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 ایرایانه یهاشبكه

اطالعـات و داده  ،گریکـدیبـا  یمستقل است که به نحو یهارایانهاز  یامجموعه ،ایرایانه شبکـهیک 
اسـت و  شـبکهاز  خـار در  و یین به تنهایهر ماش توانایی به معنی هارایانهاستقالل  ند.کنیمبادله م

 شود.گفته می داده بدون توجه به نوع کانال انتقال بدلوردنیز به هر  تبادل داده
 :عبارتند از ایرایانه یهاشبکه یکاربردهابرخی 
 اشتراك منابع 
 اهنهیکاهش هز 
 هاستمیس ییش کارایافزا 
 ییایجغراف یهاتیحذف محدود  
 :نیز عبارتند از معمول در شبکهو ابزارهای خدمات ی برخ

 یکیپست الکترون 
 یکیالکترونتجارت و  یبانکدار   
 آموزش از راه دور 

 انتقال یهاکانال

 Wired - یمیس فناوری

   هشدهتابیدبه هم میسزو 
 یکـه توسـر روکشـ اسـت دهیـبه هم تاب میدو رشته س ،انتقال یهارسانه نیتراز باسابقه یکی
 اند.پوشانده شده قیعا

آنتن  کیبه صورت  تواندیم یبلند میاست که هر رشته س نیا گریکدیبه  هامیتاباندن س علت
و  گریکـدی یسـیتـداخل الکترومغناط یسـازیجهـت خن ـ ،دو رشـته نیـعمل کند، تاباندن ا

 است. یو اتالف انرژ تیپاراز جادیاز ا یریجلوگ
o UTP (Unshielded Twisted Pair)  به هم بافته شده یم معمولیس : زو       
o STP (Shielded Twisted Pair) یبه هم بافته شده به همـراه پوششـ یم معمولی: زو  س 

 یطیمح( Noise) یزهایکاهش اثر نو برای
 ینور بریف (Optical Fiber) 

یم نوراست که  کیپالست ای شهشی مانند شفافه ماد کیاز  یو بلند کباریرشته  ،ینور بریف
از  بیشـتر اریبس یباند یپهنا ینور بری. فشودخار   گریاز سر د و سرش وارد شده کیاز  اندتو

 یهـاصـوت و داده ر،یتصـو توانیمو با آن ( هیبر ثان تیگابیگ چندین)دارد  یمعمول یهاکابل
ی دارد و بسـیار کمتـر ریخأتـ ،یامـاهواره ارتبـاطبا  سهیدر مقا فیبر نوری انتقال داد.را  گرید
 .استفاده استپر

 هم یهاکابل( محورCoaxial ) 
 .شودیاستفاده م هشبکو  ونیزیدر تلو یاگستردهطور به

 Wireless - سیمبی فناوری

 ویکروویما (زمو یرMicrowave,  )ینیزم 
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 گنالیسـ تیـتقو یهاستگاهیا نیفاصله ب د وکنیاستفاده م ینیزم یهاو فرستنده هارندهیاز گ
 نقاط مرتفـعها و ها، تپهساختمان یدر باال زمو یر یهاآنتنمعموالً ست. ا لیما ۳۰حدود  آن

 .شوندینصب م
 یارتباط یهاماهواره 

  .کنندیاستفاده م شوند،یمنحرف نم نیکه توسر جو زم ییویراد یهازمو یاز ر
 اموا  رادیویی 

( کننـدیور حرکت مبا سرعت ن)بنابراین  هستند سی  الکترومغناطاموا هگوناز  ،ییویراد اموا 
 ماجِـراو  رعدوبرقر توس یعیطبطور به این اموا است.  مادون قرمزاز  بیشتر هامو  آن طول و

 غیـرهو  یاانـهیرا یهاشـبکه و یارتبـاط یهادر سـامانه ییویـراد  اموا. شوندیم دیتول یفلک
 کاربرد دارند.

 

     

  سیمهای بیشبكه

 یسازادهیانتقال اطالعات به دوردست پ یهاامانهاز انواع س یکی لهیوس به ،میسیب یارتباط یهاشبکه
 هیـالمعموالً در  یسازادهیپ نیا. کنندیاستفاده م ییویمانند اموا  راد سیاموا  الکترومغناطاز  و شده

 ایـ و صـرفهبـهمقـرون ،یکشـکابل که یو موارد هامکان در .شودیانجام م OSIاز مدل مرجع  یکیزیف
 .شودیم اندازیراه و نصب شبکه نوع نیا ستین هقالناع
 

 انواع ارتباط میان دو ایستگاه

 طرفه کی- Simplex  ، رنده و فرستندهیطرفه گکیارتباط 
  نیمه دوطرفه- Half Duplex  ،غیـرطور بـه تواننـدیم گـرههر دو  ،یرهمزمانارتباط دوطرفه غ 

ــان ــدهفرســتنده باشــند و هــم گ، هــم همزم ــدیرن ــاکیواکــ یهــاســتگاهد . مانن ــره یت   دونف
(Walkie-talkie) 

  کامالً دوطرفه- Full Duplex  ،همزمـانطور بـه توانندیم گرههر دو  ،ارتباط دوطرفه همزمان ،
 یرندهفرستنده باشند و هم گهم 

 

 تداخل، ازدحام

تحمـل  داز حـ شیبـ ،به گذرگاه داده ورودیداده  زانیکه م دهدیم ویر یزمان (Congestion) ازدحام
 حـداز  شیاز تجمـع بـ یریجلـوگ معنـیبـه  ایرایانـه یهادر شبکه کنترل ازدحامآن گذرگاه باشد. 
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 جـادیمنبع ا نیها بزرگتر. گلوگاهاستها رفتن بسته نیاز ب جهیدر صف انتظار و در نت یانتقال هایداده
 شـوندیازدحام ارائه مـ ادجیاز ا یریجلوگ یکه برا یی. راهکارهاهستند ینترنتیا یهاازدحام در شبکه

 .است انتقالرسانه  تیاک راً بر اساس کاهش نرخ ارسال داده توسر فرستنده با توجه به ظرف
 گـره بـه صـورتدو  ، half duplexدر ارتباط برای م ال که  دهدیم ویر یزمان (Collision)تصادم 
ا با هم برخورد کـرده و خـراب هگنالیس نیا . در این حالتارسال کنند گنالیس گریکدی یهمزمان برا

 . شوندیم

 پروتكل

در تبـادل اطالعـات و ارتباطـات  یدن چگـونگکـرجهت قانونمنـد  ازیمورد ن نیروتکل، مجموعه قوانپ
 و غیره. TCP/IP ،UDP، مانند (قرارداد)پروتکل انواع  است. یاانهیرا یهاشبکه

 

 ایرایانه یهاشبكه یافزارتسخ یبنددسته

 انتقال ریفناو به لحاظ: 
o ریپخش فراگ یهاشبکه (Broadcast) 
o یهاشبکه ( نقطه به نقطهPoint to Point) 

 یبزرگ و وسعت به لحاظ: 
o شخصی یهاشبکه PAN (Personal Area Network) 
o محلی یهاشبکه LAN (Local Area Network) 
o یدانشگاه یهاشبکه CAN (Campus Area Network) 
o شهری یهاشبکه MAN (Metropolitan Area Network) 
o گسترده یهاشبکه WAN (Wide Area Network) 

  

 (Broadcastر )یپخش فراگ یهاشبكه

 مشـترك اسـت هاسـتگاهیا یتمـام نیکه ب یکیزیکانال ف کی قیطر زانتقال اطالعات ا، شبکهاین در 
 شود. می انجام
 :ریپخش فراگ یهاب شبکهیمعا

o ده کانالیچیت پیریمد 
o ت کمیامن 
o نییپا ییکارآ 

 (Point to Pointنقطه به نقطه ) یهاشبكه

 گیرنـده در ارتبـاطبـا تمـاستنهـا  ،رنـدهیکه در آن گ است یتماس تلفن ارتباطات این شبکه، همانند
 . استم یو مستق یکیزیف
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 مالكیتاز نظر  یاانهیرا یهاانواع شبكه

 Public Network  - عمومیشبكه 

شـبکه عمـومی ماننـد توانند از آن اسـتفاده کننـد. همه میجایی نیست و مختص  است که یاشبکه
 اشتراکی است و امنیت آن نیز پایین است.تجهیزات آن هزینه کمتری دارد چرا که شبکه تلفن، 

 Private Network  - خصوصیشبكه 

انـدازی آن بیشـتر هزینـه راه ترتیببدین .مختص یک شرکت است است که یاشبکه یخصوصشبکه 
 ست. ا باال نیز یت آنامنبوده و 

 Virtual Private Network  -مجازی  خصوصیشبكه 

شـبکه  .اسـتاز راه دور  تیفعال ایها و شعب مختلف شرکت نیارتباط ب جادیا یبرا بیشتر VPNشبکه 
جا جابـه نترنتیمانند ا یشبکه عموم کی قیاست که اطالعات در آن از طر یاشبکه یمجاز خصوصی

 هاسـتفاد(، Authentication) تیـو احراز هو یرمزنگار یهاتمیاز الگور محرمانگی،و برای حفظ  شودیم
 .دگردیم
 

   بندی()هم یتوپولوژ

  .ندیگومی یو قرار گرفتن آنها در شبکه توپولوژ هارایانهبه نحوه اتصال 

 

 Bus - یخط یتوپولوژ

 اند.به هم متصل شده مشترك یکیزیف کانال کی قیطر از هاستگاهیا تمام
 مزایا: (برخی)

 نبود ارزان واندازی راه و نصب در یسادگ 
 معایب: (برخی)

 شودمیکل شبکه مختل  د،یایوجود به ب هااتصالاز  یکیدر  یاگر مشکل. 
 نزول خواهد کرد ییکارا ،داده کیو باالرفتن تراف دیجد یهاستگاهین ابا افزود. 
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 Ring -حلقه  یتوپولوژ

 ی آن عبارتند از:اهویژگی شوند.می لمتص گریکدی به یحلقوبسته  ساختار کی در هاستگاهیا
 ر مجاوریستگاه غیر دو این مسیب یهاگاهستیا میتما توسر یانتقال اطالعات افتیدر  
 بر کل شبکه ستگاهیا کی یخراب ریثأت 

 Star - ستاره یتوپولوژ

 شود.میامروزه بسیار استفاده 
 بها ایو  چیسوئ تواندمی یمرکز گره (Hubو ) باشد. رایانها ی 
 یمرکز گره کی توسر شبکه یهارایانه تمام اتصال 
 مـیکل شـبکه را از کـار  ،ثیری بر کارایی شبکه ندارد. خرابی گره مرکزیأت ،خرابی یک رایانه

 اندازد.

 Mesh -توری  یتوپولوژ

از  میمسـتقطـور بـهاز شبکه  ی. اگر بخشدکنمیمستقل عمل  ابیریمس کیصورت ه هر گره شبکه ب
آن  یهـاگره امکـه تمـای شـبکهشـود. میتالش  گرید یرهایقابل دسترس نباشد، تمام مس ،گره کی

 .شودمی دهی( نامFully Connected Networkمتصل باشند، شبکه کامالً متصل ) گریکدیبه  ماًیمستق

 Tree -درختی  یتوپولوژ

 فـهی. وظشـودمـیاستفاده  هاستگاهیاتصال ا یبراکننده تکرار ایفعال  Hubچند  ای کیاز  روش نیادر 
Hub، از  .اسـت گـرید سـتگاهیسپس ارسال آنها به ا و تیتقو ،و تکرار ستگاهیا کیاطالعات از  افتیدر

 مزایای این شبکه، محدود بودن ترافیک هر بخش در خود آن است.

 Hybrid -ترکیبی  یتوپولوژ

 .تفاوتم یهایاست از چند شبکه با توپولوژ یبیترک
 

 از نظر اندازه یاانهیرا یهاانواع شبكه

 PAN  - شبكه شخصی

. اسـتفـرد  کی( یبیج یهارایانهو  ها)مانند تلفن یاانهیرا لیوسا انیارتباطات م یبرا یشبکه شخص
اتصـال بـه  یبرقرار ایو  میانیجهت ارتباطات آن موارد مصرف بوده و چند متر در حد شبکه  اینرد بُ

 .است نترنتیا یاسطح باالتر و در  یاشبکه

 LAN - یشبكه محل

مـی به کار هاستگاهیکم ا تعداد و لومتر(یمحدود )حداک ر تا چند ک ییایفواصل جغرافاین شبکه برای 
  رود.
 یهامحاسن شبکه LAN 
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o ـز بـه یــار ناچیـر انتشار بسین، نرخ ارسال باال و تأخییپا یگنال کم، نرخ خطایافت س
 انتقالطول کانال بودن ل کوتاهیدل

o هاستگاهیت آسانتر شبکه به علت محدود بودن تعداد ایریمد  
o یاندازن نصب و راهیینه پایهز  

  CAN -دانشگاهی  شبكه

 ییایـجغراف هیناح کیکه همه آنها محدود به  یشبکه محلاست که از اتصال چند  یاانهیشبکه را کی
بـه حسـاب آورد کـه  یشـهر یهااز انواع شـبکه یکیآن را به عنوان  توانیم .شودیهستند ساخته م
 تر است.کوچک یاهیمحدود به ناح

را بـه  خوابگـاهکتابخانـه و  ،مختلـف یهادانشکده که یاشبکه ،دانشگاه کی یفضا برای م ال، در
و کـوچکتر از شـبکه  یبزرگتر از شبکه محل ،ی. شبکه دانشگاهاز این نوع است کندیمتصل م گریکدی

 گسترده است.

 MAN - یشهر شبكه

از محدوده چند  تواندیساخته شده و م یشبکه محل کیاز  یبزرگتر ییایجغراف هیناح یشبکه برا نیا
نوع شبکه، ممکـن اسـت جهـت ارائـه  نیو اداره ا تیشهر را شامل شود. مالک کیساختمان تا گستره 

حـد  ع دریک منطقـه وسـیـجاد شبکه در سطح یا یبراو اداره دولت باشد.  اریدر اخت یخدمات عموم
ل طـول یدله بدر اینجا  شود.یاستفـاده مـ MAN، از شبکه ین شبکه محلیتصال چنداا ی و ک شهـری
  .کاربرد دارد یبر نوریف معموالً ،اد کانالیز

  WAN - گسترده شبكه

نـد مان) دهدیرا پوشش م یعینسبتاً وس ییایجغراف هیاست که ناح یاانهیشبکه را کی ،گستردهشبکه 
)ماننـد مخـابرات  یعمـوم یارتبـاط یهـانکیو ل هاابیریها از مسـشـبکه نیـ(. اقارهو یا  کشور چند

   است. نترنتیا ،شبکه این نوعم ال از  نیترشدهو شناخته نیترزرگب .کنندیاستفاده م کشوری(
 ه:شبک ی اینهاویژگی
 جهان ای کشور کی ییایجغراف گستره درسازی پیاده 
 یشهر نیب و یمحل یهاشبکه اتصال 
 نناهمگو ساختار 
 یمحل یهامختلف شبکه یهایتوپولوژ   
 هان شبکهیا موجود در یهانیماش افزارو نرم افزارتنوع در سخت 
 بـاال باند یپهنا با انتقال خطوط  
 

 سازمانیاز نظر  یاانهیرا یهاانواع شبكه

 Internetwork - متصلشبكه 

 کیـ ،شـوندیمتصـل مـ گریکدیبه  یزاتی( که با استفاده از تجهSubnet) رشبکهیز ای شبکهچند  ای دو
 :کرد یبنددسته ،سه نوع شبکه متصل توانی. مدهندیم لیتشکشبکه متصل را  ایها شبکه از شبکه

 یشبکه داخل (Intranet) 
 یشبکه خارج (Extranet) 
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 نترنتیا شبکه (Internet) 

 Intranet - یشبكه داخل

را  آناجـازه ورود بـه  یو کاربران خاص استمحصور  ایدن یهاقسمت یبت به باقنس یشبکه داخل کی
 .است یشبکه داخل ،شرکت کی ی. شبکه دروندارند

 Extranet - یخارج شبكه

به توانند می شرکت کی انیمشتر ،نمونه ینهاد است. برا ایسازمان  کیمحدود به  ،یشبکه خارج کی
شـبکه  همـانداشته باشـند کـه  یدسترسآن  یز شبکه داخلا( یتیامن)به لحاظ  یمحدود یهابخش
 بایـدمـی و شـده باشـد لیتشـک یشبکه محلـ کیفقر از  تواندینم یشبکه خارج کی. است یخارج

 اتصال به خار  از شبکه داشته باشد. کیدست کم 

 Internet - نترنتیا شبكه

 یو خصوصـی معمـو ،یدانشـگاه ،یدولت یهاشبکه شاملکه  ایسرتاسر دنی هااز شبکه یاژهیو شبکه
وزارت دفـاع توسـر نام داشـت و  ARPANETکه  کندیکار م یاهیشبکه بر اساس شبکه اول نیاست. ا

  شد.  جادیا کایمتحده آمر االتیا
کـه  کننـدیاسـتفاده مـ IP یهادهنده آنها از آدرسسیسرو یهاشرکت ای نترنتیشبکه ا یاعضا
در ایــاالت  ICANN ســازمان کــه بخشــی از IANA (Internet Assigned Numbers Authority) توســر
 . شودمی است ادارهمتحده 

 گرا و بدون اتصالارتباطات اتصال

 (Connection-oriented communication) گراارتباطات اتصال

برقرار شده، مورد استفاده قرار  ،اتصال کیخواهد بود.  کسانی افت،یارسال و در بیترت ،ساختار نیدر ا
تواننـد بـه انـواع مطمـ ن مـی هاسیسـروایـن شـود. مـی شده و قطع دهخاتمه دا ،تیگرفته و در نها

(Reliable( و نامطم ن )Unreliable) همواره  ،رندهیگ اتصال مطم ن، سیسرو کیشوند. در بندی طبقه
و  بکهشـدر  ریخأتـ جـادیالبتـه باعـا ا و کنـدمـی پاسخ ارسـال گنالیس ام،یپ افتیبار در هر یبه ازا

 ،ینظـام محـیرارسـال اطالعـات رمزشـده در  مـواردی ماننـد درخواهد شـد. نیز  اتیعمل یدگیچیپ
 انـواعتـوان از مـی باشد، مهمترسرعت انتقال  شیافزا کهیصورتدراست.  الزم ،سیسرواین استفاده از 

. نیسـت رنـدهیگ دیـبه پاسـخ تائ یازین ام،یهر پ افتیدر ی، در ازاحالت نینامطم ن استفاده کرد. در ا
واضـح  یصـدا دنیشـن انتظار برایمهمتر از  اریبس ،امیپ افتیدر ،یاضطرار المهمک کیدر م ال  یبرا

 . است

 (Connection less communication) ارتباطات بدون اتصال

هـا آناز  کیهر  ،شودمی که چند نامه ارسال ی. هنگاماست یپست ستمیس شبیه ،بدون اتصال سیسرو
 اینامـه دنیامکان زودتـر رسـ بنابراینکنند. می یط نیز مستقل خود را ریو مس دارندقل مست رندهیگ

شـود. نمی تیارسال رعا بین است که ترتایامر  نی، وجود دارد. علت اارسال شده یگرید از رتریکه د
 . شودمی ارسال یحساسریغ امیشود که پمی استفاده یمعموالً در مواقع این ارتباطاتاز 
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در  د.شـوبنـدی طبقه (Unreliable( و نـامطم ن )Reliableتواند بـه مطمـ ن )می نیز سیروساین 
شـود و در حالـت نـامطم ن، مـی مطمـ ن ،حالت مطم ن، فرستنده از دریافـت داده توسـر گیرنـده

 فرستنده از سرنوشت داده اطالعی ندارد.
 

 ایستگاه دو میان ارتباطو  سوئیچینگی هاروش

  ی وجود دارد.مختلف یهاروش (،ینیگزراه) گریبه نقطه د یااز نقطهها امیپ و جهت ارسال اطالعات

 Circuit Switching - سوئیچینگ مداری

تمـاس،  یبرقـرار بـاروش در ایـن . شده اسـتارسال صدا و داده استفاده  یاست که برا یروش نیولا
 .دنامیمباقی تماس  انیو تا پاآمده وجود ه ب ،دو گره نیباختصاصی  یریمس

 معایب این روش:
  بهینه نبودن، ایجاد مسیر اختصاصی و عدم امکان استفاده دیگران 
 تماسیک های مبدأ و مقصد در هنگام برقراری گره با ارتباط یبرقرار امکان عدم  

 Message Switching - سوئیچینگ پیام

شـود. هـر پیـام، ل مییکجـا ارسـا ،پیـام کـلاست  تالیجید یهاکه مختص انتقال داده در این روش
کنـد. از آنجـا کـه اطالعات آدرس را نیز داشته و هر سوئیچ میانی، آن را خوانده و به بعدی ارسال می

نیـز  store-and-forwardپیش از ارسال به سوئیچ بعدی، الزم است پیـام، خخیـره شـود ایـن روش بـه 
 معروف است. 

ایسـتگاه بـا  هـر نیسـت. ینیـاز خاص ریمس برخالف روش مداری، به اختصاص یک در این روش
کانـال خروجـی  ،دریافـت کامـل پیـامپس از هر مرکز سوئیچ  ودارد اتصال دائمی ، مرکز سوئیچ خود

بـا  فرسـتد.مـی یبعد چیرا به سمت مرکز سوئپیام  انتخاب کرده و ،بر اساس آدرس گیرندهرا مناسب 
 سـتگاهیا یبـرا دهیرسهای امیمتصل است پ ،رندهیگ ستگاهیکه به ا یینها چی، مرکز سوئروند نیتکرار ا
 .کندمی ارسال ستگاهیآن ا یبرا ،تیو برحسب اولو بیکرده و به ترت( Buffer)را بافر 
 مزایا:
 عدم اشغال کانال 
 بودن به دلیل حذف مرحله برقراری مسیر  ع و کارآمدیسر 

 معایب:
 زیادی نیاز است. یهاهحافظ بهچ یهر مرکز سوئ در ترتیببدین، امیت طول پیعدم محدود  
 تأخیر زیاد نتیجه آن و یک بیت در پیام حتی ها در صورت خرابی ارسال مجدد داده   

  Packet Switching -سوئیچینگ بسته 

پیـام  یبازسـاز یاطالعات الزم براشود که می شکسته های کوچکتریبسته قطعات و بهارتباطی ام یپ
 . شودمی به سمت مقصد فرستادهنه جداگا ،. هر بستهاولیه را نیز دارند

هـر مرکـز  یبـرا ازیـمـورد ن هحافظـ ی، فضـاتوجه به محدود بودن طول هر بسته روش با نیدر ا
ارسال  ،بخشهمان  نیز تنهابسته  کی یخواهد بود. در صورت بروز خراب نیو تأم نیقابل تخم ،چیسوئ

 مجدد خواهد شد.
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 هامقایسه روش

 ارتبـاط  یبـرا یمدار نگیچیارتباط داده و سوئ یبرا بیشتر ،تهبس نگیچیسوئهای ابتدا شبکه
 شد. نیز میسربسته  نگیچیسوئ ی باارتباط صوت یبرقراربعدها  .شدندمی استفاده یصوت

 کـهدرحالی، کـردکامل اسـتفاده طور بهتوان می باند را یبسته، پهنا نگیچیسوئهای شبکه در 
هـر  بـه بانـد یپهنـا اختصـاص کامـل لیـدله ب ی،مدار نگیچیباند در سوئ یاستفاده از پهنا

 .نیستکارآمد  نشود( ایاستفاده بشود چه ) ،ارتباط
  های در شبکهPacket Switching  کندمی افزونگی ایجاد ،هر بسته، نگهداری آدرس برای. 
  های شبکهمنابع  ،تعداد کاربران شیافزاباPacket Switching تواننـد بـه اشـتراك گذاشـته مـی

 محدود است. Circuit Switchingشبکه یک های تعداد کانال کهدرحالی، شوند
  بـه علـت  د. همچنـینکنـایجاد میتأخیر  ، مقدارییمدار نگیچیسوئبرقراری اولیه تماس در

 است. بهتر آن کیفیت ،اختصاص کانال
  ارسال مجدد فقر همـان بسـته سبب، تنها تأثیر خرابی یک بسته ،بسته نگیچیسوئدر روش 

 نیست.پیام  مجدد کل ارسال نیازی بهو  شودمی
  روشPS ( برای موارد غیر حساس بـه زمـانTime Insensitiveبـه کـار بـرده می ) شـود. ماننـد

internet/email/SMS/MMS/VOIP 
  م ال کاربردی برای روشCS  شبکه ،PSTN است.ثابت  تلفن یشبکه عموم ای 
  روش برای م ال کاربردیPS ، شبکه GPRS و یا EDGE  .است 
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 یبندهیها و اصول الشبكه یطراح

وجـود  ی، مسـائل گسـترده و متنـوعارتباط مطم ن و قابل اعتمـاده و برقراری شبک کی یطراح یبرا
 زیـمشـابه ن حـلراهو منشـأ و  بودهسنخ ن کیمسائل از  نیا یهمگد. نحل شو یبه نحو دید که باندار

قابـل حـل  یافـزارنـرم یهاروشبا  گریو بخش د یافزارتسخ یهاروشاز آنها توسر  یبخش .ندارند
 یاستاندارد بـرا یهاحلراهشده و  یبند، دستهمسائل دیبا شبکه یطراح یبرا لیدل نیمه هستند. به

 :عبارتند ازمسائل این از  یآنها ارائه شود. بخش
 ینـور ایـ و یسی، الکترومغناطیکیالکتر گنالیصورت سه اطالعات ب افتیارسال و در یچگونگ .

 .داردبه نوع کانال انتقال  گیبست ،این مساله
 هـا آناز  یتعـدادها ارسال داده نیممکن است در ح .یارتباطهای کانال یرو زیخطا و نو وجود

 یک مساله است.این وضعیت و رفع آن  صیتشخ .دنشو یدچار خراب
 کیـ شکستن .اشدمبدأ و مقصد وجود داشته ب نیب یگوناگون یرهایدر شبکه ممکن است مس 

 گـریاز د امیپ یبازساز وها بسته تیهدا ،ریمس نیبهتر یافتن ،کوچکتر یبزرگ به واحدها امیپ
 .استمسائل شبکه 

 کنـدیرا ارسال مـ امیپ یهابسته ،که فرستنده ینتواند با سرعت رندهیممکن است گ یلیبه دال 
 مسائل است. گریمقصد از دمبدأ و  نیب یحفظ هماهنگ یهاروش یطراح .کند افتیآنها را در

  از دیگر موارد استدر شبکه ها بستهازدحام، تداخل و تصادم.  
 

 نیـچـون ا .آنها راه حل ارائـه کنـد یکرده و برا لیو تحل هیرا تجز آنمسائل  یتمام دیطراح شبکه با
شـود. انجـام  هیـال هیصورت اله ب دیشبکه با ی، طراحهستند گریکدیمتفاوت از  یتیماه یمسائل دارا

 :است ریاصول ز بر یو مبتن بودهمسائل  کیبه منظور تفک یاهیال یطراحاین 
 و قراردادهـای جهـانی با توجـه بـه اسـتانداردها  دیباو  دارد یو دقیق مشخص فهیوظ ،هیهر ال

 .مشخص شود
 شود. یطراحای جداگانه هیال دید بانباش ی داشتهمتفاوت تیماه شده،ارائه  خدمات هرگاه 
 قـدر کـم کـه  و نـه آن گـرددنامشـخص ها هیال زیباشد که تما ادیقدر ز آن دینباها هیتعداد ال

 و نامشخص شود. دهیچی، پهیال کیو خدماتِ  فهیوظ
 شودحداقل ها هیال نیاطالعات ب انیکه جر باشدای به گونهباید  هیهر ال یمرزها. 
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  OSI (Open System Interconnection) یاهیمدل هفت ال

( ISO -ایـزو اسـتاندارد ) یالمللـنیسـازمان بـ 1984در سال 
ه یـال 7 ید که داراکرارائه  هاشبکه یطراح یبرا یمدل مرجع

 ه کاربرد است.یه، الین الیآخر و یکیزیه فیه، الین الیاول است.

 Physical layer - یكیزیه فیال

 یگنال و ارسـال آن بـر رویبه صورت سـ هادادهانتقال وظیفه 
صـورت بـار ه ب یدر کابل مس هاگنالیس عهده دارد.را برکانال 
 هستند. ینور یهاپالس به صورت ینور بریو در ف یکیالکتر

 Data link layer - داده وندیپ هیال

و آمـاده کـرده افـت یباالتر در یهاهیاطالعات را از ال ،هین الیا
ص یفه تشـخیوظ همچنین کند.می یکیزیه فیانتقال توسر ال
 .ایـن الیـه اسـتبرعهـده  یدر اطالعات ارسال و اصالح خطاها

دن اطالعات بـه مقصـد یاز رس اطمینان ،هین الیگر ایفه دیوظ
 کند.می ارسال در صورت بروز خطا مجدداً و است

 Network layer - شبكه هیال 

عهده ررنده را بیگ رایانهفرستنده تا  رایانهاز  یارسال یهابسته یابیریو مس یدهفه آدرسیوظ ،هین الیا
ش از یب ،در شبکه یارسال یهاتعداد بسته کهمیهنگا ه، کنترل ازدحام است.ین الیگر ایفه دیوظ دارد.

  دهد.می ( رخCongestionحد باشد حالت ازدحام )

 Transport layer - انتقال هیال

ماره، شـهابسـتهشکسـتن  فـهیوظ رنـده اسـت.یگ رایانهبه  یارسال یهال بستهیمس ول تحو ،هین الیا
 آنها را برعهده دارد. یدهنظم ان( وی)کنترل جر بیآنها و ترت یگذار

 Session layer - جلسه هیال

 ن،یطـرف ییجلسه، شناسا تیریو مد یاست. برقرار هیال نیبرعهده ا انهیدو را نیو قطع ارتباط ب جادیا
مبادلـه  کیـجلسـه،  ای Session کیاست.  هیال نیبرعهده ا زیو اتمام جلسات ن هاامیاعتبار پ صیتشخ

 .رودیم نیاز ب یگریبه وجود آمده و در نقطه د یاطالعات است که در زمان خاص یدائم مهین

 Presentation layer -ش( یرائه )نماا هیال 

  است. هیال نیا وظیفهو استانداردسازی آنها  هاامیساختار پ تیریمد
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 Application layer - کاربرد هیال 

پســت بــرای  POPو  SMTPو  لیــانتقــال فابــرای  FTPوب،  بــرای HTTP نظیــر ییهــاشــامل پروتکل
در  غیـره و لیـمیا تیریمـد یهاابزار ،ینترنتیا یمرورگرها رینظ یکاربرد یهااست. برنامه کیالکترون

 ه قرار دارد.ین الیشتر قابل لمس است در ایب ،کاربرانآنچه که برای  ترتیببدین .هستند هیال نیا

 TCP/IP یاهیمدل چهارال

TCP/IP ،نترنـتیاشبکه است.  یاانهیرا یهاکار گرفته شده در شبکهه ب یهاپروتکل نیاز مهمتر یکی 
یمـگوناگون بهـره  یهاارتباط دستگاه یبرقرار برایپروتکل این شبکه موجود، از  نیعنوان بزرگتره ب
 نیشـدن چنـد بیـاز ترک کـه اسـت یمجموعه پروتکـل ارتبـاط ای یپشته پروتکل کی TCP/IP .ردیگ

  پروتکل به وجود آمده است.
 است که لیدل نیکنند و به هممی یبانیپشت یپشته پروتکل نیاز ا یامروز یهاعامل ستمیاک ر س

 کسیونیـو  نـوکسیماننـد ل ییهاعامل ستمیس خدماتاز  ندوزیعامل و ستمیس قیاز طر م الً توانمی
امـا  هسـتند کسیونی ( بر رویMail Server) پست الکترونیک سرورهای اک ر نمونه، ی. برادراستفاده ک
 .است TCP/IP مشترك پروتکل امر، نیا لیدل .درتوان از آنها استفاده کمی هم ندوزیو از طریق

 گرااتصـال ایـ Connection Orientedپروتکـل  کی Transmission Control Protocolیا  TCPپروتکل 
اسـت.  نییپـا سـرعت آن نسـبتاً بوده ومهم  اریبس در آن یارسالصحت اطالعات  که معنا نیبد .است

 کـه معنـا نیبـد .اسـت گرااتصـالریغ ای Connection Lessپروتکل  کی Internet Protocolیا  IPپروتکل 
نقـاط  TCP/IPپشـته پروتکـل  .سـتیچندان مهـم ن یارسال یهاصحت داده ی داشته وشتریسرعت ب
 هیـال 7 کرده اسـت. بـرخالف مـدل جادیا یبیپروتکل ترک کیو  هددو پروتکل را پوشش دا نیضعف ا

OSI  مــدل ،TCP/IP یهــابــه نام هیــال چهــار یدارا Application یکــاربرد ایــ ،Transport انتقــال ایــ ،
Network Interface و رابر شبکه ای Internet ی مربوط به هر الیه کـه در شـکل زیـر هابه پروتکل .است

 آمده است دقت شود.

 
 :ی زیر استهاپروتکل شامل TCP/IPپشته پروتکل 

 TCP در شبکه یکاربرد یهاافزارنرم نیارتباطات ب یبرقرار برای 
 UDP ایــ User Datagram Protocol نیبــای حالــت ارتباطــات دادهترین ســاده یبرقــرار بــرای 

 در شبکه یهاافزارنرم
 IP ای Internet Protocol شبکه  یهاانهرای نیارتباطات ب یبرقرار برای  
 ICMP ای Internet Control Messaging Protocol شبکه تیخطاها و وضع یبررس برای 
 DHCP ای Dynamic Host Configuration Protocol خودکار در شبکهدهی آدرس برای 
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 هاپروتكلدیگر 

 UDP پروتكل

 Datagram ایـارسال بسته داده  به قادر User Datagram Protocol ای UDPپروتکل با استفاده از  هارایانه
. نیـازی باشـدانتقال  یهاکانال جادیا ایو  یارتباط قبل یبرقرار آنکه به بدون هستند هازبانیم گریبه د

UDP ایـبـوده و  یتکـرار یا و نامرتب هاو ممکن است بسته داده دهدیرا ارائه م یرمطم نیغ سیسرو 
 یبـار اضـاف نیبنـابرا الزم نیستآن  حیخطا و تصح یبررس UDP در از دست بروند. یبدون اطالع قبل

چرا . استبالدرنگ  یهاستمیس یبرا نهیگز نیبهتر UDPپروتکل . دشوینم لیبر شبکه تحم یپردازش
ها بهتـر از منتظـر بسـتهبعضـی از دسـت دادن که نسبت به زمان حساس هسـتند  ییهابرنامهکه در 

 ایـو  TCPاز  توانـدیخطـا داشـته باشـد، مـ حیه امکانات تصحب ازین یاست. اگر برنامههاآن یماندن برا
SCTP Stream Control Transmission Protocol) منظـور  نیـا یخـاص بـراطور بـه( استفاده کنـد کـه
 اند.شده یطراح

 ایـ DNSعبارتنـد از: سـامانه نـام دامنـه ) کننـدیاستفاده مـ UDPمعمول شبکه که از  یهابرنامه
Domain Name Systemیها(، برنامه ( پخش زندهStreaming Mediaنظ )پروتکل  ی، صدا روونیزیتلو ری

 برخر. یهایاز باز یاری، و بس(VoIP) نترنتیا

 HTTPپروتكل 

ــ( HTTP: Hypertext Transfer Protocolابــرمتن ) انتقــالپروتکــل  ــراکــاربرد  هیــپروتکــل ال کی  یب
)ماننـد هـا آن در ابـرمتن یه بر اسـتفاده اصـلعالو یپروتکل عموم نی. ااستشده  عیتوز یهاستمیس

HTML )دامنه نامسامانه  ندمانای رایانه گرید یهانهیاز زم یاریدر بس (DNS.قابل استفاده است ) 

 FTPپروتكل 

 یبـرا یاانـهیرا یهاقرارداد است که در شبکه کی( FTP: File Transfer Protocol) فایلپروتکل انتقال 
ماننـد  دیـبا FTPاتصـال بـه  یبـرا .ردیـگیبه مقصـد مـورد اسـتفاده قـرار مـ أبداز م فایل ییجاجابه

ftp://HostName  نام دامنه یجاه بعمل کرده و یا، IP  کردسرور را وارد.  

 HTTPSپروتكل 

 یامـن بـراپروتکـل  کیـ( HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secureانتقال ابـرمتن )امن پروتکل 
 هاتیاستفاده از وب سـا یبرا HTTPمانند ه ،پروتکل. این استای رایانه یهاشبکهانتقال اطالعات در 

 ینگـاررمز (Serverخادم )و  (Clientگیرنده )خدمت انیماطالعات ،  HTTPS در تفاوت که با این است
 خدماتمانند مهم ) یهاتیاک ر وب سادر  شود.می انجام Certificate یک توسر ینگاررمز نیو ا شده

بـرای  شـود.مـی اسـتفادهپروتکـل  از ایـن هابه دلیل حساسیت داده( یالکترونیک داریبانک ایو  لیمیا
 .استفاده کرد GoDaddyو  Verisignمانند آن دهنده ی معتبر ارائههاباید از شرکت Certificateدریافت 

 SLIPپروتكل 

 هسـتند ییهـا( پروتکلPoint-To-Point Protocol) PPP( و Serial Line Internet Protocol) SLIPپروتکل 
با استفاده کنند. می نظیر خطوط تلفن را فراهم ،سریالهای کابل یبر رو TCP/IP که امکان استفاده از

اینترنـت متصـل  شـبکه بـه( Modem)و مودم  رایانهتوانند توسر یک می فوق، کاربرانهای از پروتکل
 .کمتر است بسیار PPPبه  نسبت SLIPاستفاده از پروتکل امروزه شوند. 
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 (Addressing) یدهینشان

  IP تعریف

IP استدستگاه در شبکه یک مشخص کردن  یبرا فردمنحصربهو  یآدرس منطق کی.  

 ۴نسخه  نترنتیپروتكل ا

پروتکـل  نیترپراسـتفاده همچنان، (Internet Protocol version 4 - IPv4) نترنتیپروتکل اچهارم نسخه 
 packet-switchedهای بـرای اسـتفاده در شـبکه connection lessیک پروتکـل  IPv4 .است نترنتیا هیال

 و کنـدیکـار مـ( best effort delivery) لیـتحو یتـالش بـرا نیترهبمدل  یپروتکل بر مبنا نیااست. 
 . دشویارائه نمآنها  ودنب یتکرار عدم ایها و بسته یو حفظ توال دنیپشت سر هم رس یبرا ینیتضم
 یفضـا ،جـهی. در نتدشـویمـ لیتشک یتیب 8بخش  4از  کهاست  تیب 32شامل  IPv4ر آدرس ه
. امـا سازدیممکن محدود م یکتای ینشانآدرس  اردیلیم ۴حدود ( ۳۲۲) ۲۹۶٬۹۶۷٬۲۹۴٬۴به را  ینشان

 و یخصوصـ یهاماننـد شـبکه یمقاصـد خاصـ ی( بـراونیـلیم ۱۸ بـاًی)تقر هـاینشـان نیـاز ا بخشی
 یابیریمسـ یقابل استفاده بـرا یهایشمار نشان بنابراین و ( رزرو شدهونیلیم ۲۷۰ باًی)تقر یچندپخش

بـه کـاربران  یشـتریب یهـاینشـان با گذشت زمان، هرچـه. شودیکمتر م نترنتیا میشبکه عمو یرو
 هـاینشـان تعـداددر  IPv4 تیمحـدود .میشـویتـر مـکینزد IP یهـابه اتمـام آدرس ابدییم صیتخص
 شد. IPv6 جادیا یراب یازهیانگ

IP به صورت  عددچهار  ازW.X.Y.Z ماننـد .شـوندمـی شـده کـه بـا نقطـه از هـم جـدا لیتشـک( 
 آن است مجمـوع تیهشت ب ،عدد هرهستند. از آنجا که  0-255 نی( این اعداد ب192.168.10.30

 یانـهراشناسـه »و « شناسه کالس»، «مشخصه کالس» بخشبه سه  تیب 32ن خواهد بود. ای تیب 32
 د.گردبندی میکالس دسته 5شود و بنابر وسعت شبکه به می میتقس« زبانیم
 

  IPی هاکالس

 ،کـالس 5در  هـاIPهای آنها ایجاد شده اسـت. IPبندی ، طبقههاشبکه یاستانداردساز ازیبا توجه به ن
 .دهنده کالس آن استنشان IPو عدد اول هر  شوندمیبندی رده

  کالسA 126ا ت 1: اعداد بین 
  کالسB 191تا  128: اعداد بین 
  کالسC 223تا  192: اعداد بین 
  کالسD 239تا  224: اعداد بین 
  کالسE 254تا  240: اعداد بین 
 

در  127عــدد  اســت. Cدر کــالس  192.168.10.30بــوده و  Aدر کــالس  10.20.10.1 بــرای م ــال
 .دشـومـی استفاده خود دستگاه چک کردن کارت شبکه یعدد برا نیکه ا چرا نیستفوق  یهاکالس
 :دشومیاستفاده  از دستور زیریک دستگاه  TCP/IPپشته پروتکل  عملکرد درست از نانیاطمبرای 

  ping 127.0.0.1 

  معروف است. Homeیا  Loopbackبه آدرس  127.0.0.1آدرس 
There’s no place like 127.0.0.1    !!     
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 A کالس

بـه  یادیـاتصال کاربران ز هاآن هدف که دنشومی بزرگ استفاده یهازمانسا یبرا Aکالس  یهاشبکه
و ( Net Address)( متعلـق بـه شناسـه شـبکه بـوده W) تربـاارزش تیـب 8 ،ن کالسدر ای است.شبکه 

 بعـدی تیـب 24 .داشت توانمی شبکه مختلف 126تنها  نیبنابرا .صفر است آن نیز تیبترین ارزشبا
 نیـا رایـز بـوده فردمنحصـربه ،رایانـهشناسـه  یا سآدر. است (Host Address) هرایانمتعلق به شناسه 

  است.شبکه  یخاص بر رو ستمیس کیدهنده نشان ،آدرس
تعلـق  رایانـهبـه آدرس  20.30.20به آدرس شبکه و عـدد  10 بخش 10.20.30.20 در بطور م ال

 .استصفر  سمت چپ تیب نیاول Aکالس دهی آدرس در .دارد

 B کالس

 دو رود.مـی هسـتند بـه کـار رایانه 255از  شیب یبا اندازه متوسر که دارا ییهاشبکه یبرا Bکالس 
( و W,X) تیـب 16 یکـالس داراایـن . شناسه شـبکه در است 10برابر  Bدر کالس  IPباارزشتر  تیب

  ( است.Y,Z) تیب 16 یدارا زین زبانیم رایانهشناسه 
 زبانیآدرس م نیز 30.10و  شتهبه آدرس شبکه تعلق دا 172.16 بخش 172.16.30.10 در م ال بطور

 (10. )استصفر  باارزش تیب نیدوم Bکالس دهی آدرس در است. یا همان رایانه

 C کالس

 IPسه بخش نخست  .ده شده استیتدارك د ،کمتر زبانیم و ادیتعداد ز با ییهاشبکه یکالس برااین 
در  110 یهـاتیب،  Cشناسـه کـالس اسـت.  ایانهرآدرس  آنآدرس شبکه و بخش آخر دهنده نشان

( بـه عنـوان Zآخر ) تیب 8عنوان شناسه شبکه و  ( بهW,X,Y) ترباارزش تیب 24 است. IPسمت چپ 
  شود.می شناخته زبانیم رایانهشناسه 
 زبـانیبـه آدرس م 30به آدرس شـبکه و  192.168.10 بخش IP=192.168.10.30 در م ال بطور

 (110. )استصفر  باارزش تیب نیسوم Cکالس  در. تعلق دارد )یا همان رایانه(

 D کالس

 ( به کارهاClientبه کل  امیپ)ارسال همزمان  Multicastingانجام کارها به صورت  یبرا Dآدرس کالس 
 شبکه ارسـال قیاست که از طرای به داده هازبانیهمزمان م ینوع ارسال، دسترس نیهدف از ا رود.می
 (1110. )استصفر  باارزش تیب نیچهارم Dکالس  درشود. می

 E کالس

 . هستند ندهیدر آ هاگسترش شبکه یبراکالس این  یهاآدرس
 
 
 
 

  یعمومو  یخصوص آدرس

 یهاشـبکه در یخصوصـ. (Public) یعمـومو ( Private) یخصوصدارد.  دوجو  IPدو نوع ،در هر کالس
نیـاز و  است اینترنتشبکه  یبرا یعموم. ستین یوزبه مج ا یآنها احت یو برا شودمی استفاده یمحل
  :دارند یمشخص بازه ،یخصوص یهاIP دارد. مجوزبه 
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Class   From   To 

A 10.0.0.0   10.255.255.255 

B  172.16.0.0   172.31.255.255 

C  192.168.0.0  192.168.255.255 

وجـود نداشـته  DHCP Server یولـ ،دهم شیتنظ DHCP Serverک یاز  IPگرفتن  یبرا رایانهکه  زمانی
 کند:می زیر استفاده IPاز بازه ک یندوز بطور اتوماتیوباشد، 

169.254.0.1  169.254.255.254 
سـت اای رایانه DHCP Server. ف استومعر( Automatic Private IP Addressing) یا APIPA این بازه به
 شود.می استفاده هارایانهبه  IP خودکار اختصاص یبرا که در شبکه

  

Subnet Mask 

ک عـدد یـ IPمانند  نیز Subnet Mask ،ی. از نظر ساختاردکنمی دایپ یمعن Subnet Maskک یبا  IPهر 
 نیـا است.رشبکه( ی)ز Subnetک یمختلف در های IPبا  هارایانه دادنن انش آنفه یوظ است. یتیب 32

 هاسـتمتعلـق بـه آدرس  تعـدادرس شـبکه و چـه متعلق به آد ،تیب تعدادچه  دهدمی آدرس نشان
(Host) است . 

Class   Subnet Mask    

A .0.0.0255    

B  .0.0255.255    

C  .0255.255.255   

 ندوزیدر و IP میتنظ

و  گرفتـه Propertiesک یـ Local Area Connectionاز در کنتـرل پنـل د یـنـدوز بایدر و IPم یتنظ یبرا
 نــه یگز ،ید. در حالــت عــادیــک کنیــکل را دو بــار Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) نــهیگز

Obtain an IP address automatically  د یـن حالت بایست که در اافعالDHCP Server  در شـبکه وجـود
فعـال  ار Use the following IP addressنـه یگز IP یم دسـتیتنظ ی. برادبده IP رایانهتا به  دداشته باش

بـه  . اگـرشـودمـی ک پـریبطور اتومات Subnet maskنه یگز ، Tabبا زدن  .کنید وارد ار IPلد یف و کرده
 .کنیدم یتنظنیاز باشد آنها را نیز  DNS و یا Default gateway تنظیمات
 

Public IP Address Classes Range 

Class 
1st 

Bits 

Start 

Address 
End Address Subnet Mask 

No. of 

Networks 

Addresses 

per 

Network 

A 0 0.0.0.0 126.255.255.255 255.0.0.0 27 224 

B 10 128.0.0.0 191.255.255.255 255.255.0.0 214 216 

C 110 192.0.0.0 223.255.255.255 255.255.255.0 221 28 

D 1110 224.0.0.0 239.255.255.255    

E 11110 240.0.0.0 254.255.255.255    
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Private IP Address Classes Range 

Class 1st Bits Start Address End Address Subnet Mask 

A 0 10.0.0.0 10.255.255.255 255.0.0.0 

B 10 172.16.0.0 172.31.255.255 255.255.0.0 

C 110 192.168.0.0 192.168.255.255 255.255.255.0 

 
 
 

 ۶نسخه  نترنتیپروتكل ا

 نترنـتینسخه پروتکل ا نیدتریجد، (Internet Protocol version 6 - IPv6) نترنتیپروتکل اششم نسخه 
آغـاز  ،نسـخه نیـا یریکارگبـه ۲۰۱۰از سال . ردیگیآن شکل م هیبر پا ینترنتیا یهااست که ارتباط

  .شود( IPv4پروتکل ) نیا ۴نسخه  گزینیقرار است جاو شده 
و  یلـوازم خـانگ ،هـانیدورب ،ی همـراههاتلفنها مانند اهاز دستگ یاریامروزه بس کهنیبا توجه به ا

 یداتیرو به اتمام است و تاکنون با تمه IPv4 یتیب ۳۲ یآدرس یفضا شوند،یمتصل م نترنتیبه ا غیره
 یدهـآدرس یاز فضـا IPv6. انددهکر جبرانرا  کمبود نیا NAT (Network Address Translation)مانند 
 .دکنیم فراهمرا  گانهیآدرس  ۱۲۸۲که  ندکیاستفاده م یتیب ۱۲۸
 

 DNS - سامانه نام دامنه

 ،هارایانـه یبـرا یگـذارنام یمراتبسلسـهه سامان کی (DNS, Domain Name System) دامنه نامه سامان
مـی استمتصل  یشبکه خصوص ایو  نترنتیکه به شبکه ا یگریهر منبع د ایو  ،(هاسیسروخدمات )

اسـت را آن  IPآن کـه همـان  وب سـرور ینشان دیبا )سایت( وبگاهاستفاده از یک برای دیدن و  .باشد
هـر  یدامنه اسـتفاده کـرد. بـرا یهااز نام توانیم دشوار است IPبه خاطر سپردن  . از آنجا کهدانست
 cmdیک وبگاه، در پنجـره  IPبرای به دست آوردن است.  گرفته شدهنام دامنه در نظر  کی،  IP ینشان
 ز، دستور زیر را استفاده کنید:ویندو

tracert  www.google.com 

 www.google.comنـام دامنـه آن  ایـبه دسـت آمـده  IPاز  توانیبه گوگل، م یدسترس یبرام الً 
  وارد شود. http://ipبدین صورت که در مرورگر،  .دراستفاده ک
هسـتند کـه  یاشدهعیتوز یاطالعات یهادرون بانک ،نترنتیا (هاینشان)های آدرس، کل  DNS در

مورد نظر، طی فرایندی یافت شده و  IP ترتیببدینخاص از شبکه ندارند.  یانقطه یرو یتمرکز چیه
 .گیردمی در اختیار قرار
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 هاهدامنکاربرد 

 ،ید سلسله مراتبـرون کیو در  شده انجام ،از سمت راست به چپ آن کیتفکبا ، دامنهنام  کی لیتحل
 .شودیم داپی سطح آن با متناظردهنده سیسرو

 نـام یانتهـا از .شده اسـتبندی میتقس کشورصد  بیش ازو  عمومیبه هفت منطقه دامنه  یهانام
 ،دامنـه یهـانام ی. اگر انتهـادز حدس را آن با متناظردهنده سیآن نام و سرو تیماه توانیم ،دامنه

 متفاوت خواهد بود. زیمعادل ن IP ینشان افتنی یو براجستج قهمتفاوت باشد منط
 عبارتند از : یعمومدامنه  هفت
 comیو تجار یاقتصاد هسسؤ. م  
 edu .یدانشگاه ای یعلم هسسؤم  
 govکای. دولت آمر 
 intیالمللنیب یها. سازمان  
 milینظام یها. سازمان  
 net .گان خدمات شبکهدهندارائه 
 orgیتفاعان ریغ یها. سازمان  
 

در  یسه حرفـ یهاحوزهاین از  کی چیاند که هشده فیتعر نترنتیدر ا یادیز اربسی دامنه یهانام
است که آن  یمخفف نام کشور حرفی دورشته  کی هاینشان نیا ی. معموالً در انتهانیستآنها  یانتها
 در آن کشور واقع است. ینشان

 DNS یسلسله مراتب ساختار

مـی گفتـه زیـشود، که به آن دامنه سطح دوم ن میتقس یکوچکتر یهاهزیردامنه ب تواندیم دامنه هر
 هـای زیـررحوزهید، بـه زنشومی . مشخصirکه با  ران،یا دامنهمربوط به  یهاعنوان م ال، نام به شود.
 د :نشومی میتقس
 

 ac.irیآموزش یهاهمؤسس ایها . : دانشگاه 
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 co.irیمحدود و تضامن تیول خاص، عام، مس یسهام یها. : شرکت 
 gov.ir : .یدولت یهاسازمان ای هاهمؤسس 
 id.irیرانیا تیمل ی. : افراد دارا 
 net.irنترنتیا یدهندگان رسمسی. : سرو 
 org.ir : .یخصوص یهاو سازمان هاهمؤسس 
 sch.irمدارس : . 
 

 : http://eng.ut.ac.ir در م ال برای
 شور : کir  ،رانیا 
 تیهو  :ac آموزشی ، 
  : دانشگاهut  ،دانشگاه تهران 
  : دانشکدهeng  ،یفنهای پردیس دانشکده  
 

،  example، عنـوان  www.example.comاسـت. مـ الً در  سمت راسـت آن ،دامنه مهمترین بخش
 یدارا www.google.comدامنـه  اسـت. example.comدامنـه ریز زیـن wwwبوده و  comدامنه  ةدامنریز
 .است mail.google.com و news.google.com مانند ییاهردامنهیز

 هاشبكه یافزارسخت یاجزا

 Hub -ب ها

بـه  رایانـهچنـد  ایـروش اتصـال دو تـرین و ارزانای رایانـه یهادر شبکه رایج زاتیاز تجه یکیهاب، 
 (Frame) یهـامیفر بدین صورت که .دکنیم تیفعال OSIمدل مرجع  هیال نیب در اولها است. گریکدی

کـه  ندکیم جادیرا ا نانیاطم نیا تنها( و دهندیانجام م رهیاب ای چیکه سوئ ی)کار ندخوایداده را نم
ب هـا متصل شده به یهاگره ایو  هارایانهد شد. نها، تکرار خواهاز پورت کیهر  یداده بر رو یهامیفر

 . شود وصلب ها پورت یکبه  تواندیگره م هر. دننکیاستفاده م  UTPیهااز کابل

 Switch - چیسوئ

 دارد پـورت ینچند ،چیسوئهر  .کندیموصل  گریکدیشبکه را به های است که دستگاه ابزاری، چیسوئ
 ایـسـوم  یهیـکـه در ال هاییچیسـوئ .دهدیانجام م OSIدوم مدل  هیپردازش و انتقال داده را در ال و

  .شوندیخوانده م 3 هیال چیسوئ ای هیچند ال چیمعموالً سوئ دنکنیپردازش م ،باالتر
 یرا تنهـا بـرا هـانآو سـپس  کـرده افتیدر استوصل ن آکه به  یالهیرا از هر وسها امیپ ،چیسوئ
. چـرا کـه سـاخته اسـتب ها ازهوشمندتر  یالهیرا وس چیسوئ ،کار نیا .کندیمارسال  مقصددستگاه 

 ایـ کیبزرگ معموالً  ومتوسر  یها. شبکهکندیمشبکه ارسال  یهاستگاهد یتمام یرا برا امیپ ،هاب
 .دارند چیچند سوئ

   Router - ابیره

 ،ابیری. مسـکنـدیمـ تیبه مقصدشـان، هـدا دنیرس یداده را برا یهااست که بسته یاانهیرا ،ابیره
را  یهمگـان یهـاامیپ داده وعبـور  را شده اسـتکه مقصدشان قطعه وصل  ییهاامیپ تنها ،مانند پله

یمـ انجـامشبکه(  هی)ال OSIسوم مدل مرجع  هیدر ال نام دارد و یابیریمس ،ندیفرآ نی. ادهدیعبور نم
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. دشـویشبکه بزرگ اسـتفاده مـ نیاتصال چند ای یچند شبکه محل ایاتصال دو  برای ،ابیری. مسدشو
شـبکه از دو بخـش عمـده  ابیریمسـ کیـشبکه را به هم وصل کند.  لفانواع مخت تواندیم ابیریمس

 آن است.  یو رابر کاربر عامل ستمیشامل س ،ابیریافزار مس. نرمشودیم لیافزار تشکافزار و نرمسخت

 رهیاب، سوئیچ و هابتفاوت 

 نیـ، اانـدکارههمه هارهیابامروزه اغلب 
را  سـوئیچو  رهیابهای تیقابل هارهیاب

 دارند.  کجای
 

 یحتـ ،یچسـوئ، هـاب و رهیـاب عملکرد
 عیـتجم ،ابزار کیدر آنها که همه  زمانی

 نیبنابرامتفاوت است.  شده باشند کامالً
 .الزم است توضیحاتی ارائه شود

 

  سوئیچو  هاب

و نـوع  کـردهشـبکه عمـل  زاتیـتجه یبرا یبه عنوان اتصال مرکز ی داشته ومشابههای نقشدو  هر
شده و  تیتقوآن فریم، ، میفر کی افتیدر پس از. کنندمی تیرید را مدشومی نامیده میکه فرای داده

 .استها میفر روش ارسالدر  دو ابزار نیا انیشود. تفاوت عمده ممی مقصد انتقال داده رایانهبه پورت 
که مقصد  ستیمهم ن و شودمی (broadcast) ارسال هاب یهابه همه پورت داده میهر فر ،هاب در

فرسـتاده  دیـبا یبه چه پـورت میفر کی نکهیا صیتشخ ی. هاب براپورت بوده است کی تنها ،میفر نیا
 حاصـل نـانیبه پـورت مقصـد اطم شدنیاز رسها به همه پورت آنبا ارسال  بنابراینندارد.  یراهشود 
 .است یادیز کیتراف امر، نیاحاصل کند. می

کـه  یهنگـام نیراکند. بناب میتقس شیهاباندش را با همه پورت یپهنا دیهاب با کین ایبر  عالوه
خواهـد داشـت.  یدسترس ،موجود باند یکل پهنادهد، به می انجامرا  broadcastعمل  ،رایانه کی تنها

کـاهش  سـببشود کـه  میآنها تقس مهه انیم دیباند با یدر حال ارسال باشند پهنا رایانه یناگر چند
 شود.می عملکرد

، MAC addressآدرس، )مـک دارد.مـی همتصل بـه آن را نگـ یهمه ابزارهاهای آدرسمک ،سوئیچ
media access control address )۶ در کـارت شـبکه در  یافزاراسـت کـه بـه صـورت سـخت تیبا ۸ ای

و  شـودمـی هـاکارت بـاقی نیکارت در بـاین  فردمنحصربه ییموجب شناسا و شده ایجاد آن کارخانه
 . دگردیاستفاده م یکیزیف هیارتباط در ال یبرا

به کدام پورت متصل اسـت.  ستمیدهد که کدام س صیتواند تشخمی آدرسمکبا داشتن  سوئیچ 
به کدام پورت ارسال کند،  قاًیآن را دق دیداند که بامی سوئیچشود می افتیدر میفر کی یوقت نیبنابرا

هر را به  تمام پهنای باند، سوئیچ کیدهد. برخالف هاب،  شیشبکه را افزا ییپاسخگو مانبدون آنکه ز
بـه حـداک ر  هوارهمـ ،کـاربران هارایانهبدون توجه به تعداد  نیدهد. بنابرامی اختصاصها از پورت کی
 نسبت به هاب است. یانتخاب بهتر سوئیچ ،لیدال نیا ادارند. ب یرسباند دست یپهنا زانیم

 میمشـغول انتقـال فـر ،سـوئیچ کیـ ایهاب  کیکه  یهستند. هنگام یمتفاوت زاتیتجه هارهیاب
کـه آن بسـته بـه مقصـد  یست تا زمانا هاشبکه گریبه دها بسته هیدریمس ،رهیاب کی فهیاست، وظ
بلکه آدرس مقصـد را  بودهتنها حامل داده  هاست که ن نیبسته ا کی یدیکلهای یژگیاز و یکیبرسد. 

 دارد. نیز
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 ایـ ه گسـتردهشبک ای یدو شبکه محل معموالً .حداقل به دو شبکه متصل است عموماً ،رهیاب کی
چنـد شـبکه  ایـکه دو  ییشوند، جامی افتی( gateway)ها هوازدر در هارهیاب. ISPو شبکه  یمحل کی

 هـاییاز پروتکل و کـرده نییرا تعها ارسال بسته یبرا ریمس نیبهتر هارهیابند. گردمی به هم متصل
 د.نکنمی استفاده زبانیمدو  نیب ریمس نیبهتر یکربندیو پ گریکدیارتباط با  یبرا ICMPمانند 
 

 مجتمع یهارهیابهای یژگیو

 کیـشـامل  معموالً ،رهیاب کی. انددهباند مجتمع شپهنهای رهیابدر اغلب  یمتنوع خدمات امروزه
. عـالوه بـر آن، اسـتNAT (Network Address Translator ) کیـپورت و  8-4هاب( اترنت  ای) سوئیچ
محافظـت از نفـوخ  یبـرا یافزارسـخت روالیو فـا یر پروکسـ، سـرو DNSو  DHCPسرور  کی عموماً

 دارد.خرابکارانه 
توانـد مـی سـوئیچ کیـکند، می شبکه اترنت را به هم متصلهای بخش ،هاب کی ،خالصهطور به
کارهـا را بـه عـالوه  نیـتوانـد امـی رهیـاب کیـبه هم متصل کنـد و  تربهینهبخش اترنت را  نیچند
  انجام دهد. دیگری یکارهابه همراه  WAN ای و LAN نیچند انیم TCP/IPهای بسته یردهیمس

 برای شبکه محلی است. data link(، فناوری الیه فیزیکی و Ethernet) اترنت
 

 Repeater - تكرارگر

 یکرده و آن را بـا سـطح دامنـه بـاالتر، انـرژ افتیرا در یگنالیاست که س یکیالکترون یابزار ،تکرارگر
شـود می استفاده تکرارگراز  یطوالنهای در مسافت. کندیمانع ارسال م کی گریت دبه سم ایو  شتریب

یکه انتقـال مـ یاداده ریتفس برای. تکرارگرها حفظ کنداش را یشده و شکل اصل تیتقو ،گنالیتا س
 .کنندیعمل م (OSIمدل مرجع  هیال نیاول) یکیزیف هیدر ال زاتیتجه نیا .کنندینم یتالش دهند

 Bridge - پل

 و به تکرارگـر هیشب ،. پلکندیصل موبه هم  OSIاز مدل مرجع  داده وندیپ هیالرا در  رشبکهیدو ز ،پل
. کنـدیمـ تیریرا مـد شود، آن یبدون نظارت کپ ،هر شبکه کیآنکه تراف یبه جااست اما  شبکه بها

کـه آدرس  ابنـدییر مانتشا گریبه طرف د یتنها در صورت شوندیطرف پل وارد م کیکه از  ییهابسته
 پل قرار دارند.  گریباشد که در طرف د ییهاستمیها مربوط به سمقصد آن

 Gateway -دروازه 

 ییتوانـا و شـودیبه کار برده مـ گرید یابه شبکه یدسترس هاست که به عنوان نقط در شبکهگره یک 
که در  ی. بسته به نوع پروتکلداردرا  انددهش لیدو شبکه متفاوت که از دو پروتکل متفاوت تشک اتصال
کـار  OSIدر هـر سـطح از مـدل  تواندمی (ی/خروجیدروازه ورود) Gatewayشود می یبانیپشت ،شبکه
 .کند

Gateway همجنس را انجـام ریـدو شـبکه غ نیترجمه پروتکل ب فهیتواند وظمی مترجم پروتکل ای
پروتکـل  تـوانمـی Gateway کیتفاده از اس با ستند،ین TCP/IP مبتنی بر که هاییدر شبکه الًم  دهد.
 یهاpacket یتوان تماممی Gateway کرد. همچنین با استفاده از لیو برعکس تبد TCP/IPبه  را شبکه
 .ارسال نمود (نترنتیادهنده سیسروم الً ) خاص یارایانهبه سمت  را رایانه کی از یخروج
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 Firewall -فایروال 

( قرار گرفتـه Gatewayاست که در قسمت دروازه ) یافزارا سختی افزارنرم ،واره آتشیا دیروال یفا کی
می محافظت ،نفوخ مهاجمانو  یمجاز خارجریغ یدسترس، ک ناخواستهیترافو منابع درون شبکه را از 

 . ردیگمی قرارگر ید یهابه شبکه یشبکه داخل بخش اتصال ه دروارهم ،روالیک فایکند. 

 نمونه یک شبكه یاندازراه

کـه کـارت شـبکه،  یاصل لهیبه سه وس ،عدد( 10)م الً  رایانه چنداز کوچک ای شبکه یاندازراه یبرا
 یهـابـه تعـداد پورت شـوندیمـ وصـل چیسوئ بهکه  ییهارایانهتعداد  .میدار ازیاست ن چیکابل و سوئ

. در دارنـدورت پ 48و  32، 24، 16، 8، 5، 4 ،در بازارموجود  یهاچیدارد. سوئ یموجود در آن بستگ
 استفاده کرد. چیچند سوئ ایاز دو  توانیم شتریب یهارتبه پو ازیصورت ن
 .دهنـدیمـ قـرار( Rack) ركبـه نـام  یاآن را درون جعبه ،چیسوئ دنید بیاز آس یریجلوگ یبرا
 کیـ ،انـهیبه کارت شبکه هـر را حال .ستیبه استفاده از رك ن یامتر الزکوچک یهاچیسوئ یالبته برا

 .میکنیوصل م چیشبکه را به سوئ یهاکابل یکرده و تمام وصلابل شبکه ک
بخـش آن  نیتـرکـه مهم میرویشبکه م یافزارنرم ماتیشبکه، به سراغ تنظ یکیزیاز نصب ف بعد

  است. IPآدرس  میتنظ
 Cکـالس  IPاسـت، از بـدون سـرور سـاده کوچک و شبکه  کی ،که شبکه مورد نظر نیا لیدل به

. در شـودمـی درنظر گرفتـه 192.168.1.10تا  192.168.1.1از  نیز IPمحدوده  .میکنیاستفاده م
 یرو DHCP یانـداز، بـا راهرایانهبه هر  IP دستی تخصیصبدون  توانیصورت وجود سرور در شبکه م

 .رندیبگ IPخودکار به صورت  هارایانهکرد که  میشبکه را تنظای به گونه IP محدوده نییسرور و تع
 
 : IP رای تنظیم دستیب

 کنترل پنل در ،Network Connection دیرا انتخاب کن. 
 بر local area connection یعنیآخر  نهیراست کرده و گز کیکل Properties دیرا انتخاب کن. 
 Internet Protocol (TCP/IP)  را انتخاب کرده و دکمهProperties دیرا بزن. 
 

 یبـرا .کـردخودکـار اسـتفاده  ایـو  یبه صـورت دسـت IPختصاص ا نهیاز دو گز توانیم نجایا در
انتخـاب  255.255.255.0 نیـز Subnet Maskمشخص کرده و  خکرشده را به ترتیب، هایIP هارایانه
 :آزمودرا  انهیدو را نیارتباط ب،  pingبا دستور  توانی، مشبکه یامتحان درست یبرا .شود

ping 192.168.1.2 

 
. در صـورت وجـود دکنیم یبررسنظر را مورد  IPو دستگاه با  أدستگاه مبد نیب دستور باال ارتباط

بـه صـورت را  هارایانـهاز  یکـی IPرفته و  Run پنجرهبه ، متصل به شبکه یهارایانهاز  یکی در، ارتباط
\\ip به اشـتراك گذاشـته شـده  ،که در دستگاه مقصد یرچاپگ ای هالیفا دید دیخواه حال .اجرا کنید
 یرو دیموجود در شبکه با رچاپگو ها پوشه ریگذااشتراكبه یاست. برا دنیقابل د أمبددستگاه  یرو
 .رداستفاده ک sharing نهیگز properties ازراست کرده و  کیآنها کل کنیآ

 .درکه چنـد پـورت شـبکه دارد اسـتفاده کـ ADSLاز مودم  توانیم چیسوئ در صورت عدم وجود
اسـت بـا کابـل کـراس  یکـاف .سـتین چیبه سوئ ازین ،انهیدو را نیاطالعات ب ییجاجابه یبرا همچنین

(Crossدو دستگاه را مستق )به هم وصل کرده و با اختصاص آدرس  میIP  کالسC دو  نیبـ یهـالیفا
 . درجا کرا جابه انهیرا
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 کشف و رفع خطا

بـه روش یـا  بایـد رنـدهیگ بترتیبـدینوجـود دارد.  یخرابـ امکـان همواره ،اطالعاتدر فرایند ارسال 
سـت کـه ا یاطالعـات دریـافتی، همـاناطالعـات  ایـآ له باشد کهأاین مس صیتشخبه قادر  هاییروش

 .ندیگو خطا صیتشخ یهارا روش هاروش نی. اریخ ای ارسال کردهفرستنده 
 و فرسـتنده را ختـهیآن را دور ر اشـکال دارداش یافتیدهد که اطالعات در صیتشخ ،رندهیگ اگر
 کند. می اطالعات به ارسال مجددمجبور 

Parity 

است که  یتیتوازن، ب تیروش کشف خطا است. ب نیتر( سادهParity bitتوازن ) تیروش افزودن ب
 . شودیهستند اضافه م ۱که  ییهاتیفرد بودن تعداد ب اینشان دادن زو   یبرا

و  شودیتوازن، صفر م تی  باشد بزو ،یورود یهاکیتوازن زو ، اگر تعداد  تیروش افزودن ب در
 است. کیصورت  نیا ریدر غ

تـوازن،  تیـفرد باشـد ب ،یورود یهاکیاگر تعداد  شودیتوازن فرد استفاده م تیکه از ب یهنگام
 .شودیم کیاال  صفر بوده و

 Parityبیت شامل  8
 بیت داده 7 ها1تعداد 

 زوجروش  فردروش  اولیه
10000000 00000000 0 0000000 

01010001 11101000 3 1010001 

11110100 01101001 4 1101001 

01111111 11111111 7 1111111 

 
Parity روش ، یک حالت خاص از CRC  است. بدین صورت که یکCRC ای بیتی با چندجملـهیک

x+1 بیـت  ندل شو)شامل بیت توازن( به صورت اشتباه منتقها تعداد فردی از بیتاگر  د.وشساخته می
کند چـرا برای تشخیص خطا بوده و خطایی را تصحیح نمیتنها توازن، اشتباه خواهد بود. بیت توازن، 

 بیت اشتباه، قابل تشخیص نیست. که

Checksum 

Checksum ،یبرخ .شودیاطالعات در مقصد استفاده م یدرست یبررس یاست که برا یکاربردپر روش 
هسـتند.  یتـیب CRC32– CRC16و  یتیب ۶۴و  ۳۲، ۱۶، ۸ تملگوریا ، Checksumساده  یهاتمیاز الگور

Checksum تیـبرابر با تعداد باشده و  ۸بر  میآن تقس یهاتیکه باشد تعداد ب یتمیبر اساس هر الگور 
(Byteم )شودی. 

 Checksumهـای تمیالگورکـرد از حاصـل  نـانیاطم اطالعـات ارسـالیاز صـحت  برای آنکه بتوان
رشـته  کیـآن  جـهینت کنـدعبـور  یاضـیفرمول ر کیاز  لیفا کیساده اگر  زبان به. شودمی استفاده

 . ندیگومی Checksumخواهد بود که به آن  یدعد
تشـخیص آن متفاوت خواهـد شـد و  Checksum جهیکند، نت رییاز اطالعات تغ تیبا کی یحت اگر

 روی بـر در قـدیم کـه یو مهربه الك  هیشبتوان می را Checksum. شودمی نادرستی اطالعات ممکن
و فقـر  نیسـتدرون نامـه  یمحتـوا تضـمینی بـر ندیـدنکـه  یمعنـ نی. به ادانستزدند می هانامه

 شود.می مشخص ،اطالعات ننشد یدستکار
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آنهـا  نیاز مشـهورتر یوجـود دارد کـه برخـ لیفا Checksumمحاسبه  یبرا یمختلفهای تمیالگور
MD5  وSHA  .هستندChecksum از دانلـود  نـانیم ـال جهـت اطم یدارد. بـرا نیز یگرید یهاکاربرد
  ،دانلـود شـدهافـزار نرم ،از شـروع بـه نصـب شیپـ. ردیگمی مورد استفاده قرار نیزافزار نرم یک کامل

Checksum بـه  لیـاز فا یکه بخشـ بدین معناستدرست نباشد که درصورتیکند و می یخود را بررس
 .شودنمی مانجادانلود نشده و نصب  یدرست
    

CRC 

، (Data Frame) داده میفـر کیـکـل  یهـاتیمجموعـه ب یبه ازا Cyclic Redundancy Checkدر روش 
 و ثابـت کشـف خطـا یهـاتیبایـن شـود. مـی افهضا میفر یمحاسبه و به انتها ،یکنترل تیب یتعداد

از  .اسـتای ندجملهچ میبا استفاده از تقس CRC یمحاسبه کدها ی. مبناهستند میمستقل از طول فر
 شود.می استفادهخام  یهاداده یبر رو یتصادف راتییتغ صیجهت تشخ این روش
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