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  ایرایانه هایشبکه .1

ـــا رایا ایک  ست کا با  حوی با یكدیگرای از رایا امجموعا ،ایشبكـ ستقل ا اطالعات و داده  ،های م
ستقالل رایا اکنمبادلا می شین با تنهایی با معنی توا ایی هاند. ا ست شبكااز  خارجدر  و هر ما و  ا
 شود.گفتا می داده بدون توجا با  وع کا ال ا تقال بدلورد یز با هر  تبادل داده
 عبارتند از: ایرایا ا یهاشبكا یکاربردهابرخی 
 اشتراك منابع 
 اهیناکاهش هز 
 هاستمیس ییش کارایافزا 
 ییایجغراف یهاتیحذف محدود  

  یز عبارتند از: معمول در شبكاو ابزارهای خدمات برخی 
  یكیپست الكترو 
 یكیتجارت الكترو و  یبا كدار   
 آموزش از راه دور 

 انتقال هایکانال .1-1

 Wired - سیمی فناوری .1-1-1

  هشدهتابیدبا هم میسزوج 
سابقا یكی سا ا نیتراز با س ،ا تقال یهار شتا  ست دهیبا هم تاب میدو ر ش ا سط روک  یکا تو

 ا د.پوشا ده شده قیعا
آ تن  کیبا صورت  توا دیم یبلند میاست کا هر رشتا س نیا گریكدیبا  هامیتابا دن س علت

ـــتا نیعمل کند، تابا دن ا ـــازیجهت خنث ،دو رش ـــیتداخل الكترومغناط یس و  گریكدی یس
 است. یو اتالف ا رژ تیپاراز جادیاز ا یریجلوگ
o UTP (Unshielded Twisted Pair) با هم بافتا شده یم معمولی: زوج س       
o STP (Shielded Twisted Pair) س ش یم معمولی: زوج  ش شده با همراه پو  یبا هم بافتا 

 محیطی( Noise)کاهش اثر  ویزهای  برای
 ی ور فیبر (Optical Fiber) 

یم  ور است کا کیپالست ای شاشی ما ند شفافماده  کیاز  یو بلند کباریرشتا  ی، ور بریف
از  تربیش اریبس یبا د یپهنا ی ور بری. فشودخارج  گریاز سر د وسرش وارد شده  کیاز  توا د
ــو توانیم( و با آن ایبر ثا  تیگابیگ دارد )چندین یمعمول یهاکابل ــوت و داده ر،یتص  یهاص

ـــایدر مقا فیبر  وریرا ا تقال داد.  گرید ـــیار کمتر ریخأت ی،اماهواره ارتباطبا  س ی دارد و بس
 .استپراستفاده 

 هم یهاکابل( محورCoaxial ) 
 .شودیاستفاده م اشبكو  ونیزیدر تلو یابا طور گسترده

 Wireless - سیمبی فناوری .1-1-2

 ویكروویما (زموجیرMicrowave,  )ینیزم 
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ستنده هار دهیاز گ ستفاده م ینیزم یهاو فر صلا ب د وکنیا  گنالیس تیتقو یهاستگاهیا نیفا
ست. معموالً آ تن لیما ۳۰حدود  آن   قاط مرتفعها و ها، تپاساختمان یدر باال زموجیر یهاا

 .شو دی صب م
 یارتباط یهاماهواره 

  .کنندیاستفاده م شو د،یمنحرف  م نیکا توسط جو زم ییویراد یهازموجیاز ر
 امواج رادیویی 

ستند سیج الكترومغناطاموا اگو از  ،ییویراد امواج سرعت)بنابراین  ه ( کنندی ور حرکت م با 
شتر هاموج آ  طول و ست.  مادون قرمزاز  بی سط  یعیطور طبا ب این امواجا م اجِراو  رعدوبرقتو

کاربرد  غیرهو  یاا ایرا یهاشبكا و یارتباط یهادر ساما ا ییویج راداموا. شو دیم دیتول یفلك
 دار د.

 

     
 

 میسیب یهاشبکه .1-2

 یسازادهیا تقال اطالعات با دوردست پ یهااما ااز ا واع س یكی لایوس با ،میسیب یارتباط یهاشبكا
ستفاده م ییویما ند امواج راد سیاز امواج الكترومغناط شده و  ایمعموالً در ال یسازادهیپ نیا. کنندیا

ــودیا جام م OSIاز مدل مرجع  یكیزیف ــی،کابل کا ها و مواردیمكان در .ش ــرفابامقرون کش  یا و ص
 .شودیم ا دازیراه و شبكا  صب  وع  یست این عاقال ا

 ایستگاه دو میان ارتباط انواع .1-3

 طرفا کی- Simplex  ، ر ده و فرستندهیطرفا گکیارتباط 
  فا ما دوطر فا غ،  Half Duplex - ی باط دوطر مانارت ندیم گرههر دو  ،یرهمز  با طور غیر توا 

مان ند و هم گ، هم همز ـــ باش نده  ـــت ند. یر دهفرس گاه ما  ـــت   دو فره یتاک یواک یهادس
(Walkie-talkie) 

  کامالً دوطرفا- Full Duplex  ،همزمانبا طور  توا ندیم گرههر دو  ،ارتباط دوطرفا همزمان ،
 یر دهفرستنده باشند و هم گهم 
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 ازدحام، تداخل .1-4

تحمل  داز ح شیب ،با گذرگاه داده ورودیداده  زانیکا م دهدیم ویر یزما  (Congestion) ازدحام
ـــد.  ـــبكا کنترل ازدحامآن گذرگاه باش  حداز  شیاز تجمع ب یریجلوگ معنیبا  ایرایا ا یهادر ش

 جادیبع امن نیها بزرگتر. گلوگاهاستها رفتن بستا نیاز ب ،جایدر صف ا تظار و در  ت یا تقال هایداده
شبكا ستند ینتر تیا یهاازدحام در   شو دیازدحام ارائا م جادیاز ا یریجلوگ یکا برا یی. راهكارهاه

 .است ا تقالرسا ا  تیاکثراً بر اساس کاهش  رخ ارسال داده توسط فرستنده با توجا با ظرف
ــادم  ــورتدو  ، half duplexدر ارتباط برای مثال کا  دهدیم ویر یزما  (Collision)تص  گره با ص

سال کنند گنالیس گریكدی یهمزمان برا ها با هم برخورد کرده و خراب گنالیس نیا . در این حالتار
 . شو دیم

 روتکلپ .1-5

عا قوا پ كل، مجمو ند  ازیمورد   نیروت قا و م هت  طات  یدن چگو گکرج با عات در و ارت بادل اطال ت
 و غیره. TCP/IP، UDP، ما ند (قرارداد)ا واع پروتكل  است. یاا ایرا یهاشبكا

 یا درگاه ورتپ .1-6

ـــ ت ییمجرا ،یا درگاه هر پورت ـــت رایا ا با اطالعات خروج و ورود یبرا یافزارس   مو ا،برای . اس
 . هستند پورت شو دمی متصل آ ها با یجا ب لیوسا کا رایا ا سیک پشت در موجودهای سوکت

ـــبكا درافزاری  یز دارد. معنای  رم ،با این حال پورت   قطا با UDP و TCP/IP بر یمبتنهای ش
ستفاده یاشبكا ارتباطات یبراها پورت  وع نیا. شودمی گفتا پورت ،یمنطق ارتباط کی یا یپا می ا

 .ندهست یا تزاع و بوده  تیرو قابل و یكیزیف ،ابتدایی فیتعر برخالف و شو د
ستا دو با یافزارس ت یهاپورت س الیسر و یمواز د صات  ،در اداما .شو دمی یبندمیتق ش  م
ضراین پورت شید کا در حال حا شتا با ست. در  ظر دا گیر بوده و جایگزین افر USBپورت  ،ها آمده ا
 ها شده است.این پورت

 

 

 پورت موازی .1-6-1

ــت در موجود یهاپورتما ند  ،(Parallel port) یمواز پورت ــت رایا ا سیک پش  و د دار نیپ ۲۵ کا اس
صال یبرا سا ات ستفاده چاپگر ری ظ یجا ب لیو  بطور داده تیب ۸ ا تقال ییتوا ا ،درگاه نیا. د شومی ا

صال یبرا و بوده دارا را همزمان ستفاده ینیپ ۲۵ کا كتور از آن با ات  در داده ا تقال سرعت. شودمی ا
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ـــر پورت برابر ۸ ،درگاه نیا ـــت الیس ـــ رایا ا هنگامی کا. اس ـــ ص  ای چاپگر کی با را اطالعات ،یش
ستگاه ستفاده یمواز پورت از کا یگریدهای د ستدیم کنند،یم ا ست یمعن نیبد فر شت کا ا  تیب ه

  . شو دیم ارسال گریكدی با یمواز بطور و زمان کی در ،اطالعات از

 پورت سریال .1-6-2

صال جهت موجودهای روش نیترمتداول از یكی ،(Serial port) الیسر پورت ستگاه کی ات  رایا ا با د
ست ستفاده ،دیجدهای در روش نكایا با. ا  مورد شتریب USB پورت و شده محدود ،الیسر پورت از ا
 .کنندمی استفاده الیسر پورت از مودم ری ظ هادستگاهبرخی  همچناناست اما  توجا
 با ای Communications Port آن گرید  ام بوده و لحظا هر در داده تیب کی ا تقال برای پورت نیا

 ،درگاه این خوب ویژگی یک .دشومی شناختا COM2 و COM1های  ام با کا است COM port اختصار
 یژگیو همین یز  درگاه این از صنعتی استفاده علت. است آن پایین سرعت با توجا با خطا کم درصد
ست شتر سرعت USB درگاه ،برای  مو ا. ا سبت یبی صارف برایدارد اما  درگاه این با    کا صنعتی م

 .ار دد اعتمادسریال  با درگاه طراحان بیشتر و  یست مناسب است پایین ،اطالعات شدن ردوبدل  رخ

1-7. DTE  وDCE 

DTE (Data Terminal Equipment)  وDCE (Data Communications Equipment) ،  دو اصــطالد درباره
ستند.عا تقال اطال ست DTE یک ،رایا ا یک معموالً ات ه  رایا ا با رایا ا کی ازها داده ا تقال یبرا و ا

سط گرید ست یزاتیتجه با ازی  ،لبکا کی تو صات کا ا ش  صات با را هاهداد یكیالكتر م ش   کا ال م
ـــ لیتبد آن فایوظ کا مودم هما ند. دار د  ام DCE زاتیتجه نیا دهد، قیتطب ا تقال های گنالیس

 .است برعكس و آ الوگ با تالیجید
صل DCE یک با DTE یک کا کنید فرض ست شده مت ( رایا ا) DTE سرعت معموالً کا آ جا از ،ا

 ا تقال لکنتر برای میزمكا ی اگر است بیشتر( میكروکنترلر یک یا مودم یک الًمث) DCE یک سرعت از
. کند دریافت را DTE از ارســالی اطالعات تمامی بود   واهد قادر DCE باشــد،  داشــتا وجود اطالعات

كا ی این یان کنترل یا Flow Control را مزم عات جر ندمی اطال  برای clock rate یا Clocking .گوی
سال ساختار سازییكپارچا ستگاه دو بین سیگنال یا پالس دریافت و ار ستفاده د  دو اگر و شودمی ا
. در این حالت، بود   واهند ارتباط برقراری با قادر شو د متصل هم با م تلف clock rate دو با دستگاه

 را برعهده گیرد. Clockingالزم است یک دستگاه، وظیفا 
 نبود یكســان علت با صــورت این در کنند برقرار ارتباط هم با ب واهند DCE دو یا DTE دو اگر
   یست. ی یاز Flow Control با دو هر سرعت

 

 ها داده انتقال سرعت و زینو ،باند یپهنا .1-8

ــاما ا ــ محدوده با ،یم ابرات در یک س ــو د منتقل یافت چیه بدون امواج کا یفرکا س  پهنای با د ،ش
(Bandwidth )منتقل و کرده افت شدت با کند عبور محدوده نیا از خارج یفرکا س اگر. شودمی گفتا 

 را هرتز 4000 تا 400 فرکا س با امواج عبور امكان کا یستمیس با د یپهنا مثال، عنوان با .شود می
 .است هرتز 3600 دارد

ستند یامواج ،زی و یا مزاحم امواج ظرفیت کا ال و . د شوها میداده ا تقال در اختاللسبب  کا ه
ست  یتیب تعداد یز ها داده ا تقال سرعتیا  ش ص زمانیک  در کاا  و کندمی عبور ا تقال لاکا  از م
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ها ادهد سرعت حداکثر. است زی و زانیم و با د یپهنا آ ها نیمهمتر کا است وابستا یمتعدد عوامل با
  :دیآمی دست اب شا ون رابطا از ا تقال خط کی در

𝐶 = 𝐵 ∗ log(1 + 𝑆/𝑁) 
 میزان  ویز است. Nقدرت سیگنال و  S ،پهنای با د آن B ،معرف ظرفیت کا ال C ،در این رابطا

 انواع کابل شبکه .1-9

 دارد.  سیم رشتا 8 است با این تفاوت کا تلفن کابل هما ند ،شبكا ابلک
 

 
  .ودشمی یمتقس م تلفی ا واع با الكترو یكی، خصوصیات و با د پهنای و سرعت اساس بر شبكا ابلک

 اترنت .1-10

 آن این است طراحی در یک شبكا محلی است. ایده اصلیها ترین روش برای اتصال رایا ارایج اتر ت،
ـــال کنند. ها کا رایا ا ای داده ،واحد هنگامی کا دو رایا ا در یک زمانبتوا ند در هر زما ی داده ارس

ــال ــادم رخمی ارس ــدهد و آن داده، می کنند پدیده تص ــكالت این فتقابل اس اده   واهد بود. برای مش
 های متفاوتی دارد.اتر ت، استا داردها و سرعت ایجاد شده است. CSMA/CDچنینی، پروتكلی با  ام 

 ایرایانه هایشبکه افزاریسخت بندیدسته .2

 ا تقال فناوری با لحاظ: 
o ریپ ش فراگ یهاشبكا (Broadcast) 
o یهاشبكا ( قطا با  قطا Point to Point) 

 یبزرگ و وسعت با لحاظ: 
o ش صی یهاشبكا PAN (Personal Area Network) 
o محلی یهاشبكا LAN (Local Area Network) 
o یدا شگاه یهاشبكا CAN (Campus Area Network) 
o شهری یهاشبكا MAN (Metropolitan Area Network) 
o گسترده  یهاشبكاWAN (Wide Area Network) 

 (Broadcast) فراگیر پخش هایشبکه .2-1

 ســتمشــترك ا هاســتگاهیا یتمام نیکا ب یكیزیکا ال ف کی قیطر زا تقال اطالعات ا، شــبكااین در 
 شود. می ا جام

 :ریپ ش فراگ یهاب شبكایمعا
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o ده کا الیچیت پیریمد 
o ت کمیامن 
o نییپا ییکارآ 

 (Point to Point) نقطه به نقطه هایشبکه .2-2

ـــبكا، این ارتباطات ـــت تلفنی تماس هما ند ش  اطارتب در گیر دهتماس با تنها گیر ده، آن در کا اس
 . است مستقیم و فیزیكی

 مالکیت نظر از ایرایانه هایشبکه انواع .3

 Public Network  - عمومی شبکه .3-1

 ما ند عمومی شــبكا. کنند اســتفاده آن از توا ندمی هما و  یســت جایی م تص کا اســت ایشــبكا
 .است پایین  یز آن امنیت و است اشتراکی آن تجهیزات کا چرا دارد کمتری هزینا تلفن، شبكا

 Private Network  - خصوصی شبکه .3-2

صی شبكا صو ست ایشبكا خ ست شرکت یک م تص کا ا شترب آن ا دازیراه هزینا ترتیببدین. ا  ی
 . است باال  یز آن امنیت و بوده

 Virtual Private Network  - مجازی خصوصی شبکه .3-3

شتر VPN شبكا ست دور راه از فعالیت یا و هاشرکت م تلف شعب بین ارتباط ایجاد برای بی  بكاش. ا
 جاجابا اینتر ت ما ند عمومی شبكا یک طریق از آن در اطالعات کا است ایشبكا مجازی خصوصی

ستفاده ،(Authentication) هویت احراز و رمز گاری هایالگوریتم از محرما گی، حفظ برای و شودمی  ا
 .گرددمی

 (  بندیهم) توپولوژی .4

 . گویندمی توپولوژی شبكا در آ ها گرفتن قرار و هارایا ا اتصال  حوه با
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 Bus - خطی توپولوژی .4-1

 .ا دشده متصل هم با مشترك فیزیكی کا ال یک طریق از هاایستگاه تمام
 :مزایا( برخی)
 بودن ارزان و ا دازیراه و  صب در سادگی •
 :معایب( برخی)
 .شودمی م تل شبكا کل بیاید، وجود با هااتصال از یكی در مشكلی اگر •
 .کرد خواهد  زول کارایی داده، ترافیک باالرفتن و جدید هایایستگاه افزودن با •

 Ring - حلقه توپولوژی .4-2

 :زا عبارتند آن هایویژگی. شو دمی متصل یكدیگر با حلقوی بستا ساختار یک در هاایستگاه
  مجاور غیر ایستگاه دو مسیر بین هایایستگاه تمامی توسط ا تقالی اطالعات دریافت •
 شبكا کل بر ایستگاه یک خرابی تأثیر •

 Star - ستاره توپولوژی .4-3

 .شودمی استفاده بسیار امروزه
 .باشد رایا ا یا و( Hub) هاب یا و سوئیچ توا دمی مرکزی گره •
 مرکزی گره یک توسط شبكا هایرایا ا تمام اتصال •
 .ا دازدمی رکا از را شبكا کل مرکزی، گره خرابی.  دارد شبكا کارایی بر تأثیری رایا ا، یک خرابی •

 Mesh - توری توپولوژی .4-4

سیریاب یک صورت با شبكا گره هر ستقل م شی اگر. کندمی عمل م ستق طور با شبكا از ب   از یمم
سترس قابل گره، یک شد، د سیرهای تماماز   با  نآ هایگره تمام کا ایشبكا. شودمی تالش دیگر م

 .شودمی  امیده( Fully Connected Network) متصل کامالً شبكا باشند، متصل یكدیگر با مستقیماً

 Tree - درختی توپولوژی .4-5

صال برای تكرارکننده یا فعال Hub چند یا یک از روش این در ستگاه ات ستفاده هاای  اوظیف. شودمی ا
Hub، ستگاه یک از اطالعات دریافت سال سپس و تقویت تكرار، و ای ستگاه با آ ها ار س دیگر ای  از. تا

 .است آن خود در ب ش هر ترافیک بودن محدود شبكا، این مزایای

 Hybrid - ترکیبی توپولوژی .4-6

 .متفاوت هایتوپولوژی با شبكا چند از است ترکیبی
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 اندازه نظر از ایرایانه هایشبکه انواع .5

 PAN  - شخصی شبکه .5-1

صی شبكا سایل میان ارتباطات برای ش  . ستا فرد یک( جیبی هایرایا ا و هاتلفن ما ند) ایرایا ا و
صرف موارد و بوده متر چند حد در شبكا این بُرد صال برقراری یا و میا ی ارتباطات جهت آن م  اب ات

 .است اینتر ت یا و باالتر سطح در ایشبكا

 LAN - محلی شبکه .5-2

ــبكا این ــل برای ش ــتگاه کم تعداد و( کیلومتر چند تا حداکثر) محدود جغرافیایی فواص  کار با هاایس
 . رودمی
 هایشبكا محاسن LAN 

o ـار ا تشار تأخیر و باال ارسال  رخ پایین، خطای  رخ کم، سیگنال افت ـز بسی  دلیل اب  اچی
 ا تقال کا ال طول بودنکوتاه

o هاایستگاه تعداد بودن محدود علت با شبكا آسا تر مدیریت  
o ا دازیراه و  صب پایین هزینا  

  CAN - دانشگاهی شبکه .5-3

ست ایرایا ا شبكا یک صال از کا ا  یجغرافیای  احیا یک با محدود آ ها هما کا محلی شبكا چند ات
ستند ساب با شهری هایشبكا ا واع از یكی عنوان با را آن توانمی. شودمی ساختا ه  کا آورد ح
 .است ترکوچک ای احیا با محدود

 با ار خوابگاه و کتاب ا ا م تلف، هایدا شــكده کا ایشــبكا دا شــگاه، یک فضــای در مثال، برای
صل یكدیگر ست  وع این از کندمی مت شگاهی، شبكا. ا  شبكا زا کوچكتر و محلی شبكا از بزرگتر دا 

 .است گسترده

 MAN - شهری شبکه .5-4

 چند همحدود از توا دمی و شده ساختا محلی شبكا یک از بزرگتری جغرافیایی  احیا برای شبكا این
ستره تا ساختمان ست ممكن شبكا،  وع این اداره و مالكیت. شود شامل را شهر یک گ  ارائا جهت ا

 حد در وســیع منطقا یک ســطح در شــبكا ایجاد برای. باشــد دولت اداره و اختیار در عمومی خدمات
ـر یک ـاده MAN شبكا از محلی، شبكا چندین اتصال یا و شه ـی استف  طول دلیل با اینجا در. شودم
 . دارد کاربرد  وری فیبر معموالً کا ال، زیاد

  WAN - گسترده شبکه .5-5

 ما ند) دهدمی پوشش را وسیعی  سبتاً جغرافیایی  احیا کا است ایرایا ا شبكا یک گسترده، شبكا
ـــور چند ـــبكا این(. قاره یا و کش ـــیریاب از هاش  م ابرات ما ند) عمومی ارتباطی هایلینک و هامس

 .  ستا اینتر ت شبكا،  وع این از مثال ترینشدهشناختا و ترینبزرگ. کنندمی استفاده( کشوری
 :شبكا این هایویژگی

 جهان یا کشور یک جغرافیایی گستره در سازیپیاده •
 شهری بین و محلی هایشبكا اتصال •
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  اهمگون ساختار •
   محلی هایشبكا م تلف هایتوپولوژی •
 هاشبكا این در موجود هایماشین افزار رم و افزارس ت در تنوع •
  بـاال با د پهنای با ا تقال خطوط •

 

 سازمانی نظر از ایرایانه هایشبکه انواع .6

 Internetwork - متصل شبکه .6-1

شبكا یا شبكا چند یا دو ستفاده با کا( Subnet) زیر صل یكدیگر با تجهیزاتی از ا  یک شو د،می مت
 :کرد ندیبدستا متصل، شبكا  وع سا توانمی. دهندمی تشكیل را متصل شبكا یا هاشبكا از شبكا

 (Intranet) داخلی شبكا 
 (Extranet) خارجی شبكا 
 (Internet) اینتر ت شبكا 

 Intranet - داخلی شبکه .6-2

سبت داخلی شبكا یک سمت باقی با   صور د یا هایق ست مح صی کاربران و ا  ار آن با ورود اجازه خا
 .است داخلی شبكا شرکت، یک درو ی شبكا. دار د

 Extranet - خارجی شبکه .6-3

 با دتوا نمی شرکت یک مشتریان  مو ا، برای. است  هاد یا سازمان یک با محدود خارجی، شبكا یک
سی آن داخلی شبكا از( امنیتی لحاظ با) محدودی هایب ش ستر شتا د شند دا  شبكا همان کا با

 دست دبایمی و باشد شده تشكیل محلی شبكا یک از فقط توا د می خارجی شبكا یک. است خارجی
 .باشد داشتا شبكا از خارج با اتصال یک کم

 Internet - اینترنت شبکه .6-4

سر هایشبكا از ایویژه شبكا شگاهی، دولتی، هایشبكا شامل کا د یا سرتا ص و عمومی دا  صو  یخ
ست ساس بر شبكا این. ا شت  ام ARPANET کا کندمی کار ایاولیا شبكا ا سط و دا  دفاع وزارت تو

 .  شد ایجاد آمریكا متحده ایاالت
ضای ستفاده IP هایآدرس از آ ها دهندهسرویس هایشرکت یا اینتر ت شبكا اع  کا کنندمی ا

 متحده ایاالت در ICANN سازمان از ب شی کا IANA (Internet Assigned Numbers Authority) توسط
 . شودمی اداره است
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 اتصال بدون و گرااتصال ارتباطات .7

 (Connection-oriented communication) گرااتصال ارتباطات .7-1

 رارق استفاده مورد شده، برقرار اتصال، یک. بود خواهد یكسان دریافت، و ارسال ترتیب ساختار، این در
ـــده داده خاتما  هایت، در و گرفتا ـــودمی قطع و ش ـــرویس این. ش  مطمئن ا واع با توا ندمی هاس

(Reliable )امطمئن و  (Unreliable )همواره گیر ده، مطمئن، اتصال سرویس یک در. شو د بندیطبقا 
 و شـــبكا در تأخیر ایجاد باعث البتا و کندمی ارســـال پاســـ  ســـیگنال پیام، دریافت بار هر ازای با

 استفاده  ظامی، محیط در رمزشده اطالعات ارسال ما ند مواردی در. شد خواهد  یز عملیات پیچیدگی
ست الزم سرویس، این از صورتی. ا شد، مهمتر ا تقال سرعت افزایش کادر   امطمئن ا واع از توانمی با

ستفاده س  با  یازی پیام، هر دریافت ازای در حالت، این در. کرد ا ست گیر ده تائید پا  مثال برای.  ی
 . است واضح صدای شنیدن برای ا تظار از مهمتر بسیار پیام، دریافت اضطراری، مكالما یک در

 (Connection less communication) اتصال بدون ارتباطات .7-2

 آ ها زا یک هر شود،می ارسال  اما چند کا هنگامی. است پستی سیستم شبیا اتصال، بدون سرویس
ستقل گیر ده سیر و دار د م ستقل م سیدن زودتر امكان بنابراین. کنندمی طی  یز را خود م  ایاما  ر

سال دیگری از دیرتر کا ست این امر این علت. دارد وجود شده، ار سال ترتیب کا ا . شود می رعایت ار
 . شودمی ارسال غیرحساسی پیام کا شودمی استفاده مواقعی در معموالً ارتباطات این از

ـــرویس این ـــود بندیطبقا( Unreliable)  امطمئن و( Reliable) مطمئن با توا دمی  یز س  در. ش
ـــتنده مطمئن، حالت ـــط داده دریافت از فرس ـــودمی مطمئن گیر ده، توس   امطمئن، حالت در و ش

 . دارد اطالعی داده سر وشت از فرستنده
 

 ستگاهیا دو انیم ارتباط و نگیچیسوئ هایروش .8

 . دارد وجود م تلفی هایروش ،(گزینیراه) دیگر  قطا با ای قطا از هاپیام و اطالعات ارسال جهت

 Circuit Switching - مداری سوئیچینگ .8-1

شی اولین ست رو سال برای کا ا ستفاده داده و صدا ار ست شده ا  تماس، برقراری با روش این در. ا
 .ما دمی باقی تماس پایان تا و آمده وجود با گره، دو بین اختصاصی مسیری

 :روش این معایب
  دیگران استفاده امكان عدم و اختصاصی مسیر ایجاد  بودن، بهینا •
  تماس یک برقراری هنگام در مقصد و مبدأ هایگره با ارتباط برقراری امكان عدم •

 Message Switching - پیام سوئیچینگ .8-2

ـــت دیجیتال هایداده ا تقال م تص کا روش این در ـــال یكجا پیام، کل اس ـــودمی ارس  پیام، هر. ش
 کا آ جا از. کندمی ارســال بعدی با و خوا ده را آن میا ی، ســوئیچ هر و داشــتا  یز را آدرس اطالعات

ــال از پیش ــوئیچ با ارس ــت الزم بعدی، س ــود ذخیره پیام، اس   یز store-and-forward با روش این ش
 . است معروف



 32 از  15 صفحه ایرایانه هایشبکه

 

www.shafiee.net 

 با ایســتگاه هر.  یســت  یازی خا  مســیر یک اختصــا  با مداری، روش برخالف روش این در
ــال خود، ســوئیچ مرکز  خروجی کا ال پیام، کامل دریافت از پس ســوئیچ مرکز هر و دارد دائمی اتص

سب ساس بر را منا ستدمی بعدی سوئیچ مرکز سمت با را پیام و کرده ا ت اب گیر ده، آدرس ا  با .فر
ستگاه با کا  هایی سوئیچ مرکز رو د، این تكرار صل گیر ده، ای ست مت سیده هایپیام ا ستگاه برای ر  ای

 .کندمی ارسال ایستگاه آن برای اولویت، برحسب و ترتیب با و کرده( Buffer) بافر را
 :مزایا
 کا ال اشغال عدم •
  مسیر برقراری مرحلا حذف دلیل با بودن کارآمد و سریع •

 :معایب
 . است  یاز زیادی هایحافظا با سوئیچ مرکز هر در ترتیببدین پیام، طول محدودیت عدم •
    زیاد تأخیر آن  تیجا و پیام در بیت یک حتی خرابی صورت در هاداده مجدد ارسال •

  Packet Switching - بسته سوئیچینگ .8-3

ستا و قطعات با ارتباطی پیام ستا کوچكتری هایب سازی برای الزم اطالعات کا شودمی شك  یامپ باز
 . شودمی فرستاده مقصد سمت با جداگا ا بستا، هر. دار د  یز را اولیا

ـــتا، هر طول بودن محدود با توجا با روش این در ـــای بس  مرکز هر برای  یاز مورد حافظا فض
 رسالا ب ش، همان تنها  یز بستا یک خرابی بروز صورت در. بود خواهد تأمین و ت مین قابل سوئیچ،

 .شد خواهد مجدد

 هاروش مقایسه .8-4

ستا، سوئیچینگ هایشبكا ابتدا • شتر ب  ارتباط برای مداری سوئیچینگ و داده ارتباط برای بی
 .شد میسر  یز بستا سوئیچینگ با صوتی ارتباط برقراری بعدها. شد دمی استفاده صوتی
ستا، سوئیچینگ هایشبكا در • ستفاده کامل طور با توانمی را با د پهنای ب  کایدرحال کرد، ا

ستفاده صا  دلیل با مداری، سوئیچینگ در با د پهنای از ا  چا) ارتباط، هر با با د پهنای کامل اخت
 . یست کارآمد(  شود یا بشود استفاده
 .کندمی ایجاد افزو گی بستا، هر برای آدرس  گهداری ، Packet Switching هایشبكا در  •
ــبكا منابع کاربران، تعداد افزایش با • ــتراك با توا ندمی Packet Switching هایش ــتا اش  گذاش
 .است محدود Circuit Switching شبكا یک هایکا ال تعداد کادرحالی شو د،
ـــوئیچینگ در تماس اولیا برقراری •  علت با همچنین. کندمی ایجاد تأخیر مقداری مداری، س

 .است بهتر آن کیفیت کا ال، اختصا 
ستا، سوئیچینگ روش در • ستا، یک خرابی تأثیر ب سال سبب تنها ب  ستاب همان فقط مجدد ار

 . یست پیام کل مجدد ارسال با  یازی و شودمی
ـــاس غیر موارد برای PS روش • ـــودمی برده کار با( Time Insensitive) زمان با حس  ما ند. ش

internet/email/SMS/MMS/VOIP 
 .است ثابت تلفن عمومی شبكا یا PSTN شبكا ، CS روش برای کاربردی مثال •
 . است EDGE یا و GPRS شبكا ، PS روش برای کاربردی مثال •
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 بندیالیه اصول و هاشبکه طراحی .9

ــبكا یک طراحی برای ــائل اعتماد، قابل و مطمئن ارتباط برقراری و ش ــترده مس  وجود متنوعی و گس
سائل این همگی. شو د حل  حوی با باید کا دار د شأ و  بوده سن  یک از م شابا حلراه و من  ز ی م

ــی.  دار د ــط آ ها از ب ش ــ ت هایروش توس  حل قابل افزاری رم هایروش با دیگر ب ش و افزاریس
 رایب استا دارد هایحلراه و شده بندیدستا مسائل، باید شبكا طراحی برای دلیل همین با. هستند

 :از عبارتند مسائل این از ب شی. شود ارائا آ ها
سال چگو گی • سی الكتریكی، سیگنال صورت با اطالعات دریافت و ار .  وری ای و الكترومغناطی

 .دارد ا تقال کا ال  وع با بستگی مسالا، این
 آ ها از تعدادی هاداده ارســال حین در اســت ممكن. ارتباطی هایکا ال روی  ویز و خطا وجود •
 .است مسالا یک آن رفع و وضعیت این تش یص. شو د خرابی دچار
 کی شكستن. باشد داشتا وجود مقصد و مبدأ بین گو اگو ی مسیرهای است ممكن شبكا در •

سیر، بهترین یافتن کوچكتر، واحدهای با بزرگ پیام ستا هدایت م سازی و هاب  سائلم دیگر از پیام باز
 .است شبكا
ست ممكن دالیلی با • ستنده، کا سرعتی با  توا د گیر ده ا ستا فر سال را پیام هایب  کندیم ار

 .است مسائل دیگر از مقصد و مبدأ بین هماهنگی حفظ هایروش طراحی. کند دریافت را آ ها
 . است موارد دیگر از شبكا در هابستا تصادم و تداخل ازدحام، •
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 ینا چون. کند ارائا حل راه آ ها برای و کرده تحلیل و تجزیا را آن مسائل تمامی باید شبكا طراد
سائل ستند، یكدیگر از متفاوت ماهیتی دارای م . ودش ا جام الیا الیا صورت با باید شبكا طراحی ه

 :است زیر اصول بر مبتنی و بوده مسائل تفكیک منظور با ایالیا طراحی این
ـــ ص وظیفا الیا، هر • ـــتا داردها با توجا با باید و دارد دقیقی و مش  جها ی قراردادهای و اس

 .شود مش ص
 .شود طراحی ایجداگا ا الیا باید باشند داشتا متفاوتی ماهیت شده، ارائا خدمات هرگاه •
ـــد زیاد قدر آن  باید هاالیا تعداد • ـــ ص هاالیا تمایز کا باش  کا کم قدر آن  ا و گردد  امش

 .شود  امش ص و پیچیده الیا، یک خدماتِ و وظیفا
 .شود حداقل هاالیا بین اطالعات جریان کا باشد ایگو ا با باید الیا هر مرزهای •

  OSI (Open System Interconnection) ایالیه هفت مدل .10

 ارائا هاشــبكا طراحی برای مرجعی مدل( ISO - ایزو) اســتا دارد المللیبین ســازمان 1984 ســال در
 .است کاربرد الیا الیا، آخرین و فیزیكی الیا الیا، اولین. است الیا 7 دارای کا کرد

 Physical layer - فیزیکی الیه .10-1

سال و سیگنال صورت با هاداده ا تقال وظیفا  لکاب در هاسیگنال. دارد برعهده را کا ال روی بر آن ار
 .هستند  وری هایپالس صورت با  وری فیبر در و الكتریكی بار صورت با مسی

 Data link layer - داده پیوند الیه .10-2

یا، این عات ال یا از را اطال فت باالتر هایال یا ماده و کرده در قال آ ـــط ا ت یا توس ندمی فیزیكی ال  .ک
 نای دیگر وظیفا. است الیا این برعهده ارسالی اطالعات در خطاها اصالد و تش یص وظیفا همچنین

 .کندمی ارسال مجدداً خطا بروز صورت در و است مقصد با اطالعات رسیدن از اطمینان الیا،

 Network layer - شبکه الیه  .10-3

سیریابی و دهیآدرس وظیفا الیا، این ستا م سالی هایب  زا ار
ـــتنده رایا ا  ردیگ وظیفا. دارد برعهده را گیر ده رایا ا تا فرس

ـــت ازدحام کنترل الیا، این ـــتا تعداد کاهنگامی. اس  هایبس
( Congestion) ازدحام حالت باشد حد از بیش شبكا، در ارسالی

 . دهدمی رخ

 Transport layer - انتقال الیه .10-4

ــئول الیا، این ــتا تحویل مس ــالی هایبس  دهگیر  رایا ا با ارس
 ترتیب و آ ها گذاریشــماره ها،بســتا شــكســتن وظیفا. اســت

 .دارد برعهده را آ ها دهی ظم و( جریان کنترل)
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 Session layer - جلسه الیه .10-5

ست الیا این برعهده رایا ا دو بین ارتباط قطع و ایجاد سا، مدیریت و برقراری. ا سایی جل  رفین،ط شنا
ش یص سات اتمام و هاپیام اعتبار ت ست الیا این برعهده  یز جل سا، ی Session کی .ا ک مبادلا یا جل

 .رودیم نیاز ب دیگریو در  قطا  آمدهوجود ا ب یخاصزمان در کا  استاطالعات  یمئدا مای 

 Presentation layer -( نمایش) ارائه الیه  .10-6

 . است الیا این وظیفا آ ها استا داردسازی و هاپیام ساختار مدیریت

 Application layer - کاربرد الیه  .10-7

مل ـــا كل ش قال برای FTP وب، برای HTTP  ظیر هاییپروت یل ا ت ـــت برای POP و SMTP و فا  پس
ـــت الكترو یک  در رهغی و ایمیل مدیریت ابزارهای اینتر تی، مرورگرهای  ظیر کاربردی هایبر اما. اس

 .دارد رقرا الیا این در است لمس قابل بیشتر کاربران، برای کا آ چا ترتیببدین. هستند الیا این

 TCP/IP ایچهارالیه مدل .11

TCP/IP، ست ایرایا ا هایشبكا در شده گرفتا کار با هایپروتكل مهمترین از یكی  تر تاین شبكا. ا
ـــبكا بزرگترین عنوان با ـــتگاه ارتباط برقراری برای پروتكل این از موجود، ش  هرهب گو اگون هایدس

ــتا یک TCP/IP. گیردمی ــت ارتباطی پروتكل مجموعا یا پروتكلی پش ــدن ترکیب از کا اس  نچندی ش
 . است آمده وجود با پروتكل

 کا است لدلی همین با و کنندمی پشتیبا ی پروتكلی پشتا این از امروزی هایعامل سیستم اکثر
ستم طریق از مثالً توانمی ستم خدمات از ویندوز عامل سی  سیو یك و لینوکس ما ند هاییعامل سی

ستفاده ست سرورهای اکثر  مو ا، برای. کرد ا ستند یو یكس روی بر( Mail Server) الكترو یک پ  اما ه
 .است TCP/IP مشترك پروتكل امر، این دلیل. کرد استفاده آ ها از توانمی هم ویندوز طریق از

TCP یا Transmission Control Protocol پروتكل یک Connection Oriented بدین. است گرااتصال یا 
سالی اطالعات صحت کا معنا سیار آن در ار سبتاً آن سرعت و بوده مهم ب ست پایین    یا IP پروتكل. ا

Internet Protocol پروتكل یک Connection Less صال یا ست گراغیرات شتری سرعت کا معنا بدین. ا  بی
 پروتكل دو این ضعف  قاط TCP/IP پروتكل پشتا.  یست مهم چندان ارسالی هایداده صحت و داشتا

ـــش را ـــت کرده ایجاد ترکیبی پروتكل یک و داده پوش  TCP/IP مدل ، OSI الیا 7 مدل برخالف. اس
 رابط یا Network Interface ا تقال، یا Transport کاربردی، یا Application های ام با الیا چهار دارای
 .شود دقت است آمده زیر شكل در کا الیا هر با مربوط هایپروتكل با. است Internet و شبكا
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 :است زیر هایپروتكل شامل TCP/IP پروتكل پشتا

• TCP شبكا در کاربردی افزارهای رم بین ارتباطات برقراری برای 
• UDP یا User Datagram Protocol لت ترینســــاده برقراری برای طات حا با  بین ایداده ارت

 شبكا در افزارهای رم
• IP یا Internet Protocol شبكا هایرایا ا بین ارتباطات برقراری برای   
• ICMP یا Internet Control Messaging Protocol شبكا وضعیت و خطاها بررسی برای 
• DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol شبكا در خودکار دهیآدرس برای 

 هاپروتکل دیگر .12

 UDP پروتکل .12-1

ستفاده با هارایا ا سال با قادر User Datagram Protocol یا UDP پروتكل از ا ستا ار  Datagram یا داده ب
. باشــد زی یا ا تقال هایکا ال ایجاد یا و قبلی ارتباط برقراری با آ كا بدون هســتند هامیزبان دیگر با

UDP ست ممكن و دهدمی ارائا را غیرمطمئنی سرویس ستا ا  یا و بوده تكراری یا و  امرتب هاداده ب
ست از قبلی اطالع بدون سی UDP در. برو د د صحیح و خطا برر ست الزم آن ت ضافی بار بنابراین  ی  ا

 چرا است بالدر گ هایسیستم برای گزینا بهترین UDP پروتكل. شود می تحمیل شبكا بر پردازشی
 ا دنمنتظرم از بهتر هابستا بعضی دادن دست از هستند حساس زمان با  سبت کا هاییبر اما در کا

ـــت برای ـــحیح امكا ات با  یاز ایبر اما اگر. آ هاس ـــتا خطا تص ـــد داش   ای و TCP از توا دمی باش
SCTP Stream Control Transmission Protocol) )فاده ـــت ند اس  منظور این برای خا  طور با کا ک

 .ا دشده طراحی
ما كا معمول هایبر ا ـــب فاده UDP از کا ش ـــت ندمی اس ند کن بارت ما ا: از ع نا  ام ســـا   دام

(DNS یا Domain Name System)، ز ده پ ش هایبر اما (Streaming Media )روی صدا تلویزیون،  ظیر 
 .برخط هایبازی از بسیاری و ،(VoIP) اینتر ت پروتكل

 HTTP پروتکل .12-2

 هایسیستم برای کاربرد الیا پروتكل یک( HTTP: Hypertext Transfer Protocol) ابرمتن ا تقال پروتكل
ــده توزیع ــت ش ــتفاده بر عالوه عمومی پروتكل این. اس ــلی اس  در( HTML ما ند) هاابرمتن در آن اص

 .است استفاده قابل( DNS) دامنا  ام ساما ا ما ند ایرایا ا دیگر هایزمینا از بسیاری

 FTP پروتکل .12-3

 برای ایرایا ا هایشــبكا در کا اســت قرارداد یک( FTP: File Transfer Protocol) فایل ا تقال پروتكل
ـــد با مبدأ از فایل جاییجابا ـــتفاده مورد مقص ـــال برای. گیردمی قرار اس  ما ند باید FTP با اتص

ftp://HostName دامنا،  ام جای با یا و کرده عمل IP کرد وارد را سرور . 

 HTTPS پروتکل .12-4

كل قال امن پروت كل یک( HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure) ابرمتن ا ت  برای امن پروت
ست ایرایا ا هایشبكا در اطالعات ا تقال ستفاده برای HTTP هما ند پروتكل، این. ا  هاسایت وب از ا



 32 از  20 صفحه ایرایانه هایشبکه

 

www.shafiee.net 

ــت  رمز گاری( Server) خادم و( Client) گیر دهخدمت میان اطالعات ، HTTPS در کا تفاوت این با اس
 خدمات ما ند) مهم هایسایت وب اکثر در. شودمی ا جام Certificate یک توسط رمز گاری این و شده

ــیت دلیل با( الكترو یكی با كداری یا و ایمیل ــاس ــتفاده پروتكل این از هاداده حس ــودمی اس  برای .ش
 .کرد استفاده GoDaddy و Verisign ما ند آن دهندهارائا معتبر هایشرکت از باید Certificate دریافت

 SLIP پروتکل .12-5

ــتند هاییپروتكل PPP (Point-To-Point Protocol) و SLIP (Serial Line Internet Protocol) پروتكل  هس
 هاستفاد با. کنندمی فراهم را تلفن خطوط ری ظ ال،یسر هایکابل روی بر TCP/IP از استفاده امكان کا
ــط توا ندمی کاربران فوق، هایپروتكل از ــبكا با( Modem) مودم و رایا ا کی توس ــل نتر تیا ش  متص

 . است کمتر بسیار PPP با  سبت SLIP پروتكل از استفاده امروزه. شو د

 (Addressing) دهینشانی .13

  IP تعریف .13-1

IP است شبكا در دستگاه یک کردن مش ص برای فردمنحصربا و منطقی آدرس یک . 

 ۴ نسخه اینترنت پروتکل .13-2

س ا ستفاده همچنان ،(Internet Protocol version 4 - IPv4) اینتر ت پروتكل چهارم    پروتكل ترینپرا
 packet-switched هایشــبكا در اســتفاده برای connection less پروتكل یک IPv4. اســت اینتر ت الیا

ـــت كل این. اس نای بر پروت یل برای تالش بهترین مدل مب ندمی کار( best effort delivery) تحو  و ک
 . شود می ارائا آ ها بودن تكراری عدم یا و هابستا توالی حفظ و رسیدن هم سر پشت برای تضمینی

ست بیت 32 شامل IPv4 آدرس هر شكیل بیتی 8 ب ش 4 از کا ا ضای  تیجا، در. شودمی ت  ف
 اما. سازدمی محدود ممكن یكتای  شا ی آدرس میلیارد ۴ حدود( ۳۲۲) ۲۹۶٬۹۶۷٬۲۹۴٬۴ با را  شا ی

ــی ــا ی این از ب ش ــد برای( میلیون ۱۸ تقریباً) ها ش ــی مقاص ــبكا ما ند خاص ــی هایش ــوص  و خص
شی شا ی شمار بنابراین و شده رزرو( میلیون ۲۷۰ تقریباً) چندپ  ستفاده قابل های  سیریاب برای ا  یم

 کاربران با بیشــتری های شــا ی هرچا زمان، گذشــت با. شــودمی کمتر اینتر ت عمومی شــبكا روی
 ایا گیزه ها شا ی تعداد در IPv4 محدودیت. شویممی  زدیكتر IP هایآدرس اتمام با یابدمی ت صیص

 .شد IPv6 ایجاد برای
IP ـــورت با عدد چهار از ـــكیل W.X.Y.Z ص ـــده تش ـــو دمی جدا هم از  قطا با کا ش  ما ند. )ش

ستند 0-255 بین اعداد این( 192.168.10.30 شت عدد، هر کا آ جا از. ه ست بیت ه  آن مجموع ا
 رایا ا شناسا» و «کالس شناسا» ،«کالس مش صا» ب ش سا با بیت 32 این. بود خواهد بیت 32

 .گرددمی بندیدستا کالس 5 با شبكا وسعت بنابر و شودمی تقسیم «میزبان

  IP هایکالس .13-3

سازی  یاز با توجا با ستا دارد ست شده ایجاد آ ها هایIP بندیطبقا ها،شبكا ا  کالس، 5 در هاIP. ا
 .است آن کالس دهنده شان IP هر اول عدد و شو دمی بندیرده

 126 تا 1 بین اعداد: A کالس •
 191 تا 128 بین اعداد: B کالس •
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 223 تا 192 بین اعداد: C کالس •
 239 تا 224 بین اعداد: D کالس •
 254 تا 240 بین اعداد: E کالس •
 

 در 127 عدد. است C کالس در 192.168.10.30 و بوده A کالس در 10.20.10.1 مثال برای
ست فوق هایکالس ستگاه خود شبكا کارت کردن چک برای عدد این کا چرا  ی ستفاده د . شودمی ا

 :شودمی استفاده زیر دستور از دستگاه یک TCP/IP پروتكل پشتا درست عملكرد از اطمینان برای
  ping 127.0.0.1 

 :آنیک جملا جالب در مورد . است معروف Home یا Loopback آدرس با 127.0.0.1 آدرس
There’s no place like 127.0.0.1      

 A کالس .13-3-1

ستفاده بزرگ هایسازمان برای A کالس هایشبكا صال آ ها هدف کا شو دمی ا  با زیادی کاربران ات
ــبكا ــت ش ــا با متعلق( W) ترباارزش بیت 8 کالس، این در. اس ــناس ــبكا ش  و( Net Address) بوده ش
ست صفر  یز آن بیت ترینباارزش شت توانمی م تلف شبكا 126 تنها بنابراین. ا  بعدی بیت 24. دا
 این زیرا بوده فردمنحصــربا رایا ا، شــناســا یا آدرس. اســت( Host Address) رایا ا شــناســا با متعلق

 . است شبكا روی بر خا  سیستم یک دهنده شان آدرس،
 تعلق رایا ا آدرس با 20.30.20 عدد و شبكا آدرس با 10 ب ش 10.20.30.20 در مثال بطور

 .است صفر چپ سمت بیت اولین A کالس دهیآدرس در. دارد

 B کالس .13-3-2

ــبكا برای B کالس ــط ا دازه با هاییش ــتند رایا ا 255 از بیش دارای کا متوس  دو. رودمی کار با هس
شتر بیت ست 10 برابر B کالس در IP باارز سا. ا  و( W,X) بیت 16 دارای کالس این در شبكا شنا

 . است( Y,Z) بیت 16 دارای  یز میزبان رایا ا شناسا
 آدرس  یز 30.10 و داشتا تعلق شبكا آدرس با 172.16 ب ش 172.16.30.10 در مثال بطور

 (10. )است صفر باارزش بیت دومین B کالس دهیآدرس در. است رایا ا همان یا میزبان

 C کالس .13-3-3

 IP ت  س ب ش سا. است شده دیده تدارك کمتر، میزبان و زیاد تعداد با هاییشبكا برای کالس این
شان ست رایا ا آدرس آن آخر ب ش و شبكا آدرس دهنده  سا. ا  در 110 هایبیت ، C کالس شنا
ست IP چپ سمت سا عنوان با( W,X,Y) ترباارزش بیت 24. ا  عنوان با( Z) آخر بیت 8 و شبكا شنا

 . شودمی شناختا میزبان رایا ا شناسا
 یا) میزبان آدرس با 30 و شبكا آدرس با 192.168.10 ب ش IP=192.168.10.30 در مثال بطور

 (110. )است صفر باارزش بیت سومین C کالس در. دارد تعلق( رایا ا همان
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 D کالس .13-3-4

 کار با( هاClient کل با پیام همزمان ارسال) Multicasting صورت با کارها ا جام برای D کالس آدرس
 ارسال شبكا طریق از کا است ایداده با هامیزبان همزمان دسترسی ارسال،  وع این از هدف. رودمی
 (1110. )است صفر باارزش بیت چهارمین D کالس در. شودمی

 E کالس .13-3-5

 . هستند آینده در هاشبكا گسترش برای کالس این هایآدرس

  عمومی و خصوصی آدرس .13-3-6

صی. دارد وجود  IP وع دو کالس، هر در صو صی(. Public) عمومی و( Private) خ صو  هایشبكا در خ
ستفاده محلی ست مجوزی با احتیاج آ ها برای و شودمی ا ست اینتر ت شبكا برای عمومی.  ی   یاز و ا

 : دار د مش صی بازه خصوصی، هایIP. دارد مجوز با
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 

  داشتا وجود DHCP Server ولی شده، تنظیم DHCP Server یک از IP گرفتن برای رایا ا کا زما ی
 :کندمی استفاده زیر IP بازه از اتوماتیک بطور ویندوز باشد،

169.254.0.1  169.254.255.254 
 ایرایا ا DHCP Server. است معروف( Automatic Private IP Addressing) یا APIPA با بازه این

 . شودمی استفاده هارایا ا با IP خودکار اختصا  برای کا شبكا در است

  Subnet Mask مفهوم .13-3-7

ــاختاری،  ظر از. کندمی پیدا معنی Subnet Mask یک با IP هر  عدد یک IP ما ند  یز Subnet Mask س
ست بیتی 32 شان آن وظیفا. ا شبكا) Subnet یک در م تلف هایIP با هارایا ا دادن   ست( زیر  این. ا

 هاســـت آدرس با متعلق تعداد چا و شـــبكا آدرس با متعلق بیت، تعداد چا دهدمی  شـــان آدرس
(Host )است . 

Class   Subnet Mask    

A  255.0.0.0    

B   255.255.0.0    

C   255.255.255.0   

 ویندوز در IP تنظیم .13-3-8

ندوز در IP تنظیم برای ید وی نل کنترل در با تا Properties یک Local Area Connection از پ  و گرف
نا یک بار دو را Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) گزی ید کل لت در. کن نا عادی، حا  گزی

Obtain an IP address automatically باید حالت این در کا اســت فعال DHCP Server وجود شــبكا در 
شتا شد دا ستی تنظیم برای. بدهد IP رایا ا با تا با  فعال را Use the following IP address گزینا IP د
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ـــودمی پر اتوماتیک بطور Subnet mask گزینا ، Tab زدن با. کنید وارد را IP فیلد و کرده  با اگر. ش
 .کنید تنظیم  یز را آ ها باشد  یاز DNS یا و 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    

 

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 

 

 ۶ نسخه اینترنت پروتکل .13-4

س ا شم   س ا جدیدترین ،(Internet Protocol version 6 - IPv6) اینتر ت پروتكل ش  اینتر ت پروتكل  
 آغاز  ســ ا، این کارگیریبا ۲۰۱۰ ســال از. گیردمی شــكل آن پایا بر اینتر تی هایارتباط کا اســت

 . شود( IPv4) پروتكل این ۴  س ا جایگزین است قرار و شده
 و خا گی لوازم ها،دوربین همراه، هایتلفن ما ند هادســـتگاه از بســـیاری امروزه کااین با توجا با
 تمهیداتی با تاکنون و است اتمام با رو IPv4 بیتی ۳۲ آدرسی فضای شو د،می متصل اینتر ت با غیره
ــای از IPv6. ا دکرده جبران را کمبود این NAT (Network Address Translation) ما ند  دهیآدرس فض
 .کندمی فراهم را یگا ا آدرس ۱۲۸۲ کا کندمی استفاده بیتی ۱۲۸

 DNS - دامنه نام سامانه .14

 ها،رایا ا برای گذاری ام مراتبیســلســا ســاما ا یک( DNS, Domain Name System) دامنا  ام ســاما ا
صی شبكا یا و اینتر ت شبكا با کا دیگری منبع هر یا و ،(هاسرویس) خدمات صو صل خ س مت  تا

 را است آن IP همان کا آن وب سرور  شا ی باید( سایت) وبگاه یک از استفاده و دیدن برای. باشدمی
ست شوار IP سپردن خاطر با کا آ جا از. دا  ست د ستفاده دامنا های ام از توانمی ا  هر برای. کرد ا
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شا ی   IP ، ست شده گرفتا  ظر در دامنا  ام یک ست با برای. ا  cmd پنجره در وبگاه، یک IP آوردن د
 :کنید استفاده را زیر دستور ویندوز،

tracert  www.google.com 

ــی برای مثالً ــترس ــت با IP از توانمی گوگل، با دس  www.google.com آن دامنا  ام یا آمده دس
 . شود وارد http://ip مرورگر، در کا صورت بدین. کرد استفاده
شا ی) هایآدرس کل ، DNS در ستند ایشدهتوزیع اطالعاتی هایبا ک درون اینتر ت،( ها   کا ه

 و شده یافت فرایندی طی  ظر، مورد IP ترتیببدین.  دار د شبكا از خا  ای قطا روی تمرکزی هیچ
 .گیردمی قرار اختیار در

 
  

 هادامنه کاربرد .14-1

ست سمت از آن تفكیک با دامنا،  ام یک تحلیل سلا رو د یک در و شده ا جام چپ، با را  بی،مرات سل
 .شودمی پیدا سطح آن با متناظر دهندهسرویس

شور صد از بیش و عمومی منطقا هفت با دامنا های ام سیم ک ست شده بندیتق   ام ا تهای از. ا
ـــرویس و  ام آن ماهیت توانمی دامنا،  دامنا، های ام ا تهای اگر. زد حدس را آن با متناظر دهندهس

 .بود خواهد متفاوت  یز معادل IP  شا ی یافتن برای جستجو منطقا باشد متفاوت
 : از عبارتند عمومی دامنا هفت

• com .تجاری و اقتصادی مؤسسا  
• edu .دا شگاهی یا علمی مؤسسا  
• gov .آمریكا دولت 
• int .المللیبین هایسازمان  
• mil .ظامی هایسازمان   
• net .شبكا خدمات دهندگانارائا 
• org .ا تفاعی غیر هایسازمان  
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سیار دامنا های ام  رد حرفی سا هایحوزه این از یک هیچ کا ا دشده تعریف اینتر ت در زیادی ب
 آن اک است کشوری  ام م فف حرفی دو رشتا یک ها شا ی این ا تهای در معموالً.  یست آ ها ا تهای
 .است واقع کشور آن در  شا ی

 DNS مراتبی سلسله ساختار .14-2

ـــیم کوچكتری هایزیردامنا با توا دمی دامنا هر ـــود، تقس ـــطح دامنا آن با کا ش  گفتا  یز دوم س
 زیر هایزیرحوزه با شو د،می مش ص. ir با کا ایران، دامنا با مربوط های ام مثال، عنوان با. شودمی

 : شو دمی تقسیم
 
• ac.ir : .آموزشی هایمؤسسا یا هادا شگاه 
• co.ir : .تضامنی و محدود مسئولیت عام، خا ، سهامی هایشرکت 
• gov.ir : .دولتی هایسازمان یا هامؤسسا 
• id.ir : .ایرا ی ملیت دارای افراد 
• net.ir : .اینتر ت رسمی دهندگانسرویس 
• org.ir : .خصوصی هایسازمان و هامؤسسا 
• sch.ir : .مدارس 
 

 : http://eng.ut.ac.ir در مثال برای
 ایران ، ir:  کشور •
 آموزشی ، ac:  هویت •
 تهران دا شگاه ، ut:  دا شگاه •
  فنی هایدا شكده پردیس ، eng:  دا شكده •
 

ــمت دامنا، ب ش مهمترین ــت س ــت آن راس  ، example عنوان ، www.example.com در مثالً. اس
ـــت example.com زیردامنا  یز www و بوده com دامنا زیردامنة  دارای www.google.com دامنا. اس
 .است mail.google.com و news.google.com ما ند هاییزیردامنا

 هاشبکه افزاریسخت اجزای .15

 Hub - هاب .15-1

ـــبكا در رایج تجهیزات از یكی هاب، ـــال روش ترینارزان و ایرایا ا هایش  با رایا ا چند یا دو اتص
ست یكدیگر ( Frame) هایفریم کا صورت بدین. کندمی فعالیت OSI مرجع مدل الیا اولین در هاب .ا

 کا کندمی ایجاد را اطمینان این تنها و( دهندمی ا جام رهیاب یا ســوئیچ کا کاری) خوا د می را داده
 هاب با شده متصل هایگره یا و هارایا ا. شد خواهند تكرار ها،پورت از یک هر روی بر داده هایفریم

 . شود وصل هاب پورت یک با توا دمی گره هر. کنندمی استفاده  UTPهایکابل از
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 Switch - سوئیچ .15-2

ست ابزاری سوئیچ، ستگاه کا ا صل یكدیگر با را شبكا هاید  دارد رتپو چندین سوئیچ، هر. کندمی و
ـــوئیچ. دهدمی ا جام OSI مدل دوم الیا در را داده ا تقال و پردازش و ـــوم یالیا در کا هاییس  یا س

 . شو دمی خوا ده 3 الیا سوئیچ یا الیا چند سوئیچ معموالً کنندمی پردازش باالتر،
 برای تنها را آ ها ســپس و کرده دریافت اســت وصــل آن با کا ایوســیلا هر از را هاپیام ســوئیچ،

ستگاه صد د سال مق سیلا را سوئیچ کار، این. کندمی ار شمندتر ایو ست ساختا هاب از هو  کا چرا. ا
ستگاه تمامی برای را پیام هاب، سال شبكا هاید سط هایشبكا. کندمی ار  یا یک معموالً بزرگ و متو
 .دار د سوئیچ چند

   Router - رهیاب .15-3

ست ایرایا ا رهیاب، ستا کا ا سیدن برای را داده هایب شان، با ر صد سیریاب،. کندمی هدایت مق  م
شان کا هاییپیام تنها پل، هما ند صد صل قطعا مق ست شده و  را همگا ی هایپیام و داده عبور را ا

 ا جام( شــبكا الیا) OSI مرجع مدل ســوم الیا در و دارد  ام مســیریابی فرآیند، این. دهد می عبور
. شودیم استفاده بزرگ شبكا چندین اتصال یا محلی شبكا چند یا دو اتصال برای مسیریاب،. شودمی

 هعمد ب ش دو از شــبكا مســیریاب یک. کند وصــل هم با را شــبكا م تلف ا واع توا دمی مســیریاب
 . است آن کاربری رابط و عامل سیستم شامل مسیریاب، افزار رم. شودمی تشكیل افزار رم و افزارس ت

 رهیاب و سوئیچ هاب، تفاوت .15-4

ـــوئیچ و رهیاب هایقابلیت هارهیاب این ا د،کارههما هارهیاب اغلب امروزه  عملكرد. دار د یكجا را س
شند شده تجمیع ابزار، یک در آ ها هما کا زما ی حتی سوئیچ، و هاب رهیاب، ست متفاوت کامالً با  .ا
 .شود ارائا توضیحاتی است الزم بنابراین

  سوئیچ و هاب .15-4-1

ــابهی های قش دو هر ــتا مش ــال عنوان با و داش ــبكا تجهیزات برای مرکزی اتص   وع و کرده عمل ش
 و دهش تقویت فریم، آن فریم، یک دریافت از پس. کنندمی مدیریت را شودمی  امیده فریم کا ایداده

 .است هافریم ارسال روش در ابزار دو این میان عمده تفاوت. شودمی داده ا تقال مقصد رایا ا پورت با
 مقصد کا  یست مهم و شودمی( broadcast) ارسال هاب هایپورت هما با داده فریم هر هاب، در

 رســتادهف باید پورتی چا با فریم یک اینكا تشــ یص برای هاب. اســت بوده پورت یک تنها فریم، این
سال با بنابراین.  دارد راهی شود سید ش از هاپورت هما با آن ار صد پورت با ر صل اطمینان مق  حا

 زیادی ترافیک امر، این حاصـــل. کندمی
 .است

ید هاب یک این بر عالوه نای با  په
ما با را با دش ـــیم هایشپورت ه  تقس

 ایا ا،ر یک تنها کا هنگامی بنابراین. کند
 کل با دهد،می ا جام را broadcast عمل

ـــی موجود، با د پهنای ـــترس  خواهد دس
شت سال حال در رایا ا چندین اگر. دا  ار

ـــند  آ ها هما میان باید با د پهنای باش
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 .شودمی عملكرد کاهش سبب کا شود تقسیم
 ،MAC address) آدرس،مک. داردمی  گا را آن با متصـــل ابزارهای هما هایآدرسمک ســـوئیچ،

media access control address) ۶ کارخا ا در شبكا کارت در افزاریس ت صورت با کا است بایت ۸ یا 
 اطارتب برای و شودمی هاکارت باقی بین در کارت این فردمنحصربا شناسایی موجب و شده ایجاد آن
 . گرددمی استفاده فیزیكی الیا در

. ستا متصل پورت کدام با سیستم کدام کا دهد تش یص توا دمی آدرسمک داشتن با سوئیچ 
 کند، رسالا پورت کدام با دقیقاً را آن باید کا دا دمی سوئیچ شودمی دریافت فریم یک وقتی بنابراین

 هر با را با د پهنای تمام سوئیچ، یک هاب، برخالف. دهد افزایش را شبكا پاس گویی زمان آ كا بدون
ـــا  هاپورت از یک  حداکثر با همواره کاربران، هارایا ا تعداد با توجا بدون بنابراین. دهدمی اختص

 .است هاب با  سبت بهتری ا ت اب سوئیچ دالیل، این با. دار د دسترسی با د پهنای میزان
 است، فریم ا تقال مشغول سوئیچ، یک یا هاب یک کا هنگامی. هستند متفاوتی تجهیزات هارهیاب

 یكی. رسدب مقصد با بستا آن کا زما ی تا است هاشبكا دیگر با هابستا مسیردهی رهیاب، یک وظیفا
 .اردد  یز را مقصد آدرس بلكا بوده داده حامل تنها  ا کا است این بستا یک کلیدی هایویژگی از

صل شبكا دو با حداقل عموماً رهیاب، یک ست مت سترده شبكا یا محلی شبكا دو معموالً. ا  ای گ
 با شبكا چند یا دو کا جایی شو د،می یافت( gateway) هادروازه در هارهیاب. ISP شبكا و محلی یک
ــل هم ــیر بهترین هارهیاب. گرد دمی متص ــال برای مس ــتا ارس  هاییپروتكل از و کرده تعیین را هابس

 .کنندمی استفاده میزبان دو بین مسیر بهترین پیكربندی و یكدیگر با ارتباط برای ICMP ما ند

 مجتمع هایرهیاب هایویژگی .15-4-2

 یک شامل معموالً  رهیاب، یک. ا دشده مجتمع با دپهن هایرهیاب اغلب در متنوعی خدمات امروزه
 عموماً  آن، بر عالوه. است NAT (Network Address Translator) یک و پورت 8-4 اتر ت( هاب یا) سوئیچ

 .ددار خرابكارا ا  فوذ از محافظت برای افزاریس ت فایروال و پروکسی سرور ، DNS و DHCP سرور یک
 توا دمی سوئیچ یک کند،می متصل هم با را اتر ت شبكا هایب ش هاب، یک خالصا، طور با

 یردهیمس عالوه با را کارها این توا دمی رهیاب یک و کند متصل هم با تربهینا را اتر ت ب ش چندین
 . دهد ا جام دیگری کارهای همراه با WAN یا و LAN چندین میان TCP/IP هایبستا

 .است محلی شبكا برای data link و فیزیكی الیا فناوری ،(Ethernet) اتر ت

 Repeater - تکرارگر .15-5

ــت الكترو یكی ابزاری تكرارگر، ــیگنالی کا اس ــطح با را آن و کرده دریافت را س   رژیا باالتر، دامنا س
 شودیم استفاده تكرارگر از طوال ی هایمسافت در. کندمی ارسال ما ع یک دیگر سمت با یا و بیشتر

ــیگنال، تا ــده تقویت س ــكل و ش ــلی ش ــیر برای تكرارگرها. کند حفظ را اشاص  قالا ت کا ایداده تفس
 .کنندمی عمل( OSI مرجع مدل الیا اولین) فیزیكی الیا در تجهیزات این. کنند می تالشی دهندمی

 Bridge - پل .15-6

 و تكرارگر با شبیا پل،. کندمی وصل هم با OSI مرجع مدل از داده پیو د الیا در را زیرشبكا دو پل،
ست شبكا هاب . دکنمی مدیریت را آن شود، کپی  ظارت بدون شبكا، هر ترافیک آ كا جای با اما ا

ستا شار دیگر طرف با صورتی در تنها شو دمی وارد پل طرف یک از کا هاییب  درسآ کا یابندمی ا ت
 . دار د قرار پل دیگر طرف در کا باشد هاییسیستم با مربوط هاآن مقصد
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 Gateway - دروازه .15-7

 وا اییت و شودمی برده کار با دیگر ایشبكا با دسترسی  قطا عنوان با کا است شبكا در گره یک
 در کا لیپروتك  وع با بستا. دارد را ا دشده تشكیل متفاوت پروتكل دو از کا متفاوت شبكا دو اتصال
 .کند کار OSI مدل از سطح هر در توا دمی( خروجی/ورودی دروازه) Gateway شودمی پشتیبا ی شبكا،

Gateway اما ج را غیرهمجنس شبكا دو بین پروتكل ترجما وظیفا توا دمی پروتكل مترجم یا 
 پروتكل توانمی Gateway یک از استفاده با  یستند، TCP/IP بر مبتنی کا هاییشبكا در مثالً . دهد

 هایpacket تمامی توانمی Gateway از استفاده با همچنین. کرد تبدیل برعكس و TCP/IP با را شبكا
 . مود ارسال( اینتر ت دهندهسرویس مثالً) خا  ایرایا ا سمت با را رایا ا یک از خروجی

 Firewall - فایروال .15-8

ست افزاریس ت یا افزار رم آتش، دیواره یا فایروال یک سمت در کا ا  گرفتا قرار( Gateway) دروازه ق
 محافظت مهاجمان،  فوذ و خارجی غیرمجاز دســترســی  اخواســتا، ترافیک از را شــبكا درون منابع و

 . گیردمی قرار دیگر هایشبكا با داخلی شبكا اتصال ب ش در همواره فایروال، یک. کندمی

 خطا رفع و کشف .16

ند در ـــال فرای عات، ارس كان همواره اطال یببدین. دارد وجود خرابی ام ید گیر ده ترت  یا روش با با
 کا اســت اطالعاتی همان دریافتی، اطالعات آیا کا باشــد مســألا این تشــ یص با قادر هاییروش

 .گویند خطا تش یص هایروش را هاروش این. خیر یا کرده ارسال فرستنده
ــ یص گیر ده، اگر ــكال اشدریافتی اطالعات کا دهد تش ــتنده و ری تا دور را آن دارد اش  را فرس
 . کندمی اطالعات مجدد ارسال با مجبور

  Parityروش  .16-1

 برای کا است بیتی توازن، بیت. است خطا کشف روش نیترساده( Parity bit) توازن بیت افزودن روش
  .شودمی اضافا هستند ۱ کا هاییبیت تعداد بودن فرد یا زوج دادن  شان

و  شودیصفر م ،توازن تیزوج باشد ب ،یورود یهاروش افزودن بیت توازن زوج، اگر تعداد یکدر 
 ،یورود یهایکاگر تعداد  شودیتوازن فرد استفاده مبیت کا از  یهنگام یر این صورت یک است.غدر 

   .شودیماال یک  بوده وصفر  ،توازن تیفرد باشد ب
Parity ، روش از خا  حالت یک 

CRC ـــت ـــورت بدین. اس  یک کا ص
CRC لا با بیتییک ندجم  x+1 ایچ

ــاختا ــودمی س  از فردی تعداد اگر. ش
 صورت با( توازن بیت شامل) هابیت

ـــتباه ـــو د منتقل اش  توازن، بیت ش
ـــتباه  تنها توازن، بیت. بود خواهد اش

ش یص برای  ار خطایی و بوده خطا ت
 باه،اشت بیت کا چرا کند می تصحیح

 . یست تش یص قابل

 بیت داده 7

 اولیه

تعداد 

 ها1

 Parityبیت شامل  8

 زوجروش  فردروش 

0000000 0 10000000 00000000 

1010001 3 01010001 11101000 

1101001 4 11110100 01101001 

1111111 7 01111111 11111111 
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  Checksumروش  .16-2

Checksum، یبرخ. شودمی استفاده مقصد در اطالعات درستی بررسی برای کا است پرکاربردی روش 
. هســتند بیتی CRC32– CRC16 و بیتی ۶۴ و ۳۲ ،۱۶ ،۸ الگوریتم ، Checksum ســاده هایالگوریتم از

Checksum ساس بر شد کا الگوریتمی هر ا سیم آن هایبیت تعداد با  بایت تعداد با برابر و شده ۸ بر تق
(Byte )شودمی. 

ـــحت از بتوان آ كا برای ـــالی اطالعات ص ـــل اطمینان ارس  Checksum هایالگوریتم از کرد حاص
 ارشــت یک آن  تیجا کند عبور ریاضــی فرمول یک از فایل یک اگر ســاده زبان با. شــودمی اســتفاده

 . گویندمی Checksum آن با کا بود خواهد عددی
ــد خواهد متفاوت آن Checksum  تیجا کند، تغییر اطالعات از بایت یک حتی اگر ــ یص و ش  تش

 روی بر در قدیم کا مهری و الك با شــبیا توانمی را Checksum. شــودمی ممكن اطالعات  ادرســتی
 تكاریدس فقط و  یست  اما درون محتوای  دیدن بر تضمینی کا معنی این با. دا ست زد دمی ها اما

 .شودمی مش ص اطالعات،  شدن
ـــبا برای م تلفی هایالگوریتم ـــهورترین از برخی کا دارد وجود فایل Checksum محاس  آ ها مش

MD5 و SHA ـــتند  دا لود از اطمینان جهت مثال برای. دارد  یز دیگری کاربردهای Checksum. هس
  شــده، دا لود افزار رم  صــب، با شــروع از پیش. گیردمی قرار اســتفاده مورد  یز افزار رم یک کامل

Checksum سی را خود صورتی و کندمی برر ست کادر شد در ست بدین  با شی کا معنا  اب فایل از ب 
 .   شود می ا جام  صب و  شده دا لود درستی

  CRCروش  .16-3

عا ازای با Cyclic Redundancy Check روش در یت مجمو  ،(Data Frame) داده فریم یک کل هایب
ــبا کنترلی، بیت تعدادی ــافا فریم ا تهای با و محاس ــودمی اض ــف هایبیت این. ش  و ثابت خطا کش
 از. است ایچندجملا تقسیم از استفاده با CRC کدهای محاسبا مبنای. هستند فریم طول از مستقل

 .شودمی استفاده خام هایداده روی بر تصادفی تغییرات تش یص جهت روش این

 شبکه کاربردیدستورهای  .17

 pingدستور  .17-1

تصال ا دییو تا گریدهای ستمیدستگاه با س کیتست اتصال  یبرا Ping(Packet Internet Group)دستور 
 .است TCP/IP یابیخطاهای روش نیتریو کاربرد نیتراز سادهو  شودمی فعال بودن مقصد استفادهو 

ستور  نیا ست )د سال درخوا صد،( با requestبا ار س  ) مق کا در  یموارد ما د. درمی (replyمنتظر پا
 شو د:  یط ریمراحل ز دیبا داردمشكل  شبكا دراتصال  یبرقرار

 س صال  ستور مبداجاری یا  ستمیابتدا ات ست، cmdدر  ping 127.0.0.1 با د س  یا  شود.می ت اگر پا
reply  کارت شبكا سیستم است و باید با سراغ مرحلا بعد رفت. درستیوجود داشت، با معنی 
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 این کار با  .شودمی تست یشبكا داخل ،حالping شود. با می ا جام درون شبكاهای یكی از رایا ا

 شود.می . اگر پاس ی بازگردا ده شد مرحلا بعد اجرا ping 192.168.0.1عنوان مثال با دستور 
 ــت ــت ipکردن  ping با default gateway اکنون  وبت با تس ــایت خارجی می و آن اس توان یک س

 و تست کرد. pingرا  یز  google.comما ند 
TTL  م ففTime To Live ست. هنگام شبكا ا کیکا  یا ستا در  سد،یم زبانیم کیبا  نتر تیب با  ر

ــدهآن کم  TTLعدد از  کی یطور عاد ــد بعد ش ــتا یو پس از آن با مقص ــودیده مفرس  اگر حال. ش
با  ۱۱و کد  Time Exceeded یبا محتوا ICMP خطای امیپ کیو  حذف شده درسب TTL=0 اب ایبستا

ــتنده بازپس م ــتدیفرس ــت کا دیتاگرام TTLهدف  .فرس های غیرقابل جلوگیری از ایجاد موقعیتی اس
در  TTL فرضشیپ ریمقاد ، تا ابد در شـــبكا جریان داشـــتا باشـــند.)مثال با آدرس اشـــتباه( تحویل

 است. 128این عدد  2000متفاوت است مثال در ویندوز م تلف  یهاعاملستمیس

 netstatدستور  .17-2

ستور از شبكا  یبا معن Statisticsو  Network ةدو کلم این د شده آمار  شكیل  ستت . برخی از موارد ا
 استفاده آن عبارتند از:

 شبكا یو خروج یورودارتباطات  شی ما 
 یابیریول مساجد شی ما (Routing Table)  و آمار کارت شبكا 
 در شبكا  خطایابی 

 

 
شكل نهما ستفاده، پروتكل  ،اول ستونشود دیده میباال طور کا در   Localستون دوم مورد ا

Address سومو آ ها های ورتپ وها رون یکا با بی خارج هایآدرس با معنی Foreign Address ،ستون 
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 یطارتبا تیوضع  یز ستون آخر د.ندهدسترسی دارد را  مایش می رایا ابا  رونیاز ب ای رودیمرایا ا از 
 :این موارد است شامل کا است

 ESTABLISHED  :.ارتباط با طور کامل برقرار است 
 TIME-WAIT :  ردیگمی قرار تیوضع نیدر ا نتیکال ،ارتباط کیبعد از بستن. 
 LISTENING :  ارتباط است. کیسرور در ا تظار 

 عبارتند از:دستور  نیا یارامترهاپبرخی 
 a  :فعال های ارتباط یتمام شی ماTCP  وUDP  توان  یز میشده روزرسا یبااطالعات  مشاهده. برای

 .ددهیم شی ما ارک بی ایثا  5هر را فعال  ارتباطاتدستور زیر، مثال از آن استفاده کرد. 
 netstat –a 5  

 e یو ارسال یافتیدر یهاو بستا هاتیتعداد با ، ما ندآمار اتر ت شی:  ما 
 n شی:  ما TCP فعالهای 
 o  یهااتصال:  مایش TCP  فعال با همراهPID(Process Id) امربوط 
 r  تیجدول هدا:  مایش IPیابیریمسیا  ها (Routing Table) 
 s پروتكل تفكیکآمار با  شی:  ما 

 tracertدستور  .17-3

ستور برای  س نییتعاین د ستا یریم س یداده براهای کا ب صد ط دنیر ستفاده کنندمی یبا مق می ا
از  است ی امعقول و طوال ،  pingزمان پاس  دستور  ایرسند و  می با مقصدها کا داده هنگامی .شود

ستور  نیا ستفادهد ستا .شودمی ا ست با دلیلی ب سیر معمول خود را طی  داده،های مثال ممكن ا م
ین اتر و زما گیرتری را طی کنند کا همین امر باعث کندی سرعت شبكا شود. و مسیر طوال ی رده ك

ا  سبت ب وبیمع یدار دگان روترهاتا  کند دایرا کا مشكل در آ جا رخ داده پای  قطاتوا د می دستور
شكل  س فرایند .کنند اقدامآن برطرف کردن م ست  ایپو یفرایند ،یابیریم ستفاده از ا وا ستور نیبا ا  د

 روتر است. دامک ایو کا مشكل از کجا  دمتوجا ش توانمی

 ipconfigدستور  .17-4

 عبارتند از: این دستورموارد استفاده  یبرخ
  ماتیتنظمشاهده IP در آ ها راتییتغ اعمالو شبكا های کارت 
  مشاهدهIP  و شناساMAC شبكاهای کارت  
 خواست درIP از دیجد DHCP 
  تنظیمIP یبا صورت دست  
 ایو  یخال Refresh  کردنDNS Cache  

ـــود cmdدر ای نایگز چیبدون ه ipconfig اگر عات اجرا ش ، و  IP  ،Subnet Maskلیاز قب یاطال
Default Gateway  اغلب  یکنو های تاپد. مثال لپشوداده میجداگا ا  شان  با صورتهر کارت شبكا

د  مایش داده ناگر با شبكا متصل باش Ethernet و Wirelessکارت  هر دو IPو ا د دو کارت شبكا یدارا
 عبارتند از:دستور  نیا یپارامترهابرخی  شود.می

 all  :اطالعات کامل پیكربندی شی ما 
 release  :IP شود.می اختصا  داده شده آزاد شده و اتصال با شبكا قطع 
 renew  : ــت ــود.می جدید IPدرخواس ــورت ش ــت کا یدرص های از کارت یكی یبرااین درخواس

ــبكا  ــدش ــودآن  داپتورآفرمان،  یدر ا تها دیبا باش ــورت،در  .ذکر ش  یتمام یبرا غیر این ص
 .شودمی ارسالشبكا های کارت
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 displaydns  :کی ندوزیو DNS Cache ندیتا فرآ دارد DNS Resolution شود. برا عتریسر  یا جام 
 شود.می از این پارامتر استفاده مشاهده آن

 flushdns  :DNS Cache کند.می را پاك 
 registerdns  :DNS Cache  راRefresh کند. می را اصالد یاحتمال راتییو تغ کرده 
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سیلا سا با ،(عدد 10 مثالً) رایا ا چند از کوچک ایشبكا ا دازیراه برای صلی و  شبكا، کارت کا ا
ــوئیچ و کابل ــت س ــوئیچ با کا هاییرایا ا تعداد. داریم  یاز اس ــل س ــو دمی وص  هایپورت تعداد با ش

ستگی آن در موجود  در. دار د پورت 48 و 32 ،24 ،16 ،8 ،5 ،4 بازار، در موجود هایسوئیچ. دارد ب
 .کرد استفاده سوئیچ چند یا دو از توانمی بیشتر هایپورت با  یاز صورت

 البتا. دهندمی قرار( Rack) رك  ام با ایجعبا درون را آن سوئیچ، دیدن آسیب از جلوگیری برای
ستفاده با الزامی ترکوچک هایسوئیچ برای ست رك از ا  ابلک یک رایا ا، هر شبكا کارت با حال.  ی

 .کنیممی وصل سوئیچ با را شبكا هایکابل تمامی و کرده وصل شبكا
صب از بعد  آن  شب ترینمهم کا رویممی شبكا افزاری رم تنظیمات سراغ با شبكا، فیزیكی  

 . است IP آدرس تنظیم
 C کالس IP از اســت، ســرور بدون ســاده و کوچک شــبكا یک  ظر، مورد شــبكا کا این دلیل با

ــتفاده ــودمی گرفتا در ظر 192.168.1.10 تا 192.168.1.1 از  یز IP محدوده. کنیممی اس  در. ش
صیص بدون توانمی شبكا در سرور وجود صورت ستی ت   روی DHCP ا دازیراه با رایا ا، هر با IP د

 .بگیر د IP خودکار صورت با هارایا ا کا کرد تنظیم را شبكا ایگو ا با IP محدوده تعیین و سرور
 

 : IP دستی تنظیم برای
 .کنید ا ت اب را Network Connection پنل، کنترل در •
 .کنید ا ت اب را Properties یعنی آخر گزینا و کرده راست کلیک local area connection بر •
• Internet Protocol (TCP/IP) دکما و کرده ا ت اب را Properties بز ید را. 
 

ــا  گزینا دو از توانمی اینجا در ــورت با IP اختص ــتی ص ــتفاده خودکار یا و دس  برای. کرد اس
ــده هایIP هارایا ا ــ ص ترتیب، با را ذکرش  ا ت اب 255.255.255.0  یز Subnet Mask و کرده مش
 :آزمود را رایا ا دو بین ارتباط ، ping دستور با توانمی شبكا، درستی امتحان برای. شود

ping 192.168.1.2 

ستور ستگاه بین ارتباط باال د ستگاه و مبدأ د سی را  ظر مورد IP با د  وجود صورت در. کندمی برر
 ip\\ صورت با را هارایا ا از یكی IP و رفتا Run پنجره با شبكا، با متصل هایرایا ا از یكی در ارتباط،

ستگاه در کا چاپگری یا هافایل دید خواهید حال. کنید اجرا صد، د شتراك با مق شتا ا  یرو شده گذا
 آیكن روی باید شبكا در موجود چاپگر و هاپوشا گذاریاشتراكبا برای. است دیدن قابل مبدأ دستگاه

 .کرد استفاده sharing گزینا properties از و کرده راست کلیک آ ها
ــورت در ــوئیچ وجود عدم ص ــبكا پورت چند کا ADSL مودم از توانمی س ــتفاده دارد ش . کرد اس

 راسک کابل با اســت کافی.  یســت ســوئیچ با  یاز رایا ا، دو بین اطالعات جاییجابا برای همچنین
(Cross )ستگاه دو ستقیم را د صل هم با م صا  با و کرده و  دو بین هایفایل C کالس IP آدرس اخت

 . کرد جاجابا را رایا ا
 


