
 چکيده

 

استفاده از شبكه های کامپیوتری در چندين سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات 

به شرايط وسیاست های هر  اقدام به برپايی شبكه نموده اند . هر شبكه کامپیوتری بايد با توجه

سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبكه های کامپیوتری زير ساخت های الزم را 

برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیكه اين زير ساختها به 

بايد هزينه های درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبكه مشكالت متفاوتی پیش آمده و 

 زيادی به منظور نگهداری شبكه وتطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود.

 در زمان طراحی يک شبكه سواالت متعددی مطرح می شود:

 برای طراحی يک شبكه بايد از کجا شروع کرد؟-

 چه پارامترهايی را بايد در نظر گرفت ؟-

 هدف از برپاسازی شبكه چیست ؟-

 ران از شبكه چیست ؟انتظار کارب -

 آيا شبكه موجود ارتقاء می بايد ويا يک شبكه از ابتدا طراحی می شود؟ -

 چه سرويس ها و خدماتی برروی شبكه ارائه خواهد شد؟-

  

 

بطور کلی قبل از طراحی فیزيكی يک شبكه کامپیوتری ، ابتدا بايد خواسته ها شناسايی وتحلیل 

ايجاد يک شبكه را داريم واين شبكه بايد چه سرويس ها  شوند، مثال در يک کتابخانه چرا قصد

وخدماتی را ارائه نمايد؛ برای تامین سرويس ها وخدمات مورد نظر اکثريت کاربران ، چه اقداماتی 

بايد انجام داد ؛ مسائلی چون پروتكل مورد نظر برای استفاده از شبكه ، سرعت شبكه واز همه 

از اينها بايد به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است مهمتر مسائل امنیتی شبكه ، هريک 

در تصمیم گیری   پس از ارائه تعاريف اولیه ، مطالبی پیرامون کاربردهای عملی آن نیز ارائه شود تا

 بهتر ياری کند.

اين مطلب در اصل بعنوان يک پروژه کارشناسی ارشد در زمینه آسان سازی مفهومهای شبكه برای 

 اجرا شد. 2831در دانشگاه تهران در سال دانشجويان 



 

 فصل اول : 

 

 شبکه کامپيوتری چيست ؟

اساسا يک شبكه کامپیوتری شامل دو يا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، 

اسكنرها ومانند اينها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، 

تی ابزارهای متصل ايجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت منابع اطالعا

 ( گويند.Source)2افزاری ونرم افزاری موجود در شبكه منبع

در اين تشريک مساعی با توجه به نوع پیكربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد 

 با کامپیوترهای ديگر همزمان بهره ببرد.منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها 

 : "1داليل استفاده از شبكه را می توان موارد ذيل عنوان کرد "

 استفاده مشترک از منابع : - 2

استفاده مشترک از يک منبع اطالعاتی يا امكانات جانبی رايانه ، بدون توجه به محل جغرافیايی 

 ند.هريک از منابع را استفاده از منابع مشترک گوي

 کاهش هزينه : - 1

متمرکز نمودن منابع واستفاده مشترک از آنها وپرهیز از پخش آنها در واحدهای مختلف واستفاده 

 اختصاصی هر کاربر در يک سازمان کاهش هزينه را در پی خواهد داشت .

 قابلیت اطمینان : - 8

می کند ، يعنی به اين  اين ويژگی در شبكه ها بوجود سرويس دهنده های پشتیبان در شبكه اشاره

معنا که می توان از منابع گوناگون اطالعاتی وسیستم ها در شبكه نسخه های دوم وپشتیبان تهیه 

از  "بعلت از کارافتادن سیستم  "کرد ودر صورت عدم دسترسی به يک از منابع اطالعاتی در شبكه 

بكه کارآيی،، فعالیت وآمادگی نسخه های پشتیبان استفاده کرد. پشتیبان از سرويس دهنده ها در ش

 دايمی سیستم را افزايش می دهد.

 کاهش زمان :  - 4

يكی ديگر از اهداف ايجاد شبكه های رايانه ای ، ايجاد ارتباط قوی بین کاربران از راه دور است ؛ 

يعنی بدون محدوديت جغرافیايی تبادل اطالعات وجود داشته باشد. به اين ترتیب زمان تبادل 

 و استفاده از منابع خود بخود کاهش می يابد. اطالعات

 قابلیت توسعه : - 5

يک شبكه محلی می تواند بدون تغییر در ساختار سیستم توسعه يابد وتبديل به يک شبكه بزرگتر 

شود. در اينجا هزينه توسعه سیستم هزينه امكانات وتجهیزات مورد نیاز برای گسترش شبكه مد 

 نظر است.

 ارتباطات: - 6

ربران می توانند از طريق نوآوريهای موجود مانند پست الكترونیكی ويا ديگر سیستم های اطالع کا



 ."رسانی پیغام هايشان را مبادله کنند ؛ حتی امكان انتقال فايل نیز وجود دارد

در طراحی شبكه مواردی که قبل از راه اندازی شبكه بايد مد نظر قرار دهید شامل موارد ذيل 

 هستند:

 ندازه سازمانا - 2

 سطح امنیت  - 1

 نوع فعالیت - 8

 سطح مديريت - 4

 مقدار ترافیک - 5

 بودجه - 6

 [ :Work Stations "]1 "وايستگاههای کاری  "Node "مفهوم گره 

هرگاه شما کامپیوتری را به شبكه اضافه می کنید ، اين کامپیوتر به يک ايستگاه کاری يا گره  "

 تبديل می شود.

کاری ؛ کامپیوتری است که به شبكه الصاق شده است و در واقع اصطالح ايستگاه کاری يک ايستگاه 

روش ديگری است برای اينكه بگويیم يک کامپیوتر متصل به شبكه است. يک گره چگونگی وارتباط 

شبكه يا ايستگاه کاری ويا هر نوع ابزار ديگری است که به شبكه متصل است وبطور ساده تر هر چه 

 ."شبكه متصل والحاق شده است يک گره گويند را که به

 برای شبكه جايگاه وآدرس يک ايستگاه کاری مترادف با هويت گره اش است.

 

 [:2مدل های شبکه]

 

در يک شبكه ، يک کامپیوتر می تواند هم سرويس دهنده وهم سرويس گیرنده باشد. يک 

وهمچنین سیستم عامل ( کامپیوتری است که فايل های اشتراکی Serverسرويس دهنده )

 را نگهداری می کند. -شبكه که مديريت عملیات شبكه را بعهده دارد 

بتواند به سرويس دهنده دسترسی پیدا کند ، ابتدا  "Client "برای آنكه سرويس گیرنده 

سرويس گیرنده بايد اطالعات مورد نیازش را از سرويس دهنده تقاضا کند. سپس سرويس 

 ست شده را به سرويس گیرنده ارسال خواهد کرد.دهنده اطالعات در خوا

 سه مدل از شبكه هايی که مورد استفاده قرار می گیرند ، عبارتند از :

  " Peer- to- Peer "شبكه نظیر به نظیر  - 2



 " Server- Based "شبكه مبتنی بر سرويس دهنده  - 1

 "Client Server "شبكه سرويس دهنده / سرويس گیرنده  - 8

 

 

 شبكه نظیر به نظیر: مدل

در اين شبكه ايستگاه ويژه ای جهت نگهداری فايل های اشتراکی وسیستم عامل شبكه وجود 

ندارد. هر ايستگاه می تواند به منابع ساير ايستگاه ها در شبكه دسترسی پیدا کند. هر ايستگاه 

ر کاربر خود عمل کند. در اين مدل ه Clientوهم بعنوان  Serverخاص می تواند هم بعنوان 

مسئولیت مديريت وارتقاء دادن نرم افزارهای ايستگاه خود را بعهده دارد. از آنجايی که يک 

ايستگاه مرکزی برای مديريت عملیات شبكه وجود ندارد ، اين مدل برای شبكه ای با کمتر از 

 ايستگاه بكار می رود . 21

 

  

 

 

 



  

 

 مدل شبكه مبتنی بر سرويس دهنده :

در اين مدل شبكه ، يک کامپیوتر بعنوان سرويس دهنده کلیه فايل ها ونرم افزارهای اشتراکی 

ی نظیر واژه پرداز ها، کامپايلرها ، بانک های اطالعاتی وسیستم عامل شبكه را در خود نگهدار

می کند. يک کاربر می تواند به سرويس دهنده دسترسی پیدا کرده وفايل های اشتراکی را از 

 روی آن به ايستگاه خود منتقل کند

 مدل سرويس دهنده / سرويس گیرنده :

در اين مدل يک ايستگاه در خواست انجام کارش را به سرويس دهنده ارائه می دهد وسرويس 

له ، نتايج حاصل را به ايستگاه در خواست کننده عودت می دهنده پس از اجرای وظیفه محو

دهد. در اين مدل حجم اطالعات مبادله شده شبكه ، در مقايسه با مدل مبتنی بر سرويس 

 دهنده کمتر است واين مدل دارای کارايی باالتری می باشد.

 

 

 

  

 



 

 [:8هر شبكه اساسا از سه بخش ذيل تشكیل می شود]

ابزارهايی که به پیكربندی اصلی شبكه متصل می شوند بعنوان مثال : کامپیوتر ها ، چاپگرها، 

  " Hubs "هاب ها 

 وند.سیم ها ، کابل ها وساير رسانه هايی که برای اتصال ابزارهای شبكه استفاده می ش

 [ : Adaptor"]4 "سازگار کننده ها

که بعنوان اتصال کابل ها به کامپیوتر هستند . اهمیت آنها در اين است که بدون وجود آنها 

شبكه تنها شامل چند کامپیوتر بدون ارتباط موازی است که قادر به سهیم شدن منابع يكديگر 

وترجمه سیگنال ها ی درون داد از نیستند . عملكرد سازگارکننده در اين است که به دريافت 

 شبكه از جانب يک ايستگاه کاری وترجمه وارسال برون داد به کل شبكه می پردازد.

 

 

 اجزا ءشبکه :

 اجزا اصلی يک شبكه کامپیوتری عبارتند از :

 : "[NIC- Network Interface Card]5 "کارت شبكه :  - 2

مپیوتر ها از کارت شبكه ای استفاده می شود که برای استفاده از شبكه وبرقراری ارتباط بین کا

 "اعم از سرويس دهنده وگیرنده  "در داخل يكی از شیارهای برد اصلی کامپیوتر های شبكه 

 بصورت سخت افزاری وبرای کنترل ارسال ودريافت داده نصب می گردد.

 [:Transmission Medium "]6 "رسانه انتقال  - 1

را به يكديگر متصل کرده وموجب برقراری ارتباط بین کامپیوتر های رسانه انتقال کامپیوتر ها 

يک شبكه می شود . برخی از متداولترين رسانه های انتقال عبارتند از : کابل زوج سیم بهم 

 -Fiber"وکابل فیبر نوری  "Coaxial "، کابل کواکسیال  "Twisted- Pair "تابیده 



Optic" . 

 [ :NOS- Network Operating System"]7 "سیستم عامل شبكه 

سیستم عامل شبكه برروی سرويس دهنده اجرا می شود و سرويس های مختلفی مانند: اجازه 

،  "Printfiles "، چاپ فايل ها  "Password"، رمز عبور  "Login"ورود به سیستم 

 را در اختیار کاربران می گذارد. " Net work management "مديريت شبكه 

 

 

 ه از لحاظ جغرافيایی:انواع شبک

 نوع شبكه توسط فاصله بین کامپیوتر های تشكیل دهنده آن شبكه مشخص می شود:

 

 

 [ :LAN= Local Area Network"]8 "شبكه محلی 

ارتباط واتصال بیش از دو يا چند رايانه در فضای محدود يک سازمان از طريق کابل شبكه 

ری موسوم به سیستم عامل شبكه را شبكه محلی وپروتكل بین رايانه ها وبا مديريت نرم افزا

گويند. کامپیوتر سرويس گیرنده بايد از طريق کامپیوتر سرويس دهنده به اطالعات وامكانات به 

اشتراک گذاشته دسترسی يابند. همچنین ارسال ودريافت پیام به يكديگر از طريق رايانه 

ی می توان به موارد ذيل اشاره سرويس دهنده انجام می گیرد. از خصوصیات شبكه های محل

 کرد:

 اساسا در محیط های کوچک کاری قابل اجرا وپیاده سازی می باشند. - 2

 از سرعت نسبتا بااليی برخوردارند. - 1

 دارای يک ارتباط دايمی بین رايانه ها از طريق کابل شبكه می باشند. - 8

 اجزای يک شبكه محلی عبارتند از :



 سرويس دهنده  -الف 

 سرويس گیرنده  -ب 

 پروتكل  -ج 

 کارت واسطه شبكه  -د

 سیستم ارتباط دهنده -ط 

 [:WAN = Wide Area Network" ]9 "شبكه گسترده 

اتصال شبكه های محلی از طريق خطوط تلفنی ، کابل های ارتباطی ماهواره ويا ديگر سیستم 

سترده گويند. در اين هايی مخابراتی چون خطوط استیجاری در يک منطقه بزرگتر را شبكه گ

شبكه کاربران يا رايانه ها از مسافت های دور واز طريق خطوط مخابراتی به يكديگر متصل می 

شوند. کاربران هر يک از اين شبكه ها می توانند به اطالعات ومنابع به اشتراک گذاشته شده 

 Long "ور توسط شبكه های ديگر دسترسی يابند. از اين فناوری با نام شبكه های راه د

Haul Network"  نیز نام برده می شود. در شبكه گسترده سرعت انتقال داده نسبت به

شبكه های محلی خیلی کمتر است. بزرگترين ومهم ترين شبكه گسترده ، شبكه جهانی اينترنت 

 می باشد.

 

 

 [:Net work Topology" ]01 "ریخت شناسی شبکه 

کامپیوتر ها در يک شبكه به يكديگر است.  توپولوژی شبكه تشريح کننده نحوه اتصال

پارامترهای اصلی در طراحی يک شبكه ، قابل اعتماد بودن ومقرون به صرفه بودن است. انواع 

 متداول توپولوژی ها در شبكه کامپیوتری عبارتند از :

 [:Star" ]11 "توپولوژی ستاره ای  - 2

ننده مرکزی با هاب متصل هستند. هرگاه در اين توپولوژی ، کلیه کامپیوتر ها به يک کنترل ک



کامپیوتری بخواهد با کامپیوتر ی ديگری تبادل اطالعات نمايد، کامپیوتر منبع ابتدا بايد 

اطالعات را به هاب ارسال نمايد. سپس از طريق هاب آن اطالعات به کامپیوتر مقصد منتقل 

بفرستد ، بايد اطالعات را  8ر شماره شود. اگر کامپیوتر شماره يک بخواهد اطالعاتی را به کامپیوت

 ابتدا به هاب ارسال کند، آنگاه هاب آن اطالعات را به کامپیوتر شماره سه خواهد فرستاد.

نقاط ضعف اين توپولوژی آن است که عملیات کل شبكه به هاب وابسته است. اين بدان 

اط قوت توپولوژی ستاره معناست که اگر هاب از کار بیفتد، کل شبكه از کار خواهد افتاد . نق

 عبارتند از:

 * نصب شبكه با اين توپولوژی ساده است.

 * توسعه شبكه با اين توپولوژی به راحتی انجام می شود.

 * اگر يكی از خطوط متصل به هاب قطع شود ، فقط يک کامپیوتر از شبكه خارج می شود.

 

 

 

  

 

 

 



 [:Ring " ]02 "توپولوژی حلقوی 

 

 IBMاختراع شد وبهمین دلیل است که اين توپولوژی بنام  IBMاين توپولوژی توسط شرکت 

Tokenring " .مشهور است 

ه آنها يک در اين توپولوژی کلیه کامپیوتر ها به گونه ای به يكديگر متصل هستند که مجموع

حلقه را می سازد. کامپیوتر مبدا اطالعات را به کامپیوتری بعدی در حلقه ارسال نموده وآن 

کامپیوتر آدرس اطالعات رابرای خود کپی می کند، آنگاه اطالعات را به کامپیوتر بعدی در حلقه 

وتر مبدا منتقل خواهد کرد وبهمین ترتیب اين روند ادامه پیدا می کند تا اطالعات به کامپی

 برسد. سپس کامپیوتر مبدا اين اطالعات را از روی حلقه حذف می کند.

 نقاط ضعف توپولوژی فوق عبارتند از:

 *اگر يک کامپیوتر از کار بیفتد ، کل شبكه متوقف می شود.

 ."کارت شبكه آن گران قیمت است  "* به سخت افزار پیچیده نیاز دارد 

 شبكه بايد کل شبكه را متوقف کرد.* برای اضافه کردن يک ايستگاه به 

 نقاط قوت توپولوژی فوق عبارتند از :

 * نصب شبكه با اين توپولوژی ساده است.

 * توسعه شبكه با اين توپولوژی به راحتی انجام می شود.

 * در اين توپولوژی از کابل فیبر نوری میتوان استفاده کرد.

 



 

 

  

 

 

 

 [:BUS"]13 "توپولوژی اتوبوسی 

 

در يک شبكه خطی چندين کامپیوتر به يک کابل بنام اتوبوسی متصل می شوند. در اين 

توپولوژی ، رسانه انتقال بین کلیه کامپیوتر ها مشترک است. يكی از مشهورترين قوانین نظارت 

خطوط ارتباطی در شبكه های محلی اترنت است. توپولوژی اتوبوس از متداوالترين توپولوژی  بر

هايی است که در شبكه محلی مورد استفاده قرار می گیرد. سادگی ، کم هزينه بودن وتوسعه 

آسان اين شبكه ، از نقاط قوت توپولوژی اتوبوسی می باشد. نقطه ضعف عمده اين شبكه آن 

بل اصلی که بعنوان پل ارتباطی بین کامپیوتر های شبكه می باشد قطع شود، است که اگر کا

 کل شبكه از کار خواهد افتاد.

 



 

 

  

 

 [ :Mesh"]14 "توپولوژی توری 

ی مستقیما به کلیه کامپیوترهای شبكه متصل می شود. مزيت اين در اين توپولوژی هر کامپیوتر

توپولوژی آن است که هر کامپیوتر با ساير کامپیوتر ها ارتباطی مجزا دارد. بنابراين ، اين 

توپولوژی دارای باالترين درجه امنیت واطمینان می باشد. اگر يک کابل ارتباطی در اين 

 ل باقی می ماند.توپولوژی قطع شود ، شبكه همچنان فعا

از نقاط ضعف اساسی اين توپولوژی آن است که از تعداد زيادی خطوط ارتباطی استفاده می 

کند، مخصوصا زمانیكه تعداد ايستگاه ها افزايش يابند. به همین جهت اين توپولوژی از نظر 

اه شماره اقتصادی مقرون به صرفه نیست. برای مثال ، در يک شبكه با صد ايستگاه کاری ، ايستگ

-N(Nيک نیازمند به نود ونه می باشد. تعداد کابل های مورد نیاز در اين توپولوژی با رابطه 

1)/2 

 تعداد ايستگاه های شبكه می باشد. Nمحاسبه می شود که در آن 

 



 

 

  

 

 

 [ :Tree" ]15 "توپولوژی درختی 

اين توپولوژی از يک يا چند هاب فعال يا تكرار کننده برای اتصال ايستگاه ها به يكديگر استفاده 

می کند. هاب مهمترين عنصر شبكه مبتنی بر توپولوژی در ختی است : زيرا کلیه ايستگاه ها را 

ات از يک ايستگاه و تكرار وتقويت آن به يكديگر متصل می کند. وظیفه هاب دريافت اطالع

 اطالعات وسپس ارسال آنها به ايستگاه ديگر می باشد.

 



 

 

  

 

 

  "Hybrid "توپولوژی ترکيبی 

توپولوژی متفاوت که توسط يک کابل اصلی بنام اين توپولوژی ترکیبی است از چند شبكه با 

به يكديگر مرتبط شده اند . هر شبكه توسط يک پل ارتباطی  "Back bone "استخوان بندی 

" Bridg" .به کابل استخوان بندی متصل می شود 

 [ :26پروتكل]

برای  برای برقراری ارتباط بین رايانه ها ی سرويس گیرنده و سرويس دهنده قوانین کامپیوتری

انتقال ودريافت داده مشخص شده اند که به قرارداد يا پروتكل موسومند. اين قرارداد ها وقوانین 

بصورت نرم افزاری در سیستم برای ايجاد ارتباط ايفای نقش می کنند. پروتكل با قرارداد ، در 

متقابل  واقع زبان مشترک کامپیوتری است که برای درک وفهم رايانه بهنگام در خواست وجواب



استفاده می شود. پروتكل تعیین کننده مشخصه های شبكه ، روش دسترسی وانواع فیزيكی 

 توپولوژی ها ، سرعت انتقال داده ها وانواع کابل کشی است .

 

 

 پروتکل های شبکه :

 ما در اين دستنامه تنها دو تا از مهمترين پروتكل های شبكه را معرفی می کنیم:

 / پروتكل اينترنت  پروتكل کنترل انتقال "

"l/ Inernet Protocol Tcp / ip= Transmission Control Protoc" 

 پروتكل فوق شامل چهار سطح است که عبارتند از :

  " Application "سطح اليه کاربرد  -الف 

 "Transporter "سطح انتقال  -ب 

 "Internet "سطح اينترنت  -ج 

 [:Net work"]17 "سطح شبكه  -د 

مهمترين ومشهورترين پروتكل های مورد استفاده در شبكه اينترنت است اين بسته نرم از  "

از  Tcp/ipافزاری به اشكال مختلف برای کامپیوتر ها وبرنامه ها ی مختلف ارائه می گردد. 

مهمترين پروتكل های ارتباطی شبكه در جهان تلقی می شود ونه تنها برروی اينترنت وشبكه 

ون کاربرد دارد، بلكه در شبكه های محلی مختلف نیز مورد استفاده قرار می های گسترده گوناگ

گیردو در واقع اين پروتكل زبان مشترک بین کامپیوتر ها به هنگام ارسال و دريافت اطالعات يا 

داده می باشد. اين پروتكل به دلیل سادگی مفاهیمی که در خود دارد اصطالحا به سیستم باز 

هر کامپیوتر وابر رايانه قابل طراحی وپیاده سازی است. از فاکتورهای مهم  مشهور است ، برروی

که اين پروتكل بعنوان يک پروتكل ارتباطی جهانی مطرح می گردد، به موارد زير می توان اشاره 

 کرد:

ساخته شده وتوسط اينترنت  UNIX Operating Systemاين پروتكل در چار چوب  - 2



 بكار گرفته می شود.

 برروی هر کامپیوتر قابل پیاده سازی می باشد. - 1

 بصورت حرفه ای در شبكه های محلی وگسترده مورد استفاده قرار می گیرد. - 8

 "پشتیبانی از مجموعه برنامه ها وپروتكل های استاندارد ديگر چون پروتكل انتقال فايل  - 4

FTP "  وپروتكل دو سويه" Point to point Protcol = PPP " . 

آن است که برای دريافت و ارسال داده ها يا پیام پروتكل مذکور  Tcp/ipنیاد واساس پروتكل ب

؛ پیام ها وداده ها را به بسته های کوچكتر وقابل حمل تر تبديل می کند ، سپس اين بسته ها 

به مقصد انتقال داده می شود ودر نهايت پیوند اين بسته ها به يكديگر که شكل اولیه پیام ها 

 داده ها را بخود می گیرد ، صورت می گیرد.و

يكی ديگر از ويژگی های مهم اين پروتكل قابلیت اطمینان آن در انتقال پیام هاست يعنی اين 

قابلیت که به بررسی وبازبینی بسته ها ومحاسبه بسته های دريافت شده دارد. در ضمن اين 

سیاری از سازمان وشرکت ها برای پروتكل فقط برای استفاده در شبكه اينترنت نمی باشد. ب

ساخت وزير بنای شبكه خصوصی خود که از اينترنت جدا می باشد نیز در اين پروتكل استفاده 

 [23می کنند. ]

 /Net work basic input[29] "پروتكل سیستم ورودی وخروجی پايه شبكه  -

output System= Net Bios"  واسطه يا رابطی است که توسطIBM  بعنوان

ستانداردی برای دسترسی به شبكه توسعه يافت . اين پروتكل داده ها را از اليه باالترين دريافت ا

کرده وآنها را به شبكه منتقل می کند. سیستم عاملی که با اين پروتكل ارتباط برقرار می کند 

نامیده می شود کامپیوتر ها از طريق کارت شبكه خود به شبكه  "NOS"سیستم عامل شبكه 

ل می شوند. کارت شبكه به سیستم عامل ويژه ای برای ارسال اطالعات نیاز دارد. اين متص

کارت شبكه ذخیره شده  ROMمی نامند که در حافظه  Net BIOSسیستم عامل ويژه را 

 است.



Net BIOS  همچنین روشی را برای دسترسی به شبكه ها با پروتكل های مختلف مهیا می

زار شبكه مستقل است . اين پروتكل مجموعه ای از فرامین الزم کند . اين پروتكل از سخت اف

برای در خواست خدمات شبكه ای سطح پايین را برای برنامه های کاربردی فراهم می کند تا 

 جلسات الزم برای انتقال اطالعات در بین گره ها ی يک شبكه را هدايت کنند.

 Net BIOS Net BEUI= Net BIOS Enhansed User "در حال حاضر وجود 

Interface"  امتیازی جديد می دهد که اين امتیاز درواقع ايجاد گزينه انتقال استاندارد است

در شبكه های محلی بسیار رايج است. همچنین قابلیت انتقال سريع داده ها را  Net BEUIو 

 ت.نیز دارد . اما چون يک پروتكل غیر قابل هدايت است به شبكه های محلی محدود شده اس

 

 [:Open System Interconnection OSI"]21مدل 

اين مدل مبتنی بر قراردادی است که سازمان استانداردهای جهانی ايزو بعنوان مرحله ای از 

استاندارد سازی قراردادهای اليه های مختلف توسعه دارد . نام اين مدل مرجع به اين دلیل ا 

کار دارد وسیستم های باز سیستم هايی اس آی است چونكه با اتصال سیستم های باز سرو

هستند که برای ارتباط باسیستم های ديگر باز هستند . اين مدل هفت اليه دارد که اصولی که 

 منجر به ايجاد اين اليه ها 

 شده اند عبارتند از :

 وقتی نیاز به سطوح مختلف از انتزاع است ، اليه ای بايد ايجاد شود. - 2

 ه مشخصی داشته باشد.هر اليه بايد وظیف - 1

 وظیفه هر اليه بايد با در نظر گرفتن قراردادهای استاندارد جهانی انتخاب گردد. - 8

 مرزهای اليه بايد برای کمینه کردن جريان اطالعات از طريق رابط ها انتخاب شوند. - 4

 اکنون هفت اليه را به نوبت از اليه پايین مورد بحث قرار می دهیم:



 

 كی :اليه فیزي - 2

به انتقال بیتهای خام برروی کانال ارتباطی مربوط می شود. در اينجا مدل طراحی با رابط های 

 مكانیكی ، الكتريكی ، ورسانه انتقال فیزيكی که زير اليه فیزيكی قراردارند سروکار دارد.

 اليه پیوند ها: - 1

وش انتقال فريم . وظايف مبین نوع فرمت هاست مثال شروع فريم ، پايان فريم، اندازه فريم ور

 اين اليه شامل موارد زير است :

مديريت فريم ها ، خطايابی وارسال مجدد فريم ها، ايجاد تمايز بین فريم ها داده وکنترل وايجاد 

هماهنگی بین کامپیوتر ارسال کننده ودريافت کننده داده ها. پروتكل های معروف برای اين اليه 

 عبارتند از :

که برای مبادله اطالعات بین کامپیوتر ها بكار می رود و اطالعات را به  SDLCپروتكل  -الف 

 شكل فريم سازماندهی می کند.

که کنترل ارتباط داده ای سطح باال زير نظر آن است وهدف از طراحی آن  HDLCپروتكل  -ب 

 بی.اين است که با هر نو ع ايستگاهی کارکند از جمله ايستگاههای اولیه ، ثانويه وترکی

 اليه شبكه : - 8

وظیفه اين اليه ، مسیر يابی می باشد ، اين مسیر يابی عبارتست از : تعیین مسیر متناسب برای 

انتقال اطالعات . اليه شبكه آدرس منطقی هر فريم را بررسی می کند . و آن فريم را بر اساس 

مه هر آدرس جدول مسیر يابی به مسیر ياب بعدی می فرستد . اليه شبكه مسئولیت ترج

منطقی به يک آدرس فیزيكی را بر عهده دارد. پس می توان گفت برقراری ارتباط يا قطع آن ، 

مولتی پلكس کردن از مهمترين وظايف اين اليه است. از نمونه بارز خدمات اين اليه ، پست 

 الكترونیكی است.

 اليه انتقال : - 4



رد. اليه انتقال پس از ارسال يک فريم به وظیفه ارسال مطمئن يک فريم به مقصد را برعهده دا

مقصد ، منتظر می ماند تا سیگنالی از مقصد مبنی بر دريافت آن فريم دريافت کند. در صورتیكه 

اليه محل در منبع سیگنال مذکور را از مقصد دريافت نكند. مجددا اقدام به ارسال همان فريم به 

 مقصد خواهد کرد.

 

 اليه اجالس : - 5

راری يک ارتباط منطقی بین نرم افزار های دو کامپیوتر ی که به يكديگر متصل وظیفه برق

هستند به عهده اين اليه است. وقتی که يک ايستگاه بخواهد به يک سرويس دهنده متصل شود 

، سرويس دهنده فرايند برقراری ارتباط را بررسی می کند، سپس از ايستگاه ، درخواست نام 

 اهد کرد. اين فرايند نمونه ای از يک اجالس می باشد.کاربر، ورمز عبور را خو

 اليه نمايش : - 6

اين اليه اطالعات را از اليه کاربرد دريافت نموده ، آنها را به شكل قابل فهم برای کامپیوتر مقصد 

 Unicodeويا  ASCIIتبديل می کند . اين اليه برای انجام اين فرايند اطالعات را به کدهای 

 .تبديل می کند

 اليه کاربرد : - 7

 E-mail- FTPاين اليه امكان دسترسی کاربران به شبكه را با استفاده از نرم افزارهايی چون 

 و.... فراهم می سازد.

 



 

 

  

 

 

 : "Connectivity Devices "ابزارهای اتصال دهنده : 

ابزارهای اتصال به يک شبكه اضافه می گردند تا عملكرد وگستره شبكه وتوانايی های سخت 

افزاری شبكه را ارتقاء دهند . گستره وسیعی از ابزارهای اتصال در شبكه وجود دارند اما شما 

 احتماال برای کار خود به ابزارهای ذيل نیازمند خواهید بود:

 [:Reapeaters " ]21 "ل کننده هاکنتر - 2

تكرار کننده وسیله ای است که برای اتصال چندين سگمنت يک شبكه محلی بمنظور افزايش 

 " Port "وسعت مجاز آن شبكه مورد استفاده قرار می گیرد . هر تكرار کننده از درگاه ورودی 

روجی خود ارسال می کند. يک خود داده ها را پذيرفته وبا تقويت آنها ، داده ها را به درگاهی خ

 عمل می کند. OSIتكرار کننده در اليه فیزيكی مدل 

هر کابل يا سیم بكار رفته در شبكه که بعنوان محلی برای عبور ومرور سیگنال هاست آستانه ای 

دارد که در آن آستانه سرعت انتقال سیگنال کاهش می يابد ودر اينجا تكرار کننده بعنوان 

 ين سرعت عبور را در طول رسانه انتقال تقويت می کند.ابزاری است که ا



 

 

 

  

 

 

 [ :Hubs"]22 "هاب ها  - 1

د استفاده ابزاری هستند در شبكه که برای اتصال يک يا بیش از دو ايستگاه کاری به شبكه مور

قرار می گیرد ويک ابزار معمول برای اتصال ابزارهای شبكه است . هابها معموال برای اتصال 

سگمنت های شبكه محلی استفاده می شوند. يک هاب دارای در گاهی های چند گانه است. 

وقتی يک بسته در يک درگاهی وارد می شود به ساير در گاهی ها کپی می شود تا اينكه تمامی 

 نت های شبكه محلی بسته ها را ببینند. سه نوع هاب رايج وجود دارد:سگم

 

 



 

  

 

 هاب فعال : -الف 

واز تصادم  که مانند آمپلی فاير عمل می کند و باعث تقويت مسیر عبور سینگال ها می شود

 وبرخورد سیگنال ها در مسیر جلوگیری بعمل می آورد . اين هاب نسبتا قیمت بااليی دارد.

 غیر فعال : -ب 

 که بر خالف نوع اول که در مورد تقويت انتقال سیگنال ها فعال است اين هاب منفعل است.

 آمیخته : -ج 

وباعث تعامل درون  "خیم و.....کابل کواکسیال نازک ،ض "که قادر به ترکیب انواع رسانه ها 

 خطی میان ساير ها بها می شود. 

 

 

 

  

 

 

 [:Routers " ]23 "مسیر ياب ها  - 8



به مقصد عمل مسیر يابی است در شبكه سازی فرايند انتقال بسته های اطالعاتی از يک منبع 

که تحت عنوان ابزاری تحت عنوان مسیر ياب انجام می شود. مسیر يابی يک شاخصه کلیدی در 

 اينترنت 

است زيرا که باعث می شود پیام ها از يک کامپیوتر به کامپیوتر ديگر منتقل شوند. اين عملكرد 

یر ياب ابزاری است که شبكه شامل تجزيه وتحلیل مسیر برای يافتن بهترين مسیر است. مس

های محلی را بهم متصل می کند يا به بیان بهتر بیش از دو شبكه را بهم متصل می کند. مسیر 

 ياب بر حسب عملكردش به دونوع زير تقسیم می شود:

مسیرياب ايستا : که در اين نوع ، جدول مسیر يابی توسط مدير شبكه که تعیین کننده  -الف 

 دستی مقدار دهی می شود. مسیر می باشد بطور

مسیر ياب پويا : که در اين نوع ، جدول مسیر يابی خودش را، خود تنظیم می کند وبطور  -ب 

 اتوماتیک جدول مسیريابی را روز آمد می کند.

 [:Gateways " ]14"دروازه ها  - 4

به پروتكل  دروازه ها در اليه کاربرد مدل ا اس ای عمل می کنند. کاربرد آن تبديل يک پروتكل

ديگر است. هر هنگام که در ساخت شبكه هدف استفاده از خدمات اينترنت است دروازه ها 

 مقوله های مطرح در شبكه سازی خواهند بود.

 :"[Bridge " ]15 "پل ها 

به يكديگر مورد استفاده قرار می گیرد.  "همگن  "يک پل برای اتصال سگمنت های يک شبكه 

 عمل می کند. "Data link "ده ها يک پل در اليه پیوند دا

پل ها فريم ها را بر اساس آدرس مقصدشان ارسال می کنند. آنها همچنین می توانند جريان 

 داده ها را کنترل نموده وخطاهايی را که در حین ارسال داده ها رخ می دهد.

 عملكرد اين پل عبارتست از تجزيه وتحلیل آدرس مقصد يک فريم ورودی واتخاذ تصمیم

مناسب برای ارسال آن به ايستگاه مربوطه . پل ها قادر به فیلتر کردن فريم ها می باشند. فیلتر 



کردن فريم برای حذف فريم های عمومی يا همگانی که غیر ضروری هستند مفید می باشد، پل 

ل ها قابل برنامه ريزی هستند ومی توان آنها را به گونه ای برنامه ريزی کرد که فريم های ارسا

 شده از طرف منابع خاصی را حذف کنند.

با تقسیم يک شبكه بزرگ به چندين سگمنت واستفاده از يک پل برای اتصال آنها به يكديگر ، 

توان عملیاتی شبكه افزايش خواهد يافت . اگر يک سگمنت شبكه از کار بیفتد ، ساير سگمنت 

ها موجب افزايش وسعت شبكه ها ی متصل به پل می توانند شبكه را فعال نگه دارند ، پل 

 محلی می شوند.

 [.:Switches " ]26 "سوئیچ ها

سوئیچ نوع ديگری از ابزارهايی است که برای اتصال چند شبكه محلی به يكديگر مورد استفاده 

قرار می گیرد که باعث افزايش توان عملیاتی شبكه می شود. سوئیچ وسیله ای است که دارای 

بسته ها را از يک درگاه می پذيرد، آدرس مقصد را بررسی می کند درگاه های متعدد است که 

که متعلق به ايستگاه میزبان با همان آدرس مقصد می  "وسپس بسته ها را به درگاه مورد نظر 

ارسال می کند. اغلب سوئیچ های شبكه محلی در اليه پیوند داده های مدل ا اس آی  "باشد

 عمل می کند.

 "Asymmetric "ونامتقارن  "Symmetric"ردشان به متقارن سوئیچ ها بر اساس کارب

 تقسیم می شوند.

در نوع متقارن ، عمل سوئیچینگ بین سگمنت هايی که دارای پهنای باند يكسان هستند انجام 

و.... سوئیچ خواهد شد. اما در نوع نامتقارن اين عملكرد  21mbpsبه  21mbpsمی دهد يعنی 

 اند متفاوت انجام می شود.بین سگمنت هايی با پهنای ب

 



 

 

  

 

 

 دو نوع سوئیچ وجود دارد که عبارتند از :

: اين نوع سه يا چهار بايت اول يک بسته را می خواند تا آدرس  Cut - throughسوئیچ  - 2

د آنرا بدست آورد ، آنگاه آن بسته را به سگمنت دارای آدرس مقصد مذکور ارسال می کند اين مقص

 در حالی است که قسمت باقی مانده بسته را از نظر خطايابی مورد بررسی قرار نمی دهد.

: اين نوع ابتدا کل بسته را ذخیره کرده سپس آن را  Store- and - forwardسوئیچ  - 1

، اگر بسته ای دارای خطا بود آن بسته را حذف می کند ، در غیر اينصورت آن  خطايابی می کند

بسته را به مقصد مربوطه ارسال خواهد کرد. اين نوع برای شبكه محلی بسیار مناسبتر از نوع اول 

است زيرا بسته های اطالعاتی خراب شده را پاکسازی می کند و بهمین دلیل اين سوئیچ باعث 

 صادف خواهد شد.کاهش بروز عمل ت

 

 فصل دوم :

 

 سيگنال و پهنای باند مفاهيم مربوط به ارسال

ترين فرکانسهايی که يک سیستم  ( به تفاوت بین باالترين و پايینBandwidthپهنای باند )

شود. به عبارت ديگر منظور از پهنای باند مقدار اطالعاتی است  تواند ارسال کند گفته می ارتباطی می

ر يک مدت زمان معین ارسال شود. برای وسايل ديجیتال، پهنای باند برحسب بیت در تواند د که می

شود. برای وسايل آنالوگ، پهنای باند، برحسب سیكل در ثانیه بیان  ثانیه و يا بايت در ثانیه بیان می

 شود. می

ارسال باند  های انتقالی وجود دارد که عبارتند از: روش دو روش برای ارسال اطالعات از طريق رسانه



 [27[.(Broadband( و روش ارسال باند پهن )Basebandپايه )

تواند در يک زمان يک  کند، فقط می ، کابلی که کامپیوترها را به هم وصل میLANدر يک شبكه 

گوئیم. به منظور عملی  می Basebandسیگنال را از خود عبور دهد، به اين شبكه يک شبكه 

ای که توسط هر سیستم انتقال  اده از آن برای همه کامپیوترها، دادهساختن اين روش و امكان استف

شود. در واقع در کابل يک شبكه  شكسته می Packetای به نام  يابد، به واحدهای جداگانه می

LAN توالی ،Packetهای مختلف را شاهد هستیم که به سوی  های تولید شده توسط سیستم

 دهد. در ادامه خواهد آمد، اين مفهوم را بهتر نشان می اند.شكلی که مقاصد گوناگونی در حرکت

 

 

  

 

 

 packet-switchingعملكرد يک شبكه 1-2

دهد، اين پیام به  برای مثال وقتی کامپیوتر شما يک پیام پست الكترونیكی را انتقال می

Packetشود و کامپیوتر هر  های متعددی شكسته میPacket دهد.  را جداگانه انتقال می

را  Packetکامپیوتر ديگری در شبكه که بخواهد به انتقال داده بپردازد نیز در يک زمان يک 

د، دهن هايی که بر روی هم يک انتقال خاص را تشكیل میPacketکند. وقتی تمام  ارسال می

رسند، کامپیوتر دريافت کننده آنها را به شكل پیام الكترونیكی اولیه بر روی  به مقصد خود می

 باشد. می Packet-Switchingهای  چیند. اين روش پايه و اساس شبكه هم می



قرار دارد. در روش اخیر، در يک زمان و  Broadband، روش Basebandدر مقابل روش 

که ما هر روز از  Broadbandشوند. از مثالهای شبكه  حمل میدر يک کابل، چندين سیگنال 

کنیم، شبكه تلويزيون است. در اين حالت فقط يک کابل به منزل کاربران کشیده  آن استفاده می

شود، اما همان يک کابل، سیگنالهای مربوط به کانالهای متعدد تلويزيون را بطور همزمان  می

استفاده  WANهای  ه طور روز افزونی در شبكهب Broadbandنمايد. از روش  حمل می

 شود. می

شود، در يک لحظه  در يک زمان از يک سیگنال پشتیبانی می LANهای  از آنجائیكه در شبكه

شود. در  گفته می half-duplexکنند. به اين ارتباط  ها تنها در يک جهت حرکت می داده

-fullدو جهت با هم ارتباط برقرار کننده توانند بطور همزمان در  هايی که می مقابل به سیستم

duplex های  باشد. شبكه شود. مثالی از اين نوع ارتباط شبكه تلفن می گفته میLAN  با

 عمل کنند. full-duplexداشتن تجهیزاتی خاص بصورت 

 

 

 کابل شبکه

ذکر اين نكته ها و پهنای باند مربوط به آنها، به بحث بپردازيم،  پیش از اينكه در مورد انواع کابل

ضروری است که نوع کابل انتخابی شما بطور مستقیم به توپولوژی شبكه تان وابسته است. در 

 اين قسمت سعی گرديده توپولوژی مناسب با هر نوع کابل ذکر شود.

کابل شبكه، رسانه ای است که از طريق آن، اطالعات از يک دستگاه موجود در شبكه به دستگاه 

استفاده می شوند.  LANد.انواع مختلفی از کابلها بطور معمول در شبكه های ديگر انتقال می ياب

در برخی موارد شبكه تنها از يک نوع کابل استفاده می کند، اما گاه انواعی از کابلها در شبكه به 

کار گرفته می شود. غیر از عامل توپولوژی، پروتكل و اندازه شبكه نیز در انتخاب کابل شبكه 

هی از ويژگیهای انواع مختلف کابلها و ارتباط آنها با ديگر جنبه های شبكه برای مؤثرند. آگا



 [13توسعه يک شبكه موفق ضروری است.]

 ها، در ايجاد شبكه مطرح هستند: امروزه سه گروه از کابل

 

 

 

 

زمانی بیشترين مصرف را در میان کابلهای موجود در شبكه داشت. چند  Coaxialکابلهای 

 [19دلیل اصلی برای استفاده زياد از اين نوع کابل وجود دارد:]

 قیمت ارزان آن. -2

 پذيری. سبكی و انعطاف -1

 ی نمايد.گر مقاومت م اين نوع کابل به نسبت زيادی در برابر سیگنالهای مداخله -8

پشتیبانی  UTPمسافت بیشتری را بین دستگاههای موجود در شبكه، نسبت به کابل  -4

 نمايد. می

 [81شود:] مشاهده می Coaxialدر شكل زير ساختار کابل 

 

 



 

 

(2 )Conducting Core  يا هسته مرکزی که معموالً از يک رشته سیم جامد مسی تشكیل

 گردد. می

(1 )Insulation  يا عايق که معموالً از جنسPVC .يا تفلون است 

(8 )Copper Wire Mesh آوری  شود و کار آن جمع های بافته شده تشكیل می که از سیم

 امواج الكترومغناطیسی است.

(4 )Jacket اغلب از پالستیک بوده و نگهدارنده خارجی سیم در برابر خطرات  که جنس آن

 فیزيكی است.

 [82شود:] به دو دسته تقسیم می Coaxialکابل 

2- Thin net6پذير و ارزان قیمت، قطر سیم در آن  : کابلی است بسیار سبک، انعطاف 

 متر است. 235 شود اينچ است. مقدار مسیری که توسط آن پشتیبانی می 15/1میلیمتر معادل 

1- Thick net ًبرابر  1: اين کابل قطری تقريباThin net  دارد. کابل مذکور، پوشش

محافظی را)عالوه بر محافظ خود( داراست که از جنس پالستیک بوده و بخار را از هسته مرکزی 

 سازد. دور می

-coaxial ،Bayonet( مورد استفاده در کابل connectorترين نوع اتصال دهنده ) رايج

Neill-Concelman (BNCمی ) ها برای باشد. انواع مختلفی از سازگار کنندهBNC ها وجود

 .Terminatorو Tconnector , Barrel connectorدارند شامل:

 [81را نشان می دهد:] BNC connectorتصوير زير يک 

 



 

 BNC connectorيک  1-8

 

 

شود. شكل زير نمونه استفاده  استفاده می coaxialدر شبكه هايی با توپولوژی اتوبوسی از کابل

 [88از اين نوع کابل در شبكه اتوبوسی است:]

 

 

 

  

 

 در شبكه اتوبوسی coaxialاستفاده از کابل  1-4

برای توضیح اينكه چه کابلی در ساخت شبكه  " 21Base5"بايد دانست که از عبارتهايی مانند 



و از نوع  coaxialگردد. عبارت مذکور بدان معناست که از کابل  بكار رفته استفاده می

Thicknet ده، عالوه بر آن روش انتقال در اين شبكه، روش استفاده شBaseband  است و

يعنی اينكه  "21Base2"باشد. همچنین  می mbpsمگابیت در ثانیه )) 21نیز سرعت انتقال 

مگابیت در  21و سرعت انتقال  Basebandاستفاده شده، روش انتقال  Thinnetاز کابل 

 ثانیه است.

گردد. قیمت آن ارزان  استفاده می Twisted Pairابلهای در طراحی جديد شبكه معموالً از ک

توان به کابل تلفن اشاره کرد. اين نوع کابل که از چهار جفت سیم  های آن می بوده و از نمونه

 [84شود:] گردد، خود به دو دسته تقسیم می بهم تابیده تشكیل می

2-(Unshielded Twisted Pair)UTPآسانی دارد و  : کابل ارزان قیمتی است که نصب

تر و  وزن سیم بسیار مناسبی است، همچنین نسبت به نوع دوم کم LANهای  برای شبكه

مگابیت در  211مگابیت در ثانیه تا  4پذيرتر است. مقدار سرعت ديتای عبوری از آن  انعطاف

ال فوت را بدون افت سیگن 813متر يا  211تواند تا مسافت حدوداً  باشد. اين کابل می ثانیه می

 Electrical Magnaticانتقال دهد. کابل مذکور نسبت به تداخل امواج الكترومغناطیس )

Interference حساسیت بسیار بااليی دارد و در نتیجه در مكانهای دارای امواج )

 الكترومغناطیس، امكان استفاده از آن وجود ندارد.

شود، اما در  استفاده می RJ11در سیم تلفن که خود نوعی از اين کابل است از اتصال دهنده 

رود که دارای هشت مكان برای هشت  بكار می RJ45ای با شماره  کابل شبكه اتصال دهنده

شود.)برگرفته از پانويس  ديده می connector RJ45رشته سیم است. در شكل زير يک 

 قبلی(

 



 

 

1-5 .connector RJ45 

 

 

هم اضافه شده  CAT7و  CAT6دارای پنج طبقه مختلف است )که البته امروزه  UTPکابل 

 است(:

- CAT1  يا نوع اول کابلUTP رود، اما  برای انتقال صدا بكار میCAT2 تاCAT5  برای

گیرند و سرعت انتقال ديتا در آنها به  تفاده قرار میهای کامپیوتری مورد اس انتقال ديتا در شبكه

مگابیت 211مگابیت در ثانیه و 26  مگابیت در ثانیه،21مگابیت در ثانیه،  4ترتیب عبارتست از: 

 در ثانیه.

 [85شود.] توصیه میCAT3های کوچک و خانگی استفاده از کابل  برای شبكه

 

 

 

 UTPکابل  1-6



 

 

1- (Shielded Twisted Pair)STP های انتقال ديتا مانند  : در اين کابل سیمUTP 

در اين است که  UTPهشت سیم و يا چهار جفت دوتايی هستند. بايد دانست که تفاوت آن با 

کند. از لحاظ  شده که از اثرگذاری امواج بر روی ديتا جلوگیری می ای به دور آن پیچیده پوسته

تر است. مقدار مسافتی که کابل مذکور  گرانتر و از فیبر نوری ارزان UTPاين کابل از   قیمت،

 فوت است. 2641متر معادل  511بدون افت سیگنال طی می کند برابر با 

شود. گفته شد که در  دو نوع اخیر استفاده می ای از هايی با توپولوژی اتوبوسی و حلقه در شبكه

رود که از دو جفت آن يكی برای فرستادن  جفت سیم بهم تابیده بكار می 4اين نوع کابل، 

 کنند. اطالعات و ديگری برای دريافت اطالعات عمل می

 خورد: ( دو نوع کابل به چشم میFast Ethernet) 2هايی با نام اترنت سريع در شبكه

- 211Base TXای که در آن از کابل  : يعنی شبكهUTP  نوعCat5  استفاده شده و عمالً دو

 211مانند(، سرعت در آن  جفت سیم در انتقال ديتا دخالت دارند )دو جفت ديگر بیكار می

 است. Basebandمگابیت در ثانیه و روش انتقال 

- 211Base T4 تنها تفاوت آن با نوع باال اين است که هر چهار جفت سیم در آن بكار گرفته :

 شوند. می

کند. به جای  عمل می Twisted Pairو  Coaxialکابل فیبر نوری کامالً متفاوت از نوع 

اينكه سیگنال الكتريكی در داخل سیم انتقال يابد، پالسهايی از نور در میان پالستیک يا شیشه 

کند و نیز تأثیر افت  يابد. اين کابل در برابر امواج الكترومغناطیس کامالً مقاومت می انتقال می

توان ديد. برخی از انواع کابل فیبر  سیگنال بر اثر انتقال در مسافت زياد را بسیار کم در آن می

عات کیلومتر انتقال داده انجام دهند. همچنین امكان به تله انداختن اطال 211توانند تا  نوری می

 [86گیرد:] در کابل فیبر نوری بسیار کم است. کابل مذکور دو نوع را در بر می



2- Single Modeنشان  3.8/215يابد و بصورت  : که دراين کابل ديتا با کمک لیزر انتقال می

میكرون مجموع قطر فیبر نوری و  215میكرون قطر فیبر نوری و  3.8شود که در آن  داده می

های  پذيری کم و قیمت بااليی دارد برای شبكه د. اين نوع که خاصیت انعطافباش محافظ آن می

 گردد. تلويزيونی و تلفنی استفاده می

1- Multi Mode61.5/215يابد و بصورت  : که در آن ديتا بصورت پالس نوری انتقال می 

فیبر میكرون مجموع قطر  215میكرون قطر فیبر نوری و  61.5شود که در آن  نشان داده می

طی  Single Modeباشد. اين نوع مسافت کوتاهتری را نسبت به  نوری و محافظ آن می

های  تر است و در شبكه پذيری بیشتری دارد. قیمت آن نیز ارزان کند و قابلیت انعطاف می

و  Coaxialشود. بطورکلی کابل فیبر نوری نسبت به دو نوع  کامپیوتری استفاده می

Twisted pair های  يی دارد و نیز نصب آن نیاز به افراد ماهری دارد. شبكهقیمت باال

211Base FXشود، سرعت انتقال در  هايی هستند که در آنها از فیبر نوری استفاده می ، شبكه

باشد. امروز، با پیشرفت  می Basebandمگابیت در ثانیه بوده و روش انتقال  211آنها 

مگابیت در ثانیه دست يافت. در  2111به سرعت توان  های فیبر نوری می تكنولوژی در شبكه

 [87شود.] شكل صفحه بعد يک کابل فیبر نوری مشاهده می
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 [83جود دارد:]هايی در مورد نصب کابل شبكه و بطور کلی توصیه

 همیشه بیشتر از مقدار مورد نیاز کابل تهیه کنید. -

کنید، آزمايش نمايید. ممكن است بخشهايی در شبكه  هر بخشی از شبكه را که نصب می -

 وجود داشته باشند که خارج ساختن آنها پس از مدتی دشوار باشد.

 هايی بپوشانید. کننده یله حفاظتکشی نمايید، کابلها را بوس اگر الزم است بر روی زمین کابل -

 گذاری کنید. دو سر کابل را نشانه -

 

 

 (Network Interface Adapterکارت شبکه )

: سوکتی در expansion slot، وقتی که در شیار گسترش کامپیوتر)  NICکارت شبكه يا 

نتقال يک کامپیوتر که برای نگهداری بوردهای گسترش و اتصال آنها به باس سیستم )مسیر ا

های  شود. شیارهای گسترش روشی برای افزايش يا بهبود ويژگیها و قابلیت ها( طراحی می داده

 کامپیوتر هستند(

ای که کامپیوتر جزئی از آن است، اتصال  ای است که بین کامپیوتر و شبكه گیرد، وسیله قرار می

ه باشد که به باس بايست يک کارت شبكه داشت نمايد. هر کامپیوتر در شبكه می برقرار می

يابد و برای رسانه شبكه )کابل  ( اتصال میSystem's Expansion Busگسترش سیستم)

کند. در برخی کامپیوترها، کارت شبكه با مادربورد يكی  شبكه( به عنوان يک واسطه عمل می

( را به خود Expansion Cardشده است، اما در بیشتر مواقع شكل يک کارت گسترش )

: مجموعه Industry Standard Architectureسیستم ) ISAيا به  گیرد که می

دهد قطعات بصورت کارت به شیارهای گسترش  ها که امكان می مشخصاتی برای طراحی باس

 PCIام و سازگار با آنها افزوده شوند(، و يا به  بی استاندارد کامپیوترهای شخصی آی



(Peripheral Component Interconnectشخصاتی که توسط شرکت : مجموعه م

کارت  21کند که امكان نصب حداکثر  اينتل ارائه شده و سیستم باس محلی را تعريف می

 [89گردد.] کند( متصل می را فراهم می PCIگسترش سازگار با 

( آن، مسئول اکثر کارکردهای اليه device driverافزار راه اندازی ) کارت شبكه به همراه نرم

data-link های شبكه، بسته به نوع کابلی که پشتیبانی  باشد. کارت یزيكی میو اليه ف

طلبند. )کابل شبكه از طريق يک  ( خاصی را میConnectorsهای ) کنند، اتصال دهنده می

های شبكه بیش از يک نوع اتصال  شود( برخی کارت اتصال دهنده به کارت شبكه وصل می

آنها را به انواع مختلفی از کابلهای شبكه اتصال سازد که  دهنده دارند که اين شما را قادر می

 دهید.

 

 

 عملکردهای اساسی کارت شبکه

ها در شبكه حیاتی هستند،  کارت شبكه عملكردهای گوناگونی را که برای دريافت و ارسال داده

 [41دهد که برخی از آنها عبارتند از:] انجام می

2- Data encapsulationانداز( آن، مسئول ايجاد فريم در  : کارت شبكه و درايور )راه

 سازی آن برای انتقال هستند. اطراف داده تولید شده توسط الية شبكه و آماده

1- Signal encoding and decoding در واقع کارت شبكه طرح کدگذاری اليه :

( تولید شده توسط اليه شبكه را به binaryهای دودويی ) کند و داده فیزيكی را پیاده می

های  نمايد. همچنین سیگنال های الكتريكی قابل انتقال بر روی کابل شبكه تبديل می لسیگنا

 سازد. های دودويی تبديل می های باالتر به داده دريافتی از روی کابل را برای استفاده اليه

8- Data transmission and reception کارکرد اساسی کارت شبكه، تولید و انتقال :

ها به کابل  های ورودی است. طبیعت سیگنال در شبكه و دريافت سیگنال های متناسب سیگنال



های  فرضی، هر کامپیوتر هم بسته LANبستگی دارد. در يک  datalinkشبكه و پروتكل اليه 

را بررسی  datalinkکند و کارت شبكه آدرس مقصد اليه  عبوری در شبكه را دريافت می

تر مذکور فرستاده شده يا خیر. در صورت مثبت بودن کند تا ببیند آيا بسته برای کامپیو می

دهد، در  پاسخ، کارت شبكه بسته را برای انجام پردازش توسط اليه بعدی از کامپیوتر عبور می

 افكند. غیر اينصورت بسته را به دور می

 (Portable Computer Network Adaptersکارت شبكه قابل نقل و انتقال )

ر شبكه شما يک کامپیوتر کیفی و قابل حمل وجود داشته باشد. گستره بسیار احتمال دارد که د

های مناسب اين کامپیوترها قابل دستیابی است. نوعی از کارت شبكه که  وسیعی از کارت شبكه

 PCيا همان  PCMCIA[42شود عبارتست از: کارت ] در کامپیوترهای کیفی استفاده می

Card. 

يک جفت شیار موجود در کناره کامپیوتر کیفی جای [ و يا در 41در يک شیار] PCکارت 

شود.  متصل می PCبه کارت  "dongle"گیرد. کابل شبكه با استفاده از ابزاری به نام  می

توان در حالیكه کامپیوتر  هستند، و نیز می "Plug-and-Play"جز ابزارهای  PCکارتهای 

 restartپس از نصب آنها نیازی به  روشن و در حال فعالیت است، آنها را نصب يا خارج نمود و

 کردن کامپیوتر نیست.

 

 

 نصب کارت شبکه

های همراه کارت شبكه خود پیروی کنید.  شود که از دستورالعمل برای نصب کارت شبكه، توصیه می

ها را با خود داشته باشد. اگر قصد  ای را خريداری نمائید که اين دستورالعمل سعی کنید کارت شبكه

ايد و يا دوستتان آن را به  ارتی استفاده کنید که آن را از کامپیوتر ديگری بیرون کشیدهداريد از ک

شما داده است، ابتدا در دو روی آن کارت شبكه نام سازنده و شماره محصول را بررسی کنید. 

به سايت سازنده در وب   آسان است. در درجه دوم، -درصورت وجود  -حداقل يافتن نام سازنده 

آن کارت شبكه جستجو کنید. سعی کنید شماره محصول،   نموده و اطالعات فنی دربارة مراجعه

کارت شبكه وجود   ها را تطبیق دهید. راهی ديگر نیز برای شناختن سازندة مدل و شماره سريال



دارد. بر روی کارت شبكه يک کد شش رقمی است که از حروف و عدد تشكیل يافته است )مثل 

OOAOC9).]43] 

( معروف است. در صورت Organizationally Unique Identifier) OUIره مذکور به شما

توسط  OUIشما قادر هستید سازنده کارت و نیز درايور مناسب را بیابید. شماره  OUIوجود 

IEEE (Institute for Electrical and Electronical Engineers تخصیص داده )

توان به جستجوی نام سازندگان پرداخت.  آن میهای  شود و از طريق پايگاه داده می

(www.ieee.orgشما می )  بايست به منظور کارکرد صحیح کارت شبكه در کامپیوترتان، يک

ای را از يک تولید کننده معروف در دست داريد،  [ برای آن داشته باشید. اگر کارت شبكه44درايور]

ايلهای خود داشته باشد. اما در غیر اينصورت يا اين شانس وجود دارد که ويندوز درايور آن را در ف

مربوط به کارت شبكه را  CD-ROMبايد به دريافت درايور از اينترنت اقدام کنید و يا ديسكت و يا 

 در اختیار داشته باشید.

کنند.  بینی می افزاری را پیش يک نصب نرم  خود، CD-ROMهای شبكه در ديسكت يا  برخی کارت

را پیش از رفتن به مراحل بعدی کامل کنید. بهترين راه برای پاسخگويی به  سعی کنید اين نصب

سؤاالتی که در حین مراحل نصب ممكن است برايتان پیش بیايد، مراجعه به وب سايت سازنده 

 [45است.]

 [46فرايند نصب کارت شبكه شامل مراحل زير است:]

 جايدهی فیزيكی کارت در کامپیوتر. -

 افزاری مناسب. ( کارت برای استفاده از منابع سختConfiguringپیكربندی ) -

 ( کارت.device driverاندازی ) افزاری راه نصب نرم -

کشی که بطور فیزيكی کامپیوترهای  بايست مسیر کابل اندازی شبكه ابتدا می در مراحل نصب و راه

ی مسیر کند مشخص شود. يک روش آسان ولی مؤثر در طراح شما را به يكديگر متصل می

ها، اين است که با در دست داشتن يک دفترچه يادداشت و يک مداد، از يک مكان  جايگیری کابل

دلخواه برای کامپیوتر به سمت مكان ديگر حرکت کنید و بدين شكل يک طرح کلی را از کف خانه 

 بايست فكری برايش کرد رويد هرگونه مانعی را که می خود بدست آوريد؛ همینطور که پیش می

 ها و غیره. درخت ها، لوازم خانه، يادداشت کنید مثل ديوارها، لوله

ها  های ديوار انجام دهید، خوب است کابل کشی را بر روی زمین و به موازات لبه اگر قصد داريد کابل

های پالستیكی به ديوار محكم کنید. در هنگام نصب کابل در  را با استفاده از يک سری نگهدارنده

های برق، دقت الزم را به  های خالء مرکزی و يا سیستم ی گرمايی يا تهويه، سیستماطراف مجراها

 عمل آوريد.

گیری مسیر واقعی آنها بر روی زمین بپردازيد. فراموش نكنید  ها، به اندازه پس از طراحی مسیر کابل

پیوتر را تا که اگر قرار است يک کامپیوتر بر روی میز قرار گیرد الزم است که فاصله پشت کیس کام

ها و زوايای ديوارها را بیفزايید. پس از پايان اين مرحله  گوشه  بگیريد. همچنین اندازه  زمین اندازه

های قبلی خود را بررسی و اصالح نمائید. آنگاه  ها بپردازيد و اندازه گیری مسیر کابل به اندازه  مجدداً



ل کابل مورد نیاز، با هم جمع کنید. های بدست آمده را برای بدست آوردن کل طو اندازه  همة

کابل مورد نیاز بیفزايید، اين طول اضافی بابت موانعی است   ای حدود ده فوت را به کل اندازه اندازه

 [47ها.] ها و يا پله گیری نیستند مثل زوايا و گوشه که به آسانی قابل اندازه

 نیاز داريد. RJ-45ی ها به همراه اتصال دهنده Cat5برای ادامه کار شما به کابل 

به منظور جايدهی فیزيكی کارت شبكه در کامپیوتر، ابتدا کامپیوتر را خاموش کنید. سپس کیس 

 ISA( آزاد بگرديد. در بازار هر دو نوع کارت شبكه slotکامپیوتر را باز نمائید و به دنبال يک شیار )

که کامپیوترتان چه نوع شیاری را  وجود دارند و شما قبل از انتخاب کارت بايد بررسی کنید PCIو 

های معمولی شبكه کافی هستند اما امروزه اين نوع  برای استفاده ISAهای  باشد. کارت دارا می

های پر سرعت  اند. در صورتیكه بخواهید کامپیوتر خود را به شبكه جايگزين شده PCIها با  باس

(211-Mbps وصل کنید، باس )PCI رج ساختن پوشش شیار، کارت را را ترجیح دهید. پس از خا

 درون شیار جای دهید و آن را محكم کنید.

افزاری خاص صورت  پیكربندی کارت شبكه به منظور استفاده آن از منابع سخت  در مرحله دوم،

 [43افزاری عبارتند از:] گیرد. مثالهايی از اين منابع سخت می

- Interrupt requests (IRQSيعنی خطوط سخت :) که وسايل جانبی از آنها برای  افزاری

 کنند. ها به پردازشگر و درخواست توجه آن، استفاده می فرستادن سیگنال

- Input/Output (I/O) port addressesها در حافظه برای استفاده وسايل  : اين مكان

 شوند. خاص و به منظور تبادل اطالعات با ديگر بخشهای کامپیوتر، تخصیص داده می

- Memory addresses اين مكانها از حافظه توسط وسايل خاص و به منظور نصب :BIOS  با

 شوند. هدف خاصی استفاده می

- Direct memory access (DMA) channels يعنی مسیرهای سیستمی که وسايل از :

 کنند. آنها برای تبادل اطالعات با حافظه سیستم استفاده می

کنند، اما هر کارت شبكه به يک  استفاده نمی DMAفظه يا های شبكه معموالً از آدرسهای حا کارت

IRQ  و نیز آدرسI/O  پورت برای برقراری ارتباط با کامپیوتر نیاز دارد. وقتی شما کامپیوتر و

)يعنی توانايی يک  "Plug and Play"ای را داشته باشید که هر دو از استاندارد  کارت شبكه

شود( پشتیبانی کنند،  ای که به آن افزوده می ار وسیلهسیستم کامپیوتری برای پیكربندی خودک

گیرد. کامپیوتر کارت شبكه را تشخیص  فرايند پیكربندی )مرحله دوم( به طور خودکار انجام می

يابی کرده و به پیكربندی کارت شبكه برای  کند، همچنین منابع آزاد را مكان آن را شناسايی می داده،

به معنی آنست که شما بايد  "Plug and Play"د. عدم وجود مكان کن استفاده از آنها اقدام می

پیكربندی نمائید و سپس اين تنظیمات را  I/Oخاص و پورت  IRQکارت شبكه را برای استفاده از 

های قديمی  شبكه  با تنظیمات درايور کارت شبكه تطبیق دهید. البته اين حالت بیشتر در کارت

افزاری در  به بعد، ابزارهايی به منظور تشخیص برخوردهای سخت 95ندوز افتد. تقريباً از وي اتفاق می

افزاری همه اجزاء را در  تنظیمات سخت "Device Manager"اختیار کاربران قرار گرفته است. 

ای که به تازگی نصب شده، يک برخورد  کند، و هنگامیكه در مورد کارت شبكه کامپیوتر فهرست می



 Device"توانید از  سازد. شما می اين ابزار شما را آگاه می آيد، افزاری پیش می سخت

Manager" ای برخورد دارد و چه منبعی احتیاج به  برای تشخیص اينكه کارت شبكه با چه وسیله

 تنظیم دارد، استفاده نمائید.

( بخشی device driverاندازی ) افزار راه های کارت شبكه است. نرم مرحله سوم شامل نصب درايو

سازد با کارت شبكه ارتباط برقرار کرده و کارکردهای  ز کارت شبكه است که کامپیوتر را قادر میا

های عامل  های شبكه برای پشتیبانی از سیستم مورد نیاز را اجرا کند. در حقیقت تمامی کارت

افزار  ين نرمشوند، اما در بسیاری از موارد، شما حتی به ا اندازی عرضه می افزار راه با يک نرم  مطرح،

ای از درايوها را برای مدلهای  های عاملی مثل ويندوز، مجموعه احتیاج پیدا نخواهید کرد زيرا سیستم

، عالوه بر "Plug and Play"گردند. با وجود امكان  کارت شبكه پراستفاده و رايج شامل می

توانید  ود. شما میش افزاری کارت شبكه، درايور مناسب نیز نصب می تنظیم پیكربندی منابع سخت

جديدترين درايورهای مربوط به کارت شبكه را از سايت سازندة آن بدست آوريد. البته نصب درايور 

 کند. جديد تنها در صورت بروز مشكل ضرورت پیدا می

 

 

 [49]تنظيمات مربوط به ویندوز برای ایجاد شبکه

د تا کامپیوتر شما بتواند حال وقت آن است که در سیستم عامل خود تنظیماتی را انجام دهی

 جستجو برای کامپیوترهای ديگر و گفتگو با آنها را آغاز کند.

شود که  نحوه پیكربندی تنظیمات مربوط به ويندوز در کامپیوتر شما، توسط اين مسأله تعیین می

وجود دارد يا خیر. در ادامه بر حسب اين مسأله  Internet sharingآيا در شبكه شما 

 شود: های الزم آورده می دستورالعمل

Non-Internet Sharing Windows Settings 
 در مورد هر کامپیوتر مراحل زير را طی کنید:

 راست کلیک کنید. desktopبر روی  Network Neighborhood. بر روی آيكن 2

1 .Properties .را انتخاب کنید 

 را انتخاب کنید. Share level accessکلیک کرده و  Access Control tab. بر روی 8

4 .Identification tab .را انتخاب کنید 

 توانید نامی را برای کامپیوتر خود انتخاب کنید. در اينجا می

5 .Configuration tab  را انتخاب کنید. ازPrimary Network Logon ،Client for 

Microsoft Networks .را انتخاب کنید 

در هر کامپیوتر  O.X. X.291.263ر اختصاص دهید، مثالً را به کامپیوت IP. سپس يک آدرس 6

را،  Subnet maskباشد. در اين قسمت عدد  می 154تا  2منحصر به فرد است و عددی بین 

 بنويسید. 155.155.155.1

Internet Sharing Windows Setting 



 در مورد هر کامپیوتر مراحل زير را اجرا کنید:

دو بار کلیک کنید. بر روی  Add/Remove Programآيكن ، بر روی Control Panelدر  -

Windows setup tab .کلیک کنید 

 را انتخاب کنید. Internet toolsپس از گذشت چند لحظه از لیست اجزاء،  -

 را انتخاب کنید. Internet Connection Sharingسپس  -

 Internet Connection Sharingمربوط به ويندوز مورد نیاز است. آنگاه  CDدر اينجا  -

Wizard گردد که پس از پايان آن، کامپیوتر را  اجرا میRestart .نمايید 

کنید، در مورد کامپیوترهای  ايجاد می Wizardتوانید از فالپی ديسكی که در طی مراحل  می -

در هر يک از آنها و پس از گذاشتن فالپی در کامپیوتر  Runديگر شبكه استفاده کنید )در منوی 

 را فشار دهید( Enterو سپس  a:\icsclset.exeاينگونه تايپ کنید: 

به اينترنت  Proxy Serverالزم به ذکر است در صورتیكه بخواهید شبكه خود را از طريق يک 

بايست آن را خريداری کرده و تنظیمات مربوطه را انجام دهید. فراهم کننده  متصل کنید می

شما را آگاه  static IPو يا  dynamic IPمورد استفاده از  ( شما بايد درISPخدمات اينترنت )

 به شما کمک کند. IPبايد در اختصاص  static IP ،ISPسازد. در صورت استفاده از 

 

 فصل سوم :

 

 WirelessNetworking شبکه های بی سيم

 

 مفاهيم و تعاریف

 

عنوان وسیله انتقال داده  آيد، اغلب کابل شبكه به رسانی سخن به میان می وقتی از شبكه اطالع

سیم در دنیا  شود. در حالیكه چندين سال است که استفاده از شبكه سازی بی در نظر گرفته می

سیم با سرعت انتقال پايین و خدمات غیرقابل  بی LANآغازگرديده است. تا همین اواخر يک 

بل قبولی را با سیم خدمات قا بی LANهای  اعتماد و مترادف بود، اما هم اکنون تكنولوژی

 کنند. باشد، فراهم می سرعتی که حداقل برای کاربران معمولی شبكه کابلی پذيرفته شده می

WLAN يا( هاLANبرای  های بی )سیم( از امواج الكترومغناطیسی )راديويی يا مادون قرمز

وان يک کنند. امواج راديويی اغلب به عن انتقال اطالعات از يک نقطه به نقطه ديگر استفاده می



گردند، چرا که اين امواج وظیفه انتقال انرژی الكترومغناطیسی از  حامل راديويی تلقی می

[. داده هنگام ارسال برروی موج حامل 51فرستنده را به گیرنده دورتر از خود بعهده دارند]

گردد. به اين عمل  شود و در گیرنده نیز به راحتی از موج حامل تفكیک می راديويی سوار می

شود. هنگامیكه داده با موج راديويی حامل مدوله  دوالسیون اطالعات به موج حامل گفته میم

های مختلفی عالوه بر فرکانس اصلی موج حامل  شود، سیگنال راديويی دارای فرکانس می

شود. در گیرنده  گردد. به عبارت ديگر فرکانس اطالعات داده به فرکانس موج حامل اضافه می می

گردد و ساير  ی استخراج اطالعات، گیرنده روی فرکانس خاصی تنظیم میراديويی برا

 شوند. های اضافی فیلتر می فرکانس

 

 

 

 [WLAN]51تصوير يک  1-3

 

Access Point(AP )ه و گیرنده مرکزی، ، يک دستگاه فرستندWLANدر يک ساختار 

گردد.  با استفاده از کابل شبكه استاندارد به شبكه محلی سیمی متصل می APشود.  خوانده می

وظیفه دريافت، ذخیره و ارسال داده را بین شبكه محلی سیمی و  APگیرنده   در حالت ساده،

WLAN  .بعهده داردAP د در محل مرتفع و يا هر مكانی توان با آنتنی که به آن متصل است، می

 کند، نصب شود. که امكان ارتباط بهتر را فراهم می

( به سیستم Wireless Adapterسیم ) تواند از طريق يک کارت شبكه بی هر کاربر می

WLAN های شخصی و کیفی ساخته  ها به صورت استاندارد برای رايانه متصل شود. اين کارت

واسطی بین سیستم عامل شبكه کاربر و امواج دريافتی از  به عنوان WLANشوند. کارت  می



کند. سیستم عامل شبكه عمالً درگیر چگونگی ارتباط ايجاد شده نخواهد  آنتن عمل می

 [51بود.]

باشد. گروهی که بر روی  می WLAN ،IEEE802.11های  امروزه استاندارد غالب در شبكه

سیم با  سازی بی  توسعه استاندارد جهانی شبكه با هدف 2991کند در سال  اين استاندارد کار می

 IEEE802.11aمگابیت در ثانیه شكل گرفت. استاندارد مذکور با نام  1تا  2سرعت انتقال 

و  5/5که جديدتر است، سرعت انتقال را تا  IEEE802.11bشود. استاندارد  شناخته می

 [58افزايد.] مگابیت در ثانیه می22

WLANکنند: مايت میها از دو توپولوژی ح 

- ad hoc topology 

- infrastructure topology 

 سیم مجهز هستند و مستقیماً با يكديگر به شكل کامپیوترها به شبكه بی ad hocدر توپولوژی 

Peer- to- peer نمايند. ارتباط برقرار می 

ه برای پشتیبانی کامپیوترها برای ارتباط بايد در محدوده يكديگر قرار داشته باشند. اين نوع شبك

 شود. از تعداد محدودی از کامپیوترها، مثالً در محیط خانه يا دفاتر کوچک طراحی می

 "ad hoc peer-to-peer networking"به نام  ad hocامروزه نوعی از توپولوژی "

ای پويا از  نیز معروف است، شبكه "Mesh "مطرح است. اين نوع شبكه که به شبكه 

است که به هیچ نوع زيرساخت موجود يا کنترل مرکزی وابسته نیست. در سیم  دستگاههای بی

کنند که کاربران از طريق  اين شرايط، دستگاههای شبكه همچنین به مانند گرههايی عمل می

ها را انتقال دهند، به اين معنی که دستگاه هر کاربر بعنوان مسیرياب و  توانند داده آنها می

-Point-toيافته شبكه  کند. اين شبكه نوع تكامل می( عمل Repeaterتكرارکننده)

multipoint بايست برای استفاده از شبكه دسترسی مستقیم  است که در آن همه کاربران می

 توانند بوسیله کاربران می Meshبه نقطه دستیابی مرکزی داشته باشند. در معماری 



Multi-Hoppingوند، بدون اينكه به ايجاد ، از طريق گرههای ديگر به نقطه مرکزی وصل ش

 هیچگونه

در صورتیكه کاربران بتوانند يک پیوند  Meshنیاز باشد.بعالوه در شبكه  RFپیوند مستقیم 

( نیست و کاربران Access Pointفرکانس راديويی برقرار کنند، نیازی به نقطه دسترسی)

های الكترونیكی و صوت و  توانند بدون وجود يک نقطه کنترل مرکزی با يكديگر، فايلها، نامه می

تصوير را به اشتراک بگذارند. اين ارتباط دو نفره، به آسانی برای دربرگرفتن کاربران بیشتر قابل 

 [54]"گسترش است.

های کابلی  پذيری شبكه اصوالً برای گسترش و افزايش انعطاف infrastructureتوپولوژی 

سیم را با استفاده  های مجهز به تكنولوژی بیرود. بدين شكل که اتصال کامپیوتر معمولی بكار می

کامپیوتری است که کارت  APسازد. در برخی موارد، يک  به آن امكان می Access Pointاز 

دارا  -کند  کابلی متصل می LANکه آن را به يک  -سیم را کنار کارت شبكه معمولی  شبكه بی

ان واسطه با شبكه کابلی ارتباط برقرار به عنو APسیم با استفاده از  باشد. کامپیوترهای بی می

های  کند، زيرا سیگنال عمل می Translation Bridgeاساساً بعنوان يک  APکنند.  می

های ارتباطی  کند. مانند تمام تكنولوژی های شبكه کابلی تبديل می سیم را به سیگنال شبكه بی

تگاههای سیار بسیار تأثیر گذار توانند بر روی عملكرد ايس شرايط مسافتی و محیطی می  سیم، بی

کامپیوتر را پشتیبانی کند، بسته به اينكه میزان استفاده آنها  11تا  21تواند  می APباشند. يک 

 211چقدر است. اين پشتیبانی تا زمانی ادامه دارد که آن کامپیوترها در شعاع تقريبی  LANاز 

كی مداخله کننده اين عملكرد را به طرز قرار داشته باشند. موانع فیزي APفوت نسبت به  111تا 

 دهند. چشمگیری کاهش می

 



Error!

 

 

Cell 

 AP((AccessPointبا يکWLAN.شبكه1-9

  

 

 

متصل شده است. در  LANاز طريق يک کابل به شبكه  Access Pointدر شكل فوق يک 

( از طريق هوا و ارسال Clientsها ) دريافت اطالعات از سرويس گیرنده APاينجا وظیفه يک 

به عنوان يک پل ارتباطی بین شبكه  APمی باشد.  hubآن اطالعات از طريق يک پورت به 

WLAN  و شبكهLAN کند. عمل می 

شود. هر  ( نامیده میCellل )گیرد سلو تحت پوشش قرار می APای که توسط يک  ناحیه

ايجاد هماهنگی بین  APدسترسی پیدا کند. وظیفه يک  APتواند به  می Cellايستگاه در داخل 

 [55باشد.] می LANو يک شبكه  WLAN( شبكه Clientsسرويس گیرندگان )

توان از  سیم و تحت پوشش قرار دادن سرويس گیرندگان بیشتر، می به منظور گسترش بخش بی

APو يا اينكه يک ٍ  ی متعدد در مناطق مختلف استفاده کرد،هاExtension point  را بكار

سیم است که به عنوان  های بی ، يک تقويت کننده سیگنالExtension pointگرفت. 



دو  IEEE 802.11کند. استاندارد  عمل می APسیم و  ايستگاهی بین سرويس گیرندگان بی

گیرد. اگر شبكه از چند  ( در نظر میBasic Service Set) BSSسلول را به عنوان يک 

Access Point  ،استفاده کندAP ها با يک ستون فقرات بنامDS (Distribution 

Systemيابند.  ( به هم اتصال میDS سیم  توان آن را بی معموالً يک شبكه کابلی است، اما می

 [56هم در نظر گرفت.]

 [57کند:] ال در اليه فیزيكی پشتیبانی میاز سه نوع سیگن IEEE 802.11استاندارد 

- (DSSS) Direct Sequence Spread Spectrum يک روش انتقال راديويی است :

شوند. در نتیجه هر بیت  های خروجی با استفاده از يک کد ديجیتال مدوله می که در آن سیگنال

تر پراکنده شود. استفاده  تواند در فرکانس وسیع شود و سیگنال می از ديتا به چند بیت تبديل می

شود  ( باعث میComplimentary Code Keying) CCKبه همراه روش  DSSSاز 

مگابیت در ثانیه انتقال دست يابند. در جائیكه  22به سرعت IEEE 802.11bهای  سیستم

فرکانس در  نويزنپذيری يا وجود دستگاههای کاری هم  شرايط به نحوی است که امكان تداخل،

توان از  شود. در اين شیوه می استفاده می DSSSوجود نباشد يا بسیار کم باشد از شیوه منطقه م

يا بیشتر( بهره جست و لذا به  21MHZتمامی عرض باند موجود در طیف گسترده شده )مثالً 

های شلوغ به لحاظ  مگابیت در ثانیه يا باالتر دست يافت. اما در محیط 21ای با سرعت  شبكه

های  های شهری بزرگ، بكار بردن اين تكنولوژی علیرغم وجود کدينگ مثالً محیط ترافیک امواج

 ها و يا اشكاالت احتمالی نخواهد بود. های فرکانسی، خالی از بروز تداخل بندی پیشرفته و تقسیم

- (FHSS) Frequency Hopping Spread Spectrum يک روش انتقال راديويی :

بر طبق يک الگوريتم  -مداوم تغییرات سريعی را در فرکانس که در آن انتقال دهنده به طور 

های دريافتی، دقیقاً همان تغییرات  دهد. دريافت کننده برای خواندن سیگنال انجام می -موجود 

 IEEEاستفاده کرد اما سیستم  FHSSتوان از  می IEEE 802.11aدهد. در  را انجام می

802.11b کند. از اين روش حمايت نمی 



- Infraredدر ارتباطات :infrared  دقیقا زير طیف نور  -)مادون قرمز( از فرکانسهای باال

توانند از اشیاء و ديوارها عبور کنند. اين امر  شود. در اين روش سیگنالها نمی استفاده می -مرئی

 بكارگیری

ت کننده سازد. در فناوری مادون قرمز ارسال کننده و درياف تكنولوژی مادون قرمز را محدود می

بايد يكديگر را ببینند)در خط ديد يكديگر باشند( همانند يک کنترل کننده راه دور دستگاه 

تلويزيون. بطور کلی در ارتباطات داخل ساختمان که فاصله ايستگاهها کم باشد از اين روش 

راديويی های انتقال هستند، از امواج  شود. در اينجا بجای سیم يا فیبر نوری که رسانه استفاده می

شود. امواج راديويی بخاطر برد، پهنای باند و  يا نور مادون قرمز بعنوان رسانه انتقال استفاده می

 پوشش مكانی بیشتر، از نور مادون قرمز کاربرد بیشتری دارند.

پردازيم. از  نسبت به يک شبكه کابلی می WLANدر اين قسمت به برخی مزايای يک 

WLANکشی وجود ندارد استفاده کرد و بدون نیاز به  که امكان کابلتوان در مكانهايی  ها می

تواند کامپیوتر خود را بدون قطع  می WLANکشی آنها را گسترش داد. استفاده کننده  کابل

 WLANافزار مورد نیاز برای  کابل، به هر نقطه از سازمان منتقل کند. با وجود اينكه سخت

شود که در  پذيری آن باعث می وری و انعطاف بهرهگرانتر از تجهیزات شبكه سیمی است، ولی 

طول زمان قیمت تمام شده کمتر شود، بخصوص در محیطهايی که شبكه مورد نظر پیوسته در 

 حال انتقال و تغییر مداوم است.

هايی با  توانند با فناوريهای مختلف شبكه ترکیب شوند و شبكه می WLANسیستمهای 

ها براحتی قابل  بندی اين شبكه نحو مطلوبی ايجاد کنند. پیكرکاربردها و امكانات خاص را به 

هايی با زيرساختار پیچیده با  توانند از حالت نقطه به نقطه تا شبكه ها می تغییر است و اين شبكه

 صدها کاربر متحرک گسترش يابند.

انجام  توانند جابجايی، گسترش و اصالح شبكه را آسانتر سیم مديران شبكه می های بی در شبكه

دهند و با استفاده از اين سیستم به نصب کامپیوترهای شبكه در ساختمانهای قديمی و يا 



کشی در آنها وجود ندارد و نیز مكانهايی که فاصله آنها از يكديگر زياد  مكانهايی که امكان کابل

 است بپردازند و بدين شكل امكان دسترسی سريع به اطالعات را فراهم کنند.

 

 WLANسازی یك سيستم  در انتخاب و پيادهمؤثر  پارامترهای

برد محدوده پوشش: اثر متقابل اشیاء موجود در ساختمان)نظیر ديوارها، فلزات و افراد(  -2

تواند بر روی انرژی انتشار اثر بگذارد و در نتیجه برد و محدوده پوشش سیستم را تحت تأثیر  می

رود و  موجود در ساختمان مانعی ديگر بشمار می قرار دهد. برای سیگنالهای مادون قرمز، اشیای

از امواج  WLANآورد. بیشتر سیستمهای  در نتیجه محدوديتهای خاصی را در شبكه بوجود می

تواند از ديوارها و موانع عبور کند. برد)شعاع پوشش( برای  کنند، زيرا می استفاده می RFراديويی 

 متر متغیر است. 81تا  21بین  WLANسیستمهای 

سیم،  های بی های کابلی، سرعت انتقال داده واقعی در شبكه سرعت انتقال داده: همانند شبكه -1

به نوع محصوالت و توپولوژی شبكه بستگی دارد. تعداد کاربران، فاکتورهای انتشار مانند برد، 

استفاده شده، نقاط کور و گلوگاههای شبكه، از  WLANمسیرهای ارتباطی، نوع سیستم 

آيند. بعنوان يک مقايسه با  های مهم و تأثیرگذار در سرعت انتقال داده بحساب میپارامتر

برابر  81ها در حدود WLANکیلو بیت در ثانیه( سرعت عملكرد  56مودمهای امروزی)با سرعت 

 سريعتر از اين مودمهاست.

ول با استانداردهای صنعتی متدا WLANهای موجود: بیشتر سیستمهای  سازگاری با شبكه -8

سازگار است. با نصب درايورهای مناسب  Token Ringو  Ethernetهای کابلی نظیر  شبكه

، سیستمهای عامل آن ايستگاهها دقیقا مانند ساير ايستگاههای موجود WLANدر ايستگاههای 

 شود. کابلی بكار گرفته می LANدر شبكه 

 WLANد محصوالت : به سه دلیل مشتريان هنگام خريWLANسازگاری با ديگر محصوالت 

تولیدکنندگان ديگر  WLANبايد مراقب باشند که سیستم موردنظر بتواند با ساير محصوالت 



 سازگاری داشته باشد:

ممكن است هر محصول از تكنولوژی خاصی استفاده کرده باشد، برای مثال سیستمی که از  -

 کند. کار DSSSتواند با سیستمی با فناوری  استفاده کند نمی FHSSفناوری 

حتی در صورت استفاده از فناوری مشابه،  اگر فرکانس کار دو سیستم با يكديگر يكسان نباشد، -

 امكان کارکردن با يكديگر فراهم نخواهد شد.

حتی تولیدکنندگان مختلف اگر از يک فناوری و يک فرکانس استفاده کنند، بدلیل روشهای  -

 سازگاری نداشته باشد.مختلف طراحی ممكن است با ساير محصوالت ديگر 

کند تا  ايجاب می WLANتداخل و اثرات متقابل: طبیعت امواج راديويی در سیستمهای  -5

سیستمهای مختلف که دارای طیفهای فرکانسی يكسانی هستند، بر روی يكديگر اثر تداخل 

مقابله  داشته باشند. با اين وجود اغلب تولیدکنندگان در تولید محصوالت خود تمهیداتی را برای

نزديک به يكديگر، تداخلی در  WLANگیرند، به نحوی که وجود چند سیستم  با آن بكار می

 آورد. ديگر سیستمها بوجود نمی

مالحظات مجوز فرکانسی: در اغلب کشورها ارگانهای ناظر بر تخصیص فرکانس راديويی،  -6

است در همه  اند. اين محدوده ممكن را مشخص کرده WLANهای  محدوده فرکانس شبكه

فرکانس سیستم را در محدوده  WLANکشورها يكسان نباشد. معموال سازندگان تجهیزات 

دهند. در نتیجه کاربر نیاز به اخذ مجوز فرکانسی ندارد. اين محدوده فرکانس به  مجاز قرار می

ISM 4/1-438/1مگاهرتز، 911-913المللی اين فرکانسها  معروف است. محدوده بین 

گیگاهرتز است. بنابراين تولیدکنندگان  715/5-375/5گیگاهرتز و  25/5-585گیگاهرتز، 

 بايد اين محدوده مجوز فرکانسی را در سیستمهای خود رعايت کنند. WLANتجهیزات 

ها اطالعات کمی دارند. WLANسادگی و سهولت استفاده: اغلب کاربران در مورد مزيتهای  -7

سیم شبكه وابستگی ندارند.  حوه اتصال سیمی و يا بیدانیم که سیستم عامل اصوالً به ن می

 WLANنمايند. تولیدکنندگان  های کاربردی بر روی شبكه بطور يكسان عمل می بنابراين برنامه



دهند.  ابزار مفیدی را برای سنجش وضعیت سیستم و تنظیمات مورد در اختیار کاربران قرار می

اندازی سیستم را با توجه به توپولوژی شبكه  توانند نصب و راه مديران شبكه به سادگی می

توانند با يكديگر  کشی می کلیه کاربران بدون نیاز به کابل WLANموردنظر انجام دهند. در 

شود که تغییرات، جابجايی و اضافه کردن  کشی موجب می ارتباط برقرار کنند. عدم نیاز به کابل

قابلیت جابجايی آسان تجهیزات در شبكه به آسانی انجام شود. در نهايت به موجب 

WLANتواند قبل از اينكه تجهیزات شبكه را در مكان اصلی خود نصب کند،  مدير شبكه می

اندازی کند و تمامی مشكالت احتمالی شبكه را برطرف سازد و پس از تايید نهايی  ابتدا آنها را راه

ی از يک نقطه به نقطه ديگر بندی، هرگونه جابجاي در محل اصلی جايگذاری نمايد و پس از پیكر

 را بدون کمترين تغییرات اصالح نمايد.

سیم در کاربردهای نظامی بوده است، امنیت از  امنیت: از آنجايی که سرمنشأ فناوری بی -3

رود. بحث امنیت هم در ساختار  سیم بشمار می جمله مقوالت مهم در طراحی سیستمهای بی

سیم را بسیار  های بی ی شده است و اين امر شبكهبین به نحو مطلوبی پیش WLANتجهیزات 

هايی که دستیابی مجاز به سیگنالهای  های سیمی کرده است. برای گیرنده تر از شبكه امن

بسیار مشكل است. به دلیل تكنیكهای  WLANدريافتی ندارند، دسترسی به اطالعات موجود در 

سی به ترافیک شبكه غیرممكن است. های غیرمجاز دستر پیشرفته رمزنگاری برای اغلب گیرنده

های مجاز بايد قبل از ورود به شبكه و دسترسی به اطالعات آن، از نظر امنیتی  عموما گیرنده

 مجوز الزم را دارا باشند.

های  هزينه اصلی شامل دو بخش است: هزينه WLANسازی يک  هزينه: برای پیاده -9

کارتهای شبكه جهت دسترسی کاربران به  های شبكه و نیز هزينهAPزيرساختار شبكه مانند 

WLAN. 

بین  APهای موردنیاز شبكه بستگی دارد. قیمت يک APهای زيرساختار شبكه به تعداد  هزينه

های شبكه به شعاع عملكرد شبكه، تعداد کاربران و نوع APباشد. تعداد  دالر می 1111تا 2111



ای  شبكه با توجه به يک شبكه رايانه سرويسهای موجود در شبكه بستگی دارد و هزينه کارتهای

اندازی يک شبكه  باشد. هزينه نصب و راه دالر برای هر کاربر می 511تا  811استاندارد حدود 

 باشد: اندازی يک شبكه سیمی می سیم به دو دلیل کمتر از نصب و راه بی

بوط به نصب های مر کشی و پیدا کردن مسیر مناسب بین کاربران و ساير هزينه هزينه کابل -

تجهیزات در ساختمان، بخصوص در فواصل طوالنی که استفاده از فیبر نوری يا ساير خطوط 

 گرانقیمت ضروری است، بسیار زياد است.

های سربار، برای  ، هزينهWLANبه دلیل قابلیت جابجايی، اضافه کردن و تغییرات ساده در  -

 شبكه سیمی است.اين تغییرات و تعمیر و نگهداری آن بسیار کمتر از 

ای با توپولوژی بسیار ساده تا  توان شبكه سیم می قابلیت گسترش سیستم: با يک شبكه بی -21

توان  ها میWBها يا APسیم با افزايش تعداد  های بی بسیار پیچیده را طراحی کرد. در شبكه

گسترش محدوده فیزيكی تحت پوشش و تعداد کاربران موجود در شبكه را تا حد بسیار زيادی 

 باشد. کیلومتر می 11داد. شعاع عملكرد اين شبكه تا حدود 

سیم بسیار پايین است. از آنجايی که امواج  اثرات جانبی: توان خروجی يک سیستم بی -22

گردند و در عین حال، افرادی را که در محدوده  راديويی با افزايش فاصله به سرعت مستهلک می

دهند، بايد مالحظات حفظ سالمت با توجه به  قرار می هستند، تحت تاثیر RFتشعشع انرژی 

 باشد. مقررات دولتی رعايت گردد. با اين وجود اثرات مخرب اين سیستمها زياد نمی

 

 

 بندی جمع

کند. از آنجا  ها، به نوعی با کامپیوتر ارتباط پیدا می امروزه اکثر فعالیتهای کتابداران در کتابخانه

ا امكان استفاده بهینه از منابع محدود را در اختیار کاربران قرار ای کردن کامپیوتره که شبكه

ها بويژه درفرايند ذخیره و بازيابی اطالعات، بسیار رايج  دهد، استفاده از شبكه در کتابخانه می



است. طبیعتاً کتابداران در حین انجام فعالیتهای روزمره خود، با مشكالتی در زمینه شبكه 

الوه بر آن کتابداران با داشتن شناختی از نیازهای کتابخانه خود در برخورد خواهند کرد، ع

توانند در  ای پیرامون ساختار شبكه و ملزومات آن، می ارتباط با شبكه و آگاهی از مفاهیم پايه

 رسانی محیط کار خود را مرتفع سازند.  کنار متخصصان کامپیوتر، نیازهای اطالع

های  ود تا زمینه کسب آگاهیهای اساسی پیرامون شبكهدر تهیه اين راهنما سعی بر اين ب

کامپیوتری برای کتابداران فراهم گردد. بدون شک، آگاهی از يک سری اصول اساسی نیاز به 

سازد. بنابراين شايسته است کتابداران  ها را منتفی نمی روزآمدسازی اطالعات و ارتقاء دانسته

های خود  ها آماده ساخته و پیوسته بر دانسته بخانهخود را به منظور سازگاری با محیط جديد کتا

 در اين حوزه بیفزايند.
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