در محل

  . گردديبرقرار م
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• Bus Architecture . استفاده از يک شبکه ي نوع از سوئيچ ها بجادر اين 
استفاده و مسير فوق با استفاده از ) Bus (ي، از يک مسير انتقال داخل) تور( 

TDMA  فوق يسوئيچ ها.  شودي توسط تمام پورت ها به اشتراک گذاشته م 
  .  باشندي مي يک حافظه اختصاصي هر يک از پورت ها دارايبرا

Transparent Bridging   
 transparent bridging با نام ي بر اترنت از سيستم ي مبتنLAN يثر سوئيچ هااک
 ي فوق امکان يادگيريتکنولوژ.  نمايندي استفاده مlookup ايجاد جداول آدرس يبرا

 موجود در شبکه ، بدون حمايت مديريت شبکه را ي در رابطه با محل گره ها  يهر چيز
  :نج بخش متفاوت است پي فوق داريتکنولوژ.  نمايديفراهم م

• Learning  
• Flooding  
• Filtering  
• Forwarding  
• Aging   

  
  : فوق بشرح زير استينحوه عملکرد تکنولوژ

 سوئيچ متصل يسوئيچ به شبکه اضافه شده و تمام سگمنت ها به پورت ها •
  . خواهند شد

    گرــ کامپيوتر ديي را براي، اطالعات)A سگمنت (  اولين سگمنت ي بر روAگره  •
  .  دارديارسال م)  Cسگمنت ( در سگمنت ديگر )  Bگره ( 
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 آن MACآدرس .  نمايدي دريافت مA را از گره يسوئيچ اولين بسته اطالعات •
بدين . نمايد ي ذخيره مA سگمنت Lookupخوانده شده و آن را در جدول 

 ي پيدا کرده و اگر در آينده گره اي آگاه  A گره   ترتيب سوئيچ از نحوه يافتن
 را داشته باشد، سوئيچ در رابطه با آدرس آن A گره يقصد ارسال اطالعات برا

  .  گويندي مLearningفرآيند فوق را .  نخواهد داشت يمشکل
 را ي ندارد، يک بسته اطالعاتB نسبت به محل گره يبا توجه به اينکه سوئيچ دانش   •

 از گره ييک"  که اخيراAبجز سگمنت ( موجود در شبکه ي تمام سگمنت هايبرا
   فرآيند ارسال يک.)  نموده است   موجود در آن اقدام به ارسال اطالعاتيها

 تمام سگمنت ي يافتن يک گره خاص برا   توسط سوئيچ، به منظوريبسته اطالعات
  .  شودي ناميده مFloodingها ، 

 را به عنوان ي را دريافت و يک بسته اطالعاتي بسته اطالعاتBگره  •
Acknowledgementگره ي برا Aارسال خواهد کرد  .  

در اين زمان، سوئيچ قادر .  رسدي به سوئيچ مB توسط گره ي ارساليبسته اطالعات •
.  باشدي مC    سگمنتLookup در جدول B گره MACبه ذخيره کردن آدرس 

"  را مستقيماي دارد، بسته اطالعاتي آگاهA به اينکه سوئيچ از آدرس گره با توجه
 قرار B متفاوت نسبت به گره ي در سگمنتAگره .  آن ارسال خواهد کرديبرا

 را به    دو سگمنتي بايست به منظور ارسال بسته اطالعاتيدارد، بنابراين سوئيج م
  .  شوديده م ناميForwardingفرآيند فوق . يکديگر متصل نمائيد

   به سوئيچ  B گره ي به منظور ارسال براA از گره ي بعديدر ادامه بسته اطالعات •
 ي دارد، بسته اطالعاتي آگاهB رسد، با توجه به اينکه سوئيج از آدرس گره يم

  .  ارسال خواهد شدB گره يبرا" فوق مستقيما
 سوئيچ آدرس . داردي ارسال مA گره ي را از طريق سوئيچ براي اطالعاتCگره    •

MAC گره C را در جدول Lookup سگمنت Aنمايد، سوئيچ ي ذخيره م 
 در يک سگمنت C و A گردد که دو گره ي را دانسته و مشخص مAآدرس گره 
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 با سگمنت ديگر به منظور ارسال A به ارتباط سگمنت يبنابراين نياز. قرار دارند
 ي اطالعاتيکت بسته هابدين ترتيب سوئيچ از حر.  نخواهد بودCاطالعات گره 

فرآيند فوق را .  نمايدي موجود در يک سگمنت ممانعت ميبين گره ها
Filtering  گويندي م  .  

• Learning و Floodingي ادامه يافته و بموازات آن سوئيچ، آدرس ها MAC 
 ياکثر سوئيچ ها دارا.  نمايدي ذخيره مLookupمربوط به گره ها را در جداول 

به منظور بهينه .  باشندي مLookup جداول ينظور ذخيره ساز به ميحافظه کاف
 تر از جداول فوق حذف تا فرآيند جستجو ي حافظه فوق ، اطالعات قديميساز

بذين منظور سوئيج . و يافتن آدرس ها در يک زمان معقول و سريعتر انجام پذيرد
 يک گره ي براEntryزمانيکه يک .  نمايندي استفاده مaging با نام يها از روش

     به آن يک زمان خاص نسبت داده   ،  گرددياضافه م   Lookupدر جدول 
 گردد، زمان ي از طريق يک گره دريافت مي اطالعاتيهر زمان که بسته ا.  شوديم

 بوده که با ي يک يک تايمر قابل پيکربنديسوئيچ دارا.  گردديمورد نظر بهنگام م
 ي که مدت زمان خاصLookup موجود در جدول ي هاEntry شود، يعث م

با حذف .  نشده است، حذف گردند ياز آنها استفاده نشده و يا به آنها مراجعه ا
Entryساير يفاده براـــ، حافظه قابل استي غيرضروري ها Entryترـــ ها بيش 

  .  گرددي م  
 بصورت D و A ي را به اشتراک گذاشته و سگمنت هاAدر مثال فوق، دو گره سگمنت 

 سگمنت يدارا  بر سوئيچ، هرگرهي ايده آل مبتنيدر شبکه ها.  باشندي ممستقل
    به عملياتيبدين ترتيب امکان تصادم حذف و نياز.  مربوط بخود است  ياختصاص

Filteringنخواهد بود  .  
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   انتشار ي و آشفتگيفراوان
ناصر  از عي يکStar و وBusو يا ترکيب ) Star( ستاره ي با توپولوژيدر شبکه ها

فرض .  تواند باعث از کار افتادن شبکه گردد، هاب و يا سوئيچ استي شبکه که مياصل
  : با ساختار زير را داشته باشيميکنيد شبکه ا

  
 يمشکل مواجه گردند، تمام گره ها با C و يا A که سوئيچ يدر مثال فوق، در صورت

.  فوق نيز تحت تاثير اشکال فوق قرار خواهند گرفتيمتصل به هر يک از سوئيچ ها
در  .کماکن قادر به ارائه خدمات خود خواهد بود) B( متصل به سوئيچ ديگر يگره ها
در صورت . با اشکال مواجه گردد، تمام شبکه از کار خواهد افتاد   C که سوئيچ يصورت

  . خواهد افتادي چه اتفاقC و A ارتباط سوئيچ ياضافه کردن سگمنت ديگر برا

  
 از سوئيچ ها با اشکال مواجه گردد ، شبکه کماکن ي که يکيدر حالت فوق ، در صورت
 يبا افزدون سگمنت فوق، شبکه از حالت وابستگ. خواهد بودقادر به ارائه خدمات خود

  . ايجاد شده است" يفراوان" به يک نقطه خارج و يک نوع 
.  آيدي بوجود ميشبکه به يک نقطه، مشکل ديگر ي عملياتيبا حل مشکل وابستگ

 هر يک   اشاره گرديد، سوئيچ ها بصورت هوشمندانه ازآدرس و محل" همانگونه که قبال
با توجه به شرايط ايجاد شده، تمام سوئيج .  گردندي موجود در شبکه آگاه مي هااز گره

 ي يک بسته اطالعاتيدر چنين حالت.  گردند  ي به يکديگر متصل مLoopها در يک 
  .  از سگمنت ديگر آمده باشديارسال شده توسط يک گره، ممکن است توسط سوئيچ
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 B گره ي متصل و قصد ارسال اطالعات براA به سوئيچ Bفرض نمائيد که گره " مثال  

 ندارد، بنابراين A نسبت به گره ي شناختA   سوئيچ.  را داشته باشدBموجود در سگمنت 
. گر ارسال خواهد کرد ديي موجود در سگمنت هاي ساير گره هاي را برايبسته اطالعات
 و يا B( ساير سوئيچ ها يبرا  C و يا A ي مورد نظر از طريق سگمنت هايبسته اطالعات

 C (سوئيچ . حرکت خواهد کردB گره ،B را به جدول Lookupافهـــــ خود اض        
 سگمنت ي را به منظور پشتيبانB آدرس گره Cسوئيچ ). A سگمنت يبرا. (  نمايديم 
Cدر جدول  Lookupبا توجه به اينکه هيچکدام از سوئيچ ها .  خود ذخيره خواهد کرد

 پيدا کردن ي براB بدست نياورده اند ، سگمنت A نسبت به آدرس گره يتاکنون شناخت
 ارسال شده را يهر سوئيج بسته اطالعات.  قرار خواهد گرفت ي مورد بررسAگره 

چون هيچکدام هنوز . ( ال خواهد کرد ساير سگمنت ها ارسيآن را برا" دريافت و مجددا
 توسط ي ارسالي بسته اطالعاتAسوئيج )  را کسب نکرده اندA نسبت به محل گره يدانش

.  نمايدي ساير سگمنت ها ارسال ميآن را برا" هر يک از سوئيچ ها را دريافت و مجددا
عث ايجاد  با  شرايط فوق. ايجاد شده است "  انتشار يآشفتگ"  يک نوع يدر جنين شرايط

 با نام ي به منظور حل مشکل فوق از تکنولوژ . در شبکه خواهد شديمشکل ترافيک
Spanning treesشودي استفاده م .  

 
Spanning tress   

 در رابطه با ي و ساير اثرات جانب  " انتشاريآشفتگ"  از مسئله ي پيشگيريبه منظور
Looping شرکت DECبا نام ي پروتکل STP(Spanning-tree Protocol ( را

 استاندارد   IEEE توسط موسسه ٨٠٢,١dپروتکل فوق با مشخصه . ايجاد نموده است 
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) STA(Spanning-tree algoritm از الگوريتم Spanning tree  .شده است
 بيش از يک ي خواهد کرد آيا يک سوئيچ دارايالگوريتم فوق بررس.  نمايدياستفاده م
 متعدد، بهترين يدر صورت وجود مسيرها.  است به يک گره خاصي دستيابيمسير برا

  :  بشرح زير استSTP نحوه عمليات  مسير نسبت به ساير مسيرها کدام است؟
 از ييک.  شودينسبت داده م) ID( از مشخصه ها ي، مجموعه ا  به هر سوئيج •

 هر يک از پورت ها استفاده ي برا  سوئيچ و ساير مشخصه هايمشخصه ها برا
 هشت يناميده شده و دارا) BID(Bridge ID سوئيچ، مشخصه  . گردديم

 يدو بايت به منظور مشخص نمودن اولويت و شش بايت برا. بايت است
 ي پورت ها، شانزده بيت  مشخصه  . گرددي استفاده مMACمشخص کردن آدرس 

 يشش بيت به منظور تنظيمات مربوط به اولويت و ده بيت ديگر برا .است 
  .  پورت مورد نظر استياختصاص يک شماره برا 

نحوه محاسبه پارامتر فوق بر .  گرددي محاسبه مPath Cost هر مسير يک يبرا •
به منظور محاسبه .  استIEEE ارائه شده توسط موسسه ياساس استانداردها

 باند يرا بر پهنا) يک گيگابيت در ثانيه(  مگابيت در ثانيه ١,٠٠٠مقادر فوق، 
 مگابيت ١٠بنابراين يک اتصال .  نماينديسيم مسگمنت متصل شده به پورت ، تق

به منظور  ). ١٠ بر   تفسيم١,٠٠٠( است ١٠٠ ميزان    بهCost يدر ثانيه ، دارا
 نيز Cost استاندارد  ي کامپيوتريهماهنگ شدن با افزايش سرعت شبکه ها

       .  دهدي را نشان مSTP  Costجدول زير مقادير جديد .  گرددياصالح م
 تواند يک مقدار دلخواه بوده که توسط مديريت شبکه يم  Path cost مقدار( 

 )  گردد يتعريف و مشخص م

Bandwidth STP Cost Value 
4 Mbps 250 

10 Mbps 100 
16 Mbps 62 
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45 Mbps 39 
100 Mbps 19 
155 Mbps 14 

622 Mbps 6 
1 Gbps 4 

10 Gbps 2 
 بايست توسط هر ي شبکه که ميب مسيرها را به منظور انتخاي فرآيند هر سوئيچ •

اطالعات فوق توسط ساير .  نمايندييک از سگمنت ها استفاده گردد، آغاز م
 BPUD(Bridgeسوئيچ ها و با استفاده از يک پروتکل خاص با نام 

protocol data units (ساختار يک   . شوديبه اشتراک گذاشته م BPUD   
  :بشرح زير است 

-  Root BID.   امتر فوق  پارBID مربوط به Root Bridgeرا ي جار 
  .  کنديمشخص م

-  Path Cost to Bridge .  مسافتroot bridgeنمايدي را مشخص م  .
 ١٠٠ معادل ي سرعت   نمودن سه سگمنت باي از طريق ط  که دادهيدر صورت" مثال

بصورت    cost باشد ، مقدار Root bridge رسيدن به يمگابيت در ثانيه برا
 متصل است Root Bridge که به يسگمنت.  آيديبدست م) ٣٨=٠+١٩+١٩(

  .  معادل صفر استCost يدارا
- Sender BID   .  مشخصهBID سوئيچ ارسال کننده BPDUرا مشخص    
  .  کنديم
- Port ID .  پورت ارسال کنندهBPDUمربوط به سوئيچ را مشخص          
  . نمايديم

 متفاوت، ينمودن بهترين مسير بين سگمنت هاتمام سوئيج ها به منظور مشخص 
 BPDU يک يزمانيکه سوئيچ.  نماينديارسال مBPDU    يکديگريبصورت پيوسته برا

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com

www.iranmeet.com


 290 

 ارسال ي است که خود براي که مناسبتر از آن چيز   دارديدريافت م) از سوئيچ ديگر(را 
ر به ساي(  خود را متوقف BPDU   اطالعات در همان سگمنت استفاده کرده است،

 به ي ساير سوئيچ ها به منظور دستيابBPDU و از   ) نمايد يسگمنت ها اراسال نم
  . سگمنت ها استفاده خواهد کرد

        بين سوئيج ها، انتخابBPDU ي بر اساس فرآيندهاRoot bridgeيک  •
زمانيکه .  گيردي در نظر مRootدر ابتدا هر سوئيج خود را به عنوان .  گردديم

 BID را بهمراه BPDU گردد، يک ياولين بار به شبکه متصل م ييک سوئيچ برا
 زمانيکه ساير سوئيچ ها  . نمايدي است، ارسال مRoot BIDخود که به عنوان 

BPDUدارند، آن را با ي را دريافت م BIDکه به عنوان ي مربوطه ا Root 

BIDکه يدر صورت.  نمايندي ذخيره نموده اند، مقايسه م Root BID جديد 
ذخيره کرده "  که قبالي يک مقدار کمتر باشد، تمام سوئيچ ها آن را با آنچيزيادار

 مقدار ي ذخيره شده داراRoot BID که يدر صورت.  نمايندياند، جايگزين م
  Root BID مربوط به BID سوئيچ جديد بهمراه ي براBPDU باشد، يک يکمتر

 Root دارد، از ي را دريافت مBPDUزمانيکه سوئيچ جديد .  گردديارسال م
 در جدول مربوط به Root BID را به عنوان يبودن خود صرفنظر و مقدار ارسال

  . خود ذخيره خواهد کرد
، ساير سوئيچ ها مشخص خواهند کرد که Root Bridgeبا توجه به محل  •

.  استRoot Bridge کوتاهترين مسير به ي آنها دارايکداميک از پورت ها
 يک   ي بايست داراي شده و هر سوئيج م   ناميدهRoot Ports فوق، يپورت ها

  .  باشد نمونه
 designated ي پورت هاي دارايسوئيچ ها مشخص خواهند کرد که چه کس   •

 يک ي براي اطالعاتي است که توسط آن بسته هاي فوق ، اتصال پورت. است 
يک نمونه " با داشتن صرفا. سگمنت خاص ارسال و يا از آن دريافت خواهند شد

  .  برطرف خواهد شدLooping فوق ، تمام مشکالت مربوط به يز پورت هاا
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 root بر اساس کوتاهترتن مسير بين يک سگمنت تا designated يپورت ها •

bridgeبا توجه به اينکه   . گردندي انتخاب مRoot bridgeمقدار صفر ي دارا 
 designated    زله يک پورتــ آن بمن  است، هر پورتpath cost يراـــب

 ساير سوئيچ ها، يبرا) مشروط به اتصال پورت مورد نظر به سسگمنت . ( است
Path Costي داراي که پورتيدر صورت.  گرددي مي يک سگمنت بررسي برا 
 designated باشد، پورت فوق بمنزله پورت path costپايين ترين 

 ي دارا که دو و يا بيش از دو پورتيدر صورت. سگمنت مورد نظر خواهد بود
  .  گرددي اتخاب مBID باشند، سوئيچ با مقادر کمتر path costمقادير يکسان 

 ي سگمنت شبکه، ساير پورت هايبراdesignatedپس از انتخاب پورت  •
 در نظر non -designated portمتصل شده به سگمنت مورد نظر به عنوان 

 توان به ي مdesignated يبنابراين با استفاده از پورت ها. گرفته خواهند شد
  . يک سگمنت متصل گرديد

    مربوط به خود بوده که بصورت خودکار بهنگامBPDU جدول يهر سوئيچ دارا •
 roor بوده که spanning treeبدين ترتيب شبکه بصورت يک . خواهد شد

bridge  هر سوئيچ .  که بمنزله ريشه و ساير سوئيچ ها بمنزله برگ خواهند بود
بوده و با استفاده   root bridge قادر به ارتباط با Root Portsبا استفاده از 
 .  خواهد بود   هر سگمنت  قادر به ارتباط باdesignated    ياز پورت ها

  
   روترها و سوئيچينگ اليه سوم

          فعاليتOSI گرديد، اکثر سوئيچ ها در اليه دوم مدل   اشاره" همانگونه که قبال
 را عرضه ي از توليدکنندگان سوييچ، مدليبرخ" خيراا). Data Layer( نمايند يم

). Network Layer. (است   OSI در اليه سوم مدل  نموده اند که قادر به فعاليت
  .  باشندي با روتر مي شباهت زيادياين نوع سوئيچ ها دارا
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 ي نمايد ، در اليه سوم بدنبال آدرس هاي را دريافت ميزمانيکه روتر يک بسته اطالعات
 يسوئيچ ها.  را مشخص نمايدياء و مقصد گشته تا مسير مربوط به بسته اطالعاتمبد

 به منظور مشخص کردن آدرس مبداء و مقصد استفاده MAC ياستاندارد از آدرس ها
مهمترين تفاوت بين يک روتر و يک سوئيچ اليه سوم، ) از طريق اليه دوم.(  نماينديم

 بهينه به منظور ارسال داده با سرعت يفزارها از سخت ا   اليه سومي سوئيچ ها استفاده
 ي آنها در رابطه با مسيريابينحوه تصميم گير . اليه دوم استيمطلوب نظير سوئيچ ها

 اليه ي ، سوئيچ هاLAN يدر يک محيط شبکه ا.  مشابه روتر استي اطالعاتيبسته ها
فاده از سخت علت اين امر است.  باشندي بيشتر از روتر مي سرعتيدارا" سوم معموال

 شرکت   اليه سومياغلب سوئيچ ها.  سوئيچينگ در اين نوع سوئيچ ها استيافزارها
با توجه به (  باشند که بمراتب از روتر ها سريعتر بوده ي ميسيسکو، بمنزله روترهائ

 نسبت به ي قيمت ارزانتري و دارا  ) سوئيچينگ ي اختصاصياستفاده از سخت افزارها
 اليه سوم ي در سوئيچ هاcaching و Pattern matching نحوه.  باشنديروتر م

 و جدول روتينگ، به   در هر دو دستگاه از يک پروتکل روتينگ. مشابه يک روتر است
 اليه سوم قادر به يسوئيچ ها.  گردديمنظور مشخص نمودن بهترين مسير استفاده م

ات روتينگ اليه سوم  مجدد سخت افزار بصورت پويا و با استفاده از اطالعيبرنامه ريز
سوئيچ .  گرددي مي اطالعاتي پردازش بسته هاي باشند و همين امر باعث سرعت بااليم

 ي اليه سوم، از اطالعات دريافت شده توسط پروتکل روتينگ به منظور بهنگام سازيها
  . نمايندي استفاده مCachingجداول مربوط به 

 ي متفاوتي هاي از تکنولوژLAN يا سوئيچ ه  يهمانگونه که مالحظه گرديد، در طراح
 تاثير مستقيم بر سرعت و کيفيت يک شبکه   نوع سوئيچ استفاده شده،.  گرددياستفاده م

  . را بدنبال خواهد داشت
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     مفهوم روتينگ                                         
 

شبکه به  مورد نياز در يک يها ي از مهمترين ويژگييک ) Routing ( روتينگ 
 که امکان روتينگ پروتکل ها وجود يدر صورت. ارتباط با ساير شبکه ها است منظور

  . نداشته باشد ، کامپيوترها قادر به مبادله داده نخواهند بود
  تعريف 
از يک دستگاه و  ) packet ( ياز روتينگ به منظور دريافت يک بسته اطالعات  

      متفاوت، استفادهي شبکه اير و بر رو ديگي دستگاهيارسال آن از طريق شبکه برا
 روتر نباشد، امکان روتينگ داده بين شبکه شما ي که شبکه شما دارايدر صورت.  گردديم

 ،ي يک بسته اطالعاتييک روتر به منظور مسيرياب. و ساير شبکه ها وجود نخواهد داشت
     : الزم در خصوص اطالعات زير را داشته باشدي بايست آگاهي م    
  آدرس مقصد    •
 مجاور که با استفاده از آنان امکان اخذ اطالعات الزم در خصوص شبکه يروترها •

     . گردد ي از راه دور، فراهم ميها
   از راه دور ي شبکه هاي موجود به تماميمسيرها •
   از راه دور يبهترين مسير به هر يک از شبکه ها •
   اطالعات روتينگ ي و بررسينحوه نگهدار •

   )Convergence ( يهمگرائ  

 در يک شبکه به منظور بهنگام    موجودي روترهاي تماميفرآيند مورد نياز برا  
 ي جداول روتينگ و ايجاد يک نگرش سازگار از شبکه با استفاده ار بهترين مسيرهايساز

 . ، داده کاربر ارسال نخواهد شد)يهمگرائ(در زمان انجام فرآيند فوق . موجود 
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  ) Default Route (مسير پيش فرض 

يک مسير استاندارد درج شده در جدول روتينگ که به عنوان اولين گزينه در نظر   
 گردد در ابتدا به مسير ي که توسط يک دستگاه ارسال ميهر بسته اطالعات.  شود يگرفته م

 که مسير فوق مشکل داشته باشد، يک مسير يدر صورت. پيش فرض ارسال خواهد شد
  .  گردديديگر انتخاب م

    )Static Route( مسير ايستا 
مسير .  گرددي درون يک جدول روتينگ درج مييک مسير دائم که به صورت دست  
به "  صرفا  مانده وي در موارديکه ارتباط غير فعال است در جدول روتينگ باقيفوق حت

  . گرددي حذف ميصورت دست
   )Dynamic Route( مسير پويا 

   و متناسب با تغييرات شبکه ، بهنگام ) اتوماتيک ( يا يک مسير که به صورت پو  
 . باشندي ايستا مي پويا نقطه مقابل مسيرهايمسيرها . گردديم
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   روتينگ يپروتکل ها                                   

 
 ي روتينگ به منظور استفاده در روترها، ايجاد شده اند پروتکل هايپروتکل ها     

 بين    شده اند که امکان مبادله اطالعات جداول روتينگي بدين منظور طراح  وق،ف
 با ي به منظور استفاده در شبکه هائي متفاوتيتاکنون پروتکل ها. روترها را فراهم نمايد
  .  شده استي و پياده سازيابعاد گوناگون ، طراح

  
      ايستا  پويا و: دو نوع عمده روتينگ 

 الزم يو يا توسط مدير شبکه، آگاه) همسايه(  مجاور ي روترهاروتر، با استفاده از
روتر در ادامه، يک جدول روتينگ را .  نمايدي راه دور را پيدا ميدر خصوص شبکه ها

 که شبکه يدر صورت.  راه دور استيايجاد که مسئوليت آن تشريح نحوه يافتن شبکه ها
در .  نخواهد داشتي خاصمتصل شده باشد، روتر در خصوص شبکه، مشکل" مستقيما

 الزم در ي بايست آگاهي باشند، روتر مي که شبکه ها به يکديگر متصل نميصورت
 يدرج دست(در اين رابطه از روتينگ ايستا .  راه دور را پيدا نمايديخصوص شبکه ها

رها ـدرج اتوماتيک مسي(و يا روتينگ پويا ) مسيرها در جدول روتينگ توسط مدير شبکه
 .  گردديفاده مــ، است) روتينگيکل هاــنگ با استفاده از پروتــتيدر جدول رو

      ي شبکه هائي اطالعات خود در ارتباط با تماميروترها در ادامه اقدام به بهنگام ساز
 ايجاد ي که تغييريدر صورت.  الزم را پيدا نموده اندي نمايند که نسبت به آنان آگاهيم

، ) نباشديقادر به سرويس ده" واجه شده و عماليک روتر با مشکل م" مثال(گردد 
 روترها اين موضوع را اطالع ي روتينگ پويا، به صورت اتوماتيک به تماميپروتکل ها
 بايست مدير شبکه تغييرات الزم را يدر صورت استفاده از روتينگ ايستا، م. خواهند داد

  ).  روتينگيعدم استفاده از پروتکل ها(  روترها ، اعمال نمايد يدر تمام
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    . گرددي روتينگ به منظور نيل به اهداف زير استفاده ميدر روتينگ پويا از پروتکل ها

   روترها ي پويايتشخيص و نگهدار •
  محاسبه مسيرها  •
   ساير روترها يتوزيع اطالعات بهنگام شده روتينگ برا •
   شبکه يحصول توافق با ساير روترها در خصوص توپولوژ •

 ي روترها، امکان يافتن روترها و يا ارسال اطالعات براي ايستايزدر صورت برنامه ري
 که توسط ي روترهائيآنان داده مورد نظر را بر رو. ساير روترها وجود نخواهد داشت

  .  نماينديمدير شبکه تعريف شده است، ارسال م
   روتينگ پويايپروتکل ها

تفاوت .  گردديفاده مپروتکل روتينگ پويا است) گروه( در اين رابطه از سه نوع  
روترها و محاسبات الزم در خصوص    يافتن  عمده بين آنان، روش استفاده شده به منظور

  .  آنان استيمسيرياب
•  Distance Vector : را از طريق اطالعات   اين نوع روترها بهترين مسير 

  . نمايندي مجاور، محاسبه ميارسال شده توسط ساير روترها
•  Link state : مپ شبکه ي از تمام  ي نسخه ايع روترها هر يک دارااين نو 

  .  نماينديبوده و بهترين مسير را با استفاده از آن محاسبه م
•  Hybrid   :روتينگ يپروتکل ها Hybrid  ي حد فاصل بين پروتکل ها 

 .  باشندي مDistance Vector و Link stateروتينگ 
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 فرآيند روتينگ                                     

 
مورد نياز در يک شبکه به  يپتانسيل ها از مهمترين ييک ) Routing( روتينگ      

 که امکان روتينگ پروتکل ها وجود يدر صورت. منظور ارتباط با ساير شبکه ها است
 که ي از عالقه مندانيبسيار .نداشته باشد، کامپيوترها قادر به مبادله داده نخواهند بود

 که به منظور    کنندي پيوسته اند، فکر مي کامپيوتري گسترده شبکه هاي به دنيا"جديدا
با مطالعه اين مطلب مشخص .  آن نياز استIPبه آدرس " ارتباط با يک ماشين صرفا

 يبه منظور آشنائ.  باشدي نياز ميخواهد شد که در اين رابطه به اطالعات بمراتب بيشتر
ل را مرحله به مرحله دنبال نموده تا با فرآيند روتينگ با فرآيند روتينگ، يک نمونه مثا

  .اطالعات، بيشتر آشنا شويم
   LAN دو شبکه    فرآيند روتينگ دريبرررس: مثال 

 E١ و E٠ دو اينترفيس يکه دارا ) Aروتر (  از طريق يک روتر   B و A يدو شبکه فرض
 موجود يه اينترفيس ها، مشاب  فوقياينترفيس ها.  باشد ، به يکديگر متصل شده انديم

  Aوتر ــ کامپي   ).RJ-45(  شبکه بوده که درون روتر تعبيه شده اند ي کارت هايبر رو
 يوجود بر روـم(   B يک ارتباط با کامپيوتر ي قصد برقرار ، ) A شبکه يموجود بر رو(

 .  را دارد  )Bشبکه 
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 را ping 200.200.200.5 از طريق خط دستور، فرمان A)ميزبان(کامپيوتر : مرحله يک
  .  نمايديتايپ م

 Address   کلمات  اقتباس شده از (ARP با پروتکل  IPپروتکل  : مرحله دوم

Resolution protocol   ( فوق عازم يکار نموده تا مشخص گردد که بسته اطالعات 
 ي بررسA کامپيوتر Subnet Mask و IPبدين منظور آدرس .  است   يچه شبکه ا

  د، ـــ باشي يک کامپيوتر راه دور ميبا توجه به اين که درخواست فوق برا.  گردديم
 بتواند آن را يارسال تا و ) A شبکه Gateway(  روتر ي براي بايست بسته اطالعاتيم

   ).Bدر اين مورد خاص شبکه  (    نمايدبه شبکه مورد نظر هدايت
 از ي نيازمند آگاه   روتر،ي براي به منظور ارسال بسته اطالعاتAکامپيوتر  : مرحله سوم

منظور .(  متصل شده است A    اينترفيس روتر است که به شبکهيآدرس سخت افزار
ده  از طريق آن به روتر متصل شA است که شبکه E0 مربوط به اينترفيس MACآدرس 
 خود را ARP cache محتويات   A، کامپيوتر MACبه منظور دريافت آدرس ) . است 
 ي براMAC ي است که آدرس ها   از حافظهي، محلARP Cache.  نمايدي ميبررس

  .  گردنديچندين ثانيه در آنجا ذخيره م
 A مربوط به اينترفيس روتر که به شبکه MAC که آدرس يدر صورت:   مرحله چهارم 

 پيدا نشود ، نشاند هنده اين موضوع A کامپيوتر ARP Cacheده است در متصل ش
 قادر به يافتن آدرس ي با روتر گذشته و يا وي از ارتباط وياست که مدت زمان زياد

MAC که به شبکه ياينترفيس(  مربوط به روتر A با توجه .  باشدينم)  متصل شده است
پيام .  نمايدي مARP broadcast يک  اقدام به ارسالAبه وضعيت فوق ، کامپيوتر 

 مربوط به MACآدرس : "  مناسب بدين سوال است کهي يافتن پاسخي در پيارسال
IP:192.168.0.1پس از ارسال پيام ".  چيست ؟broadcastروتر تشخيص ،     

.  بايست به درخواست فوق، پاسخ دهدي بوده و مي مربوط به وIP دهد که آدرس يم
 ، پاسخ الزم را به E0 مربوط به اينترفيس MACر با ارسال آدرس بدين ترتيب، روت

  .  خواهد دادAکامپيوتر 
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 Time out در اولين مرتبه با Ping مواقع دستور ي که در برخي از داليلييک  
 ي مدت زمان زياديدر چنين موارد.  گرددي شود به موضوع اشاره شده برميمواجه م

 خود به MAC و ماشين مربوطه با ارسال آدرس  ارسالARPطول خواهد کشيد که يک 
 پيام   به سر آمده وPing ي اولين بسته اطالعاتLive TTL:Time To (آن پاسخ دهد 
Time out را خواهيم داشت  .(  
 آن نسبت E0 که به اينترفيس IP:192.168.0.1روتر با ارسال آدرس : مرحله پنجم

 اطالعات ي تمامAبدين ترتيب، کامپيوتر . دداده شده است ، پاسخ مورد نظر را خواهد دا
 يم  روتر را دارا يکه و براي به خارج از شيمورد نياز به منظور ارسال يک بسته اطالعات

 ICMPيک  (Ping را توسط ي که بسته اطالعاتDataLinkاليه شبکه به اليه . باشد

echo request ( ي اشاره م روتر،يتوليد نموده است، به همراه آدرس سخت افزار 
 ICMP echo مبداء و مقصد به همراه IP ي شامل آدرس هايبسته اطالعات. نمايد

  . است که در اليه شبکه مشخص شده است

  
 فريم را توليد که يک بسته  ، يکA مربوط به کامپيوتر DataLinkاليه :   مرحله ششم 

 ي شبکه محلي ارسال بر روي کپسوله شده به همراه اطالعات مورد نياز براياطالعات
 مبداء و مقصد ي کامپيوترهاياطالعات فوق، شامل آدرس سخت افزار ).Aشبکه ( است 

       و فيلد نوع است که مسئوليت مشخص نمودن پروتکل اليه شبکه ) MACآدرس ( 
اليه    فريم،FCS فريم ، در بخش يدر انتها.  را برعهده داردARPو  ) IPv4" مثال( 

DataLink   يک CRC قادر به ) روتر( را مستقر نموده تا ماشين دريافت کننده
  .  باشد ي دريافتيتشخيص سالم بودن بسته اطالعات
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 قرار داده تا ي ، فريم را در اختيار اليه فيزيکA کامپيوتر DataLinkاليه :  مرحله هفتم

 ي محيط فيزيکي موجود در آن به يک سيگنال ديجيتال تبديل و بر رويصفر و يک ها
  . شبکه ارسال گردد 

  فريم خوانده روتر برداشته شده و E0 توسط اينترفيس يسيگنال ارسال: مرحله هشتم 
 اضافه شده به CRC و آن را با مقدار ي آن را بررسCRCروتر در ابتدا بخش .  شوديم

  ).  فريميحصول اطمينان از عدم خراب( نمايد ي مقايسه م  Aفريم توسط کامپيوتر 
     ي، بررسيفريم دريافت ) MAC(  مقصد يدر ادامه، آدرس سخت افزار:   مرحله نهم

نوع "ه وجود يک مورد آدرس که با آن مطابقت خواهد کرد، فيلد با توجه ب.  گردد يم
" فيلد نوع " در IP. ، مشخص گرددي تا نحوه برخورد روتر با بسته اطالعاتي بررس  "فريم

 روتر در حال اجراء ي که بر روIP را در اختيار پروتکل يبوده و روتر بسته اطالعات
 که ي اوليه ايارج و بسته اطالعاتفريم از وضعيت موجود خ. است، قرار خواهد داد

     . گرددي توليد شده است در بافر روتر ذخيره مAتوسط کامپيوتر 
 مقصد را انجام داده تا  IP الزم در خصوص آدرس ي بررسIPپروتکل :   مرحله دهم

: IPبا توجه به اينکه آدرس . روتر استي برايمشخص گردد که آيا بسته اطالعات
شد، روتر با استفاده از جدول روتينگ خود تشخيص خواهد داد  باي ، م٢٠٠,٢٠٠,٢٠٠,٥

به روتر "  مستقيماE1 است که از طريق اينترفيس يکه آدرس فوق مربوط به شبکه ا
  . متصل شده است
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            مستقر نموده وE1 را در بافر اينترفيس يبسته اطالعاتروتر، : مرحله يازدهم 
  . کامپيوتر مقصد را توليد نمايدي براي بايست يک فريم به منظور ارسال بسته اطالعاتيم

 مربوط به ي خود را به منظور يافتن آدرس سخت افزارARP Cache   روتر در ابتدا
IP:200.200.200.5ت عدم وجود آدرس فوق در در صور.  نمايدي مي ، بررس

ARP cache روتر يک ، ARP broadcast را از طريق اينترفيس E1 به منظور پيدا 
  .  نمايديارسال م   فوق،ينمودن آدرس سخت افزار

 پاسخ الزم در خصوص آدرس ARP Reply با ارائه يک   Bکامپيوتر : مرحله دوازدهم 
 E1بدين ترتيب، اينترفيس . د  کارت شبکه مربوط به خود را خواهد دايسخت افزار

        را داراي به مقصد نهائي اطالعات الزم به منظور ارسال بسته اطالعاتي تمام روتر
  .  باشديم

 ي آدرس سخت افزاري روتر داراE1فريم توليد شده توسط اينترفيس : مرحله سيزدهم 
ت شبکه  مقصد مربوط به کاري و آدرس سخت افزارE1مبداء مربوط به اينترفيس 

 مبداء و مقصد فريم در هر يک ي سخت افزاريبا اين که آدرس ها. باشدي مBکامپيوتر 
 مبداء و مقصد هرگز ي کامپيوترهاIP نمايد ، آدرس ي تغيير م  روترياز اينترفيس ها

  ). نمايديفريم تغيير م"  هرگز تغيير نکرده و صرفايبسته اطالعات(  نمايد يتغيير پيدا نم

  
 را CRC الزم در خصوص ي ، فريم را دريافت و بررسBکامپيوتر :   مرحله چهاردهم 

 انجام شده موفقيت آميز نباشد، فريم ي که ماحصل بررسيدر صورت.  دهديانجام م
با توجه به اين که .  گرددي مي مقصد بررسIPس در ادامه، آدر.  شوديدورانداخته م

 نمايد، فيلد ي ، مطابقت مB کامپيوتر ي انجام شده بر روIP يآدرس مقصد با پيکربند
  .  مشخص گرددي تا اهداف بسته اطالعاتي بررسيپروتکل بسته اطالعات
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 ICMP echo يک درخواست يبا توجه به اين که بسته اطالعات : مرحله پانزدهم
        مبداءIP جديد را که شامل آدرس ICMP echo-reply يک B کامپيوتر است،

.  نمايدي باشد را ايجاد مي مA مقصد مربوط به کامپيوتر IPو آدرس  ) Bکامپيوتر ( 
در اين مرحله، آدرس سخت .  گردديو در جهت معکوس تکرار م" فرآيند فوق، مجددا

سير شناخته شده بوده و هر دستگاه  موجود درطول مي هر يک از دستگاه هايافزار
 به منظور تشخيص آدرس سخت    مربوط به خودARP cache ينيازمند بررس" صرفا
   ). MACآدرس (  باشد ي هر يک از اينترفيس ها ميافزار
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 روتر

 
با ايجاد زير .  بشريت در زمينه ارتباطات استي از شاهکارهاياينترنت يک  

 ي نقاط دنيا قادر به ارسال نامه هاي، کاربران موجود در اقصيساخت مناسب ارتباط
 در کمتر از چند ي اطالعاتيمشاهده صفحات وب، ارسال و دريافت فايل ها  ،يالکترونيک

، سخت ي انواع تجهيزات مخابراتي موجود با بکارگيريشبکه ارتباط.  باشنديم ثانيه
 عموم کاربران اينترنت فراهم ي را براي، زير ساخت مناسب ارتباطي و نرم افزاريافزار

 و مهم که شايد اغلب کاربران اينترنت آن را تاکنون ي از عناصر اصلييک. آورده است
 ي اطالعاتي هستند که پيام هاي خاصيروترها کامپيوترها. مشاهده ننموده اند، روتر است

  . نماينديد مورد نظر هدايت مــير موجود به مقاصــکاربران را با استفاده از هزاران مس
  

  نحوه ارسال پيام
.  نمائيمي شناخت عملکرد روترها در اينترنت با يک مثال ساده شروع ميبرا  

، پيام فوق به چه  داريد ي را ارسال مE-mail از دوستان خود، يک ي يکيزمانيکه برا
 پيام فوق به چه صورت ي گردد ؟ نحوه مسير يابيصورت توسط دوست شما دريافت م

 گيرد که فقط کامپيوتر دوست شما در ميان ميليون ها کامپيوتر موجود در دنيا، يانجام م
 کامپيوتر   ؟ اکثر عمليات مربوط به ارسال يک پيام توسط.آن را دريافت خواهد کرد

   روترها. گيرديريافت آن توسط کامپيوتر گيرنده، توسط روتر انجام م و د  فرستنده
          که امکان حرکت پيام ها در طول شبکه را فراهم   باشندي ميخاص يدستگاهها

  .  نماينديم
 يک شبکه ي را در نظر بگيريد که داراي از عملکرد روتر، سازمانيبه منظور آگاه  

 هر يک با توجه به نوع کار خود   ن سازمان فوقکارکنا.  خود استي و اختصاصيداخل
 مشغول بکار ي گرافيست کامپيوتريدر سازمان فوق تعداد.  نمايندياز شبکه استفاده م

زمانيکه يک .  نمايندي مي مورد نظر را طراحيهستند که بکمک کامپيوتر طرح ها
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ل حجم  دارد، بدليي همکار خود ارسال مي را از طريق شبکه برايگرافيست فايل  
 ساير کاربران ، شبکه کند ي و بدنبال آن برا ، اکثر ظرفيت شبکه اشغالي فايل ارساليباال

 ساير يتاثير عملکرد يک کاربر بر تمام عملکرد شبکه برا( علت فوق . خواهد شد
 ي فوق هر بسته اطالعاتيدر شبکه ها.  گرددي اترنت برميبه ماهيت شبکه ها) کاربران 

 موجود در شبکه نيز ارسال ي تمام کامپيوترهاي گردد ، برايسال م اريکه توسط کاربر
 از مقصد ي دريافت شده را به منظور آگاهيهر کامپيوتر آدرس بسته اطالعات. خواهد شد

 و ي اترنت ، طراحيرويکرد فوق در رفتار شبکه ها.  خواهد کردي بررسيبسته اطالعات
ن با گسترش شبکه و افزايش عمليات مورد  همزماي نمايد ولي آنان را ساده ميپياده ساز

 يبرا) در مثال فوق ( سازمان مورد نظر .  شبکه کاهش پيدا خواهد کردي کارآئ  انتظار ،
 گرافيست ها ييک شبکه برا.  گيرديحل مشکل فوق تصميم به ايجاد دو شبکه مجزا م

ظورارتباط دو به من.  شوديم  سايرکاربران سازمان در نظرگرفتهيايجاد و شبکه دوم برا
  .  گردديبيکديگر و اينترنت از يکدستگاه روتر استفاده م شبکه فوق

  
 توسط ي ارسالي که تمام پيامها  روتر، تنها دستگاه موجود در شبکه است  

زمانيکه يک   . نمايدي سازمان، را مشاهده مي موجود در شبکه ها  يکامپيوترها
 آدرس   دارد، روتري ارسال ميت ديگر گرافيسي با ظرفيت باال را برايگرافيست، فايل
 و با توجه به اينکه فايل مورد نظر مربوط به شبکه ي فايل را بررس دريافت کننده

در . گرافيست ها در سازمان است، اطالعات را بسمت شبکه فوق هدايت خواهد کرد
 سازمان ي از پرسنل شاغل در بخش مالي يکي را براي که يک گرافيست اطالعاتيصورت

 خواهد برد که ي به اين نکنه پي آدرس مقصد بسته اطالعاتيسال دارد، روتر با بررسار
 يبدين ترتيب روتر قادر به مسيرياب.  بايست به شبکه ديگر انتقال دهديم پيام فوق را

  .  و هدايت آن به شبکه مورد نظر شده استيصحيح يک بسته اطالعات
   نمايد،ي استفاده مي مقصد يک بسته اطالعات تعييني که روتر از آن براي از ابزارهائييک
  : بشرح ذيل استيجدول فوق شامل مجموعه اطالعات. است " يجدول پيکربند" 
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   مورد نظر   ي آدرس ها   اتصاالت به  در رابطه با نحوه هدايتياطالعات •
   هر اتصال ي تعريف شده براياولويت ها •
  رايط خاص  وشي ترافيک در حالت طبيع قوانين مربوط به تبين •

.  کوچک باشدي تواند ساده ويا شامل صدها خط برنامه در يک روترهايجدول فوق م
 در ي که قادر به عمليات مسيريابي بزرگ جدول فوق پيچيده تر بوده بگونه ايدر روترها

  : استي دو وظيفه اصلي يک روتر دارا  .اينترنت باشند
    ز نيست که به آنها نيايتضمين عدم ارسال اطالعات به محل •
     تضمين ارسال اطالعات به مقصد صحيح •

 دو شبکه    فوق، مناسبترين محل استفاده از يک روتر، اتصاليبا توجه به وظايف اساس
 دو شبکه توسط روتر، اطالعات موجود در يک شبکه قادر به ارسال در  با اتصال. است 

م با توجه به پروتکل  الزي موارد ترجمه هايدر برخ. شبکه ديگر و بالعکس خواهند بود
روتر شبکه ها .  استفاده شده در هريک از شبکه ها، نيز توسط روتر انجام خواهد شديها

تاثير ترافيک (  . نمايدي مي پيشگيريرا در مقابل يکديگر حفاظت و از ترافيک غيرضرور
موجود در يک شبکه بر شبکه ديگر با فرض غير الزم بودن اطالعات حاصل از ترافيک 

 نيز رشد و يهمزمان با گسترش شبکه، جدول پيکربند).  شبکه دوميبکه اول برادر ش
 که به يک يصرفنظر از تعداد شبکه هائ.  بايست افزايش يابديتوان پردازنده روتر نيز م

اينترنت .  روترها مشابه استي باشند، نوع و نحوه انجام عمليات در تماميروتر متصل م
روترها .  از هزاران شبکه کوچکتر تشکيل شده استييوتربه عنوان بزرگترين شبکه کامپ

  . باشندي مي و ضروري اساسي نقشي کوچکتر در اينترنت دارايدر اتصال شبکه ها
  
   ي اطالعاتيرسال بسته هاا

 گردد، سيستم تلفن، يک مدار ي برقرار مي تماسيزمانيکه از طريق تلفن با شخص     
  .  نمايدي نظر ايجاد مپايدار بين تماس گيرنده و شخص مورد

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com

www.iranmeet.com


 306 

   ، سوئيچ ها،ي مسي از کابل ها  را با استفادهي متفاوت   بايست مراحليمدار ايجاد شده م
 به منظور  تمام مراحل مورد نظر.  انجام دهد  ، ماکروويو و ماهوارهي نوريفيبر ها
 ،  يک ارتباط پايدار بين تماس گيرنده و مخاطب مورد نظر در مدت زمان تماسيبرپاساز

 در ي و غيرفني مشروط به عدم بروز مشکالت فنيکيفيت خط ارتباط. ثابت خواهند بود
با بروز هر . ت خواهد بودــ تماس ثاب  يهر يک از تجهيزات اشاره شده، در مدت برقرار

 ايجاد شده با مشکل مواجه   يخط ارتباط..  يک سوئيچ و يرابــــه اشکال نظير خـگون
  . خواهد شد

با استفاده از ... )  و ي الکترونيکيصفحات وب ، پيام ها( د در اينترنت اطالعات موجو
در سيستم .  آيندي به حرکت در مPacket -switching network با نام يسيستم

       تقسيم ي بايت١٥٠٠ ي موجود در يک پيام و يا يک فايل به بسته هايفوق ، داده ها
آدرس فرستنده ، آدرس : العات مربوط به  فوق شامل اطيهر يک از بسته ها . گردنديم

هر .  ارسال درست اطالعات توسط گيرنده استي و بررس   پيام  بسته در  گيرنده، موقعيت
 فوق با استفاده از بهترين يدر ادامه بسته ها.  گويندي مPacket فوق را ييک از بسته ها

قايسه با سيستم عمليات فوق در م.  مقصد ارسال خواهند شديو مناسبترين مسير برا
        بر داده دودليلي در يک شبکه مبتني آيد، ولياستفاده شده در تلفن پيچيده تر بنظر م

  : وجود داردPacket switching ي استفاده از تکنولوژيعمده برا) مزيت( 
    هر يک از دستگاهها با سرعت باال استيشبکه قادر به تنظيم لود موجود بر رو •

  )  ثانيه يميل( 
 از مسير ديگر عبور داده ير صورت وجود اشکال در يک دستگاه، بسته اطالعاتد •

  . شده تا به مقصد برسد
 مجدد مسير يپيکربند"  دهند، قادر به ي شبکه اينترنت را تشکيل ميروترها که بخش اصل

در اين راستا شرايط حاکم بر خطوط نظير تاخير در .  باشندي مي اطالعاتيبسته ها" 
 عناصر متفاوت شبکه بصورت دائم يرسال اطالعات و ترافيک موجود بر رودريافت و ا
  :  متفاوت استي اندازه هاي روتر دارا  . قرار خواهند گرفتيمورد بررس
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 بين دو Internet connection sharing که از امکان يدر صورت •
 از ي نصب شده است استفاده گردد، يک٩٨ آنها ويندوز ي که بر رويکامپيوتر

مپيوترها که خط اينترنت به آن متصل شده است به عنوان يک روتر ساده رفتار کا
 مورد نظر   داده.  دهدي را انجام ميدر مدل فوق روتر، عمليات ساده ا.  نمايديم

  .  از دو کامپيوتر تعيين گرددي يکي تا مقصد آن برايبررس
     نت متصل که يک سازمان کوچک را به اينتري بزرگتر نظير روترهائيروترها •

.  دهندي انجام مي را نسبت به مدل قبلي نمايند ، عمليات بمراتب بيشتريم
 حاکم بر سازمان مربوطه تبعيت و ي فوق از مجموعه قوانين امنيتيروترها

  .  نمايندي مي را بررسي تبين شده اي سيستم امنيتيبصورت ادوار
در نقط حساس ومهم  که ترافيک اطالعات را ي بزرگتر مشابه روترهائيروترها •

     ي را مسيرياب ي در هر ثانيه ميليون ها بسته اطالعات  نمايند،ياينترنت کنترل م
  . نماينديم

در اين سازمانها از .  گرددي متوسط استفاده ميدر اغلب سازمانها و موسسات از روترها
روتر به  سازمان از طريق يشبکه داخل.  شوديروتر به منظور اتصال دو شبکه استفاده م

               سازمان از طريق يک خط اترنتيشبکه داخل.  گردديشبکه اينترنت متصل م
 مگابيت در ثانيه بوده و ١٠٠    نرخ انتقالي ، خط فوق دارا٩ ١٠٠base-Tيک اتصال ( 

به .  گرددي به روتر متصل م  ) گرددي بهم تابيده هشت رشته استفاده مياز کابل ها
 توان از خطوط يم) ISP(به مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت منظور ارتباط روتر 

 يک نمونه متداول T1 يخط اختصاص.  متفاوت استفاده کردي با سرعت هاياختصاص
 از موسسات با توجه يبرخ.  مگابيت در ثانيه است١,٥ سرعت يدر اين زمينه بوده و دارا

 منظور ارتباط روتر با   به توانند از يک خط ديگر نيزيبه حساسيت و نوع کار خود م
ISPاستفاده نمايند  .  
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 ) T1"مثال (ي بوده و بمحض بروز اشکال در خط اختصاصBackupخط فوق بصورت 
با توجه به اينکه خط فوق بصورت موقت و در مواقع .  توان از خط دوم استفاده نموديم

  . ستفاده کرد پايين تررا ا  توان يک خط با سرعتي شود ، مي استفاده مياضطرار
 ي از يک نقطه به نقطه ديگر، داراي اطالعاتيروترها عالوه بر قابليت روتينگ بسته ها

 توان مشخص کرد يم" مثال.  باشندي نيز مي سيستم امنيتيامکانات مربوط به پياده ساز
 به چه ي سازمان به شبکه داخلي خارج از شبکه داخلي کامپيوترهايکه نحوه دستياب
 يک نرم افزار و يا سخت افزار خاص يکثر سازمانها و موسسات داراا. صورت است 

  ين تعريف شده در جدول ــقوان.  باشندي مي امنيتيت هاــفايروال به منظور اعمال سياس
  .  باشندي مي صالبت بيشتري داراي روتر از لحاظ امنيتيپيکربند

 از استقرار يک ي آگاه دهد،يکه هر روتر انجام م ) يتکرار ( ي از عمليات ادوارييک  
 مربوط به شبکه ي که بسته اطالعاتيدر صورت.  استي در شبکه داخليبسته اطالعات

بدين به منظور از .  به روت نمودن آن توسط روتر نخواهد بودي بوده نيازيداخل
 IP مشابه يک آدرس subnet.  شودي استفاده مSubnet mask با نام يمکانيزم

 نمايد که يآدرس فوق به روتر اعالم م.  است٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥,٠بوده و اغلب بصورت 
 سه گروه    يک آدرس مشترک دري مربوط به فرستنده و يا گيرنده که دارا يتمام پيام ها

 يک شبکه ي به ارسال آنها براي باشند ، مربوط به يک شبکه مشابه بوده و نيازياول م
  .ديگر وجود ندارد

 کامپيوتر با آدرس ي را براي پيام١٥,٥٧,٣١,٤٠ با آدرس يکامپيوتر"  مثال  
سه    است،ي اطالعاتيروتر که در جريان تمام بسته ها.  داردي ارسال م١٥,٥٧,٣١,٥٢

 را بر ي نمايد و بسته اطالعاتي فرستنده و گيرنده را مطابقت ميگروه اول در آدرس ها
  . نگه خواهد داشتي شبکه داخليرو
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  ام  از مقصد يک پييآگاه          
هاب، .  شودي است که در شبکه استفاده مي از مجموعه دستگاههائيروتر يک

 ي را ار کامپيوترها و يا شبکه ها دريافت و آنها را برايسوئيچ و روتر سيگنال هائ
 باشد که يروتر تنها دستگاه موجود م.  دارندي ديگر ارسال ميکامپيوترها و يا شبکه ها

 منظور انجام عمليات   به.  نمايدي مي تصميم گيريعاتدر رابطه با مسير يک بسته اطال
آدرس ها و ساختار :  داشته باشندي بايست نسبت به دو موضوع آگاهيفوق ، روترها م

  . شبکه
 گردد ، ي شما يک کارت تبريک سال نو ارسال مي از دوستانتان برايزمانيکه توسط يک

 پالک - کوچه شميرانات-ابان ايران  خي-تهران: "  نمايد ي مطابق زير استفاده مياز آدرس
 چندين بخش بوده که به اداره پست مربوطه امکان پيدا نمودن يآدرس فوق دارا " ١١٠

 باعث سرعت در ارسال کارت تبريک و   ي استفاده از کد پست  .آدرس فوق را خواهد داد
  همي که از کد پستي در صورتي حتيول. نمايد يدريافت آن توسط شخص مورد نظر م

استفاده نشود ، امکان دريافت کارت تبريک با توجه به مشخص شدن شهرستان ، خيابان 
  . ، کوچه و پالک نيز وجود خواهد داشت

 دريافت کارت ي را برايآدرس فوق روش.  استيآدرس فوق يک نوع آدرس منطق
  .  مرتبط خواهد شدييک آدرس فيزيک آدرس فوق به.  نمايديتبريک ، مشخص م

 ي يک آدرس فيزيکي گردند، داراي متصل م   شبکه   موجود که بهيستگاههاهر يک از د
 که به کابل شبکه متصل يآدرس فوق منحصر بفرد بوده و توسط دستگاه.  باشنديم

 يک کارت شبکه ي که کامپيوتر شما دارايدر صورت" مثال. است، در نظر گرفته خواهد شد
)NIC (بوده که در يک محل ي دائمي يک آدرس فيزيکي باشد، کارت فوق دارايم 

 MAC( Media Access که آدرس يآدرس فيزيک. خاص از حافظه ذخيره شده است 

Control (باشندي دو بخش بوده که هر يک سه بايت مي شود، داراينيز ناميده م  .
  ک ـدومين سه بايت ي.  نمايد ياولين سه بايت، شرکت سازنده کارت شبکه را مشخص م

   .وط به کارت شبکه استشماره سريال مرب
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وضعيت فوق .  در يک لحظه باشدي چندين آدرس منطقي تواند دارايکامپيوتر م    
، ي آدرس پستي تواند داراييک شخص م" مثال.  کنديدررابطه با اشخاص نيز صدق م

 فوق ي يک از آدرس ها  از طريق هر. باشد...  و يشماره تلفن، آدرس پست الکترونيک
 در کامپيونر نيز مشابه ي منطقيآدرس ها  . شما وجود خواهد داشتي براامکان ارسال پيام

 و يا ي متفاوت آدرس دهيدر اين راستا ممکن است از مدل ها.  کننديسيستم فوق کار م
در زمان اتصال به .  متفاوت بطور همزمان استفاده گرددي مربوط به شبکه هايپروتکل ها

در .  مشتق شده استTCP/IPاز پروتکل  يک آدرس بوده که ياينترنت ، شما دارا
 NetBEUI باشيد ، ممکن است از پروتکل ي يک شبکه کوچک مي که دارايصورت

 چندين آدرس ي تواند دارايبهرحال يک کامپيوتر م.  نمائيديمايکروسافت استفاده م
 . بوده که پروتکل استفاده شده قالب آدرس فوق را مشخص خواهد کرديمنطق

  
از آدرس .  تبديل گرددي بايست به يک آدرس منطقي کامپيونر م يکيآدرس فيزيک

 مشاهده آدرس يبرا.  گرددي ارسال و دريافت اطالعات استفاده مي در شبکه برايمنطق
استفاده ) XPو ٢٠٠٠ويندوز  ( IPCONFIG توانيد از دستور ي کامپيوتر خود ميفيزيک
  . نمايد

  
  

  پروتکل ها 
 بايست اطالعات ارسال ي است که مي از محلياولين و مهمترين وظيفه روتر، آگاه     

  .گردند
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 ي نمايند، از آدرس فيزيکي مي شما مسيريابي اکثر روترها که يک پيام را برا  
 رايج ، برنامه يظور شناخت اکثر پروتکل هاروترها به من.  ندارنديکامپيوتر شما آگاه

 ي آدرس دهيبدين ترتيب روترها نسبت به فورمت هر يک از مدل ها.  گردندي ميريز
 ي، آگاهي موجود در هر بسته اطالعاتيتعداد بايت ها. (  باشندي شناخت مناسب ميدارا

ن عناصر در  روترها به عنوان مهمتري  ...)از نحوه ارسال درست اطالعات به مقصد و 
 يروترها در هر ثانيه ميليون ها بسته اطالعات.  باشنديايجاد ستون فقرات اينترنت مطرح م

 به مقصد مورد نظر، تنها وظيفه يک يارسال يک بسته اطالعات.  نمايندي ميرا مسيرياب
دريک .  بايست قادر به يافتن بهترين مسير ممکن باشنديروترها م. روتر نخواهد بود

 يبخش ها.  گرددي به چندين بخش کوچکتر تقسيم ميرفته هر پيام الکترونيکشبکه پيش
 فوق بيکديگر، پيام يبا ترکيب بخش ها" فوق بصورت مجزا ارسال و در مقصد مجددا

 Packet اشاره شده ي اطالعاتيبخش ها.  خود را پيدا خواهد کردياوليه شکل واقع
اين نوع از شبکه . سير خاص ارسال گردند توانند از يک ميناميده شده و هر يک ازآنان م

 فوق يک مسير يدر شبکه ها.  گويندي مPacket-Switched networkها را 
پيام .  ايجاد نخواهد گرديد   و گيرندهي اطالعاتي بين کامپيوتر فرستنده بسته هاياختصاص

ر  کامپيوت  از هزاران مسير ممکن حرکت تا در نهايت توسطي از طريق يکي ارساليها
 حاالت يبا توجه به ترافيک موجود در شبکه ممکن است در برخ. گيرنده ، دريافت گردد

 روترها با يکديگر ي را داشته باشند، در چنين مواردي لود باالئ  عناصر موجود در شبکه
 ارسال ي ديگر براياستفاده از مسيرها. (  بهينه خواهند کرد ارتباط و ترافيک شبکه را

  )  از شبکهي خاصي وجود ترافيک باال در بخش هااطالعات باتوجه به
  

    يک پياميردياب
   نمائيد ، با استفاده از دستوري که از سيستم عامل ويندوز استفاده ميدر صورت

 Tracerouteرا دنبال نمائيد ي اطالعاتي توانيد مسير بسته هاي م .  
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  ستون فقرات اينترنت 
    در هر ثانيه بهيون ها بسته اطالعات اينترنت و وجود ميلييباتوجه به گستردگ

 ١٢٠٠٠ يروتر سر.  با سرعت باال استفاده شودي بايست از روترهاي، ميمنظور مسيرياب
 در اينترنت استفاده ي از اين نوع روترها بوده که به عنوان ستون فقرات اصليسيسکو يک

 کامپيوترها  فوق مشابه سوپري روترهاي بکار گرفته شده در طراحيتکنولوژ.  شوديم
 پر ي از سويئچ هاي با سرعت باال بهمراه مجموعه اياستفاده از پردازنده ها. (  باشديم

 استفاده   ٢٠٠MHZ MIPS R5000 ي از پردازنده ها١٢٠٠٠در روتر مدل ). سرعت 
 توان يمدل فوق قادر دارا.  فوق است ي سري از مدل هاي ، يک١٢٠١٦.  شوديم

 که مدل فوق با ي در صورت   .ز اطالعات را در ثانيه را دارد ميليارد بيت ا٣٢٠  عمليات
 در هرثانيه را ي ميليون بسته اطالعات٦٠تمام توان و ظرفيت خود نصب گردد، امکان انتقال

  . دارا است
 ي صحيح بسته هاي خود قادر به مسيريابيروترها با استفاده از جدول پيکربند  
 يک بسته ي جدول فوق سياست مسيريابقوانين موجود در.  خواهند بودياطالعات
 مسير مشخص   توسطي اطالعاتيقبل از ارسال بسته ها.  را تبين خواهند کرد ياطالعات

در .  نمايد ي مي بررس  يمربوطه را از از نقطه نظر کارآئ) مسير (   شده ، روتر خط
وده و  نمي الزم باشد، روتر مسير فوق را چشم پوشي که مسير فوق فاقد کارآئيصورت
 مسير مشخص يپس از اطمينان از کارآئ. يک مسير ديگر را مشخص خواهد کرد" مجددا

تمام عمليات فوق .  توسط مسير مورد نظر ارسال خواهد گرديديشده ، بسته اطالعات
در هر ثانيه، فرآيند فوق ميليون ها مرتبه تکرار .  گرددي از ثانيه انجام ميدر کسر" صرفا

  . خواهد شد
 بايست ارسال گردند ، مهمترين وظيفه يک روتر ي که پيام ها ميز محل ايآگاه  

 ديگر از يعمليات فوق را انجام داده و برخ"  صرفا   ساده،ي از روترهايبرخ. است
  .  دهندي را انجام م يروترها عمليات بمراتب بيشتر و پيچيده تر
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    ر اوليه روتيراه انداز                                    

 عناصر مشابه يك كامپيوتر استاندارد يروتر يك نوع كامپيوتر خاص است كه دارا 
 ي و خروجي مختلف ورودي نظير پردازنده، حافظه، خطوط داده و اينترفيس هايشخص
 به يك سيستم عامل نياز    برنامه هاي اجرايروترها نيز همانند كامپيوترها كه برا. است

 . نماينديامل در ابعاد گسترده استفاده مدارند، از خدمات يك سيستم ع

، سيستم عامل و يك فايل  Bootstrap روتر با استقرار برنامه يفرآيند راه انداز
 را پيدا ي كه روتر نتواند يك فايل پيكربنديدر صورت.  گرددي در حافظه آغاز ميپيكربند
توان يك  ي م  ،mode فعال و پس از اتمام عمليات در اين Setup modeنمايد، 
 . ذخيره نمودNVRAM را در حافظه ي از فايل پيكربندbackupنسخه 

 يك ي و آغاز فعاليت هاي ، راه اندازIOS نرم افزار   راه اندازي روتين هايهدف از اجرا
 راه انداز انجام ي روتين ها بدين منظور الزم است عمليات زير توسط.  باشديروتر م
  : شود 

  كرد سخت افزار روتر حصول اطمينان از صحت عمل •
   در حافظه   IOS نرم افزار   يافتن و استقرار •
   setup mode راه انداز و يا ورود به ي فايل پيكربندييافتن و بكارگير •

   برگرفته از (  POST موسوم به ي از روشن كردن روتر، در اولين اقدام برنامه ا پس
power-on self-test ( افظه برنامه فوق در ح.  گرددياجراء مROM ذخيره و 

 روتر نظير پردازنده ، حافظه ي عناصر سخت افزاري است كه تماميمشتمل بر روتين هائ
 .  نمايدي و تست مي اينترفيس شبكه را بررسيو پورت ها

 روتر بر اساس ي فرآيند راه انداز پس از حصول اطمينان از صحت عملكرد سخت افزار،
  :  شوديمراحل زير دنبال م
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 موجود در حافظه bootstrap loader برنامه ي اجرا :مرحله اول •
ROM  .به منظور تست   از دستورالعمليبرنامه فوق، مشتمل بر مجموعه ا 

  .  باشدي انجام وظايف محوله مي براIOS اوليه يسخت افزار و مقدارده
، مكان ي فيلد بوت ريجستر پيكربند .IOS يافتن محل ذخيره :مرحله دوم  •

 بايست ي كه مشخص شده باشد كه ميدر صورت.  نمايديعيين م را تIOSذخيره 
IOSي از طريق حافظه فلش در حافظه مستقر گردد ول IOS در حافظه فلش 

 ROM با امكانات محدودتر از طريق حافظه IOS نسخه از    يك موجود نباشد ،
  . در حافظه مستقر خواهد شد 

 در IOSين مرحله در ا.  در حافظه IOS image استقرار :مرحله سوم  •
 ي شدن آن، ليستي در حافظه و عملياتIOSپس از استقرار .  گردديحافظه مستقر م

كامپيوتر و يا  (   نمايشگري موجود بر روي و نرم افزارياز عناصر سخت افزار
  .  شودينمايش داده م) ترمينال

 در . دستورات آن ي در حافظه و اجراي استقرار فايل پيكربند:مرحله چهارم  •
 ي درون حافظه اصل  ،NVRAM ذخيره شده در حافظه ياين مرحله فايل پيكربند

  . گردند ي اجراء مي پس از ديگريقرار گرفته و دستورات آن يك
 ي بگونه ا IOS كه يدر صورت Setup mode    فعال شدن:مرحله پنجم  •

  از طريق يك سرويسي را ملزم به استقرار فايل پيكربندي كه و  تنظيم شده باشد
 در هيچيك از ي در عمل فايل پيكربندي نمايد ولNVRAM و يا TFTPدهنده 

 ي مقداردهautomated setup اشاره شده موجود نباشد، روتين يمكان ها
 نصب حداقل ي امكانات و تسهيالت الزم براmodeدر اين .  گرددياوليه م
 setupدر .  شودي مورد نياز در اختيار مديريت شبكه گذاشته ميپيكربند

modeنشان داده شده و پس از فشردن []  پيش فرض بين عالمت ي ، پاسخ ها
پس از تكميل فرآيند .  گرددي پيش فرض انتخاب م   گزينه ،Enterكليد 

  : شوندي زير نمايش داده مي، گزينه هايپيكربند
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Setup mode 
 [0] Go to the IOS command prompt 
without saving this config. 
 [1] Return back to the setup without 
saving this config. 
 [2] Save this configuration to nvram 
and exit. 
 Enter your selection [2]:  

   LEDs يچراغ ها

 تواند اطالعات ي موجود با توجه به رسالت خود مLED روتر، هر يدر زمان راه انداز
 را نشان   ط به اينترفيس ها، وضعيت هر اينترفيس مربوLED" مثال.  را ارائه نمايديمفيد

 آن   LED ي متصل شده باشد ولي كه اينترفيس فعال و به درستيدر صورت. خواهد داد
  . اينترفيس يك مشكل خاص ايجاد شده باشديخاموش است، ممكن است برا

  و نمايش پيام ها و اطالعات مختلف    سيستميراه انداز

 نمايشگر كامپيوتر و يا ي بر روي متفاوتياطالعات و پيام ها روتر يدر زمان راه انداز
 IOSاطالعات فوق با توجه به نوع اينترفيس روتر و نسخه .  شوديترمينال نمايش داده م

  :  گرددي روتر اشاره مي از پيام ها در زمان راه اندازيدر ادامه به برخ.  باشديمتفاوت م

 NVRAM invalid ,possibly due to write " نمايش پيام •

erase "نمايد كه روتر تاكنون ي روتر اين موضوع را اعالم ميدر زمان راه انداز 
 آن حذف شده است   NVRAM و يا اطالعات موجود در حافظه   نشدهيپيكربند

 در حافظه ي شده و فايل پيكربندي الزم است كه روتر پيكربنديدر چنين موارد. 
NVRAM يتنظميات پيش فرض برا. فوق استفاده گردد ذخيره و در ادامه از فايل 

 IOS image باشد كه نشاندهنده ذخيره ي م٠X2102 مقدار يريجستر پيكربند
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 ي بايست از طريق حافظه فوق به درون حافظه اصليدر حافظه فلش است و م
 . منتقل گردد 

 روتر، يدر زمان راه انداز.  روتر ي و سخت افزارينمايش اطالعات نرم افزار   •
 ، مدل bootstrap ، IOS   ي نظير شماره نسخه برنامه هاياطالعات متفاوت

 صفحه يميزان حافظه، تعداد و نوع اينترفيس ها بر رو  پردازنده، روتر، نوع 
  .  شودينمايشگر كامپيوتر و يا ترمينال نمايش داده م
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    با سيستم عامل روتريآشنائ                             

 IOS) برگرفته از  Internetwork Operating System (است كه ي، نرم افزار 
.  گردديم  استفادهي بين شبكه ايسوئيچينگ دستگاه ها  و از آن به منظور كنترل روتينگ

 ي دستگاه هائي مديران شبكه و به منظور مديريت و پيكربندي تمامي براIOS با يآشنائ
 .  استينظير روتر و يا سوئيچ الزام

 آن خواهيم ي هاي از ويژگي برخي به بررسIOS اوليه يدر اين مطلب پس از معرف
  . پرداخت

IOS و ضرورت استفاده از آن  

 ييك روتر و يا سوئيچ بدون وجود يك سيستم عامل قادر به انجام وظايف خود نم
 طيف ي را براCisco IOSستم عامل  سي  شركت سيسكو،). همانند يك كامپيوتر (باشند

نرم افزار .  نموده استي و پياده سازي خود طراحي از محصوالت شبكه ايگسترده ا
 باشد و همچنين به عنوان ي سيسكو مي نرم افزار روترهايفوق، جزء الينفك در معمار

بدون وجود يك سيستم .  نمايدي وظيفه مي ايفاCatalyst  يسيستم عامل در سوئيچ ها
عدم تامين شرايط . (  نخو اهد بود يامل ، سخت افزار قادر به انجام هيچگونه عملياتع

 ). ي سخت افزاري بالفعل شدن پتانسيل هايالزم برا

IOS،  نمايدي زير را ارائه مي شبكه ا ي سرويس ها  :  

  عمليات روتينگ و سوئيچينگ  •
   شبكه   ايمن و مطمئن به منابعيدستياب •
   شبكه يير پيكربندقابليت توسعه و تغي •

  IOSماهيت اينترفيس 

-commandبرگرفته از  ( CLI و يا ي از يك اينترفيس خط دستورIOSنرم افزار 

line interface  ( نمايدياستفاده م  .IOSاست كه از آن در ي كليدي يك تكنولوژ 
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 با توجه به IOSعملكرد .  گردد ياكثر خطوط توليد محصوالت شركت سيسكو استفاده م
 .  باشدي متفاوت مي بين شبكه اينوع دستگاه ها

  :  گرددي استفاده مي متعددي از روش هاIOS به محيط ي دستيابيبرا

• console session :  در اين روش با استفاده از يك اتصال سريال با سرعت
  به پورت كنسول روتر متصل " پائين، كامپيوتر و يا دستگاه ترمينال را مستقيما

  )  نشده استي روتر پيكربندي بر روي خاصيسرويس شبكه ا  . ( نماينديم 
    يدر اين روش با استفاده از مودم و از طريق پورت كمك:  Dialupارتباط  •

  )AUX ( گردد يبا روتر ارتباط برقرار م  ) .ي بر روي خاصيسرويس شبكه ا 
  ).  نشده است يروتر پيكربند

 از اينترفيس ها با يك ييست حداقل يك بايدر اين روش م:  telnetاستفاده از  •
 و login ي براvirtual terminal sessions گردد و ي پيكربندIPآدرس 

  .  شده باشديرمز عبور پيكربند

 گردد  ي به بخش رابط كاربر روتر و يا سوئيچ از يك برنامه ترمينال استفاده مي دستيابيبرا
HyperTerminal باشديم متداولترين گزينه در اين رابطه .  

 حاالت متفاوت رابط كاربر روتر

 تبعيت ي سيسكو از يك ساختار سلسله مراتبي روترهاCLI يا  اينترفيس خط دستور و
 انجام هر نوع عمليات خاص به ي برا   نمايد كهيساختار فوق كاربران را ملزم م.  نمايديم

     كاربر يك اينترفيس روتر،ي پيكربنديبرا" مثال.  بخصوص وارد شوندmodeيك 

 interface configuration اينترفيس و يا ي پيكربندmode بايست به يم 

modeهر .  وارد شودmodeيك ي داراي پيكربند prompt مختص به خود        
 آنان يتوان عمليات   توان دستورات مربوطه را تايپ و از ي باشد كه از طريق آن ميم

 .استفاده نمود
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IOS،  ستور با نام  يك سرويس مفسر دEXECپس از درج هر دستور، .  نمايدي را ارائه م
EXECنرم افزار  .  نمايدي و پس از تائيد آن را اجراء مي صحت آن را بررسIOS   در 

    وuser EXEC mode   يجهت افزايش امنيت، دو سطح متفاوت دستياب
privileged EXEC mode  سرويس مفسر دستور ي زير را براي با ويژگ  )EXEC ( 

  :  گيرديدر نظر م

• user EXEC mode  : در اينmodeاز ي توان تعداد محدوديم"  صرفا 
     نيز گفته شده وview onlyبه اين مد . دستورات مانيتورينگ را اجراء نمود

     . اجراء نمود  گردند،ي روتر ميكه باعث تغيير در پيكربند   را ي توان دستوراتينم
• privileged EXEC mode  : اين درmodeي توان به تمامي م 

 و در جهت افزايش  mode استفاده از اين يبرا.  داشت يدستورات روتر دستياب
 نمود كه كاربران را ملزم به درج نام و ي پيكربندي توان روتر را بگونه ايامنيت ، م

 و Global configuration mode  . به روتر نمايديرمز عبور جهت دستياب
 privileged EXEC modeاز طريق "  صرفايت پيكربندساير حاالت متفاو

  .  باشندي ميقابل دستياب

EXEC  
Mode Prompt    كاربرد  

 User   Router1>   وضعيت روتريبررس  

 privileged   Router1# 
 به حاالت متفاوت يدستياب

  روتريپيكربند

  .  دهدي روتر را نشان ميشكل زير حاالت متفاوت پيكربند •
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 Global جهت فلش قرمز رنگ به سمت   گردد ،يهمانگونه كه در شكل فوق مشاهده م

Configuration Mode  و     Privileged mode  است كه ياين بدان معن.  است 
 Global توان از طريق ي ميپيكربند حاالت خاص يجهت ورود به برخ

Configuration Mode  موارد ديگر اين كار از طريقي اقدام نمود و در برخ    
Privileged mode گردد ي انجام م  . 

 ، user EXEC mode از طريق   privileged EXEC mode به يبه منظور دستياب
 شده است ي پيكربندينه ا كه روتر بگويدر صورت.  گردد ي استفاده مenableاز دستور 

 كاربران را ملزم به درج نام و رمز   privileged EXEC modeكه جهت ورود به 
پس از درج صحيح .  بايست در اين مرحله رمز عبور را نيز وارد نمودي نمايد، ميعبور م

 ي وارد شده و با درج يك عالمت سوال مprivileged EXEC modeرمز عبور، به 
شكل زير .  را مشاهده نمود mode متعدد موجود در اين   يگزينه هاتوان دستورات و 

 را      privileged EXEC mode   وuser EXEC mode   حركت بين  نحوه
  .  دهدينشان م
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   IOS نرم افزار يويژگ

.  نموده است ي را پياده سازIOS از نرم افزار ي متفاوتيو تاكنون نسخه هاشركت سيسك
ترده ـــعليرغم تنوع بسيار گس. باشد ي مختص به خود مي هاي ويژگي داراimageهر 

IOS imagesدر آنان يدــ سيسكو ، ساختار اوليه دستورات پيكربني دستگاه هاي برا 
 يك ي و اشكال زدائيدــ به منظور پيكربن باشد و در صورت كسب مهارت الزميمشابه م

  .  ارتباط با ساير دستگاه ها نيز استفاده نمود   توان از تجارب موجود دريدستگاه خاص ، م
كيل ـ از سه بخش عمده تش  IOS  ي هر يك از نسخه هاي برا   در نظر گرفته شدهياسام

   : گردديم

   گردد ي آن اجراء مي بر روimage كه يمحيط •
   imageصربفرد  منحيويژگ •
   و وضعيت فشرده بودن آن imageمحل اجراء  •

 را   IOS از ي خاصي هاي توان ويژگي مCisco Software Advisorبا استفاده از 
 است كه پس از نمايش وضعيت يا نرم افزار فوق يك ابزار محاوره. انتخاب نمود

  .  نمايديفراهم م شبكه را ي متناسب با واقعيت هاي امكان انتخاب گزينه هائ موجود،
 بايست به آن ي جديد مIOS image كه در زمان انتخاب يك ي از مهمترين مواردييك

   " جديدتر عموماينسخه ها.  استRAM آن با حافظه فلش و يتوجه گردد، سازگار
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با استفاده از .  نيز نياز خواهند داشت ي بوده و به حافظه بيشتري امكانات بيشتريدارا
 موجود و حافظه فلش را مشاهده image توان وضعيت ي مShow versionدستور 
 بايست وضعيت حافظه آن ي ، مIOSقبل از نصب يك نسخه جديد از نرم افزار . نمود 

 .  گرددي ، بررسيبه منظور اطمينان از وجود ظرفيت كاف

  :  گرددي استفاده مShow version از دستور   ،RAM مشاهده ميزان حافظه يبرا

توردس تايپ يخروج    

Router>Show 
Version 

 ....... 
System image file is 
"flash:c2600-dos-mz_120-
4_T.bin" 
Processor board ID 
JAB040202ZW 
(201830944) 
M860 processor: part 
number 0, mask 49 
Bridging software. 
X.25 software, Version 
3.0.0. 
2 FastEthernet/IEEE 802.3 
interface(s) 
32K bytes of non-volatile 
configuration memory. 
8192K bytes of processor 
board System flash 
(Read/Write) 
 
Configuration register is 
0x2102 
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  .  استفاده نمودShow flash توان از دستور ي مشاهده ميزان حافظه فلش ميبرا

يخروج دستور تايپ   

Router>show 
flash 

System flash directory: 
File Length Name/status 
1 6399468 c2600-dos-
mz_120-4_T.bin 
[6399532 bytes used, 
1989076 available, 
8388608 total] 
8192K bytes of processor 
board System flash 
(Read/Write) 
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  Hyper Terminal Session ايجاد يك :  روتر يراه انداز        

-TIA/EIA يك پورت كنسول سريال غيرهمزمان ي سيسكو داراي روترهايتمام 

 ي اتصال يك ترمينال به پورت كنسول روتر، از كابل ها و آداپتورهايبرا.  باشنديم   232
 آن ي است كه بر روي و يا كامپيوتريترمينال، يك ترمينال اسك:  گرددي استفاده ميخاص

 اتصال يبرا.  شده باشد  اجراء HyperTerminal نظير   شبيه ساز ترميناليارهانرم افز
 به همراه RJ-45 to RJ-45 rollover cable از  كامپوتر به پورت كنسول روتر

 .  گرددي استفاده مRJ-45 to DB-9آداپتور 

  شبيه ساز ترمينال ينرم افزارها

   . نمايديمه شبيه ساز ترمينال استفاده م برنا  هر سيستم عامل از يك و يا چندين نوع   
HyperTerminal ي، يك برنامه ساده شبيه ساز ترمينال است كه از آن در نسخه ها 
 ، نظير HyperTerminalدر واقع، كامپيوتر به همراه .  گرددي م  مختلف ويندوز اسفاده

پس از ارسال به با استفاده از صفحه كليد فرامين تايپ و (  نمايد ييك ترمينال رفتار م
 ).  شوديروتر، نتايج از طريق نمايشگر كامپيوتر، نمايش داده م

 ، متداولترين HyperTerminal نظير ي و برنامه ا  rollover   استفاده از يك كابل
 روتر ي پيكربندي و تغيير پارامترهاي به منظور بررس  روش اتصال به پورت كنسول روتر

  .  باشديم
  تجهيزات مورد نياز 

  :  باشد ي اتصال كامپيوتر به روتر به تجهيزات و امكانات زير نياز ميراب
است و برنامه    يك اينترفيس سريال ييك دستگاه كامپيوتر كه دارا •

HyperTerminal نصب شده باشد ي بر رو  .  
  يك روتر  •
   اتصال كامپيوتر به روتر ي براrolloverكابل كنسول و يا  •
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   HyperTerminal Sessionايجاد يك 
 و اتصال كامپيوتر به روتر مراحل زير   HyperTerminal Session ايجاد يك يبرا

  :  نمائيم يرا دنبال م

 را به rollover بايست كابل يدر اولين اقدام م:  اوليه روتر ي پيكربند-مرحله اول 
 به DB-25 و يا DB-9 آداپتور  پورت كنسول روتر و سر ديگر آن را با استفاده از يك

  . كامپيوتر متصل نمود ) COM( پورت سريال 

  
  ) سايت سيسكو: منبع (اتصال روتر به كامپيوتر 

در اين مرحله پس از روشن :  HyperTerminal برنامه ياجرا   -   مرحله دوم
    موجود در مسير زير را اجراء     HyperTerminalيوتر و روتر ، برنامه كردن كامپ

  .  نمائيم يم 

 Start > Programs > Accessories 
> Communications > Hyper 
Terminal 

در اين :  HyperTerminal Session ي انتخاب يك نام برا- مرحله سوم
  .  نمائيمي م را مشخص   يك نام   ارتباط مورد نظر ،  يمرحله برا
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در اين مرحله نوع اينترفيس :  كامپيوتر يانتخاب اينترفيس ارتباط-مرحله چهارم 

      ).COM1: پورت سريال (  نمائيم ي كامپيوتر با روتر را مشخص ميارتباط
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در اين مرحله خصايص  : ي مشخص نمودن خصايص اينترفيس ارتباط-مرحله پنجم 
    . نمائيم يرا مشخص م ) COM1( پورت سريال انتخاب شده در مرحله قبل 

• Bits per second: 9600 
• Data bits: 8 
• Parity: None 
• Stop bits: 1 
• Flow control: None 

   

 ، روتر را روشن نموده و در   HyperTerminal sessionپنجره  پس از فعال شدن
.  مانيم ي را فعال و در انتظار پاسخ روتر مEnter كليد    كه روتر روشن است ،يصورت

  . در صورت پاسخ روتر ، يك ارتباط موفقيت ْآميز با روتر برقرار شده است

 ، گزينه Console session خاتمه دادن به يبرا : Sessionبستن : مرحله ششم   
Exitي را از طريق منو Exitائيم  نمي انتخاب نموده و آن را با يك نام دلخواه ذخيره م  

  ). استفاده مجدد از آن در آينده (  
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  روتر ي با عناصر داخليآشنائ                             

 
 ي است كه از آن در شبكه هاي مهم و حياتي شبكه اي از دستگاه هايروتر يك 
LAN و WANي با معمار   متفاوت ويروترها تاكنون در مدل ها.  گرددي استفاده م 

    يك روتري داخليدر اين مطلب با عناصر اصل.  توليد و عرضه شده اند،يمختلف طراح
 . آشنا خواهيم شد

   روتر يعناصر داخل  

 دستورالعمل ها در سيستم عامل ي پردازنده مسئوليت اجرا ) :CPU( پردازنده  •
 اوليه سيستم، عمليات روتينگ و كنترل اينترفيس شبكه يمقدارده. را برعهده دارد 

 يك ريزپردازنده است و در  ،CPU.  باشدييف يك پردازنده ماز جمله وظا
  .  بزرگ ممكن است از چندين پردازنده استفاده گردديروترها

از حافظه فوق به منظور ذخيره اطالعات جدول  :  )RAM ( يحافظه اصل •
 سوئيچينگ cache و ي، اجراء پيكربندي اطالعاتي بسته هايروتينگ ، صف ها

 نرم ي زمان اجراء براي فضاRAMدر اكثر روترها ، حافظه . ددگر يسريع استفاده م
به "  منطقاRAMحافظه .  نمايدي مربوطه را فراهم مي و زير سيستم ها  IOSافزار 

يم ـــترك تقســـ مشي و خروجي و حافظه ورود  يدو بخش حافظه پردازنده اصل
توسط ) Shared I/O( مشترك ي و خروجيازحافظه ورود  . گردديم    

با .  گردديم  استفادهي اطالعات ي موقت بسته ها  ذخيره اينترفيس ها و به منظور
 استفاده شده در ساخت اينگونه حافظه ها، پس از خاموش يتوجه به تكنولوژ

  حذفRAMه ظات موجود در حافــــ مجدد روتر اطالعيكردن و يا راه انداز

بوده و )  پويا RAMه حافظ ( DRAMاز نوع "  فوق معمواليحافظه ها.  گردديم
  .  ظرفيت آنان را تغيير و افزايش دادDIMMs ي توان با افزودن ماژول هايم
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 به منظور ذخيره نسخه كامل نرم  از اين نوع حافظه ها :  )Flash( حافظه فلش  •
 حافظه    پيش فرض خود را ازIOS" روتر، معموال.  گردد ي استفاده مIOSافزار 

 استفاده شده در ساخت اينگونه ي توجه به تكنولوژبا.  نمايديفلش دريافت م
 توان نرم افزار ذخيره شده درون آنان را ارتقاء و با يك يحافظه ها، همواره م

 ي ممكن است به صورت فشرده و يا معمولIOS. نسخه جديد جايگزين نمود
 ي در زمان راه اندازIOS از يدر اكثر روترها يك نسخه اجرائ. ذخيره شده باشد 

 ممكن است IOS   در ساير روترها،.  يابدي انتقال م  RAMوتر به حافظه ر
 يبا افزودن و يا تعويض ماژول ها. از طريق حافظه فلش اجراء گردد" مستقيما

SIMMsي و يا كارت ها PCMCIAتوان ظرفيت حافظه فلش را ارتقاء داد ي م .  
 ييره پيكربند غير فرار به منظور ذخياز اين نوع حافظه ها:  NVRAMحافظه  •

 بر اساس NVRAM دستگاه ها، يدر برخ.  گرددي روتر استفاده ميراه انداز
 فلش پياده ي در ساير دستگاه ها به صورت حافظه ها   و  EEPROMs يتكنولوژ

 پس از خاموش شدن و يا راه   NVRAMاطالعات موجود در.  گرددي ميساز
  .  مجدد روتر از بين نخواهند رفتيانداز

اكثر روترها شامل يك گذرگاه سيستم و يك گذرگاه  :  )Buses( گذرگاه ها  •
از گذرگاه سيستم به منظور مبادله اطالعات بين پردازنده و . باشند  يپردازنده م

 سيستم، ي از اسالت هاي نصب شده در يكياينترفيس ها و يا تجهيزات جانب
 به اينترفيس يعات اطالي بسته ها  گذرگاه فوق مسئوليت مبادله.  گردد ياستفاده م

  ). دريافت و ارسال ( ها را برعهده دارد 
 عناصر از طريق حافظه ي پردازنده توسط پردازنده و به منظور دستياب  گذرگاه

اين گذرگاه مسئوليت مبادله دستورالعمل ها و داده .  گرددي روتر استفاده مياصل
   ). يذخيره و بازياب(  آدرس خاص از حافظه را برعهده دارد   به يك
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 راه انداز ياز اين نوع حافظه به منظور ذخيره دائم كد اشكال زدائ:  ROMحافظه  •
 )ROM Monitor ( مهمترين وظيفه حافظه . گردد  ياستفاده مROM تست و ، 

 از IOS روتر و استقرار نرم افزار ي سخت افزار در زمان راه اندازيعيب ياب
 يك نسخه ي روترها دارايرخب. باشد ي مRAM به درون حافظه  حافظه فلش

 از آن به عنوان يك گزينه و    تواني كه م   باشندي مIOS    از  خاص و سبك تر
اطالعات موجود در  . روتر استفاده نمودي در زمان راه انداز  جايگزين منبع

بايست  ي توان حذف نمود و در صورت نياز به ارتقاء ، مياينگونه حافظه ها را نم
  . عويض نمود تراشه مربوطه را ت

 خارج را برعهده ياينترفيس ها مسئوليت اتصاالت روتر به دنيا : اينترفيس ها •
  :  توان آنان را به سه گروه عمده تقسيم نمودي م داشته و

 از گزينه ييك"  اين نوع اينترفيس ها معموال : ي مختص شبكه محلياينترفيس ها
 ي فوق داراينترفيس هااي.  باشند ي مToken Ring متفاوت اترنت و يا يها

 اتصال سيستم به محيط ي باشند كه منطق الزم براي مي خاصي كنترليتراشه ها
 فوق ممكن است به صورت ي اينترفيس هايپيكربند.  نماينديانتقال را ارائه م

  . باشد)  و قابل افزايش با توجه به نيازيپيمانه ا(  ماژوالر   ثابت و يا
 و   ISDN سريال، ي اينترفيس ها  شامل:    WAN مختص شبكه ياينترفيس ها  

CSUs )  برگرفته ازChannel Service Unit ( همانند اينترفيس .  باشديم
 ي خاصي كنترليه هاــــ تراشي، اين نوع اينترفيس ها نيز داراي محليكه هاــشب
.  نمايندي اتصال سيستم به محيط انتقال را ارائه مي باشند كه منطق الزم برايم

  .  ماژوالر باشد   فوق ممكن است به صورت ثابت و ياي اينترفيس هايندپيكرب
     ي سريالياين نوع اينترفيس ها، پورت ها:  ي كنسول و كمكي ها  اينترفيس

 فوق يپورت ها.  گرددي اوليه روتر استفاده مي باشند كه از آنان جهت پيكربنديم
جهت "  صرفا  از آنان شبكه در نظر گرفت وي توان به عنوان پورت هايرا نم
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    كامپيوتر و يا مودم استفاده بعمل ي ارتباطي ارتباط از طريق پورت هايبرقرار
  .  آيديم

 روتر را ي عملكرد صحيح عناصر داخليمنبع تغذيه توان الزم برا: منبع تغذيه  •
در .  چندين منبع تغذيه باشندي بزرگ ممكن است دارايروترها.  نمايديتامين م
  .  باشدExternalوچك منبع تغذيه ممكن است به صورت  كيروترها

   درون روتريمحل نصب عناصر داخل
 استفاده از روتر الزم نيست كه با محل نصب عناصر اشاره شده درون روتر آشنا يبرا

 تواند ضرورت خاص خود ي موارد نظير ارتقاء حافظه اين موضوع مي در برخيباشيم ول
  . را داشته باشد 

 تواند متفاوت و متغير يو محل نصب آنان در روترها با توجه به مدل آنان منوع عناصر 
  .  دهدي را نشان م٢٦٠٠ در يك روتر ي داخليشكل زير عناصر اصل. باشد 

  
   )سايت سيسكو :  منبع  (٢٦٠٠ روتر ي داخليعناصر اصل

  

  

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com

www.iranmeet.com


 332 

  .  دهدي را نشان م٢٦٠٠ يك روتر ي خارجي كانكتورهايشكل زير برخ

     
  )سايت سيسكو : منبع (   ٢٦٠٠ روتر ي خارجي كانكتورها 
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  روتر ي با اينترفيس هايآشنائ                            

 توان ي م   خارج را برعهده داشته وياينترفيس ها مسئوليت اتصاالت روتر به دنيا 
 مختص ي، اينترفيس هاي مختص شبكه محلي اينترفيس ها  آنان را به سه گروه عمده

 در اين مطلب با اينترفيس .تقسيم نمود   ي كنسول و كمكي اينترفيس ها   و WANشبكه 
 .  فوق آشنا خواهيم شديها

   روتر يانواع اينترفيس ها
 توان آنان را ي م   خارج را برعهده داشته وياينترفيس ها مسئوليت اتصاالت روتر به دنيا

  : تقسيم نمود  به سه گروه عمده

 فوق يك روتر يبا استفاده از اينترفيس ها : ي مختص شبكه محلياينترفيس ها •
" اينگونه اينترفيس ها معموال.  متصل گرددي تواند به محيط انتقال شبكه محليم

 ي موارد ممكن است از ساير تكنولوژيدر برخ.  باشندي از اترنت مينوع خاص
 Asynchronousبرگرفته از  ( ATM و يا Token Ring نظير LAN يها

Transfer Mode ( نيز استفاده گردد .  
اين نوع اينترفيس ها اتصاالت مورد نياز :    WAN  مختص شبكهياينترفيس ها •

م ـــــده سرويس به يك سايت خاص و يا اينترنت را فراهـاز طريق يك ارائه دهن
 تعداد ديگر از   اتصاالت فوق ممكن است از نوع سريال و يا هر.  نمايند يم   

 به  ،WAN ي اينترفيس هايدر زمان استفاده از برخ.  باشندWAN ياينترفيس ها
ارائه دهنده   ي به منظور اتصال روتر به اتصال محلCSU نظير ييك دستگاه خارج

روتر   ، ممكن است WAN ديگر از اتصاالت يدر برخ.  باشديسرويس نياز م
  . به ارائه دهنده سرويس متصل گردد" مستقيما

 متفاوت از ساير ي مديريتيعملكرد پورت ها:  ي كنسول و كمكي ها  اينترفيس •
 به ي مسوليت ايجاد اتصاالت شبكه ا  ،WAN و LANاتصاالت . ت است اتصاال
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 ي يك اتصال مبتني مديريتي پورت هايمنظور ارسال فريم ها را برعهده دارند ول
 يپورت ها.  نمايندي روتر را ارائه مي و اشكال زدائي به منظور پيكربند  بر متن

 ينه متداول از پورت ها دو نمو  )console( و كنسول    )auxilliary    (يكمك
 سريال غيرهمزمان ياين نوع پورت ها، از نوع پورت ها.  باشند يمديريت روتر م

EIA-232در .  گردندي كامپيوتر متصل مي باشند كه به يك پورت ارتباطي م
 كامپيوتر به منظور ايجاد يك ي از يك برنامه شبيه ساز ترمينال بر رويچنين موارد
 توانند با استفاده يمديران شبكه م.  گردد يبا روتر استفاده م بر متن يارتباط مبتن

    . دستگاه مورد نظر را انجام دهندياز ارتباط ايجاد شده مديريت و پيكربند

  .  دهديشكل زير انواع اتصاالت يك روتر را نشان م

  
   )سايت سيسكو : منبع (  يك روتر  انواع اينترفيس

  .  فوق آشنا خواهيم شديدر ادامه با نحوه استفاده از اينترفيس ها

   مديريت ي روتر با استفاده از پورت ها يپيكربند
 باشند كه از آنان به ي مي مديريتي به منزله پورت هاي كنسول و كمكيپورت ها  

 سريال غيرهمزمان ياين نوع پورت ها.  گرددي روتر استفاده مييريت و پيكربندمنظور مد
 از ي اوليه روتر از يكي پيكرينديبرا.  نشده اندي طراحي شبكه ايبه عنوان پورت ها

 اوليه، استفاده از پورت كنسول ي پيكرينديبرا" معموال.  گرددي فوق استفاده ميپورت ها
  .  نباشندي يك پورت كمكيوترها ممكن است دارا ري گردد چراكه تماميتوصيه م

 گردد، با توجه به عدم وجود ي اولين مرتبه وارد مدار و يا سرويس مي كه روتر برايزمان
.  وجود نخواهد داشتي ارتباط با هيچ شبكه اي امكان برقرار  شده ،ي پيكربنديپارامترها
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يك ترمينال و يا كامپيوتر كه به  توان از ي اوليه روتر ، مي و راه اندازي پيكربنديبرا
     پس از اتصال كامپيوتر به روتر ، .  گردد، استفاده نموديپورت كنسول روتر متصل م

 يپس از پيكربند. ، تنظيمات مربوطه را انجام دادي توان با استفاده از دستورات پيكربنديم
 به منظور اشكال   شبكه، زمينه اتصال روتر به يروتر با استفاده از پورت كنسول و يا كمك

  .  گرددي و يا مانيتورينگ فراهم ميزدائ
  

  نحوه اتصال به پورت كنسول روتر
 و يك rollover اتصال كامپيوتر به پورت كنسول روتر ، به يك كابل يبرا  
 مورد ي سيسكو به همراه آداپتورهايروترها.  باشدي نياز مRJ-45 to DB-9آداپتور 
 قادر    بايستيكامپيوتر و يا ترمينال م.  گردندي كنسول ارائه م اتصال به پورتينياز برا

 شبيه ساز يدر اين رابطه از نرم افزارها.  باشندVT100 ترمينال يبه حمايت از شبيه ساز
  . گردد ي استفاده مHyperTerminalترمينال نظير 

  :  بايست مراحل زير را دنبال نمودي م  اتصال كامپيوتر به روتريبرا

انتخاب شماره پورت  (    كامپيوتري ترمينال بر روي نرم افزار شبيه سازيدپيكربن •
     ... )مناسب و 

   به پورت كنسول روتر rollover كابل RJ-45اتصال كانكتور  •
   RJ-45 to DB-9 به آداپتور rolloverاتصال سر ديگر كابل    •
   به كامپيوترDB-9اتصال آداپتور  •

        نشانrolloverوتر را با استفاده از يك كابل شكل زير نحوه اتصال كامپيوتر به ر
   : دهد يم
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   اتصال كامپيوتر به روتر  

ل و يا  توان يك مودم را به پورت كنسوي م  از راه دور روتر،ي مديريت و پيكربنديبرا
  :  دهد يشكل زير نحوه اتصال روتر به يك مودم را نشان م.  روتر متصل نموديكمك

  
   ارتباط با روتر از طريق مودم  

 ترجيح داده يول نسبت به پورت كمك روتر، استفاده از پورت كنسيبه منظور اشكال زدائ
 خطاء، اشكال يدر زمان استفاده از پورت كنسول به صورت پيش فرض پيام ها.  شوديم

 ي كه سرويس هاياز پورت كنسول در موارد.  شوند ي نمايش داده مي و راه اندازيزدائ
راين پورت بناب.  توان استفاده نموديشبكه فعال نشده و يا با مشكل مواجه شده اند نيز م

 ي مي بازيافت رمز عبور و ساير مشكالت غيرقابل پيش بيني مناسب برايكنسول گزينه ا
  . باشد

   LAN ياتصال اينترفيس ها
 Fast و يا Ethernet ، روتر با استفاده از يك اينترفيس LAN يدر اكثر محيط ها

Ethernetبان است كه  همانند يك ميز  روتريدر چنين موارد.  گرددي به شبكه متصل م
به منظور ايجاد .  نمايدي از طريق يك هاب و يا سوئيچ ارتباط برقرار مLANبا شبكه 

 موارد، اتصال يدربرخ.  گرددي استفاده م straight-through   اتصال از يك كابل
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 از يدر چنين موارد.  گرددي متصل ميبه كامپيوتر و يا روتر ديگر"اترنت روتر مستقيما
  . گرددي استفاده مCrossoverيك كابل 

در صورت عدم استفاده صحيح از اينترفيس ها، ممكن است روتر و يا ساير تجهيزات 
  .  با مشكل مواجه گردنديشبكه ا

  WAN ياتصال اينترفيس ها

.  نمايندي استفاده مي متفاوتي هاي بوده و از تكنولوژي انواع مختلفي داراWANاتصاالت 
خطوط  . گردديئه دهندگان سرويس اجاره ماز ارا"  معموالWAN يسرويس ها

leased   و يا packet-switchedاز انواع متفاوت اتصاالت ي نمونه هائ WAN    
  .  باشنديم

به ) اغلب يك روتر است  ( ي ، دستگاه مشترWAN ي هر يك از انواع سرويس هايبرا
. ايد نميرفتار م ) data terminal equipmentبرگرفته از  ( DTE   منزله يك

 data circuit-terminatingبرگرفته از  ( DCEپايانه فوق با استفاده از يك دستگاه 

equipment(  يك مودم و يا"  كه معموال   CSU/DSU )  برگرفته ازchannel 

service unit/data service unit  (باشد به ارائه دهنده سرويس متصليم       
 ارائه ي به يك شكل قابل قبول براDTEده از  تبديل داياز دستگاه فوق برا.  گردديم

  .  گرددي ، استفاده مWANدهنده سرويس 

  
  )سايت سيسكو : منبع  ( WANاستفاده از اينترفيس 
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 ي سرويس هاينترفيس استفاده شده در روتر برا سريال، متداولترين ايياينترفيس ها
WANگرددي موارد زير پيشنهاد مي انتخاب كابل سريال مناسب، بررسيبرا.  باشندي م  :  

 ي براي متفاوتي سيسكو ممكن است از كانكتورهايروترها : نوع اينترفيس •
 ي روترها از اينترفيس هايدر برخ" مثال.  سريال استفاده نمايندياينترفيس ها

  . گرددي استفاده مDB-60 و يا يك اتصال smartسريال 
 DCE متصل است؟ DTE و يا DCEآيا شبكه به يك دستگاه  : نوع اتصال شبكه •

 باشند كه دستگاه ها از آنان به منظور ارتباط ي دو نوع اينترفيس سريال مDTEو 
 يت بر رو مبادله اطالعايارائه سيگنال كالك برا.  نمايند يبا يكديگر استفاده م

  .  گرددي محسوب مDTE   ي دستگاه هايگذرگاه، مهمترين ويژگ
اوت ـــاندارد سريال متفــ توان از يك استيگاه مـ هر دستيبرا: نوع سيگنالينگ  •

نوع   كابل را تعريف وي موجود بر رويتاندارد، سيگنال هاـــهر اس. استفاده نمود
  .  نمايدي دو سر كابل را مشخص ميكانكتورها
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 WAN يروتر و جايگاه آن در شبكه ها                      

 ي است كه از آن در شبكه هاي مهم و حياتي شبكه اي از دستگاه هايروتر يك 
LAN و WANاوليه با روتر، با جايگاه آن يدر اين مطلب پس از آشنائ.  گرددي استفاده م 

 .  آشنا خواهيم شد WAN يدر شبكه ها

    اوليه با روتر يآشنائ

 عناصر مشابه يك كامپيوتر استاندارد يروتر يك نوع كامپيوتر خاص است كه دارا 
 ي و خروجي مختلف ورودي نظير پردازنده، حافظه، خطوط داده و اينترفيس هايشخص
 توان آنان را توسط ينم" روترها به منظور انجام عمليات بسيار خاص كه عموما. است

 توان دو يبا استفاده از روتر م" مثال.  شده اندي، طراح جام داد اني شخصيكامپيوترها
روتر، . شبكه را به يكديگر متصل تا در ادامه امكان مبادله اطالعات بين آنان فراهم گردد

  .  نمايدي ديگر را تعيين ميهمچنين بهترين مسير ارسال داده از يك شبكه به شبكه ا
 به يك سيستم عامل نياز دارند، اين ي نرم افزاريا برنامه هي به منظور اجرا كامپيوترها

 به يك ي پيكربندي فايل هاي نيز وجود داشته و آنان نيز جهت اجرا وضعيت در روترها
 Internetwork Operating Systemبرگرفته از  ( IOSسيستم عامل كه به آن 

software   (دستورالعمل  شاملي پيكربندي فايل ها . شود، نياز خواهند داشتيگفته م 
ترل ــــــ روتر كني و خروجي باشند كه بر اساس آنان ترافيك ورودي ميها و پارامترهائ

 روتينگ، قادر به اتخاذ تصميم يروترها با استفاده از پروتكل ها" مثال.  گردديم     
 .  باشندي مي اطالعاتيمناسب در خصوص بهترين مسير بسته ها

 ي و اينترفيس ها مهمترين عناصر داخلROM،  فلش  ،RAM ، NVRAM   يحافظه ها
  .  هر يك از آنان خواهيم پرداختي باشند كه در ادامه به بررسييك روتر م
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 RAMحافظه :      )random access memoryبرگرفته از  ( RAMحافظه 
 خصوصيات و وظايف يشود دارا ينيز گفته م)  پويا RAMحافظه  ( DRAMكه به آن 

  :   باشديزير م

  يره جداول روتينگ ذخ •
   ARP Cache ينگهدار •
   fast-Switching cache ينگهدار •
   ي اطالعاتي بسته هاي حاوي از صف هاي و پشتيبانينگهدار •
      در زمان روشن كردن روتري فايل پيكربنديارائه حافظه موقت برا •
      مجدد روتري اطالعات پس از خاموش كردن و يا راه اندازيعدم نگهدار •

 nonvolatile random-accessبرگرفته از (    NVRAM  حافظه

memory (  :   حافظهNVRAM  باشد ي خصايص و وظايف زير مي دارا   يا غيرفرار 
 :  

      روتري راه اندازي فايل پيكربنديمحل نگهدار •
         مجدد روتري اطالعات پس از خاموش كردن و يا راه اندازينگهدار •

  :  باشديو وظايف زير م خصايص يحافظه فلش دارا : حافظه فلش

  ) سيستم عامل  ( IOS ينگهدار •
 موجود ي تراشه هاي نرم افزار بدون ضرورت تعويض و يا جايگزينيبهنگام ساز •

   پردازنده يبر رو
         مجدد روتري اطالعات پس از خاموش كردن و يا راه اندازينگهدار •
     IOSقابليت ذخيره چندين نسخه از نرم افزار  •
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 حذف    با قابليت  ROM ييك نوع خاص از حافظه ها( عات امكان حذف اطال •
  )  EEPROM   : اطالعاتيالكترونيك

   

 و يا فقط ROM، حافظه  )Read-only memoryبرگرفته از  (   ROMحافظه 
  :  باشدي خصايص و وظايف زير مي دارا  يخواندن

       POST برنامه ي و اجراي اشكال زدائي الزم براي دستورالعمل هاينگهدار •
   )power-on self testبرگرفته از ( 

 و نرم افزار اوليه سيستم bootstrap موسوم به    روتريذخيره برنامه راه انداز •
  عامل 

 در صورت نياز به ارتقاء نرم افزار ي برد اصلي موجود بر رويتعويض تراشه ها •
    ذخيره شده

  : ند باشي خصايص و وظايف زير مياينترفيس ها دارا : اينترفيس ها

  ).ورود و خروج فريم ها(  نمايند يروتر را به شبكه متصل م •
 جداگانه ي يا به عنوان ماژول ها   وي برد اصلياينترفيس ها ممكن است بر رو •

  . ارائه گردند 

  WAN و LAN يجايگاه روتر در شبكه ها

 ييك شبكه محل ) Segmentation(  تقسيم ي توان از روتر برايبا اين كه م 
 ي در شبكه هاي مهمترين كاربرد آن به عنوان يك دستگاه شبكه ا ينمود ولاستفاده 
WANدهدي را نشان ميشكل زير نحوه استفاده از روتر دريك شبكه محل.  باشدي م  .  

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com

www.iranmeet.com


 342 

  
   )سايت سيسكو : منبع  ( يبكه محلاستفاده از روتر دريك ش

     در اكثر موارد به منظور اتصال روترها به يكديگر استفاده  WAN ي هاياز تكنولوژ
.  نمايندي با يكديگر ارتباط برقرار مWAN بر ي روترها با اتصاالت مبت   گردد ويم

و يا ) اينترانت (  بزرگ ي داخلي مسئوليت ايجاد ستون فقرات در شبكه ها  روترها
اتخاذ (  نمايند ي فعاليت مOSIاينترنت را برعهده داشته و در اليه سوم مدل مرجع 

 ).  شبكه يتصميم بر اساس آدرس ها

انتخاب بهترين مسير و سوئيچينگ فريم ها به اينترفيس مناسب از مهمترين  
روترها به منظور انجام وظايف فوق جداول .  گردديوظايف يك روتر محسوب م

تا به كمك آن اقدام به مبادله اطالعات شبكه با ساير ) ايستا و يا پويا ( را ايجاد  يروتينگ
 ايستا، اطالعات جداول ي مسيرهاي تواند با پيكربندييك مدير شبكه م. روترها نمايند 

اطالعات موجود در جداول روتينگ "  عموماي و مديريت نمايد وليروتينگ را سازمانده
مسئوليت .  گردندياده از يك پروتكل روتينگ ذخيره و بهنگام مبه صورت پويا و با استف

    .  باشدير روترها ميبا سا) مسير(  شبكه يپروتكل روتينگ ، مبادله اطالعات توپولوژ
 اين.  گرددي پيكربندي بايست به درستييك شبكه به منظور ارتباط با ساير شبكه ها م

  : ند نمايي امكانات زير را ارائه ميچنين شبكه هائ

   پيوسته و سازگار يآدرس ده •
  انتخاب بهترين مسير  •
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  روتينگ ايستا و يا پويا  •
  سوئيچينگ  •
  .  باشندي شبكه مي هاي توپولوژ   كه بيانگريآدرس هائ •

  WAN يجايگاه روتر در شبكه ها

.  نمايندي فعاليت م  OSI مدل مرجع data link و ي در اليه فيزيكWAN يشبكه ها
 ي در شبكه هاOSI باشد كه پنج اليه ديگر مدل مرجع ينم يمطلب فوق بدين معن

WANكه ي نمايد كه خصايصي م عبارت فوق بر اين نكته مهم تاكيد.  ندارند ي جايگاه 
 data link و ي فيزيكي نمايد در اليه هاي متمايز مLAN را از WANيك شبكه 

 يها و پروتكل هابه عبارت ديگر، استاندارد.  را دارنديمشهود" حضور موثر و كامال
 اول و دوم متفاوت با استانداردها و يو در اليه ها WAN ياستفاده شده در شبكه ها

  .  باشدي مشابه م ي و در اليه هاي محلي استفاده شده در شبكه ها يپروتكل ها
 data terminalبرگرفته از  ( DTE، اينترفيس بين WAN ياليه فيزيك

equipment  ( وDCE ) از  برگرفتهdata circuit equipment  (را تشريح   
.  باشدي دستگاه ضميمه مDTE و   يك ارائه دهنده سرويس  DCE، "  عموما . نمايديم

 متصل WAN دستگاه كاربر با اينترفيس مربوطه است كه به لينك   ،DTEبه عبارت ديگر 
  از طريق يك مودم و ياDTE ارائه شده به يدر اين مدل، سرويس ها.  گردديم

CSU/DSUگيردي در دسترس قرار م  . 

 يك روتر، روتينگ است و روتينگ در اليه شبكه و يا اليه سوم مدل مرجع يوظيفه اصل
OSIاگر يك شبكه ي گردد ولي محقق م WANاول و دوم مدل مرجع ي در اليه ها 
OSIو يا يك دستگاه ي آيا روتر يك دستگاه شبكه محل  نمايد ،ي فعاليت م WAN است 
يك روتر .  باشندي بايست گفت كه هر دو گزينه درست مي پاسخ به سوال فوق م؟ در

 وظيفه نمايد و يا ممكن ي ايفايبه عنوان يك دستگاه شبكه محل" ممكن است انحصارا
 ي را در شبكه برعهده داشته باشد و يا در برخWANوظيفه يك دستگاه " است منحصرا
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 گردد، در يك ي استفاده مWAN و LAN بين يك شبكه يموارد كه در محدوده مرز
 WAN و هم به عنوان يك دستگاه يتواند هم به عنوان يك دستگاه شبكه محل يلحظه م

 . وظايف محوله را انجام دهد 

 در اليه سوم ي اطالعاتي بسته ها يمسيرده   ،WAN ي از وظايف روتر در شبكه هاييك
 توان يبنابراين نم.  است يئوليت چنين مسي نيز داراي روتر در يك شبكه محلياست ول

 در نظر WAN ي روتر در شبكه ها ي برايروتينگ را به عنوان يك وظيفه اختصاص
 ي در اليه هاWAN مرتبط با ي كه يك روتر از استانداردها و پروتكل هايزمان. گرفت
 در شبكه WAN به عنوان يك دستگاه ي نمايد، وي استفاده مdata link و يفيزيك

 باشد و اگر ي روتينگ نمWANاولين وظيفه روتر در يك شبكه .  نمايدييفه م وظيايفا
 را تعريف نمائيم بهتر است گفته شود كه ي اختصاصي آن وظيفه ايقرار است برا

 مختلف ي ارائه اتصاالت الزم بين استانداردها   ،WAN يمسئوليت روتر در شبكه ها
data linkي و فيريك WANاست  .  

 PPP ي باشد كه از كپسوله سازISDN يك اينترفيس ي ممكن است دارايك روتر" مثال
 كه در آن از كپسوله    باشدT1 يك اينترفيس سريال ي نمايد و همچنين داراياستفاده م

    بايست قادر بهي روتر ميدر چنين وضعيت.  گردد  ي استفاده مFrame Relay يساز
   و تغيير) T1نظير (به سرويس ديگر  ) ISDNنظير ( انتقال بيت ها از يك نوع سرويس 

  .  باشد  Frame Relay به PPP از  data link يكپسوله ساز

   WAN ي در شبكه هاdata link و ي اليه فيزيكياستانداردها و پروتكل ها
   : عبارتند ازي اليه فيزيكياز پروتكل ها و استانداردها يبرخ

• EIA/TIA-232  
• EIA/TIA-449  
• V.24  
• V.35  
• X.21  
• G.703  
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• EIA-530  
• ISDN  
• T1, T3, E1, and E3  
• xDSL  
• SONET (OC-3, OC-12, OC-48, OC-192)  

   

 :  عبارتند از data link اليه ي از پروتكل ها و استانداردهايبرخ  

• High-level data link control (HDLC)  
• Frame Relay  
• Point-to-Point Protocol (PPP)  
• Synchronous Data Link Control (SDLC)  
• Serial Line Internet Protocol (SLIP)  
• X.25  
• ATM  
• LAPB  
• LAPD  
• LAPF  
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  انواع روتر                                       
  

 از داليل مهم ييک.  متداول تبديل شده استياستفاده از روترها در شبکه به امر     
اينترنت و ( ال يک شبکه به چندين شبکه ديگر گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتص

 ينام در نظر گرفته شده برا. در عصر حاضر است)  از راه دور ييا ساير سايت ها 
ارسال داده از يک شبکه به : "  دهندي است که آنان انجام ميروترها ، متناسب با کار

 يک دفتر   ان و در تهري شعبه اي که يک شرکت دارايدر صورت" مثال" .  ديگريشبکه ا
    leased    توان از يک خطيديگر در اهواز باشد ، به منظور اتصال آنان به يکديگر م

.  گردد، استفاده نمودي موجود در دفاتر متصل ميکه به هر يک از روترها) ياختصاص(
 که الزم است از يک سايت به سايت ديگر انجام شود از يبدين ترتيب، هر گونه ترافيک

 باند و يدر پهنا  ديگر فيلتر وي غيرضروري ترافيک هايمحقق شده و تمامطريق روتر 
  .  گرددي مي مربوطه، صرفه جوئيهزينه ها

 
  انواع روترها 

  : تقسيم نمودي و نرم افزاري توان به دو گروه عمده سخت افزاريروترها را م
 باشند که نرم ي مي فوق، سخت افزارهائيروترها : ي سخت افزاريروترها •

درحال ( نمايند ي خاص توليد شده توسط توليد کنندگان را اجراء ميارهاافز
نرم افزار فوق، ). کنيم ي به آنان نگاه مblack boxبه صورت " حاضر صرفا

 روترها فراهم نموده تا آنان مهمترين و شايد ساده ترين يقابليت روتينگ را برا
.  انجام دهنديت را بخوبوظيفه خود که ارسال داده از يک شبکه به شبکه ديگر اس

 استفاده نمايند ي سخت افزاري دهند که از روترهاياکثر شرکت ها ترجيح م
 ي سرعت و اعتماد پذيري، داراي نرم افزاريچراکه آنان در مقايسه با روترها

 Cisco 2600. (  دهديشکل زير يک نمونه روتر را نشان م.  باشندي ميبيشتر

Series Multiservice Platform (   
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  سايت سيسکو: منبع 

 ي مشابه با روترها  ي عملکردي داراي نرم افزاريروترها : ي نرم افزاريروترها •
 آنان نيز ارسال داده از يک شبکه به شبکه ي بوده و مسئوليت اصليسخت افزار

 ، يک سرويس NT تواند يک سرويس دهنده ي مييک روتر نرم افزار. يگر استد
 عامل ي سيستم هايتمام. دهنده نت ور و يا يک سرويس دهنده لينوکس باشد

  .  باشندي روتينگ از قبل تعبيه شده مي قابليت هاي مطرح ،دارايشبکه ا
.  گردديترنت، استفاده م اين  gatewayدر اکثر موارد از روترها به عنوان فايروال و يا 

 ي نرم افزاري موجود بين روترهاي از مهمترين تفاوت هايدر اين رابطه الزم است به يک
 را جايگزين ي توان يک روتر نرم افزاريدر اکثر موارد نم: ، اشاره گردد يو سخت افزار

 سخت افزار الزم و ي داراي سخت افزاري نمود، چراکه روترهاييک روتر سخت افزار
           WAN باشند که به آنان امکان اتصال به يک لينک خاص ي ميز قبل تعبيه شده اا
       ييک روتر نرم افزار.را خواهد داد ) ATM و يا Frame Relay ، ISDNاز نوع (

 کارت شبکه است که هر يک از آنان به ي تعداديدارا) نظير سرويس دهنده ويندوز ( 
 ي از طريق روترهاWAN يير اتصاالت به شبکه ها متصل شده و ساLANيک شبکه 
  . ، انجام خواهد شديسخت فزار

    استفاده از روتر به منظور اتصال دو شبکه به يکديگر و ارتباط به اينترنت  :١مثال 
 به يکديگر و LANفرض کنيد از يک روتر مطابق شکل زير به منظور اتصال دو شبکه 

 و يا LAN را از طريق يک شبکه يکه روتر داده ا يزمان. اينترنت، استفاده شده است
 هر ي را براي آدرس مبداء و مقصد، داده دريافتي نمايد، پس از بررسياينترنت دريافت م

روتر استفاده شده در شکل زير ، شبکه را .  نمايدييک از شبکه ها و يا اينترنت ارسال م
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 يک هاب يهر شبکه دارا. )دو شبکه مجزاء (  .به دو بخش متفاوت تقسيم نموده است
عالوه بر موارد فوق، .  موجود در شبکه به آن متصل شده اندي کامپيوترهاياست که تمام

 الزم به منظور اتصال هر شبکه به آن بوده و از ي اينترفيس هايروتر استفاده شده دارا
 روتر   بدين ترتيب،.  نمايدييک اينترفيس ديگر به منظور اتصال به اينترنت، استفاده م
  . قادر است داده مورد نظر را به مقصد درست، ارسال نمايد

  
  

  LAN استفاده از روتر در يک شبکه  :٢مثال   
در . است، استفاده شده LANفرض کنيد از يک روتر مطابق شکل زير در يک شبکه  

 gateway موجود در شبکه با روتر موجود نظير يک  يمدل فوق، هر يک ازدستگاهها
 که LAN شبکه ي موجود بر رويبدين ترتيب، هر يک از ماشين ها.  نماينديبرخورد م

را داشته  ) LANاينترنت و يا هر محل خارج از شبکه  (يقصد ارسال يک بسته اطالعات
    . نمايندي ارسال مgateway ينظر را برا مورد يباشند، بسته اطالعات

در زمان . ( باشدي الزم مي آگاهينسبت به محل ارسال داده دارا ) gateway(  روتر
 موجود در شبکه يک ي هر يک از ماشين هاي براTCP/IP پروتکل يتنظيم خصلت ها

 شکل زير نحوه استفاده از يک  ). شود ي در نظر گرفته مgateway ي براIPآدرس 
  :  دهدي را نشان مLAN کاربران به اينترنت در شبکه يروتر به منظور دستياب
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   استفاده از روتر به منظور اتصال دو دفتر کار  :٣مثال   
  صال دو دفتر کار يک سازمان به يکديگر، ــتر به منظور اـــم از روتـفرض کنيد، بخواهي

 موجود در شبکه با استفاده از يک يبدين منظور هر يک از روترها. استفاده نمائيم
، با استفاده از يک کابل "عمال.  گردندي به يکديگر متصل مISDN نظير WANپروتکل 

ر فراهم  روتWAN گردد، امکان اتصال به اينترفيس ي مربوطه ارائه مISPکه توسط 
 مربوطه رفته و سر ديگر آن به اينترفيس ISPبه شبکه " شده و از آنجا سيگنال مستقيما

WANيروترها، قادر به حمايت از پروتکل ها.  گرددي روتر ديگر متصل م WAN 
  .  باشندي ، مPPP و يا Frame Relay , ATM , HDLC    نظيريمتعدد

  
  : يک روتر ي هايمهمترين ويژگ

  .  باشنديم ) OSIمدل مرجع (  اليه سوم يروترها دستگاهها •
  .  نگردند ، امکان توزيع داده را نخواهند داشتيروترها ماداميکه برنامه ريز •
   . باشندي خاص خود مي سيستم عامل اختصاصي دارا   مهمياکثر روترها •
منظور (  خود ي به منظور مبادله اطالعات ضروري خاصيروترها از پروتکل ها •

  .  نمايند ي، استفاده م)داده نيست 
 ي انجام مبادله اطالعاتيمسير ايجاد شده برا :  نحوه عملکرد يک روتر در اينترنت •

 مدت زمان انجام تراکش ثابت و يبين سرويس گيرنده و سرويس دهنده در تمام
کسان نبوده و متناسب با وضعيت ترافيک موجود و در دسترس بودن مسير، تغيير ي
   . نمايديم
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   سيسکو يروترها                                         
  

 از معتبرترين توليد کنندگان روتر و سوئيچ در سطح جهان است که از يسيسکو يک       
 ياين شرکت تاکنون مدل ها.  گردد ي استفاده مي متعدديمحصوالت آن در مراکر شبکه ا

     و٢٥٠٠    ،١٦٠٠ يسر.  توليد نموده است ي مختلفي از روترها را با قابليت ها  يمتعدد
 توليد شده توسط اين شرکت يروترها.  باشند ي ، متداولترين نمونه در اين زمينه م٢٦٠٠
 يشکل زير برخ). ل حاضر در حا(  يابدي ادامه م١٢٠٠٠ ي شروع و تا سر٦٠٠   ياز سر

 : دهدي موجود را نشان مياز نمونه ها

 ٢٦٠٠ يسر ١٢٠٠٠ يسر

  
  سايت سيسکو: منبع 

 Internetwork Operatingرا با نام ي تجهيزات فوق، نرم افزار خاصيتمام

System و يا IOSنمايندي اجراء م  .IOSتوليد شده ي، هسته روترها واکثرسوئيچ ها 
آن به    که ازياين شرکت با رعايت اصل مهم سازگار.  گردديتوسط سيسکو، محسوب م

شود، قصد  ي، نام برده مCisco Fusion  مهم در توليد و با نام يعنوان يک استراتژ
 سيسکويک سيستم يدستگاهها ينمايد که تمام توليد يا دارد محصوالت خود را بگونه

 .عامل يکسان را اجراء نمايند

   در يک روتر سيسکو يعناصر اصل
 از روتر با استفاده از اينترفيس ها، امکان استفاده. )  Interfaces( اينترفيس    •

 . گردديفراهم م
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 باشند که از آنان به ي م ي مختلف   سريال و اترنتي پورت ها  ها شامل   اينترفيس •
هر روتر با توجه به پتانسيل  . گرددي استفاده مLANمنظور اتصال روتر به شبکه 

 ي هر يک از اينترفيس هايبرا.  استي متعددي اينترفيس هاي ارائه شده، دارايها
 متداول را ي از اساميجدول زير برخ.  شودي نام خاص استفاده مروتر از يک

  . دهدينشان م
 کاربرد   اينترفيس

E0 first Ethernet interface 
E1 second Ethernet interface 
S0 first Serial interface 
S1 second Serial interface 
BRI 0 first B channel for Basic 

ISDN 
BRI 1 second B channel for Basic 

ISDN 

 متفاوت آن ي پشت يک روتر سيسکورا به همراه اينترفيس هايدر شکل زير نما •
   ). ISDN   يک روتر با قابليت استفاده از. (  نمائيد يمشاهده م

•   
  ايت سيسکو س: منبع 

 مختص تلفن ي سوکت هاي داراي نمائيد، روتر فوق حتيهمانگونه که مشاهده م •
       باشد، ي مISDN باشد، چراکه با توجه به اين که روتر فوق از نوع ينيز م

روتر فوق .  متصل نمودISDN را به يک خط ي بايست يک تلفن ديجيتاليم
فيس اترنت به منظور اتصال به يک  يک اينتري داراISDN يعالوه بر اينترفيس ها

 يدر صورت). يک هاب و يا يک کامپيوتر " معموال(  است LANدستگاه در شبکه 
 بايست سوئيچ ي يک هاب متصل نمائيد، مuplinkکه اينترفيس فوق را به پورت 

 که يدر صورت. کوچک موجود در پشت روتر را در حالت هاب، تنظيم نمود
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 بايست وضعيت سوئيچ يتگاه کامپيوتر متصل نمائيد، ماينترفيس فوق را به يک دس
 از نوع کانکتور Console و يا Configپورت .  قرار داد nodeرا در حالت 

DB9 ) بوده که با استفاده از يک کابل خاص به پورت سريال کامپيوتر  ) يمادگ
  .  گرددي مستقيم روتر، فراهم مي امکان پيکربند   تا  متصل

         ي يک پردازنده اصلي سيسکو داراي روترهايتمام:  ) CPU( پردازنده    •
پردازنده با .  در روتر را برعهده دارند ي باشند که مسئوليت انجام عمليات اصليم

.  نمايديبا ساير عناصر موجود در روتر ارتباط برقرار م ) IRQ( توليد وققه 
" معموال.  نماينديم استفاده    موتوروالRISC ي سيسکو از پردازنده هايروترها

  .  نمايدي از بيست تجاوز نم ي يک روتر معموليدرصد استفاده از پردازنده بر رو
•  IOS ،  روترها استي اجراء شده بر روي سيستم عامل اصل  .IOS بر اساس 

"  معموال  IOSحجم . گردد يودر حافظه مستقرم ، لودBootupفرآيند موسوم به 
 تواند با توجه به نوع روتر از ميزان ياين حجم مبين دو تا پنچ مگابايت بوده و 

 در حال حاضر، نسخه شماره IOSآخرين نسخه . اشاره شده نيز تجاوز نمايد
 و با هدف برطرف نمودن باگ ها  شرکت سيسکو به صورت مستمر. دوازده است 

            ي متعددي جانبي اضافه ، اقدام به ارائه نسخه هايو يا افزودن قابليـت ها
  ).١٢. ٢ ، ١٢ . ١. (  نمايدي هر ماه ميدر ط

• IOSتوان ي را در رابطه با روتر ارائه داده و مي متعددي ، قابليت ها و پتانسيل ها 
.  نمود  download گرفتن آن را از روتر Backupآن را بهنگام و يا به منظور 

ئه  اراPCMCIA يک حافظه فلش کارت ي بر روIOS به باال ، ١٦٠٠٠ يدر سر
حافظه فوق، در ادامه به يک اسالت موجود در پشت روتر متصل شده . شده است

فشرده " ، معموال IOS image.  گرددي، لود مIOS image    و از طريق آن
  .  بايست آن را از حالت فشرده خارج نمايديبوده و روتر م

IOSکان  از مهمترين عناصر موجود در يک روتر بوده و بدون وجود آن ، امي يک
 يرورت در حافظه ضIOSبه منظور استقرار . استفاده از روتر وجود نخواهد داشت 
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 اشاره ١٦٠٠ ي سريهمانگونه که در خصوص روترها( به داشتن يک کارت فلش 
 سيسکو را به ي اکثر روترهاي توان پيکربنديبدين منظور م. نخواهد بود) گرديد

 شبکه و يا روتر tftp  از طريق يک سرويس دهندهIOS imageمنظور لود 
.  است، انجام دادي متفاوتي روترهاي براIOS image چندين ي که دارايديگر

 ي از يک فلش کارت حافظه با ظرفيت باال به منظور ذخيره سازيدر چنين روترهائ
  .  گرددي ، استفاده مISO imageچندين 

•  RXBoot Image که به آن ، Bootloaderي شود ، چيزي نيز گفته م 
       روتر مستقر ROM نبوده که در حافظه IOS  بيشتر از يک نسخه کم حجم

 IOS فلش کارت الزم به منظور لود ي يک روتر دارا   کهيدر صورت.  گردد يم
 را RXBoot image انجام داد که ي روتر را بگونه اي توان پيکربندينباشد، م

 فعال نمودن و    وي اوليه نگهدار انجام عمليات  با لود برنامه فوق، امکان. لود نمايد
  . گرددي متفاوت آن فراهم مييا غير فعال کردن اينترفيس ها

 را در آن لود ي پيکربندي و فايل هاIOS    است که روتر،ي، محل RAMحافظه  •
ست  استفاده شده در کامپيوتر اRAMعملکرد حافظه فوق مشابه حافظه . نمايد يم
 مورد   RAMميزان حافظه ) .  متفاوتي کاربردياستقرار سيستم عامل و برنامه ها(

در .  داردي پيکربندي و فايل هاIOS image   به اندازهينياز يک روتر، بستگ
 استفاده شده RAM، حافظه  )١٦٠٠ يسر(  کوچک تر ياکثر موارد و در روترها

    بزرگتر کهياين وضعيت در روترها. باشديبين دوازده تا شانزده مگابايت م
 تا شصت و چهار   و دوي باشند، بين سي مي بيشترISO image   يدارا

 ، در RAMبا توجه به استقرار جداول روتينگ در حافظه . مگابايت خواهد بود
 بايست از يک روتر با ي باشند، مي که جداول فوق بزرگ و پيچيده ميصورت

  .  استفاده گرددي مناسبRAMميزان حافظه 
روترها از حافظه فوق به .  NVRAM ) Non-Volatile RAM( حافظه  •

 . نمايندي خود استفاده مي اطالعات مربوط به پيکربنديمنظور ذخيره و نگهدار
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        ذخيرهNVRAM    يک روتر، نتايج و ماحصل عمليات دريپس از پيکربند
.  باشدي، اندک مRAM يحجم حافظه فوق در مقايسه با حافظه ها.  گردديم

در .  رسدي ، حجم حافظه فوق به هشت کيلوبايت م١٦٠٠ ي سريدر روترها" مثال
    و دوي به سNVRAM، حجم حافظه ٢٦٠٠ ي نظير سري بزرگتريروترها

 ، فايل ISO image    يک روتر و لوديپس از راه انداز.  رسد يکيلوبايـت م
.  گرددي روتر، لود مي به منظور انجام پيکربند  NVRAM    از حافظهيپيکربند

 که روتر ي زمانيحت( ، پاک نخواهد شد   ر اين نوع از حافظه هااطالعات موجود د
Reload  خاموش است  و يا .(  

    روتر استفادهي و نگهداري ، از حافظه فوق به منظور راه اندازROMحافظه  •
 که    بودهPOST و Bootstrap کدها نظير يحافظه فوق شامل برخ.  گردد يم

 روتر ي را براياوليه و راه اندار يتسهيالت الزم در خصوص انجام تست ها
). يفقط خواندن(  توان تغيير داد يمحتويات اين حافظه را نم.  نمايد يفراهم م

  . توسط توليد کننده ذخيره شده استROM اطالعات موجود در حافظه يتمام
  . به آن اشاره گرديدIOS است که در بخش ي ، همان کارتحافظه فلش •

،   EEPROM (Electrical Eraseable Programmable Read Only Memory)اين حافظه از نوع  
 که در پشت يک روتر قرار دارد به روتر يکارت فوق از طريق اسالت.  باشديم

   . نمايدي را در خود ذخيره نمIOS image   بيش ازي گردد و چيزيمتصل م
 و يا اقدام  را در اين نوع حافظه نوشتي توان اطالعاتيبا استفاده از کنسول روتر م

 مگابايت در ٤حجم حافظه فوق از .  اطالعات موجود نمود يبه حذف برخ
  .  يابدي شروع شده و متناسب با مدل روتر، افزايش م١٦٠٠ ي سريروترها

، نقطه شروع فرآيند  )Configuration Register ( يريجستر پيکربند   •
 و يا tftpده فلش کارت، سرويس دهن(  نمايد ي را مشخص م  IOS يراه انداز

 .  استيريجستر فوق، شانزده بيت.   )RXBoot imageلود " صرفا
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  سيسكوي روترهايپيكربند

 بايست در ابتدا به بخش رابط كاربرآنان ي سيسكو، مي روترهاي پيكربنديبرا 
.  ازراه دور استفاده نمودي توان از يك ترمينال و يا دستيابيبدين منظور، م.  داشتيدستياب

 را انجام تا زمينه logging بايست عمليات ي به روتر، در اولين اقدام ميدستيابپس از 
 ي و يا تغيير پيكربندياستفاده ازساير دستورات به منظور مشاهده آخرين وضعيت پيكربند

 . روتر فراهم گردد

         ارائه شدهي امكان بالفعل كردن پتانسيل ها  مناسب،يبه منظور ارائه يك اليه امنيت
  :  متفاوت فراهم شده استmode روتر در دو   )دستورات( 

• User EXEC mode    : در اينmodeتوان ي را ميدستورات"  ، عموما 
     روتر است وي آنان، نمايش وضعيت پيكربندياجراء نمود كه ماحصل اجرا

 ي پيكربند   ،mode توان با استفاده از مجموعه امكانات ارائه شده در اين ينم
  . ا تغيير داد روتر ر

• Privileged EXEC mode :    با استفاده از امكانات موجود در اين 
modeروتر را انجام و تغييرات الزم را اعمال نمودي توان پيكربندي ، م  .  

دستورات .  شود ي نشان داده مuser Exec modeبه روتر ، پرامپت    loginپس از 
 Privileged EXEC modeرات  از دستوي ، زيرمجموعه اmodeموجود در اين 

 Privileged بايست به ي به مجموعه كامل دستورات مي دستيابيبرا.  باشند يم  

EXEC mode   با تايپ دستور . وارد شدenableي و يا شكل مخفف شده آن يعن 
enu آماده ورود به اين ، modeي روتر رمز عبوري كه برايدر صورت.  خواهيم شد 

  .  بايست رمز عبور را وارد نمودي م  password نمايش تعريف شده باشد، پس از
نشان " #"تغيير و به صورت ) prompt(  ، شكل پرامپت logginپس از تكميل فرآيند 

 global.  باشديم Privileged EXEC mode به    شود كه نشاندهنده وروديداده م
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configuration modeاز طريق "  است كه صرفاي از حاالتي ، يكPrivileged 

EXEC modeاز طريق    به حاالت زيريامكان دستياب.  است ي قابل دستياب global 

configuration mode وجود دارد :  

• Interface  
• Subinterface  
• Line  
• Router  
• Route-map  

 ، از دستور Privileged EXEC mode از طريق EXEC mode برگشت به يبرا
disable و يا Exitبرگشت به يبرا. د  گردي استفاده م Privileged EXEC 

mode  از طريق global configuration mode،   از دستور Exitي و يا كليدها 
Ctrl-Zياز تركيب كليدها.  گردد ي استفاده م Ctrl-Z برگشت مستقيم ي توان براي م 

 global از هريك از حاالت زيرمجموعه Privileged EXEC modeبه 
configuration mode استفاده نمود  . 

  
 توان از ي م ،Privileged EXEC mode تعريف رمز عبور جهت ورود به يبرا

در صورت  . استفاده نمودenable secret    و  enable passwordدستورات 
  .  باشد ي مenable secretفوق ، اولويت با دستور استفاده از دستورات 
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      با امكانات بخش رابط كاربريآشنائ
 ، privileged EXEC mode و يا  user EXEC modeدر " ?"با تايپ عالمت 

دستورات صفحه به .  شود ي  نمايش داده مmodeليست دستورات قابل استفاده در هر 
 را مشاهده ي توان صفحات بعديم   enter د صفحه نمايش داده شده و با فشردن كلي

  . نمود

 user EXEC modeدستورات 

Router>?

 Exec commands: 
access-enable Create a 
temporary Access-List entry 
access-profile Apply user-
profile to interface 
clear Reset functions 
connect Open a terminal 
connection 
disable Turn off privileged 
commands 
disconnect Disconnect an 
existing network connection 
enable Turn on privileged 
commands 
exit Exit from the EXEC 
help Description of the 
interactive help system 
lock Lock the terminal 
login Log in as a particular 
user 
logout Exit from the EXEC 
mrinfo Request neighbor and 
version information from a 
multicast router 
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mstat Show statistics after 
multiple multicast traceroutes 
mtrace Trace reverse multicast 
path from destination to 
source 
name-connection Name an 
existing network connection 
pad Open a X.29 PAD 
connection 
ping Send echo messages 
ppp Start IETF Point-to-Point 
Protocol (PPP) 
resume Resume an active 
network connection 
rlogin Open an rlogin 
connection 
show Show running system 
information 
slip Start Serial-line IP (SLIP) 
systat Display information 
about terminal lines 
telnet Open a telnet 
connection 
terminal Set terminal line 
parameters 
--More-- 

   

 

  

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.booknama.com



 359 

 privileged EXEC modeدستورات 

#Router?

Exec commands: 
access-enable Create a 
temporary Access-List entry 
access-profile Apply user-
profile to interface 
access-template Create a 
temporary Access-List entry 
bfe For manual emergency 
modes setting 
clear Reset functions 
clock Manage the system clock 
configure Enter configuration 
mode 
connect Open a terminal 
connection 
copy Copy configuration or 
image data 
debug Debugging functions 
(see also 'undebug') 
disable Turn off privileged 
commands 
disconnect Disconnect an 
existing network connection 
enable Turn on privileged 
commands 
erase Erase flash or 
configuration memory 
exit Exit from the EXEC 
help Description of the 
interactive help system 
lock Lock the terminal 
login Log in as a particular 
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user 
logout Exit from the EXEC 
mrinfo Request neighbor and 
version information from a 
multicast router 
mstat Show statistics after 
multiple multicast traceroutes 
mtrace Trace reverse multicast 
path from destination to 
source 
name-connection Name an 
existing network connection 
no Disable debugging 
functions 
pad Open a X.29 PAD 
connection 
ping Send echo messages 
ppp Start IETF Point-to-Point 
Protocol (PPP) 
--More-- 

 تنظيم ساعت ( نحوه استفاده از بخش رابط كاربر روتر ، يك نمونه مثال    باي آشنائيبرا
  :  نمائيم يرا با هم دنبال م) روتر 

استفاده از (   موجود    از دستوراتيبه منظور آگاه" ?"تايپ عالمت : مرحله اول  •
   ) clockدستور 

 وارد ي بايست با چه فرمتيه زمان را م گرامر دستور و اين كي بررس :مرحله دوم  •
  . نمود 

 گردد كه به يپس از تايپ ساعت، دقيقه و ثانيه، به شما اعالم م: مرحله سوم  •
  ). روز ، ماه ، سال (  باشد ي نياز مياطالعات بيشتر
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دستور  ) up arrowكليد ( يا    و ctrl-P يبا فشردن كليدها: مرحله چهارم  •
 آن ، وضعيت يبا اضافه نمودن عالمت سوال به انتها تكرار و يتايپ شده قبل

  .  گرددي آن مشخص مي اضافيآرگومان ها
و پاسخ سيستم ، شاهد بروز يك خطاء " ^"با مشاهده عالمت  :مرحله پنجم  •

 يبرا.  دهدي بروز خطاء را نشان مي مكان احتمال ،" ^"محل عالمت . خواهيم بود 
مشخص نموده " ^" كه عالمت ي تا محلدستور را" تايپ صحيح دستور ، مجددا

 نمائيم ي از گرامر مربوطه استفاده مي آگاهيبرا" ?"تايپ كرده و سپس از عالمت 
.  

 ، در ي و ثانيه بر اساس فرمت درخواست   دقيقه پس از درج ساعت ،: مرحله ششم  •
  .  نمائيم يادامه سال را نيز با توجه به فرمت مورد نظر وارد م

  تنظيم زمان روتر

Router Con0 is now available 
 
Press RETURN to get started. 
 
Router>enable 
Router#cl? 
clear clock  
 
Router#clock ? 
set Set the time and date 
 
Router#clock set ? 
hh:mm:ss Current Time 
 
Router#clock set 13:22:00 ? 
<1-31> Day of the month 
MONTH Month of the year 
 
Router#clock set 13:22:00 17 october ? 
<1999-2035> Year 
 
Router#clock set 13:22:00 17 october 2005 
Router# 
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  ويرايش يدستورات اضاف

 ويرايش است كه با تعريف مجموعه ي اضافmodeبخش رابط كاربر شامل يك  
 فوق ،  mode.  دهديربر قرار م از كليدها ، امكان ويرايش يك دستور را در اختيار كايا

 توان آن را با استفاده از ي گردد و در صورت تمايل ميبه صورت پيش فرض فعال م
  .  غيرفعال نمود privileged EXEC mode در  terminal no editingدستور 

 كه طول يك دستور از يك خط ي در مواردي افق  Scrolling    ، ازmodeدر اين 
 اليه ي به منتهcursor    كهي و زمانيدر چنين موارد.  گردديتفاده م نمايد، اسيتجاوز م

 رسد ، خط دستور به اندازه ده حرف به سمت چپ شيفت پيدا نموده و يسمت راست م
 يك يدر ابتدا" $"وجود عالمت . اولين ده حرف تايپ شده نمايش داده نخواهند شد

  .  نموده استscroll خط به سمت چپ  دستور نشاندهنده اين موضوع است كه

 استفاده از سوابق دستورات تايپ شده 

بخش رابط كاربر روتر به منظور استفاده مجدد از دستورات تايپ شده ، آنان را در  
با ). سوابق و يا تاريخچه دستورات (  نمايد ي مييك بافر و با ظرفيت محدود نگهدار

ارتباط با سوابق دستورات انجام  توان عمليات زير را در ياستفاده از امكانات موجود م
  : داد

   تنظيم و مشخص نمودن اندازه بافر سوابق •
   مجدد دستورات يفراخوان •
   "سوابق دستورات  "يغيرفعال نمودن ويژگ •

 گردد و قادر به ذخيره حداكثر ده خط يسوابق دستورات به صورت پيش فرض فعال م
 توان آنان را در ليست ي كه ميتورات تغيير تعداد دسيبرا.  باشديدستور در بافر مربوطه م

   history size     و ياterminal history size     نمود، از دستوريسوابق نگهدار
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  . نمودي توان در ليست سوابق نگهداري دستور را م٢٥٦حداكثر .  گردد ياستفاده م
      Up arrow و يا كليد Ctrl-P ي به دستورات تايپ شده ، از كليدهاي دستياب يبرا
حركت  ( down arrow و يا Ctrl-N ي كليدها  و)  ليست يحركت به سمت ابتدا( 

     . گرددياستفاده م) به سمت پائين ليست 
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   بدون کابل يشبکه ها                                   
 

 چند  از چندين روش موجود به منظور اتصالي بدون کابل يکيشبکه ها  
 ارسال ي فوق برايدر شبکه ها.  است يبيکديگر و ايجاد يک شبکه کامپيوتر کامپيوتر

 .  شودي استفاده مي موجود در شبکه از امواج راديوئياطالعات بين کامپيوترها

   بدون کابل ي شبکه هايمبان
         جديدي به کابل ها يضرورت"  بدون کابل از ايدهي شبکه هايتکنولوژ

در اين نوع شبکه ها، تمام کامپيوترها با استفاده از سيگنال .  نمايندي، استفاده م" باشدينم
    اين نوع  . نمايندي يکديگر مي اقدام به انتشار اطالعات مورد نظر براي راديوئيهائ

 توان يک کامپيوتر متصل به اين نوع از ي مي ساده بوده و براحتي ساختاريشبکه ها دارا
در "  ديگر استقرار و کماکن از امکانات شبکه بهره مند گرديد مثاليا مکان ه  شبکه ها را

 ايجاد ي کوچک نظير يک ساختمان اداري که اين نوع شبکه ها را در يک فضايصورت
 از کارت شبکه مخصوص بدون    باشيم کهlaptop يک کامپيوتر يکرده باشيم و دارا

 نظر که مستقر شده باشيم با استفاده از  از اداره موردي نمايد، در هر مکانيکابل استفاده م
Laptopبه شبکه متصل و از امکانات مربوطه استفاده کردي توان بسادگي م  .  

نظير به نظير :  به دو گروهي از نقظه نظر نوع خدمات وسرويس دهي کامپيوتريشبکه ها  
هر  نظير به نظير يدر شبکه ها.  گردندي نقسيم م  سرويس دهنده/ و سرويس گيرنده 

 در هر    و سرويس دهنده   سرويس گيرنده   در دو نقش  وظيفهيکامپيوتر قادر به ايفا
        "سرويس دهنده، هر کامپيوتر صرفا/  سرويس گيرنده يدر شبکه ها. لحظه است

 يدر شبکه ها).  سرويس گيرندهيا   سرويس دهنده. (  نمايدي تواند يک نقش را بازيم
 گردنند، هر کامپيوتر قادر به ارتباط ي مي نظير پياده سازبدون کابل که بصورت نظير به
 بدون ي ديگر از شبکه هايبرخ.  موجود در شبکه استيمستقيم با هر يک از کامپيوترها
اين نوع شبکه ها .  گردندي ميسرويس دهنده، پياده ساز/ کابل بصورت سرويس گيرنده 

  . باشندي مAccess point يک يدارا
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 بوده و قادر به دريافت و ارسال اطالعات به يکنترل کننده کابل دستگاه فوق يک 
نصب شده در هر يک از )  شبکه بدون کابليکارت ها( بدون کابل يآداپتورها

  .  باشنديکامپيوترها م
  )  تا سريع وگران   از کند و ارزان( بدون کابل وجود دارد يچهار نوع متفاوت از شبکه ها

• BlueTooth   
• IrDA  
• HomeRF(SWAP(  
• WECA(Wi-Fi (  

   به ي در حال حاضر عموميت نداشته و بنظر قادر به پاسخگوئBluetooth يشبکه ها
   IrDA(Infrared Data.  باشندي با سرعت باال نمي شبکه ها يکاربران برا

Association (  ي است که از سيگنال ها ي به منظور ارتباط دستگاههائياستاندارد 
     عمليات کنترل از راه دور،   استاندارد فوق نحوه.  نمايندي مادون قرمز استفاده مينور
توليد شده توسط ( راه دور   و يک دستگاه) توليد شده توسط يک توليد کننده خاص( 

  از نورمادون قرمز استفادهIrDA يگاههاــدست .دـــ کنين مــرا تبي) د کننده ديگرـتولي

 .  نماينديم

 ي الزم است که در ابتدا با استاندارد اوليه اWi-Fi و SWAP ي مدل هايقبل از بررس
اولين مشخصات شبکه . که دو مد ل فوق بر اساس آنها ارائه شده اند ، بيشتر آشنا شويم

در .  عرضه گرديدIEEE توسط موسسه IEEE 802.11 اترنت بدو ن کابل با نام يها
و مگابيت در ثانيه استاندارد فوق دو روش به منظور ارتباط بين دستگاهها با سرعت د

  : باشندي بشرح زير م   فوق  دو روش. مطرح شد
• DSSS(Direct-sequence spread spectrum (  
• FHSS(Frequency-hopping spread spectrum (  

.  نمايندياستفاده م) FSK(Frequency-shift keying يدو روش فوق از تکنولوژ
 ٢/ ٤ در محدوده Spread-spectrum يهمچنين دو روش فوق از امواج راديوئ

  .  نماينديگيگاهرتز استفاده م
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Spread Spectrumي ارسال به بخش هاي است که داده مورد نظر براي ، بدين معن 
 در هر ي گسسته قابل دستيابي تقسيم و هر يک از آنها با استفاده از فرکانس ها  کوچکتر

 هر بايت داده    نمايند،يم استفاده   DSSS که از يدستگاههائ.  ، ارسال خواهند شد  زمان
 ي همزمان با استفاده از فرکانس ها   را بصورت   و آنها   به چندين بخش مجزا تقسيم  را

  . دارنديمتفاوت، ارسال م
 DSSSيدستگاههائ)  مگاهرتز٢٢" تقريبا(   نمايدي استفاده مي باند بسيار باالئي از پهنا 

 کرده و   کوتاه ، اقدام به ارسال داده هزمان پيوست  نمايند، دريکي استفاده مFHSSکه از 
با توجه .  نمايندي از اطالعات را ارسال ميبخش ديگر) hop(با شيفت دادن فرکانس 

 گردند، بر اساس ي که با يکديگر مرتبط مFHSS يبه اينکه هر يک از دستگاهها
 ي نمايند و از هر فرکانس در يک بازه زمانHop بايست ي که ميفرکانس مربوطه ا

ندين چ توان از ي بنابراين م  ،) ثانيهيميل٤٠٠" حدودا( نماينديسيار کوتاه استفاده مب
"  صرفاFHSS يدستگاهها. )يبدون اثرات جانب( در يک محيط استفاده کردFHSSشبکه

  .  باشندي باند يک مگاهرتز و يا کمتر مي پهنايدارا
  

HomeRF  وSWAP   
HomeRF نام  با ي است که استانداري، اتحاديه اSWAP(Shared Wireless 

Access protocol (را ايجاد نموده است .SWAPمتفاوت ي شش کانال صوتي دارا 
 hop ٥٠ در هر ثانيه SWAP يدستگاهها.  است٨٠٢,١١ و DECTبر اساس استاندارد 

 از مدل ها يدر برخ.  باشنديايجاد و در هر ثانيه قادر به ارسال يک مگابيت در ثانيه م
 فوق ارتباط مستقيم ي، توانائ . رسديل اطالعات تا دو مگابيت در ثانيه هم مميزان ارسا

  : عبارتند ازSWAP يمزايا.  داردي موجود در مجيط عملياتي تعداد اينترفيس ها به
  قيمت مناسب  •
  نصب آسان  •
   اضافه نياز نخواهد بود يبه کابل ها •
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   نيست Access point يدارا •
   و يک کانال داده است  دو طرفهي شش کانال صوتيدارا •
  .  دستگاه در هر شبکه وجود دارد١٢٧امکان استفاده از  •
  . نمايديامکان داشتن چندين شبکه در يک محل را فراهم م •
  .  داده ها وجود داردي اطالعات به منظور ايمن سازيامکان رمزنگار •
  : عبارتند ازSWAP از اشکاالت يبرخ

  ) ک مگابيت در ثانيه ييدر حالت عاد( سرعت باال نيست يدارا •
  )  متر٣٨ تا ٢٣   / فوت ١٢٥ تا ٧٥( است ي دامنه محدوديدارا •
  . سازگار نيستFHSS يبا دستگاهها •
  .  تواند باعث افت ارتباطات شودي م  فلز و يا وجود ديواري دارايدستگاهها •
  . مشکل استي کابلياستفاده در شبکه ها •

 و يا ISA , PCIک در يک کارت  بهمراه يک آنتن کوچيتراتسيور بدون کابل واقع
PCMCIAکه از يک کامپيوتر يدر صورت.  گردديم) ساخته (  ايجاد Laptop استفاده 

 متصل PCMCIA ي از اسالت هاي بصورت مستقيم به يکPCMCIA شود، کارت يم
، کارت  ISA ي بايست از يک کارت اختصاصي، مي شخصيدر کامپيوترها. خواهد شد

PCI HomeRFارت  و يا يک کPCMCIA بهمراه يک آداپتور مخصوص، استفاده 
 توان يکامپيوترها را م" ، صرفاي اختصاصيبا توجه به ضرورت استفاده از کارت ها. کرد

"  بايست مستقيماي ميچاپگرها و ساير وسائل جانب.  استفاده کردSWAPدر يک شبکه 
 مورد يبع اشتراکبه يک کامپيوتر متصل و توسط کامپيوتر مورد نظر به عنوان يک من

  . استفاده قرار گيرند
"  از توليدکنندگان اخيرايبرخ.  باشنديم" نظير به نظير" بصورت SWAP ياکثر شبکه ها

 را ي هائAccess point بدون کابل، ي در شبکه هايبه منظور افزايش دامنه تاثير پذير
بدون کابل،  ي نسبت به ساير شبکه هاHomeRf يشبکه ها. به بازار عرضه نموده اند

  .  باشندي مي قيمت مناسب تريدارا
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WECA            وWi-Fi   
WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance (را يرويکرد جديد 

 است که به تمام ي ، استاندارد  Wi-Fi.  ارائه نموده استHomeRFنسبت به 
.  نمايدي تاکيد م  ٨٠٢,١١ IEEE بر استاندارد ي توليد محصوالت مبتيتوليدکنندگان برا
بدليل ظرفيت باال . (  داردDSSS را حذف و تاکيد بر استفاده از FHSSمشخصات فوق 

 ي، هر دستگاه قادر به برقرار  IEEE 802.11bبر اساس ). در نرخ انتقال اطالعات 
    که سرعت فوق پاسخگو نباشديدر صورت. ارتباط با سرعت يازده مگابيت در ثانيه است

به يک مگابيت در "  مگابيت در ثانيه، دو مگابيت در ثانيه و نهايتا٥/٥رعت به ، بتدريج س
 برخوردار يبدين ترتيب شبکه از صالبت و اعتماد بيشتر.  پيدا خواهد کرد ثانيه تنزل

  . خواهد بود
  :  عبارتند از Wi-Fi يمزايا
  ) يازده مگابيت در ثانيه(سرعت باال  •
  قابل اعتماد  •
 ٤٠٠ تا ٢٥٠ باز و ي متر در قضا٣٠٥ فوت يا ١,٠٠٠( باشند ي مي دامنه باالئيدارا •

  ) بستهي متر در فضا١٢٢ تا ٧٦/ فوت 
  .  گردي ترکيب مي بسادگي کابليبا شبکه ها •
  . سازگار است) اوليه  ( DSSS 802.11 يبا دستگاهها •
  :  عبارتند ازWi-Fi از اشکاالت يبرخ

  . باشنديگران قيمت م •
  .مشکل است و تنظيمات آن يپيکربند •
  .نوسانات سرعت زياد است •

Wi-Fiکارت .  دهدي اترنت را بدون استفاده از کابل در اختيار قرار مي سرعت شبکه ها
 يوجود دارد، ول" نظير به نظير  " ي به منظور استفاده در شبکه هاWi-Fi سازگار با  يها

 ها Access pointاغلب . نياز خواهد داشت   Access Point به Wi-Fi" معموال
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 اکثر   . باشندي اترنت نيز مي يک اينترفيس به منظور اتصال به يک شبکه کابليدارا
 از يبرخ.  عرضه شده اندPCMCIA ي بصورت کارت هاWi-Fi يترانسيورها

  .  را نيز عرضه نموده اندISA و يا PCI يتوليدکنندگان کارت ها
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   Wireless يانواع شبکه ها                           
  

 در ابعاد متفاوت و با اهداف  )Wireless(  بدون کابل يامروزه از شبکه ها
 يک تماس از طريق دستگاه موبايل، دريافت يک پيام يبرقرار.  شوديمختلف، استفاده م

، PDAاه  از طريق يک دستگي الکترونيکي و دريافت نامه هاpager    دستگاهيبر رو
 موارد فوق، داده و يا يدر تمام.  باشندي از کاربرد اين نوع از شبکه ها مينمونه هائ

در .  گيرديصوت از طريق يک شبکه بدون کابل در اختيار سرويس گيرندگان قرار م
 که يک کاربر، برنامه و يا سازمان تمايل به ايجاد پتاسيل قابليـت حمل داده را يصورت

يک شبکه بدون کابل .  بدون کابل استفاده نمايديواند از شبکه ها تيداشته باشد، م
، امکان بروز مسائل مرتبط با يک ي در زمان و هزينه کابل کشيعالوه بر صرفه جوئ

  .  را نخواهد داشتيشبکه کابل
، کتابخانه ها، هتل ها، رستوران ها و ي توان در مکان عمومي بدون کابل مياز شبکه ها

 به اينترنت را ي توان امکان دستيابي فوق، مي مکان هايدر تمام. مودمدارس استفاده ن
    اينترنت بدون کابل، به کيفيت سرويسي اصلي از چالش هاييک .نيز فراهم نمود

)QoS ( خط پارازيت ايجاد ي بر روي که به هر دليليدر صورت.  گردديارائه شده برم 
کان استفاده مطلوب از آن وجود نداشته گردد، ممکن است ارتباط ايجاد شده قطع و يا ام

 . باشد

   wireless يانواع شبکه ها
•  WLANS: Wireless Local Area Networks  .يها شبکه 

 کاربران ساکن در يک منطقه محدود نظير محوطه يک دانشگاه يفوق، امکان دستياب
 .  نمايديو يا کتابخانه را به شبکه و يا اينترنت، فراهم م
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• WPANS: Wireless Personal Area Networks .  در شبکه
 در يک ناحيه   )laptopنظير  (ي شخصي فوق، امکان ارتباط بين دستگاههايها

در اين نوع شبکه ها از دو .  گردديفراهم م)  متري سانت٩١٤حدود (محدود 
 ، Bluetooth ) IEEE 802.15( و ) Infra Red  ) IR متداول يتکنولوژ

  . گرددياستفاده م
• WMANS :Wireless Metropolitan Area Networks .  در

 فوق، امکان ارتباط بين چندين شبکه موجود در يک شهر بزرگ فراهم يشبکه ها
 يمس (ي کابلbackup ي فوق، اغلب به عنوان شبکه هاياز شبکه ها.  گردديم

  .  گرددياستفاده م) ي،فيبر نور
• WWANS: Wireless Wide Area Networks  .يکه هادر شب 

 ماهواره ي کشورها و از طريق سيستم هايفوق، امکان ارتباط بين شهرها و يا حت
) نسل دوم ( ٢G ي فوق به سيستم هايشبکه ها.  گرددي متفاوت فراهم ميا

  . معروف شده اند
  امنيت 

  :  شودي بدون کابل از سه روش متفاوت استفاده مي امنيـت در شبکه هاي پياده سازيبرا
•  WEP : Wired Equivalent Privacy .  در روش فوق، هدف

 توسط کاربران غير مجاز بوده و ي فرکانس راديوئي سيگنال هايتوقف ره گير
 يعلت اين امر به عدم وجود پروتکل خاص.  کوچک مناسب استي شبکه هايبرا

 ي بايست به صورت دستيم" کليد "هر .  گردديبر م" کليد "به منظور مديريت 
 است در صورت بزرگ بودن شبکه، يبديه. رندگان تعريف گردد سرويس گييبرا

، WEP . هر مدير شبکه خواهد بوديفرآيند فوق از جمله عمليات وقت گير برا
 ارائه RSA Data System است که توسط RC4 ي بر الگوريتم رمزنگاريمبتن

 يها بگونه ا Aceess Point سرويس گيرندگان و يدر اين رابطه تمام. شده است
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 استفاده ي و رمزگشائي رمزنگاري گردند که از يک کليد مشابه براي ميپيکربند
  . نمايند

•  SSID: Service Set Identifier . رمزعبور"روش فوق به منزله يک "
 به چندين شبکه متفاوت ديگر که هر WLANبوده که امکان تقسيم يک شبکه 

 يشناسه ها.  نمايد ي باشند را فراهم مي يک شناسه منحصر بفرد مييک دارا
يک کامپيوتر سرويس .  تعريف گردند access point  هري بايست برايفوق، م

 گردد که ي پکربندي بايست بگونه اي به هر شبکه، ميگيرنده به منظور دستياب
 که شناسه يدر صورت.  مربوط به شبکه مورد نظر باشدSSID   شناسهيدارا

 ي مورد نظر مطابقت نمايد، امکان دستيابکامپيوتر سرويس گيرنده با شناسه شبکه
  . گرددي سرويس گيرنده فراهم ميبه شبکه برا

در روش :  MAC   ) Media Access Control  (يفيلترينگ آدرس ها •
 ي سرويس گيرنده، براي مربوط به کامپيوترهاMAC ي از آدرس هايفوق، ليست

 فوق يامپيوترهابه ک" بدين ترتيب، صرفا.  گردديتعريف م Access Pointيک 
    جادـــــ را اييپيوتر درخواستـــ که يک کاميزمان . شودي داده ميامکان دستياب

 Access Point موجود در MAC آن با آدرس MAC نمايد، آدرس يم 
 گردد يم  فراهمي در صورت مطابقت آنان با يکديگر، امکان دستياب  مقايسه شده و

 با توجه به اين ي نمايد، ولي را ارائه ميسب شرايط مناياين روش از لحاظ امنيت. 
 تعريف Access point هر ي را براMAC ي بايست هر يک از آدرس هايکه م

 يدر شبکه ها"  صرفا  استفاده از روش فوق، . صرف خواهد شدينمود، زمان زياد
    . گردديکوچک بدون کابل پيشنهاد م
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   Wirelessدی يک شبکه پيکربن                                     
  

سخت افزار مورد نياز به منظور پيکربندی يک شبکه بدون کابل به ابعاد شبکه مورد        
 به  "عليرغم موضوع فوق ، در اين نوع شبکه ها اغلب و شايد هم قطعا. نظر بستگی دارد 

 در صورتی که قصد.  و يک اينترفيس کارت شبکه نياز خواهد بود access pointيک 
که بدون ــبه دو کارت شب" ايجاد يک شبکه موقت بين دو کامپيوتر را داشته باشيد ، صرفا

 . کابل نياز خواهيد داشت

Access Point چيست ؟   
سخت افزار فوق ، به عنوان يک پل ارتباطی بين شبکه های کابلی و دستگاههای        

، امکان ارتباط چندين دستگاه با استفاده از سخت افزار فوق. بدون کابل عمل می نمايد 
 می تواند دارای عملکردی access point.به منظور دستيابی به شبکه فراهم می گردد

در چنين مواردی انتقال اطالعات در محدوده وسيعتری انجام . مشابه يک روتر نيز باشد
  .  ديگر ارسال می گرددaccess point به access pointشده و داده از يک 

 access دستگاه يک نمونه

point  

 
  کارت شبکه بدون کابل

هر يک از دستگاههای موجود بر روی يک شبکه بدون کابل ، به يک کارت شبکه        
دارای يک اسالت " ، عموما Laptopيک کامپيوتر . بدون کابل نياز خواهند داشت 

PCMCIA کامپيوترهای شخصی نيز به .  است که کارت شبکه درون آن قرار می گيرد
دارای يک آنتن کوچک و يا آنتن خارجی است، نياز " يک کارت شبکه داخلی که معموال
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آنتن های فوق بر روی اغلب دستگاهها ،اختياری بوده و افزايش سيگنال .خواهند داشت 
 .کارت را بدنبال خواهد داشتبر روی 

  
يک نمونه کارت شبکه بدون 

 کابل

 
 

  پيکربندی يک شبکه بدون کابل
  : به منظور پيکربندی يک شبکه بدون کابل از دو روش متفاوت استفاده می گردد

 و يا hostedبه اين نوع شبکه ها، :    Infrastructureروش  •
managed در اين روش از يک و يا چندين .  نيز گفته می شودaccess 

point )  موسوم بهgateway که به يک شبکه )  و يا روترهای بدون کابل
بدين ترتيب دستگاههای بدون کابل، . موجود متصل می گردند ، استفاده می شود 

  ه از منابع موجود بر روی شبکه نظير چاپگر و يا اينترنت را بدستامکان استفاد
  . می آورند

 peer to و يا unmanagedبه اين نوع شبکه ها ،  : Ad-Hocروش  •

peerبه يکديگر "  مستقيما در روش فوق هر يک از دستگاهها.  نيز گفته می شود
 laptopوتر يک شخص با دارا بودن يک دستگاه کامپي" مثال.متصل می گردند

   مستقر در محوطه منزل خود می تواتند با کامپيوتر شخصی موجود در منزل خود
  . به منظور دستيابی به اينترنت، ارتباط برقرار نمايد
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پس از تهيه تجهيزات سخت افزاری مورد نياز به منظور ايجاد يک شبکه بدون کابل، در 
ف ايجاد و سازماندهی يک شبکه به ادامه می بايست تمامی تجهيزات تهيه شده را با هد
قبل از نصب و پيکربندی يک شبکه . يکديگر متصل تا امکان ارتباط بين آنان فراهم گردد

  : بدون کابل، الزم است به موارد زير دقت نمائيد
تهيه درايورهای مربوطه از فروشنده سخت افزار و کسب آخرين اطالعات مورد  •

  نياز 
  . ايست کمتر از يکصد متر باشدفاصله بين دو کامپيوتر می ب •
  . هر يک از کامپيوترهای موجود می بايست بر روی يک طبقه مشابه باشند •
 از تجهيزات سخت افزاری مربوط به يک توليد کننده، دارای مزايا و  استفاده •

 ويژگی های هر يک از   در اين رابطه پيشنهاد می گردد ليستی از. معايبی است
 عرضه شده توسط توليد کنندگان متعدد تهيه شود تا سخت افزارهای مورد نياز

   .امکان مقايسه و اخذ تصميم مناسب، فراهم گردد
ما دارای يک شبکه کابلی موجود : فرضيات (  مراحل الزم به منظور نصب يک شبکه

هستيم و قصد پياده سازی يک شبکه بدون کابل به منظور ارتباط دستگاههای بدون کابل 
  ):به آن را داريم 

   به برق و سوکت مربوط به شبکه اترنت access pointاتصال  •
تا امکان ) از طريق يک مرورگر وب " معموال ( access pointپيکربندی  •

 access pointنحوه پيکربندی . مشاهده آن توسط شبکه موجود فراهم گردد
  . بستگی به نوع آن دارد

 accessر ارتباط با پيکربندی مناسب کامپيوترهای سرويس گيرنده به منظو •

point )  در صورتی که تمامی سخت افزارهای شبکه بدون کابل از يک توليد
با تنظيمات پيش فرض هم می توان شبکه را فعال " کننده تهيه شده باشند ، عموما

به هر حال پيشنهاد می گردد همواره به راهنمای سخت افزار تهيه شده به . نمود 
  ). ، مراجعه گرددمنظور پيکربندی بهينه آنان
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  باند و ميزان تاخيريپهنا

 
 است که به ي کامپيوتري شبکه هاي متداول در دنياي باند از جمله واژه هايپهنا      

  اين واژه از.  نمايدينرخ انتقال داده توسط يک اتصال شبکه و يا يک اينترفيس، اشاره م
 باند نشان دهنده ي پهنا  ،در اين شاخه از علوم.  برق اقتباس شده استيرشته مهندس

 ي کانال هايمجموع فاصله و يا محدوده بين باالترين و پائين ترين سيگنال بر رو
داد بايت ـــتع"  باند از واحد ينجش اندازه پهناـ به منظور س .، است)باند  ( يمخابران
  .  شودي استفاده م  bpsو يا " درثانيه 

 ديگر ي يک  نبوده و  يک شبکه از زاويه کاربران باند تنها عامل تعيين کننده سرعت يپهنا
 ي متعددي تواند برنامه هاي در يک شبکه است که م  "ميزان تاخير"از عناصر تاثيرگذار، 

  . گردند، تحت تاثير قرار دهدي شبکه اجراء ميرا که بر رو
  

   باند چيست ؟ يپهنا
خود تبليغات   محصوالت در زمان ارائه    شبکهيتوليد کنندگان تجهيزات سخت افزار     
اکثر کاربران اينترنت نسبت به ميزان .  دهندي باند، انجام مي را در ارتباط با پهنايزياد
          الزمي آگاهي دارا braodband باند مودم خود و يا سرويس اينترنت يپهنا

 است که هر ي باند، ظرفيت اتصال ايجاد شده را مشخص نموده و بديهيپهنا . باشنديم
    فراهمي به منابع شبکه با سرعت بيشتريندازه ظرفيت فوق بيشتر باشد، امکان دستيابا
 يک اتصال شبکه و يا يک اينترفيس را   ي و يا عملي باند، ظرفيت تئوريپهنا.  گردديم

 V.90يک مودم " مثال. مشخص نموده که در عمل ممکن است با يکديگر متفاوت باشند
 با ي نمايد ولي باند حمايت مي را در حالت سقف پهناkbps ٥٦    معادلي بانديپهنا

امکان رسيدن به "  خطوط تلفن و ساير عوامل موجود، عماليتوجه به محدوديت ها
 قادر به ي نيز از لحاظ تئور  يک شبکه اترنت سريع. محدوده فوق وجود نخواهد داشت 
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عمل محقق اين وضعيت در "  عمالي است، ول١٠٠Mbps معادل ي بانديحمايت پهنا
    ).ي باند با ظرفيت واقعي پهنايتفاوت ظرفيت تئور( نخواهد شد 

  
   broadband باند باال و يپهنا
 يکديگر يبه جا " braodband " و "  باند بااليپهنا "ي موارد واژه هايدر برخ     

ظور به من"  باند باال يپهنا" موارد از واژه يکارشناسان شبکه در برخ.  گردندياستفاده م
در اين رابطه تعاريف .  نمايند ي اتصال به اينترنت استفاده ميمشخص نمودن سرعت باال

 و يا ٣٠٠kbps    تا٦٤Kbps بين  ي باندياين نوع اتصاالت، پهنا.  وجود دارد يمتفاوت
  .  متفاوت است broadband    باند باال بايپهنا. مايندـ نيبيشتر را ارائه م

broadbandش استفاده شده به منظور ايجاد يک ارتباط است در  ، نشاندهنده رو
 .  دهدي باند ، نرخ انتقال داده از طريق محيط انتقال را نشان مي پهنا   کهيصورت

   باند شبکه ي پهناياندازه گير
 استفاده  ي متعددي توان از ابزارهاي باند اتصال شبکه مي پهنايبه منظور اندازه گير     

   نظيري، از برنامه هائ ) LAN ( ي محلي باند در شبکه هاي پهناير اندازه گييبرا. نمود 
netpref و ttcpدر زمان اتصال به اينترنت و به منظور تست .  گرددي ، استفاده م

 فوق ي از برنامه هايتعداد زياد.  استفاده نمود ي متعددي توان از برنامه هاي باند ميپهنا
 ي افزار صرفنظر از نوع نرم.  استفاده نمود يوم توان با مراجعه به صفحات وب عميرا م

 محدوده ي باند داراي گردد، پهناي باند استفاده مي پهنايکه از آن به منظور اندازه گير
  . مشکل استي دقيق آن امري است که اندازه گيريبسيار متغير

    تاخير
  . درسرعت يک شبکه است  از عناصرتاثيرگذارييک"  باندصرفايپهنا

که نشاندهنده ميزان تاخير در پردازش داده در شبکه است،  ) Latency(تاخير
 ي و سرعت يک شبکه است که داراي کارآئي ديگر از عناصر مهم در ارزيابييک

 باند ثابت ي سقف پهناياز لحاظ تئور.  باشديم  باندي نزديک با پهنايارتباط
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تاخير در يک شبکه     تواند عامل بروزي متغير بوده و مي باند واقعيپهنا. است
 کوتاه ي در يک محدوده زمان   تاخير زياد در پردازش داده در شبکه و  وجود. گردد

 از حرکت ي تواند باعث بروز يک بحران در شبکه شده و پيامد آن پيشگيريم
  . باند باشدي محيط انتقال و کاهش استفاده موثر از پهنايداده بر رو

  
   يتاخير و سرويس اينترنت ماهواره ا

    تاخير  باند وي تفاوت بين پهناي به اينترنت با استفاده از ماهواره به خوبيدستياب
.  باشندي مي باند و تاخير باالئي پهناي بر ماهواره دارايارتباطات مبتن.  دهد يرا نشان م

          که بطولي نمائيد، مدت زماني درخواست يک صفحه وب را مي که کاربريزمان "مثال
"  کامالي آيد وليد تا صفحه درحافظه مستقر گردد با اين که کوتاه بنظر م انجاميم

عالوه بر تاخير انتشار، يک شبکه  .تاخير فوق به دليل تاخير انتشار است. ملموس است
مرتبط با خصايص ( تاخير انتقال  . از تاخير مواجه گرددي ديگريممکن است با نوع ها

ارسال درخواست از طريق سرويس دهندگان (ش و تاخير پرداز)  محيط انتقاليفيزيک
  . باشنديدو نمونه متداول در اين زمينه م)  اينترنتيبر رو  hops و يا ايجاد يپروکس

   
    تاخير در يک شبکهياندازه گير

 توان به منظور ي مtraceroute و ping نظير ي متعددي شبکه اياز ابزارها    
 بين ي فوق فاصله زمانيبرنامه ها. تفاده نمود  ميزان تاخير در يک شبکه اسياندازه گير

به زمان .  نمايندي از مبداء به مقصد و برگشت آن را محاسبه ميارسال يک بسته اطالعات
   تنها روش موجود به منظورround-trip.  شودي ، گفته مround-tripفوق 

 توان از يمتشخيص و يا بدست آوردن ميزان تاخير در يک شبکه نبوده و در اين رابطه 
 . استفاده نمودي متعدديبرنامه ها
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از واژه " معموال. باشند ي يک شبکه مي تاثير گذار در کارائ   باند و تاخير دو عنصري پهنا
)   QoS ( Quality of Serviceيک شبکه ي به منظور نشان دادن وضعيت کارآئ 

        ورد توجه قرار تاخير م   باند وي که در آن دو شاخص مهم پهنا   گرددياستفاده م
 . گيرديم
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 انواع کابل

 
 سيستم کابل   نوع و . گرددي در شبکه ها استفاده مي مختلفيامروزه از کابل ها      

 که قصد داشتن يدر صورت.  استفاده شده در يک شبکه بسيار حائز اهميت استيکش
 باند ي با استفاده مفيد از پهنا حداقل مشکالت باشد و بتواندي را داريم که دارايشبکه ا

 بايست از يک سيستم ي خدمات خود را در اختيار کاربران قرار دهد، ميبه درست
 بايست با رعايت مجموعه ي يک شبکه ميدر زمان طراح. کابلينگ مناسب، استفاده گردد

 ي با حداقل مشکالت را طراحيقوانين موجود در خصوص سيستم کابلينگ، شبکه ا
 گسترش يافته است، ي بدون کابل نيز در ابعاد وسيعيين که استفاده از شبکه هابا ا.نمود

 بر ي مبتني شبکه اي درصد سازمان ها و موسسات از سيستم ها٩٥ هنوز بيش از يول
  .  نماينديکابل، استفاده م

 
     اوليهيايده ها

  حسوب  جديد در عصر حاضر ميايده مبادله اطالعات به صورت ديجيتال، تفکر      
 Washington D.C  از  ، يک پيام را"ساموئل مورس" با نامي فرد١٨٤٤درسال  . گردديم

با اين که از آن . ، ارسال نمود)تلگراف(و با استفاده از اختراع جديد خود  Baltimoreبه 
 بزرگ و در عين ي کامپيوتري گذشته است و ما امروزه شاهد شبکه هاي زياديموقع زمان

 توان ادعا نمود که اصول کار ، همان اصول و مفاهيم ي مي باشيم ولي ميحال پيچيده ا
  . گذشته است

 که از نقطه و خط فاصله با   باشندي مي از سيستم باينري مورس، نوع خاصيکدها
 مدرن يشبکه ها.  نمايديترکيبات متفاوت به منظور ارائه حروف و اعداد ، استفاده م

   مدرن يتم هاـبزگترين تفاوت موجود بين سيس. نمايند  يداده از يک و صفر ، استفاده م
  ات در آنانــت مبادله اطالعـ، سرع"مورس  "ينهادــم پيشــادله اطالعات و سيستـــمب
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 ، قادر به ارسال چهار تا پنج نقطه و يا خط فاصله در ١٩ اواسط قرن يتلگراف ها. است
    معادل يک گيگابيت در ثانيهي با سرعت  که هم اينک کامپيوترهايهر ثانيه بودند ، در حال

  ). صفر و يا يک در هر ثانيه١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠   ارسال( نمايند يبا يکديگر ارتباط برقرار م
 و پنج سال اخير ي سيدر ط.  باشند ي مبادله داده م تلگراف و تله تايپ رايتر ، پيشگام

ورت ارتباط کامپيوترها ضر.  تغيير نموده استيهمه چيز با سرعت باال و غيرقابل تصور
 سريع، کابل ي تجهيزات شبکه اي با سرعت باال ، مهمترين علل پياده ساز  با يکديگر و

    . پيشرفته استي ارتباطي با مشخصات باال و سخت افزارهايهائ
  

   جديد شبکه ي هاي تکنولوژيپياده ساز
 در Palo Alto توسط شرکت زيراکس و در مرکز تحقيقات ١٩٧٠اترنت در سال      

 و اينتل با پيوستن به DEC ي شرکت ها١٩٧٩در سال .  گرديديکاليفرنيا پياده ساز
اولين مشخصه .  استفاده عموم، استاندارد نمودندي سيستم اترنت را برا  زيراکس،

   Ethernet Blue Bookبا نام    توسط سه شرکت فوق و١٩٨٠استاندارد در سال 
   ).DIXاستاندارد . ( ارائه گرديد 

 که از  )ده ميليون صفر و يا يک در ثانيه( اترنت يک سيستم ده مگابيت در ثانيه است 
 در    کواکسيال کوتاهي کابل ها  به عنوان ستون فقرات و  يک کابل کواکسيال بزرگ

 که به يکابل کواکسيال.  نمايد ي استفاده مي کاري متر به منظور ايستگاهها٢ / ٥فواصل 
 ناميده ١٠Basee5 و يا Thick Ethernet گردد ، ياده معنوان ستون فقرات استف

 مگابيت در ١٠(  به سرعت انتقال اطالعات در شبکه اشاره داشته ١٠    شود که در آنيم
 يدر سيستم فوق، از تمام.  استBase band نشاندهنده سيستم Baseو واژه ) ثانيه 
 به منظور    Broad band در.  گرددي باند به منظور انتقال اطالعات استفاده ميپهنا

  .  گرددي تقسيم مي متعددي باند به کانال هاياستفاده همزمان ، پهنا
 توان ي است که مي نشان دادن حداکثر طول کابلي براي نيز شکل خالصه شده ا٥عدد 

 ).  متر ٥٠٠در اين مورد خاص ( استفاده نمود 
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 IEEEا با نام  استاندارد اترنت ري نسخه رسم١٩٨٣ در سال IEEEموسسه   

اين .  ارائه نمود IEEE 802.3a ، نسخه شماره دو را با نام ١٩٨٥ و در سال   802.3
حداکثر طول کابل . (  معروف گرديد  ١٠Base2 و يا  Thin Ethernetنسخه با نام 

 تواند تا مرز ي نشاندهنده اين موضوع است که طول کابل م٢ باشد و عدد ي م   متر١٨٥
  ) متر نيز برسد٢٠٠

 از اهداف مهم آنان ي ارائه شده است که يکي متفاوتي تاکنون ، استانداردها١٩٨٣از سال 
ما امروزه شاهد رسيدن به مرز .  باند مناسب به منظور انتقال اطالعات است ي، تامين پهنا

  . باشيمي مي کامپيوتريگيگابيت در شبکه ها
   

   UTP) Unshielded Twisted Pair (يکابل ها
 و يابراتـــ مخيبکه هاــتفاده شده در شـــ اسيترين کابل هاـ از متداولي يکUTPکابل 

 تلفن ي در سيستم هاي کامپيوتري فوق، عالوه بر شبکه هاياز کابل ها.  است يکامپيوتر
 توان ي متفاوت وجود داشته که م UTPشش نوع کابل  ). CAT1(  گردد ينيز استفاده م

 ، متداولترين CAT5کابل . ورد نظر از آنان استفاده نمودبا توجه به نوع شبکه و اهداف م
  . گرددي محسوب مUTPنوع کابل 

  
   UTP کابل يمشخصه ها

 توسعه سريع و آسان    ، امکان استفاده ، نصب وUTP ي کابل هايبا توجه به مشخصه ها
  : دهدي را نشان مUTP يجدول زير انواع کابل ها.  آورد يآنان ، فراهم م
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 گروه  سرعت انتقال اطالعات  رد استفاده موا 

 و ISDN تلفن ، ي قديميسيستم ها  
 مودم 

 CAT1 حداکثر تا يک مگابيت در ثانيه

 CAT2حداکثر تا چهار مگابيت در ثانيه   Token Ring يشبکه ها

-١٠BASE و Token ring يشبکه ها

T 

 CAT3 حداکثر تا ده مگابيت در ثانيه 

حداکثر تا شانزده مگابيت در   Token Ring يشبکه ها
 ثانيه 

CAT4 

، اترنت ) ده مگابيت در ثانيه ( اترنت   
و شبکه ) يکصد مگابيت در ثانيه ( سريع 

شانزده مگابيت در  ( Token Ring يها
 ) ثانيه 

حداکثر تا يکصد مگابيت در 
 ثانيه 

CAT5 

 تا يکهزار مگابيت در   حداکثر  Gigabit Ethernet يشبکه ها
 ثانيه 

CAT5e 

 تا يکهزار مگابيت در   حداکثر  Gigabit Ethernet يشبکه ها
 ثانيه 

CAT6 

  
  : توضيحات 

 انجام Jack    وي فوق بر اساس نوع کابل مسي هر يک از گروه هايتقسيم بند •
  .شده است

 ي در شبکه ها   ، به دليل عدم حمايت ترافيک مناسب،CAT1   ياز کابل ها •
  . گرددي استفاده نميکامپيوتر

 در شبکه ها CAT6 و   CAT2, CAT3 ,CAT4, CAT5     گروهيکابل ها  از •
 ي قادر به حمايت از ترافيک تلفن و شبکه ها   فوق ،يکابل ها. گردد ياستفاده م
  .  باشندي ميکامپيوتر
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 بالغ ي استفاده شده و سرعتToken Ring ي در شبکه هاCAT2 ياز کابل ها   •
   . نماينديائه م مگابيت در ثانيه را ار٤بر 

 CAT5 ي از کابل ها )يکصد مگا بيت در ثانيه (  با سرعت باال ي شبکه هائيبرا •
   . گرددي استفاده مCAT3 ي سرعت ده مگابيت در ثانيه از کابل هايو برا

 استفاده شده ي از چهار زوج کابل مسCAT5 و CAT3 ,CAT4 يدر کابل ها   •
        چـچش در هر اينــ پييترــ بيشدادــ تعي دارا  CAT3 نسبت به   CAT5. است

       را حمايتيشتر ــسافت بيــوع از کابل ها سرعت و مـبنابراين اين ن.  باشديم
  .  نماينديم

  .  گرددي استفاده مToken Ringي در شبکه هاCAT4 و CAT3 ياز کابل ها •
  . ، يکصد متر است  CAT3   ي کابل ها حداکثر مسافت در •
  .  ، دويست متر استCAT4   يبل هاحداکثر مسافت در کا •
  .  شده استي اترنت گيگابيت طراحي با هدف استفاده در شبکه هاCAT6کابل  •

 نيز وجود دارد که امکان انتقال اطالعات گيگابيت بر يدر اين رابطه استانداردهائ
 مشابه CAT6 يکابل ها  ).CAT5e(  نمايدي را فراهم مCAT5 ي کابل هايرو

 به ي زوج کابل آنان از يک جداکننده فيزيک٤ بين يوده ول بCAT5 يکابل ها
 بالغ بر يکهزار ي استفاده شده و سرعتي الکترومغناطيسيمنظور کاهش پارازيت ها
 .  نماينديمگابيت در ثانيه را ارائه م
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  يفيبر نور                                         

 
 در ياز فيبر نور.  انتقال داده با سرعت باال استي از محيط هاي يکيفيبر نور       

 و ي کامپيوتري، شبکه هاي و بين شهري تلفن شهريشبکه ها:  نظيريموارد متفاوت
 بوده که هر يک از ي شيشه اي از تارها  ي رشته ايفيبرنور.  گرددياينترنت استفاده م

 انتقال اطالعات در يبرا انسان را داشته و از آنان ي تار مو   معادلي ضخامتيتارها دارا
  .  شودي استفاده مي طوالنيمسافت ها

 
  

  ي فيبر نوريمبان

 بوده که قطر هر يک از ي بسيار نازک شيشه اي از تارها   ي، رشته ايفيبر نور       
 و کابل ي سازماندهي فوق در کالف هائيتارها.  انسان استي قطر يک تار موتارها نظير

 در ي نوري بمنظور ارسال سيگنال هاياز فيبر نور.  آورندي را بوجود مي نوريها
  . شودي استفاده مي طوالنيمسافت ها
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  : از سه بخش متفاوت تشکيل شده استييک فيبر نور
 در آن ي نوري در مرکز فيبر که سيگنال هايهسته نازک شيشه ا . )Core(هسته  •

  . نماينديحرکت م
 فيبر بوده که دورتادور هسته را احاطه يبخش خارج . )Cladding(روکش  •

  .د گرديکرده و باعث برگشت نورمنعکس شده به هسته م
 که باعث حفاظت فيبر در يروکش پالستيک . )Buffer Coating(بافر رويه  •

  .مقابل رطوبت و ساير موارد آسيب پذير، است
 شده و کابل ي سازماندهي فوق در دسته هائي نوريصدها و هزاران نمونه از رشته ها

 توسط يک روکش ي فيبر نوريهر يک از کالف ها.  آورندي را بوجود مي نوريها
  .  گردندي محافظت مJacket با نام يهائ

  : گردندي در دو گروه عمده ارائه مي نوريفيبر ها
بمنظور ارسال يک سيگنال در هر  . )Single-Mode( تک حالته يفيبرها •

  ) تلفن : نظير (  شوديفيبر استفاده م
بمنظور ارسال چندين سيگنال در يک  . )Multi-Mode( چندحالته يفيبرها •

  ) ي کامپيوتريشبکه ها: نظير (  شوديفيبر استفاده م
بوده و قادر به )  ميکرون قطر ٩" تقريبا(  يک هسته کوچک ي تک حالته دارايفيبرها
 يفيبرها.  باشنديم)  نانومتر١٥٥٠ تا ١٣٠٠طول موج از (  مادون قرمز ي نور ليزر  ارسال

 به ارسال نورمادون و قادر)  ميکرون قطر ٦٢ / ٥" تقريبا(  هسته بزرگتر يچند حالته دارا
  .  باشندي مLEDقرمز از طريق 

  
   يارسال نور در فيبر نور

 بزرگ و ي يک راهرو  يک چراغ قوه  فرض کنيد، قصد داشته باشيم با استفاده از      
همزمان با روشن نمودن چراغ قوه، نور مربوطه در طول مسير .  را روشن نمائيم  مستقيم

  . را روشن خواهد کردمسفقيم راهرو تابانده شده و آن
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با توجه به عدم وجود خم و يا پيچ در راهرو در رابطه با تابش نور چراغ قوه    
محدوده مورد نظر را ) با توجه به نوع آن (  تواند ي و چراغ قوه م   وجود نداشتهيمشکل

 برخورد ي خم و يا پيچ باشد ، با چه مشکلي فوق دارايدر صورتيکه راهرو. روشن کرد
 توان از يک آيينه در محل پيچ راهرو استفاده تا باعث ي کرد؟ در اين حالت مخواهيم

 ي زيادي پيچ هاي فوق دارايدر صورتيکه راهرو.انعکاس نور از زاويه مربوطه گردد
 مورد نظر، ي در تمام طول مسير ديوار راهرويباشد، چه کار بايست کرد؟ در چنين حالت

با يک (ين ترتيب نور تابانده شده توسط چراغ قوه بد.  بايست از آيينه استفاده کرديم
کرده و طول مسير   جهش(  ديگر حرکت کرده ي به نقطه اي از نقطه ا  )زاويه خاص

 ي انجام مي است که در فيبر نوريعمليات فوق مشابه آنچيز).  خواهد کرديراهرو را ط
  .گيرد

 و توسط جهش  )ارائه شده  مثال ي راهرو  نظير( هسته    از طريقينور، در کابل فيبر نور
 ي شيشه ايمشابه ديوارها) ( Cladding(  شده ي پيوسته با توجه به سطح آبکاريها

با توجه به اينکه سطح  ). ي داخل  مجموع انعکاس.(  کندي حرکت م  )مثال ارائه شده 
 باشد، نور قادر به حرکت در ي شده ، قادر به جذب نور موجود در هسته نميآبکار

 بدليل عدم خلوص شيشه ي نوري از سيگنا ل هايبرخ.  باشدي مي طوالنيمسافت ها
ميزان تضعيف سيگنال .  تضعيف در طول هسته گردندي دچار نوع موجود ، ممکن است

 ٨٥٠موج با طول " مثال. (  داردي به درجه خلوص شيشه و طول موج نور انتقالينور
 ٦٠ تا ٥٠ نانومتر بين ١٣٠٠ طول  درصد در هر کيلومتر ، موج با٧٥ تا ٦٠نانومتر بين 

  ) درصد در هر کيلومتر٥٠ نانومتر بيش از ١٥٥٠درصد در هر کيلومتر ، موج با طول 
   يسيستم رله فيبر نور

 را دنبال ي ، مثالي مخابراتي در سيستم هاي از نحوه استفاده فيبر نوريبمنظور آگاه      
 دوم يهانـــمستند در رابطه با جنگ ج و يا  يخواهيم کرد که مربوط به يک فيلم سينمائ

 باشند ، ي سطح دريا در حال حرکت مي که بر رويدر فيلم فوق دو ناوگان دريائ. است 
  . را دارندي و توفانيبحران"  ارتباط با يکديگر در يک وضعيت کامالينياز به برقرار
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 يو فوق پيامکاپيتان نا. ناو ديگر را داردي برا   ارسال پيام   از ناوها قصديکـ ي  
ملوان فوق پيام .  داردي مستقر است، ارسال مي عرشه کشتي يک ملوان که بر رويبرا

در ادامه .  نمايديترجمه م) نقطه و فاصله (  مورس ي از کدهاي را به مجموعه ايدريافت
.  نمايدي ناو ديگر ميملوان مورد نظر با استفاده از يک نورافکن اقدام به ارسال پيام برا

در .  نمايدي را مشاهده مي مورس ارسالي دوم، کدهاي عرشه کشتيوان بر رويک مل
تبديل و آنها را  ) يانگليس" مثال(  فوق را به يک زبان خاص يادامه ملوان فوق کدها

( ار زياد يفرض کنيد فاصله دو ناو فوق از يکديگر بس . داردي کاپيتان ناو ارسال ميبرا
 بر ي مبتني ارتباط بين آنها از يک سيستم مخابراتيقرابوده و بمنظور بر) هزاران مايل 

  .  استفاده گردديفيبر نور
  : از عناصر زير تشکيل شده استيسيستم رله فيبر نور

  . استي نوري سيگنال هايمسئول توليد و رمزنگار . فرستنده •
  . گيردي در يک مسافت را برعهده مي نوري مديريت سيکنال هايفيبر نور •
 ي طوالني در مسافت هاي نوريبمنظور تقويت سيگنا ل ها . يبازياب نور •

  .  گرددياستفاده م
  .  نمايدي مي را دريافت و رمزگشائي نوريسيگنا ل ها.  يدريافت کننده نور •

  . هر يک از عناصر فوق خواهيم پرداختيدر ادامه به بررس
  فرستنده 

   . فرستنده پيام است ناوي عرشه کشتي مشابه نقش ملوان بر رو وظيفه فرستنده،      
 را بمنظور روشن و خاموش ي را دريافت و دستگاه نوري نوريفرستنده سيگنال ها

   فرستنده، از لحاظ.  نمايديهدايت م) حرکت منسجم ( شدن در يک دنباله مناسب 
 يک لنز بمنظور تمرکز ي قرار داشته و ممکن است داراي در مجاورت فيبر نوريفيزيک

قيمت .  باشندي مLED نسبت به ي توان بمراتب بيشتريليزرها دارا. باشد نور در فيبر
، ي نوريمتداولترين طول موج سيگنال ها.  بمراتب بيشتراستLEDآنها نيز در مقايسه با 

 .  نانومتر است١٥٥٠ نانومتر و ١٣٠٠ نانومتر، ٨٥٠
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  ينور) تقويت کننده ( بازياب 

 از سيگنال ها در موارديکه مسافت ارسال ياشاره گرديد، برخ" همانگونه که قبال      
 ي تهيه فيبر نوريو يا از مواد خالص برا) بيش از يک کيلومتر (  بوده ي طوالن  اطالعات

 و يدر چنين موارد. استفاده نشده باشد، تضعيف و از بين خواهند رفت) شيشه ( 
تقويت " دين  تضعيف شده از يک يا چني نوريسيگنا ل ها) باال بردن ( بمنظور تقويت 

 متععدد بهمراه يک ي نوري از فيبرهاي تقويت کننده نور  . گرددياستفاده م " يکننده نور
بخش دوپينگ با استفاده از يک ليزر پمپ .  گردنديتشکيل م) doping(روکش خاص 

 ماحصل از ي رسد، انرژي ميزمانيکه سيگنال تضعيف شده به روکش دوپينگ.  گردد يم
مولکول .  گردندي به ليزر تبديل م  دوپينگ شده،يکه مولکول ها گردد يليزر باعث م

 جديد و قويتر با همان ي دوپينگ شده در ادامه باعث انعکاس يک سيگنال نوريها
  )يتقويت کننده ليزر.(  تضعيف شده ، خواهند بوديخصايص سيگنال ورود

   يدريافت کننده نور
 ناو دريافت کننده پيام يعرشه کشت يوظيفه دريافت کننده ، مشابه نقش ملوان بر رو

 ، سيگنا ل ي را اخذ و پس از رمزگشائي نوري ديجيتاليدستگاه فوق سيگنال ها. است
.  نمايديارسال م... ) کامپيوتر ، تلفن و (  ساير استفاده کنندگان ي را براي الکتريکيها

 .  کنديه ماستفاد" فتوديود"و يا " فتوسل"دريافت کننده بمنظور تشخيص نور از يک 

  ي فيبر نور  يمزايا

  : زير استي مزاياي داراي مسي ها ي در مقايسه با سيم هايفيبر نور
  . کمتر استي مس  ي نسبت به سيم هايهزينه چندين کيلومتر کابل نور. ارزانتر •
  . استي مس ي بمراتب کمتر از سيم هاي نوريقطر فيبرها. نازک تر •
 بيشتر از   بمنظور ارسال اطالعات بمراتب  ي باند فيبر نوريپهنا.  ظرفيت باال •

 . استي مس سيم

  . استي مس   بمراتب کمتر از سيميتضعيف سيگنال در فيبر نور. تضعيف ناچيز •
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 ، سيگنا ل ي در يک سيم مسي الکتريکيبرخالف سيگنال ها.  ي نوريسيگنال ها •
  .  بر فيبر ديگر نخواهند داشت  ي در يک فيبر تاثيري نوريها 

 گردند، ي کمتر ضعيف ميبا توجه به سيگنال ها در فيبر نور . پايينمصرف برق  •
 پايين نسبت به فرستنده ي با ميزان برق مصرفي توان از فرستنده هائيبنابراين م

  .  نمايند، استفاده کردي استفاده مي که از ولتاژ باالئي الکتريکيها
  .  استيعات ديجيتالاطال  مناسب بمنظور انتقاليفيبر نور .  ديجيتاليسيگنال ها •
 وجود يبا توجه به عدم وجود الکتريسيته، امکان بروز آتش سوز . غير اشتعال زا •

  . نخواهد داشت
   )قابل مقايسه (ي بمراتب کمتر از کابل مسيوزن يک کابل فيبر نور . سبک وزن •

  . است
 و قابليت ارسال و دريافت ي فيبر نوريبا توجه به انعظاف پذير . انعطاف پذير •

 خاص ي ديجيتال با موارد کاربرديور از آنان، در موارد متفاوت نظير دوربين هان
  . گرددياستفاده م... و ي، لوله کشي پزشکيعکس بردار: مانند 

 استفاده  ي، امروزه از اين نوع کابل ها در موارد متفاوتي فراوان فيبر نوريبا توجه به مزايا
      از يخابرات ازراه دور در مقياس وسيع و يا مي کامپيوترياکثر شبکه ها.  شوديم

 .  نمايندي استفاده ميفيبر نور
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 X-Overايجاد کابل                                 

 
 شود، ي نيز نام برده مX-over که از آنان با نام CAT5 UTP کراس يکابل ها       

با .  باشندي مStraight ي استفاده شده پس از کابل هاي از متداولترين کابل هاييک
 را بدون نياز به يک هاب و يا سوئيچ به    توان دو کامپيوتري فوق، مياستفاده از کابل ها

 ي را به صورت داخلX-overبا توجه به اين که هاب عمليات . يکديگر متصل نمود
به يک "  نمائيم، صرفاي که يک کامپيوتر را به يک هاب متصل مي دهد، در زمانيانجام م
 که قصد اتصال دو کامپيوتر به يکديگر را يدر صورت.  باشدي نياز مStraightکابل 

 را به صورت X-over بايست عمليات يبدون استفاده از يک هاب داشته باشيم، م
 . انجام داد و کابل مختص آن را ايجاد نموديدست

  
  نياز داريم ؟ X-over يچرا به کابل ها

 به عنوان   از آناني، يک)کامپيوتر " مثال( بين دو دستگاه در زمان مبادله داده         
 عمليات ارسال يتمام.  نمايدي وظيفه مي به عنوان فرستنده ايفايدريافت کننده و ديگر
يک کابل شبکه از چندين رشته سيم ديگر . شود ي شبکه انجام ميداده از طريق کابل ها

 ديگر به منظور ي ارسال داده و از برخ سيم ها به منظور   رشتهياز برخ.  گردديتشکيل م
 از رويکرد فوق استفاده  X-over ايجاد يک کابل يبرا.  شوديدريافت داده استفاده م

شکل .  گردديسمت ديگر، متصل م) دريافت  (RXيک سمت به ) ارسال  ( TX  شده و
  :  دهد يزير نحوه انجام اين عمليات را نشان م

 با استفاده از يک کابل اتصال دو کامپيوتر به يکديگر  
X-over  
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   CAT5 X-overکابل           
.  گرددياز يک روش استفاده م"  صرفاCAT5 کراس يبه منظور ايجاد کابل ها            

 RX يک سمت را به پين TX پين   X-overد، يک کابل اشاره گردي" همانگونه که قبال
 CAT5 يک کابل يشکل زير شماره پين ها). و برعکس(  نمايديسمت ديگر متصل م

  .  دهدي را نشان مX-over يمعمول
-CAT5 X   يک کابليشماره پين ها

over    . 

 
 ياز پين ها"  صرفا X-over ي گردد در کابل هايهمانگونه که در شکل فوق مشاهده م
 يک و دو بمنزله يک زوج بوده و يپين ها.  گردديشماره يک، دو، سه و شش استفاده م

 چهار، پنج ، هفت و ياز پين ها.  دهندي سه و شش زوج ديگر را تشکيل ميپين ها
 ، استفاده X-over ايجاد يک کابل ياز چهار پين برا" صرفا. ( گردد  يهشت استفاده نم

  ). گردد يم
  

  X-over يموارد استفاده از کابل ها

 و    شوديبه منظور اتصال دو کامپيوتر استفاده نم"  صرفاX-over يکابل ها از          
در . فاده نمود و يا هاب نيز است  نظير سوئيچي متفاوتي توان از آنان در دستگاه هايم

پورت  از" قصد داشته باشيم دو هاب را به يکديگر متصل نمائيم، معموال  کهيصورت
uplinkيپورت فوق ، بخش ها.  گرددي استفاده م tx و rxنمايدي را کراس نم  .  
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 و از طريق Straightشکل زير نحوه اتصال دو هاب به يکديگر با استفاده از يک کابل 
  :  دهديشان م را نUplinkپورت 

 
 و Uplinkاتصال دو هاب با استفاده از پورت 

  Straightيک کابل 

 
  

   . نخواهد بودx-over يک کابل    به استفاده ازي ، نيازuplinkبا توجه به وجود پورت 
 وجود نداشته باشد و بخواهيم دو هاب را uplinkان استفاده از پورت  که امکيدر صورت

 X-over از يک کابل    تواني به يکديگر متصل نمائيم، مي معموليبا استفاده از پورت ها
 X-overشکل زير نحوه اتصال دو هاب به يکديگر با استفاده از يک کابل . استفاده نمود

  :  دهديشان م نUplinkرا و بدون استفاده از پورت 
  

 ياتصال دو هاب با استفاده از پورت معمول
  X-overو يک کابل 
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 را نشان X-over و Straight يک کابل يشکل زير تفاوت موجود بين شماره پين ها
  :  دهد يم
  

کابل   بين يه پين هاتفاوت شمار
Straight و X-over 
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    Straightايجاد کابل                               
  

 است ي يک شبکه کامپيوتري از مراحل مهم در زمان پياده سازي شبکه يکيکابل کش    
يافته، انجام   ساختي به اصول کابل کشي بايست با دقت،ظرافت خاص و پايبنديکه م
 :  گردد ياز تجهيزات زير استفاده م  UTP ي ايجاد کابل هايبرا. شود

 تجهيزات مورد نياز

-RJ يکانکتورها  

45  
  UTPکابل   

 سيم لخت کن  RJ-45آچار پرس   

 
.  آن استي يک شبکه، نحوه کابل کشي و نگهداري از عوامل تاثير گذار در پشتيبانييک

 ساختيافته، در صورت بروز اشکال در شبکه، تشخيص و يبا رعايت اصول کابل کش
  . ام خواهد شد انجي مناسبي آن با سرعتياشکال زدائ

  
  ! بدون هيچگونه توضيح اضافه   :مراحل ايجاد يک کابل 

 مرحله اول  مرحله دوم 

  
 مرحله سوم  مرحله چهارم
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 مرحله پنجم

 
  

   UTP ي کابل هاي متفاوت کابل کشيمدل ها
         و T-568A    متفاوت   از دو استانداردUTP ي کابل هايبه منظور کابل کش   

T-568B نحوه عملکرد دو مدل فوق يکسان بوده و تنها تفاوت .  گرددياستفاده م
 از UTP يدر کابل ها . شوندي است که به يکديگر متصل ميد به رنگ زوج هائموجو

  :  گرددي استاندارد و چهار زوج سيم بهم تابيده استفاده ميکانکتورها
   يآب/  و سفيديآب: زوج اول  •
   ينارنج/   و سفيدينارنج: زوج دوم  •
   سبز/ سبز و سفيد: زوج سوم  •
   يقهوه ا/  و سفيد يقهوه ا: زوج چهارم  •

ک و ــ يي زوج ها  استفاده شده و   دو و سهياز زوج ها Mbit ١٠٠/١٠ يدر شبکه ها
تفاده ـ چهار زوج اسيمامــگااترنت از تــ گييبکه هاـــدر ش. باشند  يچهار رزو شده م

 انعطاف ي بوده که داراUTP متداولترين نوع کابل CAT5 يکابل ها.  گردديم  
 . شوديام م انجيمناسب بوده و نصب آنان بسادگ
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 يمعروف به کابل ها(  به منظور اتصال کامپيوتر به هاب UTPايجاد يک کابل 
Straight (   

  
 به همراه هشت پين ماژوالر يبا استفاده از هشت کابل هاد" اترنت عموما  

plugs/jacks کندي، داده را حمل م  .  
 است که در RJ-11  دارد ناميده شده و مشابه کانکتور استانRJ-45   کانکتور استاندارد،

 شامل چهار زوج سيم بهم تابيده است که CAT5يک رشته کابل .  گردديتلفن استفاده م
 و يک رشته ييک رشته رنگ. ( خاص استي دو رشته سيم با رنگ هائيهر زوج دارا
 بايست ي، ميبه منظور تسهيل در امر نگهدار).  به رنگ رشته زوج مربوطيسفيد با نوار

حدود يک " مثال( بهم تابيده را از حالت پيچش خارج نمود ي سيم هايضروربه اندازه 
 ي اترنت ده و يکصد مگابيت به رنگ نارنجي در نظر گرفته شده برايزوج ها). سانتيمتر
  . باشنديو سبز م

 توان به منظور يک خط اترنت دوم و يا يم) ي و آبيرنگ قهوه ا( از دو زوج ديگر 
     .نمودفن استفاده ـاتصاالت تل

يا  (T-568B     از دو استاندارد متفاوت با نامUTP ي کابل هايبه منظور کابل کش
EIA (  وT-568A)  ياAT&T ، ٢٥٨A( تنها تفاوت موجود بين .  گرددي، استفاده م

  .آنان ترتيب اتصاالت است
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   T568B استاندارد يشماره پين ها
 فرد همواره سفيد ي گردد، شماره پين هايهمانگونه که در جدول زير مشاهده م      

  .  شوندي پوشش داده ميبوده که با يک نوار رنگ
 T٥٦٨Bکد رنگ ها در استاندارد 

 رنگ زوج کاربرد
شماره 

 پين

TxData+ دوم 
/ سفيد
 ينارنج

 يک

TxData- دو ينارنج دوم 

RecvData+ سه سبز/ سفيد  سوم 

 چهار يآب يک 

 پنج يآب/سفيد  يک 

RecvData- شش سبز سوم 

 چهارم 
قهوه /سفيد
 يا

 هفت

 هشت يقهوه ا چهارم 

   
 T٥٦٨Bاستاندارد   
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   T568A    استاندارديشماره پين ها
کس شده است ، بنابراين  برعي ، اتصاالت سبز و نارنجT568A   در استاندارد      

    اتصاالت   بايسازگار( گيرند ي چهار پين وسط قرار مي يک و دو بر رويزوج ها
telco voice  .(  

 T٥٦٨Aکد رنگ ها در استاندارد 

 شماره پين رنگ زوج کاربرد

RecvData+ يک سبز/ سفيد سوم 

RecvData- دو سبز سوم 

TxData+ سه ينارنج/ سفيد  دوم 

 رچها يآب يک 

 پنج يآب/سفيد  يک 

TxData- شش ينارنج دوم 

 هفت يقهوه ا/سفيد چهارم 

 هشت يقهوه ا چهارم 

   
  
 

 T٥٦٨Aاستاندارد   
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  موارد استفاده

سوئيچ /يک کامپيوتر و هاب   بين  ، اتصالstraightکاربرد يک کابل  متداولترين       
به هاب و يا سوئيچ متصل شده که به صورت " ، کامپيوتر مستقيمايدر چنين موارد. است

 . گرددي مcross over  کابل   خاص،ياتوماتيک و با استفاده از مدارات

  

 
  

 دهد که از ي را نشان مCAT5 ي در کابل هاstraightشکل فوق يک اتصال استاندارد 
ممکن است با مشاهده شکل .  گردد ي به هاب استفاده مPCآن به منظور اتصال يک 

" عمال(   طرف ديگر متصل گرددTX+ يک طرف به TX+فوق انتظار داشته باشيد که 
 گردد، هاب به صورت ي هاب متصل م   بهPC که يک ي زمان).اين اتفاق نيافتاده است 

 و بدين ترتيب،    نموده X-over    خود کابل راياتوماتيک و با استفاده از مدارات داخل
  .  گردديمتصل م)   RX( + به پين شمار يک هاب  ) TX( + پين شماره يک از کامپيوتر 

زمان استفاده از پورت در (  را انجام ندهد x-over که هاب عمليات يدر صورت
Uplink   ( کامپيوتر   ، پين شماره يک  +)TX ( به پين شماره يک هاب +)TX (  متصل

 مـــ دهيي انجام مHUB با پورت    رايبنابراين مهم نيست که چه نوع عمليات.  گردد يم
  )    Uplink سمت   هشت پين  نسبت داده شده بهيسيگنال ها  ،) و يا نرمال PC ،

نرمال و يا ( هاب با توجه به نوع استفاده از پورت    مانده ويسان باقهمواره يک
Uplink (عمليات الزم را انجام خواهد داد .  
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  T1   نحوه عملکرد خطوط                                
در اين نوع خطوط از يک زوج .  آشنا هستيدي معمولياکثر شما با يک خط مخابرات      

 آنالوگ برعهده دارد، يليت انتقال صوت را به صورت سيگنال ها که مسئويسيم مس
 نمائيم، ي متصل مي که اين نوع خطوط را به يک مودم معموليزمان.  گرددياستفاده م

  . گرددي کيلو بيت در ثانيه فراهم م ٣٠امکان انتقال داده تا 
 درصدد يت مخابراي، اکثر شرکت هاي عرصه مخابرات   با توجه به تحوالت گسترده در

در اين .  باشندي خود به صورت ديجيتال در مقابل آنالوگ مي ترافيک صوتيانتقال تمام
بدين منظور در .  بايست خط آنالوگ شما به يک سيگنال ديجيتال تبديل گردديرابطه م

 بيت در ٦٤،٠٠٠( گردد ي مي و با دقت هشت بيت، نمونه بردار   الگو٨٠٠٠هر ثانيه 
      استفادهياز فيبرنور"  ديجيتال عموماي به منظور انتقال داده هادر حال حاضر). ثانيه

 در خصوص ي متفاوتي از گزينه هاي مخابراتيدر اين رابطه شرکت ها.  گردديم
از يک خط   که محل کار شما يدر صورت.  نمايندي، استفاده ميهر خط فيبر نور ظرفيت

T1ه شرکت مخابرات و ساير شرکت  نمايد، نشاندهنده اين موضوع است کي استفاده م
 را تا محل اداره شما آماده نموده يبرنورــيک خط في   عرضه کننده سرويس فوق،يها
 قادر به T1يک خط ).  نيز ارائه گرددي ممکن است به صورت مسT1يک خط . ( اند

 مگابيت در هر ثانيه ١ / ٥٤٤ ديجيتال و يا انتقال داده با ميزان ي کانال صوت٢٤حمل 
  .است

 گردد، خط فوق به سيستم ي م  استفادهي به منظور مبادالت تلفنT1 که خط ي در صورت
 به منظور انتقال داده استفاده T1 که از خط يدر صورت.  گردديتلفن اداره شما متصل م

 .  گرددي گردد، خط فوق به روتر شبکه متصل ميم

 
 مرتبه بيش از ٦٠( بايت در هر ثانيه است ١٩٢،٠٠٠ قادر به حمل حدود T1يک خط 

 ضريب اعتماد به اينگونه خطوط در مقايسه با يک مودم آنالوگ ). ييک مودم معمول
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 يکاربران متعدد تواند به صورت مشترک توسط ي مT1يک خط . بمراتب بيشتر است

 از يدر صورت استفاده معمول" مثال). با توجه به نوع استفاده کاربران(استفاده شود 
 که يدر صورت.  باشندي مT1 کاربر قادر به استفاده مشترک از يک خط اينترنت، صدها

 را بطور ي ويدئوئي نموده و يا فايل هاDownload را MP3 ي کاربران فايل هايتمام
 باند موجود جوابگو نخواهد بود، گرچه احتمال يهمزمان مشاهده نمايند، ظرفيت و پهنا

 . باشديبطور همزمان، کم م خاص و ي در يک مقطع زمانيتحقق چنين شرايط

 يجدول زير برخ.  نياز خواهد داشتT1 بيش از يک خط ييک شرکت بزرگ به چيز 
 :  دهدي متداول را نشان مي گزينه ها  از

 
  

   
  

  

 نوع خط  معادل 

 DS0  کيلوبيت در هر ثانيه٦٤
 ١٦(  به اضافه سيگنالينگ DS0معادل دو خط 

 ISDN  در ثانيه کيلو بيت١٢٨و يا ) کيلوبيت در هر ثانيه 

 DS0(  T1 خط ٢٤معدال (  مگابيت در هر ثانيه ١ ٥٤٤
 T1(  T3 خط ٢٨معادل (  مگابيت در هر ثانيه ٤٣/ ٢٣٢

 T1(  OC3 خط ٨٤معادل (  مگابيت در هر ثانيه ١٥٥
 OC3(  OC12 خط ٤معادل (  مگابيت در هر ثانيه ٦٢٢

 OC12(  OC48 خط ٤معادل (  گيگابيت در هر ثانيه ٢ / ٥
 OC48(  OC192 خط ٤معدال (  گيگابيت در هر ثانيه ٩ / ٦
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