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  کتابشناسنامه 
  
  
  
  هاتوري هانزو: ویسنده ن

  شهر مجازي پارسیان: ناشر 
  الکترونیکی: نوع نشر 

  1385مهر : انتشار تاریخ 

  
  
  

  
  
  
  
) شهر مجازي پارسیان  ( ماده و معنوي این کتاب متعلق به نویسنده و ناشرتمام حقوق   

  .استبه هر صورت با ذکر منبع اثر آزاد  و انتشار مجدد  استفاده از مطالب.میباشد
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  آشنایی با شبکه : 1فصل 
  
  
  
  
  

  :در این فصل میخوانید  
  مقدمه اي بر شبکه هاي کامپیوتري -
  هاPeerهمه چیز در مورد کالینت ها، سرور ها و  -
  بنديشناخت انواع مختلف شبکه -
 بکه بنديشانواع معایب مزایا و  -
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ه ریاضیدانان باستان چرتکه هاي خود را به کمک اولین شبکه کامپیوتري هنگامی اختراع شد ک
پس از . کایت به هم متصل کردند و بدین ترتیب آنها بالفاصله از جواب هاي یکدیگر مطلع میشدند

اکنون به جاي نخ هاي کایت از کابل هاي . سالها، شبکه هاي کامپیوتري بسیار خاص و خاص تر شدند
بهرحال، . استفاده میشود و کامپیوتر هاي به هم متصل میشوندالکتریکی، فیبر نوري یا امواج رادیویی 

در این بخش به مبانی  .اشتراك اطالعات و انجام سریعتر کارها: هدف همان هدف سابق است یعنی 
  .شبکه هاي کامپیوتري و نحوه کار آنها میپردازیم

  
  شبکه چیست؟

ترتیب قادرند تبادل شبکه چیزي جز دو یا چند کامپیوتر متصل به هم نیست که بدین 
 منابع سخت افزاري و اطالعاتی مانند پیغامهاي پست الکترونیکی یا مستندات یا. اطالعات داشته باشند

در بسیاري از حاالت، این ارتباط از طریق کابل هاي الکتریکی حامل اطالعات بصورت . نرم افزاري
. اع انصاالت مورد استفاده قرار میگیرندولی در برخی موارد، سایر انو. سیگنال الکتریکی انجام میشود

براي مثال، کابلهاي فیبر نوري به سیستم ها اجازه میدهند تا با سرعت بسیار باال از طریق شعاع هاي 
شبکه هاي بی سیم نیز امکان ارتباط سیستم ها را از طریق سیگنال . نوري به تبادل اطالعات بپردازند

ن حالت کامپیوتر هاي توسط کابل هاي فیزیکی محدود نمیشوند و هاي رادیویی فراهم میکنند که در ای
  .قابلیت جابجایی راحت براي آنها بوجود می آید

یک شبکه نیاز به نرم افزار خاصی براي ایجاد عالوه بر سخت افزاري که مسئول شبکه است، 
. روي شبکه اعمال میکردید در ایام قدیم شبکه شما باید این نرم افزار را روي هر کامپیوتر . ارتباط دارد

امروزه، پشتیبانی از شبکه ها داخل تمام سیستم عامل هاي اصلی قرار دارد که میتوان تمام نسخه هاي 
  .مکینتاش و لینوکس را از این جمله نامیدهاي جدید ویندوز، سیستم عامل

  
  قطعات سازنده شبکه

. ه براي شروع به کار دارندتمام شبکه ها، بزرگ یا کوچک، نیاز به سخت افزار مخصوص شبک
براي شبکه هاي کوچک، سخت افزار ممکن است چیزي جز یک کارت شبکه روي هر سیستم، یک 

در مقابل . کابل براي هر کامپیوتر و یک سویچ کوچک که تمام کامپیوتر ها به آن متصل میشوند نباشد
  .ننده ها را از آن جمله دانستشبکه هاي بزرگتر اجزاي بیشتري دارند که میتوان روتر ها و تقویت ک

  :جدا از بزرگی یا کوچکی، تمام شبکه ها از قطعات اساسی زیر تشکیل میشوند 
  

کامپیوتر هایی که کاربر نهایی از آنها  : )سرویس گیرنده/میهمان(کامپیوتر هاي کالینت  -
ي میزکار کامپیوتر هاي کالینت معموالً رو. براي دسترسی به منابع روي شبکه استفاده میکند
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 از سیستم عامل مورد نظر Desktopاین سیستم ها نسخه ي . کاربران قرار داده میشوند
 و نرم افزار هاي مورد نیاز هر  را اجرا میکنندWindows XP Professionalمانند 

کامپیوتر هاي .  نیز روي آنها نصب میشودMicrosoft Officeسازمان براي مثال مانند 
  .نیز نامیده میشوند» ایستگاه کاري « کالینت در اصطالح 

کامپیوتر هایی که منابع مشترك را فراهم  : )سرویس دهنده/میزبان(کامپیوتر هاي سرور  -
 معموالً داراي یک کامپیوترهاي سرور. میکنند مانند محل ذخیره روي دیسک ها و چاپگرها

 Linux، یا Windows 2003 Server ،NetWareسیستم عامل شبکه خاص مانند 
براي مثال، . میباشند که همراه با نرم افزار هاي خاصی سرویس هاي شبکه را فراهم میکنند

 در شبکه Email را براي ایجاد سرویس Microsoft Exchangeیک سرور میتواند 
 . براي سرویس دهی صفحات وب بهره ببردApache Web Serverاجرا کند و یا از 

 افزاري که روي یک کامپیوتر نصب میشود تا سخت:  ) هاNIC(کارت هاي رابط شبکه  -
 ها داراي NICتقریباً تمام . کامپیوتر بتواند به شبکه متصل شده و به تبادل اطالعات بپردازد

کامپیوتر هاي جدید طوري طراحی شده اند .  هستندEthernetیک استاندارد شبکه بنام 
ین ترتیب، نصب سخت افزار  وجود دارد و بد روي برد اصلی آنهاEthernetکه کارت هاي 

باید کارت رابط شبکه داشته هر کامپیوتر کالینت و هر سروري  . باشد اضافی مورد نیاز نمی
 . باشد تا بتواند بعنوان بخشی از شبکه فعالیت کند

کامپیوتر هاي موجود در یک شبکه معموالً بطور فیزیکی از طریق کابل به هم متصل :  کابل -
معمول  طول سالها انواع مختلف کابل ایجاد شده مورد پسند نیز بوده، ولی با اینکه در. شده اند

 10BastTنامیده میشود که با کدگذاري رسمی » جفت تابیده « ترین نوع کابل  امروزه 
کابل دیگري نیز که معموالً مورد استفاده قرار میگیرد کواکسیال نامیده شده و . نامیده میشود
10Base2اي شبکه هاي سریعتر، کابل فیبرنوري نیز مورد استفاده قرار بر.  نامیده میشود

 در بسیاري از موارد، کابل از درون دیوار هاي عبور میکند و در یک اتاق مرکزي به هم .میگیرد
نامیده میشود، ولی در شبکه هاي کوچک، کابل از روي زمین عبور » گنجه کابل « میرسند که 

 .میکند
در عوض، . معموالً کامپیوترها را مستقیماً به هم متصل نمیکنندکابل هاي شبکه  : سویچ ها -

 سویچ هم به سایر قسمت . متصل میشودSwitchتوسط کابل به دستگاهی بنام هر کامپیوتر 
، 8میباشد که معموالً ) Port(هر سویچ داراي تعداد مشخصی درگاه . هاي شبکه متصل است

 کامپیوتر به هم استفاده 8ورتی براي اتصال  پ8پس میتوانید از یک سویچ .  است32 یا 16
براي اطالعات بیشتر . با اتصال سویچ ها به هم میتوان شبکه هاي بزرگتري بدست آورد .کنید

شبکه هاي قدیمی تر از . در مورد سویچ ها میتوانید از بخش توپولوژي هاي شبکه کمک بگیرید
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هاب همان عملکرد سویچ را دارد . کردندانواع ابتدایی تري بنام هاب به جاي سویچ استفاده می
عبارت هاب گاهی به مفهوم سویچ بکار میرود در . ولی به اندازه سویچ کارآیی و قابلیت ندارد

 .حالیکه سویچ ها و هاب ها از نظر عملکرد کامالً متفاوتند
در بسیاري از شبکه ها، کابل ها و سویچ ها جاي خود را به شبکه ي :  شبکه هاي بی سیم -

ی سیم داده اند که بدین ترتیب سیستم ها میتوانند از طریق امواج رادیویی با یکدیگر ارتباط ب
مزیت . گیرنده هاي رادیویی جاي کابل را میگیرند/در شبکه بی سیم، فرستنده. برقرار کنند

نیازي به کابل با یک شبکه بی سیم، . عمده شبکه بندي بی سیم، قابلیت انعطاف آن است
ار ها و سقف و کف ندارید و کامپیوتر هاي کالینت شما میتوانند در محدوده کشی در دیو

مهمترین ایراد شبکه هاي بی سیم نیز این است . پخش امواج شبکه در هر محلی قرار بگیرند
 .که امنیت کمتري نسبت به شبکه هاي سیمی دارد

 که باعث کار سخت با اینکه سخت افزار شبکه اساس کار است، ولی چیزي : نرم افزار شبکه -
براي بکار انداختن شبکه باید نرم افزار کاملی به این منظور نصب . نرم افزار استافزار میشود، 

 نیز NOSکه ( سیستم عامل شبکه استفاده میکنند کامپیوتر هاي سرور معموالً از یک . شود
تنظیمات شبکه تا عملکردي درست داشته باشند و کامپیوتر هاي کالینت باید ) نامیده میشود

 . خاص خودشان را داشته باشند تا به شبکه دسترسی پیدا کنند
یکی از مهمترین انتخاب ها در شبکه بندي این است که چه سیستم عاملی براي سرور ها و 

اهمیت این مطلب در آن است که بیشترین کار در شبکه مربوط به . کالینت ها انتخاب کنید
ي ساخت شبکه و یا مدیریت و ایجاد سرویس در شبکه نصب و تنظیمات سیستم عامل برا

  . موجود میباشد
  

اگر بخواهیم واقعیت را بیان کنیم، شبکه بندي کامپیوتر هاي کاري بسیار خسته کننده و آزار 
 نیازي نیست که .ولی مزایاي داشتن شبکه به زحمت و دردسر راه اندازي آن می ارزد. دهنده است

شما هر آنچه را که باید در واقع، . ا مزایاي استفاده از شبکه را درك کنید داشته باشید تPh.Dمدرك 
. تمام مزیت شبکه ها در اشتراك است. در مورد مزایاي شبکه بدانید، در مهدکودك یاد گرفته اید

  .اطالعات، منابع و برنامه هاي کاربردي: مخصوصاً، شبکه ها میتوانند سه چیز را به اشتراك بگذارند 
شبکه ها به کاربران این امکان را میدهند تا اطالعات را به روش هاي  :  اطالعاتاشتراك -

روش اشتراك اطالعات روي شبکه، اشتراك فایلها معمولترین . مختلفی به اشتراك بگذارند
در بسیاري از شبکه . براي مثال، دو یا چند نفر با هم روي یک فایل نوشتاري کار میکنند. است

 بزرگ مرکزي وجود دارد که بعنوان مرکز ذخیره سازي معمول معرفی ها، یک هارد دیسک
عالوه بر اشتراك فایلها، . شده و تمام کاربران فایلهاي اشتراکی خود را روي آن ذخیره میکنند



 

 6 

. با هم به روش هاي مختلف ارتباط برقرار کنندشبکه ها به کاربران این امکان را میدهند تا 
ام رسان که به کاربران امکان ارسال و دریافت پیغام هاي الکترونیکی راي مثال برنامه هاي پیغب

 بادر واقع، . روي شبکه یک مالقات همزمان نیز داشته باشند کاربران میتوانند .را میدهند
دوربین هاي ویدئویی ارزان قیمت و نرم افزار مناسب، کاربران میتوانند روي شبکه کنفرانس 

 .تصویري برقرار کنند
 منابع خاص کامپیوتري، مانند چاپگرها یا هارد دیسک ها، قابل اشتراك :  منابعاشتراك -

اشتراك این منابع میتواند . گذاري هستند طوریکه کاربران شبکه میتوانند از آنها استفاده کنند
براي مثال، خرید یک . باعث صرفه جویی چشمگیري در هزینه هاي خرید سخت افزار شود

ت پیشرفته مانند صفحه بندي و چاپ دورو  که روي شبکه مشترك باشد، چاپگر سریع با امکانا
 . بسیار ارزان تر و اقتصادي تر از خرید چاپگر براي هر کاربر بطور مجزا خواهد بود

در واقع، ایجاد دسترسی کاربران به هارد . هارد دیسک ها را نیز میتوان به اشتراك گذاشت
کامپیوتري که هدف . اك فایلها روي اینترنت استدیسک هاي مشترك معمول ترین روش اشتر

  . نامیده میشودسرویس دهنده فایلاصلی آن داشتن هارد دیسک هاي اشتراکی است بعنوان 
فقط پوشه هاي خاصی روي هارد . در عمل، کل هارد دیسک ها به اشتراك گذاشته نمیشوند

 شبکه میتواند به بدین ترتیب سرپرست. دیسک بین کاربران شبکه مشترك خواهند بود
براي مثال، در یک شرکت، . کاربران مختلف شبکه دسترسی به پوشه هاي مختلف را ارائه کند

پس . ممکن است پوشه ها بصورت قسمت فروش و قسمت حسابداري طبقه بندي شوند
کارمندان فروش میتوانند به پوشه بخش فروش و کارمندان حسابداري میتوانند به پوشه بخش 

  . دسترسی داشته باشندحسابداري 
براي مثال، یک شبکه میتواند براي اشتراك . منابع دیگري نیز روي شبکه قابل اشتراك است

در اوایل اینترنت، رسم بود که هر کاربري که نیاز به . ارتباط اینترنت مورد استفاده قرار گیرد
اتصال دائم و ه، امروز. دسترسی به اینترنت دارد، باید اتصال مودم خاص خود را می داشت

پرسرعت اینترنت وارد سرور شبکه میشود و همه روي شبکه میتوانند بسته به تنظیمات سرور، 
  . میزانی از این اینترنت را در اختیار داشته باشند

شبکه بندي در بسیاري از قسمت ها یکی از عمده ترین علل  : اشتراك برنامه هاي کاربردي -
براي مثال، . د با هم روي یک کاربرد تجاري خاص کار کننداین است که چندین کاربر بتوانن

بخش حسابداري ممکن است نرم افزار حسابداري داشته باشد که قابل استفاده از چندین 
فروشی /یک قسمت عملیات فروش ممکن است برنامه ي خرید. سیستم بطور همزمان باشد

  .ات زیادي را عهده دارد شوندداشته باشد که چندین کامپیوتر وظیفه ثبت و پردازش سفارش
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  کالینت ها و سرورها
کامپیوتر هاي شبکه که داراي هارد دیسک، چاپگر و سایر منابع میباشند و آنها را روي شبکه به  : نکته

این عبارت همیشه تکرار خواهد شد و باید آنرا به خاطر . اشتراك میگذارند، سرور نامیده میشوند
  .بسپارید
  .این عبارت را نیز بیاد داشته باشید. وتري که سرور نباشد، کالینت استهر کامپی : نکته

  : تشخیص سرور از کالینت
  . معموالً، قدرتمند ترین و گرانترین سیستم روي شبکه سرور است -
کالینت ها کامپیوترهایی هستند که . کامپیوترهاي ارزان تر و کم قدرت تر کالینت هستند -

چون نیازي نیست که . هاي روزمره مورد استفاده قرار میگیرندتوسط کاربران مختلف براي کار
 .منابع کالینت ها  اشتراکی باشند، پس نیازي به قدرتمند بودن و گرانقیمت بودن آنها نیست

براي مثال، شبکه اي میتواند . در بسیاري از شبکه ها تعداد کالینت ها از شرور ها بیشتر است -
 . سرور وجود دارد1 فقط  کالینت باشد در حالیکه10داراي 

  
  هاPeerسرور هاي اختصاصی و 

این سرور . در برخی از شبکه ها، یک کامپیوتر سرور فقط یک کامپیوتر سرور است و بس
نامیده میشود، » سرور اختصاصی « چنین سروري بنام . ه اي مانند اشتراك منابع میباشدمختص وظیف

شبکه اي که با اتکا به سرورهاي . دن سرویس شبکه نیستچون قادر به انجام کاري دیگر بجز فراهم کر
سرویس دهنده /در برخی کتب سرویس گیرنده(سرور /اختصاصی راه اندازي میشود گاهی شبکه کالینت

  .نامیده میشود) مخدوم/یا خادم
دیگر هدف دیگري را دنبال میکنند، بطوریکه کامپیوتر هاي روي شبکه هم بعنوان شبکه هاي 

پس هر کامپیوتر میتواند منابع خود را جهت استفاده سایر . کنند و هم بعنوان کالینتسرور عمل می
و در حالیکه یک سیستم بعنوان سرور عمل میکند، میتوانید . سیستم هاي روي شبکه به اشتراك بگذارد

 Peer Toاین نوع شبکه را . آنرا بعنوان کالینت و براي کارهایی مانند پردازش متون بکار ببرید
Peer) برخی کتب نظیر به نظیر یا همپایه یا در P2P ( مینامند چون تمام کامپیوتر ها بعنوانPeer 

  .یا همتراز عمل میکنند
پس در اوقات فراغت خود سعی کنید این موارد را در مورد تفاوت بین شبکه هاي سرور اختصاصی 

  : مرور کنید P2Pو شبکه هاي 
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پس نیازي .  در تمام نسخه هاي ویندوز تعبیه شده است به بعد95از ویندوز  P2Pشبکه بندي  -
فقط کافی است تا امکانات . تبدیل سیستم خود به سرور نداریدبه خرید نرم افزار اضافی براي 

  .سرور ویندوز را فعال کنید
زیاد موثر ) XPمانند ویندوز (امکانات سرور شبکه تعبیه شده در نسخه هاي دسک تاپ ویندوز  -

اگر میخواهید کامپیوتري . ذاتاً جهت سرویس دهی ساخته نشده اندن نسخه ها نیستند چون ای
باید از یک سیستم عامل با امکانات شبکه را به کار سرویس دهی تمام وقت منسوب کنید، 

 را مثالی از این سیستم عاملها Windows Server 2003کامل استفاده کنید که میتوان 
 . دانست

  
  شبکه هاي بزرگ و کوچک

در واقع، معموالً شبکه ها را بر اساس اندازه . بکه ها در سایزها و اشکال مختلف دیده میشوندش
  :جغرافیایی تحت پوشش طبقه بندي میکنند که بشرح زیر میباشد 

، LANیک شبکه محلی، یا  : )LAN یا Local Area Networks (شبکه هاي محلی -
ک به هم قرار دارند مانند سیستم هاي شبکه اي است که در آن کامپیوتر هاي نسبتاً نزدی

   .هموجود در ساختمان ادار
 میتواند شامل هزاران LANیک .  قطعاً بر کوچک بودن شبکه داللت نداردLANالبته واژه 

 تبدیل میکند این است که کامپیوترهاي شبکه در LANچیزي که شبکه را به . کامپیوتر باشد
ون یک ساختمان واحد قرار میگیرد،  درLANمعموالً یک  .فواصل نسبتاً نزدیک به هم قرار دارند

  . ولی میتواند در ساختمان هاي متعددي در یک محوطه براي مثال دانشگاهی باشد
، WANیک شبکه گسترده، یا  : )Wide Area Network ،WAN (شبکه هاي گسترده -

شهر، یک شبکه اي است که یک قلمرو بزرگ جغرافیایی را پوشش میدهد که میتواند یک 
 که LAN ها معموالً براي اتصال دو یا چند WAN. کشور، ناحیه و یا حتی کل یک کشور باشد

 ممکن است اداره اي را در ایران به یک WANبراي مثال، یک . فاصله آنها زیاد است بکار میروند
 . اداره در ترکیه متصل کند

 میکند نه تعداد کامپیوتر WANپس این فاصله ي جغرافیایی است که شبکه اي را تبدیل به 
 کامپیوتر داشته 1 کامپیوتر و اداره دیگر در ترکیه نیز 1 شاید همین اداره در ایران . هاي آن
 کیلومتري به هم متصل 2000 کامپیوتر باشد که با فاصله تقریباً 2 ما متشکل از WANباشد و 
  . شده اند
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یک شبکه شهري  : )MAN یا Metropolitan Area Network (شبکه هاي شهري -
این .  بزرگتر استLAN معمولی کوچکتر است، ولی از WAN شبکه اي است که از یک MANیا 

  .  ها را در مقیاس درون شهري به هم متصل میکندLANشبکه 
  
  
  

  شبکه) همبندي(توپولوژي 
عبارت توپولوژي شبکه به شکل و چگونگی اتصال کامپیوتر ها و سایر اجزاي شبکه به یکدیگر 

چندین نوع مختلف از توپولوژي هاي شبکه وجود دارند که هریک داراي مزایا و معایب . ختصاص داردا
  . خاص خود میباشند

  :از دو کلمه مهم استفاده خواهیم کرد در بحثی که از توپولوژي هاي شبکه خواهیم داشت، 
- Node : نی کامپیوتر استبراي ما فعالً ناد به مع. یک ناد ابزاري است که به شبکه متصل است .

  .توپولوژي شبکه در مورد چگونگی اتصال ناد هاي شبکه به یکدیگر است
- Packet : پکت . پکت پیغامی است که روي شبکه از یک ناد به ناد دیگر فرستاده میشود

 .شامل آدرس ناد فرستنده، آدرس ناد گیرنده و دادهاي انتقالی است
  

  )BUSخطی یا (توپولوژي گذرگاهی 
نوع توپولوژي شبکه گذرگاه نامیده میشود که در آن ناد ها در یک خط به هم متصل اولین 

  . ها کاربرد داردLANتوپولوژي معموالً در مورد .  نشان داده شده است1-1شده اند که در شکل 
  
  
  
  
  
  

  توپولوژي گذرگاه : 1-1شکل 
  

ابل منفرد فرض کلید شناخت نحوه کار این همبندي این است که کل شبکه را بصورت یک ک
کنیم که یک ناد به کابل متصل شده است و بدین ترتیب میتواند پکت هایی را که در حال تبادل روي 

  . شبکه هستند، ببیند
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در همبندي گذرگاهی، هر ناد روي شبکه میتواند هر پکتی که روي کابل در حال جابجایی 
اگر .  آیا پکت متعلق به اوست یا نههر ناد پکت را بررسی میکند تا تشخیص دهد که. است را ببیند

بدین ترتیب، هر . ناد پکت را نادیده میگیرددرغیر اینصورت، . اینچنین باشد، ناد پکت را دریافت میکند
  .کامپیوتر میتواند به داده هایی که برایش فرستاده شده پاسخ دهد و سایر داده ها را نادیده بگیرد

هر قسمت کار . ه به دو قسمت مجزا تقسیم میشودشبکاگر کابل در همبندي خطی قطع شود، 
خود را بطور معمول ادامه میدهد، ولی سیستم هاي یک سمت قطعی نمیتوانند با سیستم هاي سمت 

  . دیگر ارتباط داشته باشند
  

  )Star(توپولوژي ستاره اي 
در هر ناد شبکه به ابزاري مرکزي بنام هاب یا سویچ متصل است که در همبندي ستاره اي، 

 ها مورد استفاده قرار LANهمبندي هاي ستاره اي نیز معموالً در .  نشان داده شده است1-2شکل 
  . میگیرند

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  

  همبندي ستاره اي : 1-2شکل 
  

اگر کابل در این توپولوژي قطع شود، فقط نادي قطع میشود که به آن کابل متصل است و از 
  . دون توقف به کار معمول خود ادامه میدهندناد هاي دیگر ب. شبکه خارج میشود

با بیان ساده، هاب . نکته دیگري که باید به آن دقت کنید، تفاوت فنی میان هاب و سویچ است
پس هنگامی که یک کامپیوتر به یک هاب . هیچ اطالعاتی درباره ابزار متصل به پورت هایش ندارد
هاب نیز . ا هاب آنرا به کامپیوتر مقصد برساندمتصل میشود، کامپیوتر پکتی را به هاب میفرستد ت
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در مقابل، سویچ دقیقاً میداند که کدام . یک کپی از آن پکت به تمام پورت هاي خود ارسال میکند
وقتی سویچ پکتی را دریافت میکند که متعلق به در نتیجه، . وسیله به کدام پورت متصل است

  . تی میفرستد که کامپیوتر مورد نظر به آن متصل استکامپیوتر خاصی است، آنرا دقیقاً به همان پور
. در واقع، فقط شبکه هایی که از سویچ استفاده میکنند، داراي توپولوژي ستاره اي واقعی هستند

شکل فیزیکی ستاره اي براي توپولوژي وجود دارد، در صورتیکه اگر شبکه از هاب استفاده کند، 
ن است که هنگامی که یک هاب مورد استفاده قرار علت امر ای. همبندي واقعی آن خطی است

میشوند،  هر کامپیوتر روي شبکه تمام پکت هایی را که بین سیستم ها ارسال و دریافت میگیرد، 
در یک همبندي ستاره اي . می بیند که از این لحاظ دقیقاً مانند توپولوژي خطی عمل میشود

 مخصوص آن سیستم فرستاده شده اند و پکت هر کامپیوتر فقط پکت هایی را میبیند کهواقعی، 
  . هایی را ارسال میکند که فقط مخصوص یک سیستم خاص میباشند

  
  گسترش ستاره ها

ه عالم همواره در حال گسترش است، ولی سرپرستان شبکه نیز گفته آنها فیزیکدانها میگویند ک
هاي کوچک مناسب است یک همبندي ساده خطی یا ستاره اي فقط براي شبکه . را تایید میکنند
دوجین کامپیوتر دارند، ولی شبکه هاي کوچک روزي رشد کرده و بزرگتر خواهند که حدود یک 

براي شبکه هاي بزرگتر، از همبندي هاي . شد و کامپیوتر هاي بیشتري به آنها اضافه خواهد شد
  .پیچیده تري استفاده میشود که ترکیبی از ستاره ها و خطوط است

دو یا چند در چنین موردي، . ا بهم متصل کندک گذرگاه میتواند چندین ستاره ربراي مثال، ی
هریک از این هاب ها یا سویچ ها نیز مرکز . هاب یا سویچ به هم با استفاده از گذرگاه متصل میشوند
این نوع شبکه بندي معموالً در ساختمان . ستاره اي هستند که چندین کامپیوتر به آنها متصل است

گذرگاهی که سویچ ها را . دو یا چند گروه کاري مختلف دارندورد استفاده قرار میگیرد که هایی م
  .شبکه نام دارد) BackBone(به یکدیگر متصل میکند، ستون فقرات 

 Daisy Chainingروش دیگر براي گسترش توپولوژي ستاره اي، استفاده از تکنیکی بنام 
، هاب یا سویچ طوري به هاب یا سویچ Daisy Chainingهنگام استفاده از روش . میباشد

سپس، هاب دوم یا سویچ دوم، بعنوان .  ناد هاي ستاره استدیگري متصل میشود که گویی یکی از
  .مرکز ستاره بعدي انجام وظیفه میکند

  
  )Ring (توپولوژي حلقوي

دي در همبن.  نمایش داده شده است1-3 سوم همبندي شبکه حلقه نام دارد که در شکل نوع
هر کامپیوتر پکت . ، پکت ها درون یک دایره از کامپیوتري به کامپیوتر دیگر ارسال میشوندحلقوي
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اگر نباشد، پکت به کامپیوتر بعدي در حلقه ارسال . ها را بررسی میکند که آیا متعلق به اوست یا نه
   . میشود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همبندي حلقوي : 1-3شکل 
 ها معمول بود و دو نوع معروف از این همبندي LANدر  ويسالها پیش، توپولوژي هاي حلق

 هنوز براي کاربردهاي خاصی مانند TOKEN RING .ARCNET و ARCNET: وجود داشت 
نه ها مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در شبکه هاي تجاري بسیار کم استفاده اتوماسیون کارخا

 IBMي کامپیوترهاي رده متوسط  همبندي معروفی از شبکه است که براTOKEN RING. میشود
 زیادي هنوز وجود دارند، ولی شبکه TOKEN RINGبا اینکه شبکه هاي . درنظر گرفته شده بود

  . هاي جدید دیگر با استفاده از این همبندي مورد استفاده قرار نمیگیرند
یه شبکه  نیز مورد استفاده قرار میگیرد که یکی از ارتباطات اولFDDIي بوسیله وتوپولوژي حلق
  .  ولیجاي خود را به تکنیک هاي موثرتر فیبرنوري داداي فیبر نوري بود
  )Mesh(توپولوژي توري 

میان ناد هاي شبکه  شناخته میشود که چندین ارتباط Meshنوع چهارم همبندي شبکه بنام 
 اگر کابلیمزیت این همبندي این است که .  نشان داده شده است1-4برقرار میکند که در شکل 

  . قطع شود، شبکه میتواند از مسیر دیگري براي نقل و انتقال پکت ها استفاده کند
  
  

 : 1-4شکل 
همبندي 
  توري
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براي مثال، براي شبکه .  زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرندLANشبکه هاي توري در تنظیمات 
 کابل  28 باشد و  کارت رابط شبکه7هر کامپیوتر باید داراي  کامپیوتر در همبندي توري، 8کردن 

ر ها به هم مورد نیاز خواهد بود و البته این حالت زیاد مقیاس پذیر براي ارتباط دادن کامپیوت
  .نخواهد بود

این شبکه ها از .  بسیار مناسبندMAN یا WANبا این وجود، شبکه هاي توري براي شبکه هاي 
را از شبکه اي به شبکه دیگر استفاده میکنند تا پکت ها ) Router(ابزارهایی بنام مسیریاب 

روتر ها معموالً طوري چیده میشوند که چندین جهت اطمینان و بازدهی بیشتر، . مسیردهی کنند
  .مسیر بین هر دو ناد روي شبکه بوجود آید که درست مانند چیدن تورهاي سیمی است

  
  یادداشت
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  هشناخت پروتکل ها و استاندارد هاي شبک : 2فصل 
 
 
 
 
 
 
 

  :در این فصل میخوانید 
 OSIالیه هاي مختلف مدل مرجع  -
 شناخت اترنت -
 IPX/SPX و TCP/IPبررسی دقیق  -
 پروتکلهاي مهم دیگر -
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پروتکل . پروتکل ها و استاندارد هاي شبکه باعث بکار افتادن اجزاي شبکه در کنار هم میشوند
استاندارد ها نیز باعث . ختلف شبکه با هم ارتباط برقرار کنندها این امکان را فراهم میکنند تا اجزاي م

در این . میشوند تا اجزاي شبکه اي که توسط سازندگان مختلف ساخته شده اند، با هم بخوبی کار کنند
فصل شما با پروتکل ها و استاندارد هایی آشنا میشوید که بیشترین برخورد را با آنها هنگام ساخت و 

  .اهید داشت خونگهداري شبکه
 

  شناخت پروتکل ها
ما هر روزه با پروتکل . مجموعه اي از قوانین است که باعث ایجاد ارتباط موثر میشودپروتکل، 
براي مثال، شما براي خرید یک وسیله خانگی بوسیله چک، ابتدا در مورد قیمت با . ها سروکار داریم

تی مانند نام و تاریخ و مبلغ چک سپس چک می نویسید که شامل اطالعا. فروشنده صحبت میکنید
و نکته پروتکل ها در تبادالت بینابین . فروشنده چک را گرفته و وسیله را به شما تحویل میدهد. است
  .است

این پروتکل ها صریح و . شبکه هاي کامپیوتري به پروتکل هاي مختلفی براي کارکرد نیاز دارند
ید بدانند که چگونه با کارت هاي دیگر شبکه کارت هاي شبکه با. داراي چارچوب مشخص میباشند

 تا بتوانند اطالعات تبادل کنند، سیستم عامل نیز باید طرز ارتباط با کارت هاي ارتباط برقرار کنند
باید نحوه تبادل شبکه را جهت ارسال و دریافت داده ها بداند و سرانجام برنامه هاي کاربردي نیز باید 

انند تا بتوانند براي مثال به فایلهاي روي سرویس دهنده فایل دسترسی اطالعات با سیستم عامل را بد
  . پیدا کنند

پروتکل ها دقیقاً تعریف میکنند در پایین ترین سطح، . پروتکل ها در انواع مختلفی وجود دارند
پروتکل در باالترین سطح، .  میباشند0 و چه نوع آنها مولد 1که چه نوع سیگنال هاي الکتریکی مولد 

پیغامی را از طریق پست الکترونیکی به دوست خود در آن ین امکان را به کاربر کامپیوتر میدهد تا ا
بعد ها در مورد این . نیز وجود دارندها در این میان، سطوح دیگري از پروتکل . سوي دنیا ارسال کند

  . الیه هاي پروتکل بیشتر خواهید خواند
 بصورت سري هاي هماهنگ کار میکنند و در اصطالح پروتکلهاي مختلفی وجود دارند که : نکته

Protocol Suiteدو .  نامیده میشوندSuite  ،معروف پروتکلهاي شبکه TCP/IP و 
IPX/SPXمیباشند  .TCP/IPدر اصل براي شبکه هاي یونیکس ایجاد شد و پروتکل اینترنت است  .
IPX/SPX براي شبکه هاي NetWareسترده اي در شبکه هاي  ایجاد شد که هنوز هم بصورت گ

 و TCP/IPپروتکلی سطح پایین که هم با .  استEthernetپروتکل مهم سوم، . ویندوز کاربرد دارد
  . مورد استفاده قرار میگیردIPX/SPXهم با 
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  شناخت استاندارد ها
در روزهاي آغازین شبکه هاي کامپیوتري، . یک استاندارد، توافقی بر اساس یک پروتکل است

در نتیجه، امکان ترکیب . ازنده کامپیوتر پروتکل هاي شبکه بندي مختص خود را ایجاد میکردهر س
  .قطعات از سازندگان مختلف در یک شبکه وجود نداشت

استاندارد ها پروتکل هاي تعریف شده در مقیاس صنعتی . بنابراین استاندارد ها بوجود آمدند
ا پروتکلهاي استاندارد، میتوانید قطعات ساخت ب. هستند که به یک سازنده خاص محدود نمیشوند

تا زمانی که قطعه اي از استاندارد هاي خاص . سازندگان مختلف را با همخوانی کامل استفاده کنید
  . پیروي کند، میتواند درون شبکه قرار گرفته و کار کند

که پنج سازمان از سازمانهاي بسیاري در رابطه را تهیه استاندارد هاي شبکه بندي فعالیت میکنند 
  :مهمترین سازمانهاي استاندارد سازي را معرفی میکنیم 

سازمان رسمی استانداردها در ایاالت  : )ANSI(انستیتوي استانداردهاي ملی امریکا  -
 . متحده

سازمانی بین المللی که چندین  : )IEEE(انستیتوي مهندسی الکتریک و الکترونیک  -
استاندارد رسمی براي سیستم شبکه بندي اترنت . رده استاستاندارد کلیدي شبکه را منتشر ک

 . نام گرفته است، از این جمله میباشدIEEE 802.3که بطور رسمی 
 سازمان 100تشکیالتی متشکل از بیش از  : )ISO(سازمان بین المللی استاندارد سازي  -

 . استانداردسازي از سطح جهان
ی که مسئول پروتکلهاي کاربردي اینترنت سازمان : )IETF(نیروي کاري مهندسی اینترنت  -

 .میباشد
سازمانی بین المللی که کنترل کننده ایجاد و توسعه استاندارد هاي  : )W3C(کنسرسیوم وب  -

 .وب است
  : لیستی از وب سایت هاي هریک از این سازمانهاي استانداردسازي را ارائه میکند 2-1جدول 

  وب سایت  سازمان
ANSI org.ansi.www  
IEEE  org.ieee.www  
ISO  org.iso.www  
IETF  org.ietf.www  
W3C  org.c3w.www  
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  OSIت الیه مدل مرجع هف
OSI سیستم ها شناخته میشودآزاد  در دنیاي شبکه هاي کامپیوتر بعنوان ارتباط بینابین .

این الیه ها در .  مفاهیم مختلف شبکه هاي کامپیوتري را به هفت الیه مجزا تقسیم میکندOSIمدل 
 و جزئیات آنرا از سطوح باالتر هر الیه دربر گیرنده الیه زیرین است: واقع مانند الیه هاي پیاز هستند 

چون باید براي دیدن الیه هاي .  از جهت دیگري نیز به پیاز معروف استOSIمدل . مخفی میکند
  !درونی تر آنرا بشکافید، اشکتان را در خواهد آورد

 OSIدر عوض، مدل .  یک استاندارد شبکه بندي مانند اترنت یا توکن رینگ نیستOSIمدل 
 نشان میدهد که چه OSIمدل . ستاندارد هاي مختلف شبکه در آن قرار میگیرندچارچوبی است که ا

، نوعی OSIپس، در عمل، مدل . مفاهیمی از هملکرد هاي شبکه با چه استاندارد هاي سازگاري دارند
  . استاندارد استانداردها است

  . را نمایش میدهدOSI خالصه اي از هفت الیه مدل مرجع 2-2جدول 
  یحاتتوض  نام  الیه

در مورد ساختار کابل ها و ابزار هایی مانند تقویت کننده ها و هاب ها  : Physical  فیزیکی  1
  .اعمال مدیریت میکند

 خاص هر ناد در شبکه را ایجاد میکند و مفهوم پکت MACآدرس هاي  : Data Link  اتصال داده  2
ویچ ها از دستگاه هاي این بریج ها و س. را براي ارسال از طریق الیه فیزیکی، فراهم میکند

  .الیه میباشند
  .مسیردهی داده ها در بخشهاي مختلف شبکه را در اختیار دارد : Network  شبکه  3
  .انتقال مطمئن داده ها را تضمین میکند : Transport  انتقال  4
  .جلساتی بین برنامه هاي کاربردي شبکه ترتیب میدهد : Session  نشست  5
داده ها را طوري تبدیل میکند که سیستم هایی که از قالب هاي  : Presentation  نمایش  6

  .مختلف داده استفاده میکنند، بتوانند به تبادل اطالعات بپردازند
به برنامه هاي کاربردي این امکان را میدهد تا از شبکه درخواست  : Application  کاربردي  7

  .سرویس کنند
  

این الیه ها با مکانیک نحوه ي ارسال . ینی نیز مینامندسه الیه اول را گاهی الیه هاي پای
 نیز گاهی الیه 7 تا 4الیه هاي . اطالعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر روي شبکه سروکار دارند

این الیه ها با نحوه ارتباط برنامه هاي کاربردي از طریق رابط هاي برنامه . هاي باالیی نامیده میشوند
  .ا شبکه سروکار دارندنویسی کاربردي ب

در دنیاي .  به نوعی نگاه صحیحی به نحوه کار پروتکل هاي شبکه میباشدOSIهفت الیه مدل  : نکته
دنیاي واقعی همیشه به هم .  را دنبال نمیکنندOSIپروتکل هاي واقعی شبکه، مدل مرجع واقعی، 
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رآمد از نحوه کار شبکه ارائه  نمایی کاOSIبا این حال، هنوز مدل . ریخته تر از حالت دلخواه است
  . میکند

 
  الیه فیزیکی

در این الیه خصوصیات . ، الیه فیزیکی نامیده میشودOSIپایین ترین الیه از مدل مرجع 
... مانند نوع کابل مورد استفاده براي ارتباط، نوع اتصاالت مورد استفاده ، طول کابلها، و فیزیکی شبکه 
 نشانگر خصوصیات الکتریکی کابل جفت تابیده، 10BaseTارد اترنت براي مثال، استاند . مطرح میشود

توپولوژي هاي توضیح داده شده نیز، در این الیه . است... اندازه و شکل اتصاالت، طول حداکثر کابل و 
  . اعمال میشوند

مفهوم دیگر در الیه فیزیکی، خصوصیات الکتریکی سیگنال هایی است که براي انتقال داده ها 
در این الیه ارزش هاي اساسی دودویی . بل از یک ناد شبکه به ناد دیگر مورد استفاده قرار میگیرددر کا

 به این بیت ها OSIالیه هاي باالتر در مدل . صفر و یک گنجانده شده در سیگنال ها تعریف میشوند
  .مفهوم میبخشند

. د، تقویت کننده نام داردیکی از ابزارهاي الیه فیزیکی که معموالً در شبکه ها استفاده میشو
تقویت کننده هنگامی استفاده میشود که طول مورد نیاز از حداکثر طول قابل استفاده کابل بیشتر باشد 

 نیز از دستگاه هاي الیه فیزیکی 10BaseTهاب هاي . و نیاز به تقویت سیگنال وجود داشته باشد
اي چند درگاهی میگویند چون هاب هر پکت اط لحاظ فنی، این دستگاه ها را تقویت کننده ه. میباشند

تقویت کننده ها و هاب ها محتویات پکت هاي . دریافتی را به تمام پورت هاي خود ارسال میکند
  .اگر قرار بود چنین کاري را انجام دهند، در الیه اتصال داده قرار میگرفتند. دریافتی را کنترل نمیکنند

صب میشود، در رده ابزارهاي الیه فیزیکی قرار که روي هر کامپیوتر شبکه نارت شبکه، ک
میتوانید اطالعات مربوط به کارت شبکه خود را که در سیستم ویندوز نصب شده است، با . میگیرد

براي  نشان داده شده است، 2-1بطوریکه در شکل . نمایش مشخصات کارت در وسندوز مشاهده نمایید
، کنترل پنل را باز کرده و روي آیکون XPیا  2000دسترسی به این صفحه مشخصات در ویندوز 

 Device Managerسپس وارد بخش سخت افزار شده و روي کلید .سیستم دوبار کلیک میکنیم
روي قسمت کارت . لیستی از تمام دستگاه هاي متصل به کامپیوتر نمایش داده میشود. کلیک میکنیم

  .رآیدشبکه دوبار کلیک میکنیم تا صفحه مشخصات آن به نمایش د
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  مشخصات کارت شبکه : 2-1شکل 
  

  الیه اتصال داده 
. این الیه پایین ترین الیه اي است که مربوط به بیت هاي در حال جابجایی روي شبکه میباشد

پروتکل هاي اتصال داده، مواردي مانند اندازه هرپکت داده، رسیدن پکت ها به مقصد مورد نظر و عدم 
  . پکت ها از سوي ناد ها روي شبکه بصورت همزمان را کنترل میکنندارسال

 خطاي ابتدایی نیز انجام میگیرد تا اطمینان حاصل شود که داده در این الیه شناسایی و اصالح
استاندارد اگر خطاي غیرقابل اصالحی رخ دهد، . هاي دریافت شده، همان داده هاي ارسال شده باشند

ند که ناد چگونه باید در از خطاي رخ داده شده اطالع پیدا کند و دوباره به انتقال اتصال داده تعیین میک
  .داده ها بپردازد

این آدرس .  داردMACهر دستگاه روي شبکه آدرسی بنام آدرس کنترل رسانه یا در این الیه، 
آدرس . شودمعموالً بطور سخت افزاري در هر ابزار شبکه وجود دارد و توسط سازنده در آن تعبیه می

هیچ دو ابزار شبکه ساخت هر سازنده اي در هر جاي جهان، نمیتوانند .  منحصربفرد هستندMACهاي 
  . یکسانی داشته باشندMACآدرس 

 مربوط به کامپیوتر خود، میتوانید در خط فرمان دستور MACبراي مشاهده آدرس 
ipconfig /all در این دستور آدرس . نشان داده شده است2-2 را تایپ کنید که در شکل MAC 

  . را بعنوان آدرس فیزیکی نمایش داده است



 

 20 

  
  

 MACنمایش آدرس  : 2-2شکل 
  کارت شبکه

  
  
  
  
  
  

یکی از مهمترین عملکردهاي الیه اتصال داده، فراهم کردن روشی است که پکت ها بتوانند با 
همزمان داده ها، ایجاد امنیت روي رسانه فیزیکی ارسال شوند بدون اینکه ناد هاي دیگر با ارسال 

 Token Passingو  CSMA/CDدو روش از معروف ترین روش هاي این کار . مزاحمت نمایند
استفاده میکنند و شبکه هاي توکن رینگ از روش توکن  CSMA/CD شبکه هاي اترنت از .میباشند
  . پسینگ

ده میشوند، بریج ها و دو نوع اصلی ابزارهاي الیه اتصال داده که در شبکه ها بطور معمول استفا
را ناد هاي آنسوي پل  MACیک بریج تقویت کننده هوشمندي است که آدرس هاي . سویچ ها میباشند

سویچ، هاب هوشمندي است که .  و میتواند پکت ها را با توجه به این آدرس دهی هدایت کندمیشناسد
  . شناسایی میکندرا بررسی میکند و پورتی که باید پکت به آن ارسال شود را MACآدرس 

 
 CSMA/CDنحوه کار 

یکی از عملکردهاي مهم الیه اتصال داده، حصول اطمینان از عدم ارسال پکت ها از سوي دو 
سیگنال ها به یکدیگر برخورد کرده و اگر چنین حالتی اتفاق بیفتد، . کامپیوتر بطور همزمان میباشد

دسترسی چندگانه «  یا CSMA/CDبنام این مشکل در اترنت به کمک تکنیکی . ارتباط قطع میشود
این اصطالح با اینکه پیچیده است، ولی اگر آنرا به چند . حل شده است» حس انتقال با اصالح تصادم 

  .قسمت تقسیم کنیم، مفهوم ساده اي بدست خواهد آمد
ابتدا رسانه یعنی هنگامی که دستگاهی میخواهد پکتی را روي شبکه بفرستد، حس انتقال، 

اگر هیچ . ا بررسی میکند تا ببیند که آیا فرد دیگري در حال ارسال داده روي رسانه هست یا نهشبکه ر
  .کامپیوتر به آزاد بودن شبکه پی برده و پکت خود را ارسال میکندارسالی احساس نشد، 

از ارسال پکت ها توسط دو یا چند سیستم بطور دسترسی چندگانه، یعنی اینکه هیچ چیزي 
. البته هر وسیله قبل از ارسال داده ها، کابل را از جهت ترافیک کنترل میکند. ري نکندهمزمان جلوگی

با این حال، فرض کنید که دو دستگاه هر دو این کنترل را انجام میدهند و بار ترافیکی پیدا نمی کنند و 
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 دیگر این مانند حالتی است که شما و یک ماشین. هر دو همزمان پکت هاي خود را ارسال میکنند
  .بعد از کمی تعارف، هر دوي شما حرکت کرده و از تقاطع عبور خواهید کرد. همزمان به تقاطع میرسید

دستگاه دقت میکند که پکت به شناسایی تصادم یعنی اینکه پس از ارسال پکت توسط دستگاه، 
 شود، دستگاه اگر احتمال برخورد وجود داشته باشد یا برخورد انجام. پکت دیگري برخورد کرده یا نه

چون این زمان تصادفی است، پس هرگز . پس از مدت زمانی تصادفی، دوباره بسته خود را ارسال میکند
  .دو پکت به هم برخورد نخواهند کرد

CSMA/CD30پس از اینکه شبکه داراي حدود .  براي شبکه هاي کوچک بخوبی کار میکند 
در چنین حالتی شبکه .  و شبکه کند خواهد شدشتر خواهد شدکامپیوتر شد، تصادم پکت ها بسیار بی

  .باید به دو یا چند بخش مجزا از هم تقسیم شود که اصطالحاً دامنه هاي تصادم نامیده میشوند
  

  الیه شبکه
در الیه شبکه، عمل مسیردهی پیغام هاي شبکه از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام 

که بطور  (IPX، ) استTCPکه معموالً همراه با  ( IP:  از دو پروتکل معروف الیه سوم عبارتند. میشود
  ). همراه است که هنگام استفاده از شبکه ناول با ویندوز بکار میرودSPXعادي با 

  
  آدرس دهی منطقی

 منحصربفرد دارد که در کارخانه و هنگام MACبطوریکه میدانید، هر ابزار شبکه یک آدرس 
هنگامی که کارت شبکه اي را در کامپیوتر خود نصب میکنید، . دساخت به دستگاه اختصاص داده میشو

ولی آیا شاید شما بخواهید از روش آدرس . تثبیت شده و غیرقابل تغییر میشود کارت شبکه MACآدرس 
در این حالت، مفهوم آدرس دهی . دهی دیگري براي دسنرسی به ابزار هاي روي شبکه استفاده کنید

رس منطقی به شما این امکان را میدهد تا به ابزار هاي شبکه با استفاده از آد. منطقی به میان می آید
  . آدرس هایی که خودتان اختصاص میدهید، دسترسی پیدا کنید

پروتکل .  ایجاد میشوندIPX و IPآدرس هاي منطقی توسط پروتکل هاي الیه شبکه مانند 
 IPاگر شما از براي مثال، .  میکند معادل ترجمهMACالیه شبکه آدرس هاي منطقی را به آدرس هاي 

 مانند IPابزارهاي روي شبکه آدرس هاي بعنوان پروتکل الیه شبکه استفاده کنید، 
کند  الیه اتصال داده استفاده از یک پوتکل باید IPچون پروتکل .  خواهند داشت207.120.67.32

 را به آدرس IPجمه آدرس هاي  باید دانش ترپستا قادر به ارسال پکت ها به ابزارهاي مختلف باشد، 
  . هاي فیزیکی ابزارهاي شبکه داشته باشد
در کارخانه اعمال میشوند و قابل تغییر ) MACآدرس هاي (آدرس هاي الیه اتصال داده 

  .در هنگام شبکه بندي اختصاص داده میشود و قابل تغییر است) IP(آدرس الیه شبکه . نمیباشند
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 نشان داده شد، براي 2-2 خط فرمان که قبالً در شکل  درipconfigمیتوانید از دستور 
 نشان داده شده در شکل IPآدرس .  کامپیوتر خود استفاده کنیدIPدیدن آدرس 

. روش دیگر نمایش اطالعات، استفاده از دستور اطالعات سیستم است.  میباشد192.168.1.102
 Programs ،Accessories ،System Tools ،Systemدر منوي شروع، شاخه 

Informationآدرس . ، میتوانیداین اطالعات را ببینیدIP پررنگ تر نمایش داده 2-3 در شکل 
، اطالعات کاربردي بسیار IPبخاطر داشته باشید که برنامه اطالعات سیستم، در کنار آدرس . شده است

اي مورد ، پروتکل هMACبراي مثال، میتوانید آدرس . زیادي در مورد سیستم شما نمایش میدهد
  . استفاده و سایر اطالعات را نیز در این برنامه ببینید

 پروتکل مورد استفاده متغیر است و بسیاري از قابل دقیق آدرس هاي منطقی با توجه به
آدرس شبکه، . آدرس شبکه و آدرس ابزار: پروتکل ها، آدرس منطقی را به دو قسمت تقسیم میکنند 

کند را مشخص میکند و آدرس ابزار، خود قطعه را روي شبکه شبکه اي که دستگاه روي آن کار می
.  را در نظر بگیرید192.168.1.102 معمولی، مانند IPبراي مثال، یک آدرس . تعریف میکند
  . است 102 )آدرس میزبان( است و آدرس قطعه 192.168.1آدرس شبکه 

.  شبکه و آدرس نادآدرس.  نیز از دو قسمت تشکیل شده اندIPXبه همین ترتیب، آدرس هاي 
 نیازي به ترجمه بین دو آدرس الیه IPXدرنتیجه، .  استMAC، آدرس ناد همان آدرس IPXدر آدرس 

  .  ندارد3 و الیه 2
  
  

استفاده از  : 2-3شکل 
برنامه اطالعات سیستم 
براي نمایش اطالعات 

  .شبکه
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  مسیریابی
 روي یک شبکه، نیار به ارسال داده ها به هنگامی وارد بازي میشود که کامپیوتريمسیریابی 

ابزاري بنام مسیریاب براي انتقال پکت ها به  در چنین مواردي، .کامپیوتري روي شبکه دیگر داشته باشد
یک پکت ممکن است نیاز به سفر در چندین در برخی موارد، . شبکه مقصد مورد استفاده قرار میگیرد
  . صد برسدشبکه میانی داشته باشد تا به شبکه مق

روترها این است که میتوانید از آنها براي اتصال شبکه هایی با پروتکل یکی از قابلیت هاي مهم 
براي مثال، یک روتر میتواند براي ارسال و دریافت پکت ها از یک .  استفاده کنید2هاي مختلف الیه 

 یکسانی را 3روتکل الیه تا زمانی که هر دو شبکه پ. اترنت به توکن رینگ مورد استفاده قرار گیرد
  .متفاوت باشند 2و الیه 1پشتیبانی کنند، مهم نیست که پروتکل هاي الیه 

پروتکلی قابل مسیردهی نامیده میشود که از آدرس هایی استفاده کند که شامل یک قسمت 
هر پروتکلی که از آدرس هاي فیزیکی استفاده کند، قابل مسیردهی . شبکه و یک قسمت میزبان باشند

  .نیست، چون آدرس هاي فیزیکی نشان نمیدهند که ابزار به کدام شبکه تعلق دارد
  
  یه انتقالال

 TCP: ، الیه اي است که در آن میتوانید دو پروتکل معروف شبکه را پیدا کنید الیه انتقال
، نام الیه نیز مشخص استبطوریکه از ). IPXبطور عادي همراه با  (SPXو ) IPبطور عادي همراه با (

  .انتقال اطالعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر است الیه انتقال در رابطه با 
الیه . هدف اصلی الیه انتقال حصول اطمینان از انتقال مطمئن و بدون خطاي داده ها است

انتقال این کار را با ایجاد ارتباطاتی بین ابزارهاي شبکه جهت ارسال رسید پکت هاي رسیده و 
  . د براي ارسال پکت هاي ناموفق انجام میدهددرخواست مجد

در بسیاري از موارد، پروتکل الیه انتقال، پیغام هاي بزرگ را به پکت هاي کوچکتر تقسیم 
پروتکل الیه انتقال این پکت هاي ریز را در مقصد . میکند که میتوانند روي شبکه بهتر جابجا شوند

که پکت هاي ارسالی بدون کم و کسر به مقصد  اطمینان حاصل میکنددوباره سرهم بندي کرده و 
  . رسیده اند

در چنین . براي برخی از کاربردها، سرعت و تاثیرگذاري، مهمتر از قابلیت اطمینان میباشد
 پروتکل بدون ارتباط، نیازي به تحمل .ارتباط مورد استفاده قرار میگیردبدون مواردي، یک پروتکل 

.  یکی از پروتکلهاي ارتباطی الیه انتقال استTCP.  پکت ندارددردسر ایجاد ارتباط قبل از ارسال
  . نام داردUDP کار میکند، TCPکه همراه با پروتکل معادل بدون ارتباط در این الیه 
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 را با اجراي دستور UDP و TCP، میتوانید اطالعات در مورد وضعیت ارتباطات XPدر ویندوز 
NETSTAT میبینید که سه ارتباط در این شکل، . ت آورید بدس2-4 از خط فرمان مانند شکلTCP         

  .رقرار شده استب
  

نمایش وضعیت  : 2-4شکل 
 توسط UDP و TCPارتباطات 

  .NETSTATدستور 
  
  
  

  
 براي دیدن آدرسهاي شبکه عددي بجاي نامها NETSTAT /Nمیتوانید از دستور درواقع، 

  :خواهد بود بشکل زیر 2-4، خروجی N/با سویچ . استفاده کنید
 
Active Connections 
Proto Local Address  Foreign Address   State 
TCP  192.168.1.102:1146 209.68.34.15:21   ESTABLISHED  
TCP  192.168.1.102:2869 192.168.1.1:1079  CLOSE_WAIT 
TCP  192.168.1.102:2869 192.168.1.1:1080  ClOSE_WAIT 

  
TCPناي ارتباط در الیه انتقال است پروتکلی بر مب .UDPپروتکل بدون ارتباط در این الیه میباشد .  

  
  الیه نشست

، یک نشست. جلساتی بنام نشست را بین دو وسیله شبکه شده بوجود می آوردالیه نشست، 
هر یک از انتقاالت توسط پروتکل الیه انتقال . انتقاالت بر مبناي ارتباط بین دو وسیله استتبادل 

  .خود نشست توسط پروتکل الیه نشست مدیریت میشود. رل میشوندکنت
یک نشست منفرد میتواند شامل تبادالت فراوانی از داده با بین دو کامپیوتر دخیل در نشست 

این نشست تا زمانی که سیستم ها با پس از اینکه یک نشست بین دو کامپیوتر ترتیب داده شد، . باشد
  .ر خواهد مانداتمام آن موافقت کنند، پایدا

  : الیه نشست، اجازه برقراري سه نوع انتقال را صادر میکند 
- Simplex : در این حالت، داده ها فقط در یک جهت حرکت میکنند.  
- Half Duplex :  در این حالت، داده ها در هر دو جهت حرکت میکنند ولی در هر لحظه

 .یا رفت یا برگشت. فقط در یک جهت
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- Full Duplex :  حالت، داده ها در آن واحد میتوانند هم در جهت رفت و هم در در این
 .جهت برگشت حرکت کنند

یش و کاربردي بسیار کمرنگ میشود و چند پروتکل فرق بین الیه هاي نشست و نمادر عمل،  : نکته
پروتکل مدیریت قطعه سرور که اساس اشتراك  (SMBبراي مثال، . معمول در این الیه ها جاري میشوند

  .در هر سه الیه کار میکند)  در ویندوز استفایل
  

  الیه نمایش
بسیاري از . الیه نمایش مسئول نحوه ارائه و نمایش داده ها به برنامه هاي کاربردي است

براي نمایش داده ها » ) ASCII(کدهاي استاندارد امریکا جهت تبادل اطالعات « کامپیوترها، از 
کد تبادلی « ، از سیستمی متفاوت بنام IBMند مین فریم هاي برخی کامپیوترها مان. استفاده میکنند

 EBCDIC و ASCII. بهره میبرند» ) EBCDIC(توسعه یافته مبناي ده کد دهی شده بصورت دودویی 
براي تبادل اطالعات بین مین فریم ها و سیستم هاي ویندوز، الیه نمایش باید . با هم سازگار نیستند

  . بدیل کندو بالعکس ت EBCDIC به ASCIIداده ها را از 
همراه با تبدیل ساده داده ها از یک کد به کد دیگر، الیه نمایش میتواند تکنیک هاي خاص 
. فشرده سازیرا روي داده ها اعمال کند تا بایت هاي داده کمتري جهت نمایش روي شبکه فرستاده شود

  .ج میسازددر سوي دیگر انتقال، همین الیه داده ها را از حالت فشرده خار
الیه نمایش همچنین میتواند داده ها را قبل از فرستادن روي شبکه، رمزگذاري کند و در سوي 
دیگر، عمل رمزگشایی را با تکنیک هاي بسیار خاص انجام دهد که بهترین کارآگاهان دنیا نیز قادر به 

  .کشف رمز آن نیستند
  

  الیه کاربردي
ست که با تکنیک هایی سروکار دارد که برنامه هاي ، الیه کاربردي اOSIباالترین الیه مدل 

برنامه . نام این الیه کمی گیج کننده است. کاربردي براي ایجاد ارتباط با شبکه از آنها استفاده میکنند
.  بخشی از الیه کاربردي نیستندQuickBooks یا Microsoft Officeهاي کاربردي مانند 

کند که برنامه هاي مانند آفیس از آنها براي درخواست سرویس این الیه رابط برنامه نویسی ارائه می
  .شبکه استفاده میکنند

  :تعدادي شناخته شده ترین پروتکلهاي الیه کاربردي عبارتند از 
- DNS) براي تبدیالت دامنه هاي اینترنت) سیستم نام دامنه  
- FTP) براي انتقال فایل)پروتکل انتقال فایل 
- SMTP) براي ) ستیپروتکل ساده انتقال پe-mail 
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- SMB) براي اشترام فایلهاي در شبکه ویندوز) قطعه پیغام سرور 
- NFS) براي اشتراك فایل در یونیکس) سیستم فایل شبکه 
- Telnetبراي شبیه سازي ترمینال  

  
  دنبال کردن پکت در الیه ها

یوتر  نشانگر نحوه جریان یک پکت داده درون هفت الیه در حین انتقال از یک کامپ2-5شکل 
داده ها، سفر خود را هنگامی آغاز میکنند که کاربر برنامه کاربردي داده را به . به کامپیوتر دیگر است

  . کامپیوتري دیگر روي شبکه ارسال میکند
سپس داده به مسیر خود ادامه . ، وارد شبکه میشودSMBداده از طریق رابط الیه کاربردي مانند 

وجود در هر الیه داده را با افزودن اطالعات آغازین، تبدیل داده به در این مسیر، پروتکلهاي م. میدهد
وقتی داده به الیه . تغییر میدهند... ترکیب پکت ها براي ایجاد یک پکت بزرگتر و قالب هاي مختلف، 

و به کامپیوتر مقصد فرستاده ) همان کابل(فیزیکی رسید، واقعاً روي رسانه شبکه قرار گرفته است 
  .میشود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : 2-5شکل 
نحوه جریان داده 
  در هفت الیه
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داده ها راه رفته را بر میگردند و ت کننده داد ها را دریافت کرد، فکامپیوتر دریاهنگامی که 
با برعکس شدن تمام مسیر طی شده و اعمال انجام شده، . پروتکل هاي هر الیه روي آنها اعمال میشود

  .به پایان رسیده استعمل انتقال داده ها جهت پردازش 
  

  پروتکل اترنت
 با ساختار فیزیکی شبکه ارتباط دارند، به این OSIاولین دو الیه از مدل همانطور که میدانید، 

مفهوم که تعیین میکنند کدام ابزارهاي  شبکه میتوانند اطالعات را از دستگاهی به دستگاه دیگر ارسال 
  .زیکی و اتصال داده، اترنت استمحبوب ترین پروتکل براي الیه هاي فی. کنند

وضعیت فعلی اترنت .  تا کنون به شکل هاي مختلفی ارائه شده است1970 اترنت از اوایل دهه 
حاالت مختلفی از اترنت در سرعت هاي .  تعریف شده است802.3 بنام IEEEتوسط استاندارد 

 نسخه هاي اترنت باهم چون تمام. مختلف و روي رسانه هاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرند
میتوانید در یک شبکه با استفاده از ابزارهایی مانند سویچ ها، بریج ها و هاب ها ترکیبی سازگاري دارند، 

  .از ارتباطات را با رسانه هاي مختلف و سرعت هاي مختلف ایجاد کنید
اترنت در . داندازه گیري میشو Mbpsبیت بر ثانیه یا سرعت انتقال واقعی اترنت بصورت میلیون 

 مگابیت بر ثانیه که 100 مگابیت بر ثانیه که اترنت استاندارد است، 10. سه سرعت مختلف وجود ارد
بیاد داشته باشید که .  مگابیت بر ثانیه که اترنت گیگابیت نامیده میشود1000اترنت سریع است و 

ه آل شبکه بدست می سرعت هاي بیان شده، در واقع سرعت هاي حداکثري هستند که در شرایط اید
  .در دنیاي واقعی، جریان عبوري اترنت به سختی به این میزان ماکزیمم میرسد. آیند

این استاندارد، الیه اتصال داده را به دو الیه .  کار میکندOSIاترنت در دو الیه ابتدایی مدل 
. میده میشوندنا) MAC(و کنترل دسترسی رسانه ) LLC(مجزا تقسیم میکند که کنترل اتصال منطقی 

  . میباشدOSI نشانگر عناصر مختلف اترنت در هماهنگی با مدل 2-6شکل 
  

  اترنت استاندارد
 کار میکند که در دهه 10Mbpsاین اترنت با سرعت . اترنت استاندارد، اترنت اصلی است

یع در چون هزینه اترنت سر.  سریع بحساب می آمد، ولی امروزه از استاندارد هاي بسیار کند است1970
در بسیاري از شبکه سالهاي اخیر بسیار کاهش یافته، بنابراین این استاندارد جایگزین اترنت استاندارد 

با این حال، شبکه هایی نیز وجود دارند که هنوز از اترنت استاندارد استفاده . شده استهاي جدید 
  .میکنند
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 OSIاترنت و مدل  : 2-6شکل 
  

  :قه بندي با توجه به نوع کابل مورد استفاده براي شبکه بندي قرار میگیرداترنت استاندارد در چهار طب
- 10Base5 :  و سنگین بود و کار با ) به ضخامت انگشت شست(کابل اصلی اترنت که ضخیم

  . به چشم میخوردITاین کابل امروزه فقط در موزه هاي . آن بسیار مشکل بود
- 10Base2 :  محبوبیت یافت و تا 80در دهه ) کابل آنتن(این نوع نازکتر از کابل کواکسیال 

 مورد استفاده قرار 10Base2هنوز هم مقدار زیادي از کابل هاي .  رایج بود90اوایل دهه 
این کابل نیز مانند کابل . لی کم مورد استفاده قرار میگیردمیگیرد، ولی در شبکه هاي جدید خی

 .استاندارد، اجباراً توپولوژي  خطی را تحمیل میکند
- 10BaseT :  کابل هاي جفت تابیده بدون پوشش)UTP ( رواج یافتند چون نصب 90در دهه 

بودند و انعطاف پذیري را براي طراح شبکه   و کابلها سبکترو مطمئن ترآنها بسیار ساده تر بود
 از توپولوژي ستاره اي به کمک هاب ها بعنوان مرکز 10BaseTشبکه هاي . بوجود می آوردند

 متر است و میتوان براي 100 فقط 10BaseTحداکثر طول کابل .  میکننددهستاره استفا
 .طوالنی تر کردن مسیر، هاب ها را بصورت زنجیره اي بهم متصل کرد

 فقط از 10BaseTچون .  چهار جفت سیم دارد که دورهم تابیده شده اند10BaseTکابل 
  .دو جفت سیم استفاده میکند، پس دو جفت دیگر اضافی هستند

- 10BaseFL :  10کابلهاي فیبرنوري با استانداردBaseFL 10 در سرعتMbps پشتیبانی 
 بسیار کم مورد 10BaseFLچون نسخه هاي جدید و سریع فیبرنوري وجود دارد، . میشدند

 .استفاده قرار میگیرد
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  اترنت سریع
ر سریعتر از  براب10 کار میکند که 100Mbpsاترنت سریع به اترنتی اطالق میشود که با سرعت 

  :سه نوع مختلف اترنت سریع عبارتند از . اترنت استاندارد است
- 100BaseT4 :  100این پروتکل سرعت انتقالMbps را روي همان کابل UTP شبکه هاي 

10BaseTبراي این کار، هر چهار جفت سیم موجود در کابل مورد استفاده قرار .  ایجاد میکند
 تسهیل 100Mbps را به 10BaseTشبکه موجود  عمل ارتقاي 100BaseT4. میگیرند
  .میکند

- 100BaseTX :  ،معمولترین استاندارد مورد استفاده براي شبکه هاي اداري امروزي
100BaseTX 100 میباشد که سرعتMbps را فقط روي دو جفت سیم از کابل UTP درجه 

 Category5 دارد، 10BaseTکابلی که درجه باالتري نسبت به . باالتر را امکان پذیر میکند
 یا CAT5بسیاري از شبکه هاي جدید با کابلهاي .  نامیده میشودCAT5یا در اصطالح بازار 

 .کابلهاي بهتر شبکه بندي میشوند
- 100BaseFX :  100نسخه فیبرنوري اترنت که با سرعتMbpsچون کابل .  کار میکند

ترها و شبکه هاي شخصی فیبرنوري گران است و نصب آن مشکل تر است، زیاد براي کامپیو
براي . این اتصال معموالً بعنوان ستون فقرات شبکه استفاده میشود. مورد استفاده قرار نمیگیرد

مثال، یک ستون فقرات فیبرنوري معموالً براي اتصال گروه هاي کاري مختلف به سرور ها و 
 .روتر ها مورد استفاده قرار میگیرد

  
  اترنت گیگابیت

 برابر سریعتر از اترنت 100 کار میکند که 1000Mbpsنتی است که با سرعت اترنت گیگابیت اتر
این اتصال در شبکه هاي بسیار بزرگ براي ایجاد ستون فقرات بین سرورها و شبکه . استاندارد میباشد

در برخی موارد، اترنت گیگابیت حتی براي اتصال کامپیوترهاي رومیزي که . مورد استفاده قرار میگیرد
  : اترنت گیگابیت در دو حالت وجود دارد .ه شبکه بندي سریع دارند مورد استفاده قرار میگیردنیاز ب

- 1000BaseT :   که میتواند روي کابلCAT5 ایجاد شود، ولی کابلهاي درجه باالتر مانند 
CAT5e یا CAT6بهتر عمل میکنند و قابل اطمینان ترند .  

- 1000BaseLX : وري استکه همین اتصال از طریق فیبرن. 
  

 TCP/IPمجموعه پروتکلهاي 
TCP/IP پروتکلی است که اینترنت بر اساس آن بنا نهاده شده است، و در واقع یک پروتکل ،

 حتی از اترنت نیز قدیمی تر TCP. واحد نیست بلکه مجموعه اي از پروتکل هاي مرتبط به هم است
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در حال حاضر، نیروي کاري مهندسی .  توسط دپارتمان دفاع ارائه شد1969این پروتکل در سال . است
  . را بر عهده داردTCP/IP، مدیریت مجموعه پروتکلهاي IETFاینترنت، یا 

 بنا نهاده شده OSI بر اساس مدل چهار الیه شبکه مشابه هفت الیه مدل TCP/IPمجموعه 
ي  است که در آن برخی پرتکلهاOSI با مدل TCP/IP نشانگر نحوه انطباق مدل 2-7شکل . است

مدل، الیه رابط پایین ترین الیه همانطور که مشاهده میکنید، .  جایگذاري شده اندTCP/IPکلیدي 
 میتواند روي TCP/IP.  همسان استOSIشبکه است که با الیه هاي فیزیکی و اتصال داده در مدل 

ن رینگ یا طیف وسیعی لز پروتکل هاي الیه رابط شبکه اجرا شود که اترنت یا پروتکل هایی مانند توک
FDDIاز این جمله اند  .  

مهمترین پروتکلهاي .  مرتبط استOSI با سه الیه باالیی مدل TCP/IPالیه کاربردي مدل 
  . میباشندSNMP و HTTP ،FTP ،Telnet ،SMTP ،DNSاین بخش نیز 

 OSI و مدل TCP/IP : 2-7شکل 
  

IP 
IP شبکه  است که مسئول ، که اختصار عبارت پروتکل اینترنت است، یک پروتکل الیه

 منطقی IP بجاي آدرس فیزیکی، از آدرس هاي IPپروتکل . جابجایی داده ها به ابزارهاي شبکه است
مسئول ) پروتکل وضوح آدرس (ARPپروتکلی بنام . براي مراجعه به ابزارهاي گوناگون استفاده میکند

  . معادل استMAC به آدرس هاي IPتبدیل آدرس هاي 
 پروتکلی قابل IPز یک بخش شبکه و یک بخش میزبان تشکیل شده اند،  اIPچون آدرسهاي 

 میتواند در صورت عدم حضور میزبان روي شبکه فعلی، پکت را به شبکه IPدر نتیجه، . مسیردهی است
یک اینترنت، یک .  میباشندIPتوانایی مسیردهی پکت ها بین شبکه ها، مبین نام (. دیگري هدایت کند

 متصل شده اند و میتوان با مسیردهی به آنها دسترسی پیدا TCP/IPکه توسط سري از شبکه هاست 
  ).کرد
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TCP 

TCP ،پروتکل اتصال محور در الیه انتقال است، که اختصار عبارت پروتکل کنترل انتقال است .
TCP با اطمینان پکت ها را به ابزارهاي دیگر روي همان شبکه یا  به یک ابزار این امکان را میدهد تا

 اطمینان حاصل میکند که هر پکت در صورت امکان به مقصد خود TCP. شبکه اي دیگر ارسال کند
 TCPاگر پکت وارد نشود، . این کار با ایجاد ارتباط با ابزار مقصد و سپس ارسال پکت انجام میشود. برسد

  به مقصد برسد وارتباط هنگامی بسته میشود که پکت مورد نظر با موفقیت. دوباره پکت را ارسال میکند
   .با خطایی غیرقابل اصالح رخ دهد

هنگامی که براي مثال، .  میباشندTCPبسیاري از پروتکلهاي معروف الیه کاربردي براساس 
 براي ارسال HTTPکاوشگر از کاربري کاوشگر اینترنت خود را باز کرده و درخواست یک صفحه میکند، 

از هنگامی که وب سرور درخواست را دریافت کرد، . ند به وب سرور استفاده میکTCPدرخواست توسط 
HTTP براي ارسال صفحه وب درخواستی به کاوشگر و باز از طریق TCPسایر . استفاده میکند 

  . را نام بردSMTP و Telnet ،FTP استفاده میکنند میتوان TCPپروتکلهاي الیه کاربردي که از 
  

UDP 
بدون ارتباط الیه انتقال است و هنگامی مورد استفاده پروتکل ) UDP(پروتکل داده نماي کاربر 

 پکتی را روي شبکه قرار داد UDP پس از اینکه .وجود یک اتصال مورد نیاز نباشدقرار میگیرد که 
.  هیچ تضمینی در مورد ورود پکت به مقصد نداردUDP. ، دیگر کاري به آن ندارد)IPتوسط پروتکل (

فقط منتظر پیغام تایید دریافت از سوي  استفاده میکنند، UDPه از بسیاري از برنامه هاي کاربردي ک
مقصد در مدت زمان معینی می مانند و در صورت عدم دریافت این پیغام یا پکت دوباره ارسال میشود و 

  .یا عملیات متوقف میشود
مه هنگامی که برنا.  استDNS استفاده میکند، UDPقطعاً بهترین پروتکل الیه کاربردي که از 

 را به UDP یک پکت DNS را دارد، com.p4vc.wwwاي نیاز به دسترسی به نام دامنه اي مانند 
 IPآدرس هنگامی که سرور دامنه را پیدا کرد، .  میفرستد تا دامنه را جستجو کندDNSسرویس دهنده 

   برمیگرداند  دیگر،UDPدر قابل یک پیغام مربوط به دامنه را 
  

  IPX/SPXمجموعه پروتکلهاي 
 به سرعت تبدیل به پروتکل منتخب بسیاري از شبکه ها میشود، ولی هنوز TCP/IPبا اینکه 

ناول .  استفاده میکنندIPX/SPXشبکه هاي زیادي وجود دارند که از مجموعه پروتکلهاي متفاوتی بنام 
.  ارائه کردNetWareي استفاده در سرورهاي  برا80 را در دهه IPX/SPXبراي اولین بار مجموعه 

IPX/SPX ،با تمام سیستم عامل هاي ویندوز OS/2و حتی یونیکس و لینوکس نیز کار میکند .  
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 بنامهاي متفاوتی عرضه میشود که بستگی به نسخه ویندوز IPX/SPXنسخه مایکروسافتی 
 و یا NWLink ،IPX/SPX Compatible Protocolمیتوانید نامهاي . مورد استفاده دارد

NWLINK IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocolرا ببینید .  
 پشتیبانی میکنند، پس نیازي TCP/IP و نسخه هاي بعدي آن، کامالً از NetWare 5نسخه 
 و NetWare 4.xولی اگر سرور شبکه .  براي شبکه هاي ناول وجود نداردIPX/SPXبه استفاده از 

اگر شبکه شما نسخه قدیمی .  استفاده شودIPX/SPXآنرا داشته باشد، اجباراً باید از  x.3یا نسخه 
  . استIPX/SPX بهتر از TCP/IPسرورهاي ناول را نداشته باشد، استفاده از 

  : بدانید IPX/SPXچند نکته دیگر نیز وجود دارند که باید در مورد 
- IPX این پروتکل در الیه شکبه قرار . یباشدم» تبادل بین شبکه اي پکت ها «  اختصار عبارات

  . مقایسه کردIPدارد و میتوان آنرا با 
- SPX قابل و دارد قرار انتقال الیه در پروتکل این .است » ترتیبی پکت تبادل « سرنام عبارت 

 .است TCP با قیاس
 پروتکل استاندارد ارائه شده توسط گروه هاي استانداردسازي TCP/IP ،IPX/SPXبرخالف  -

.  استاندارد شخصی ارائه شده توسط ناول استIPX/SPXدر عوض، .  نیستIEEEند مان
IPX و IPX/SPX نشانه هاي تجاري ثبت شده توسط ناول میباشند و نسخه اي که 

 . داشته باشدIPX/SPXمایکروسافت از این مجموعه ارائه کرده، نمیتواند فقط نام 
  

  سایر پروتکلهایی که بهتر است بشناسید
  : عبارتند ازIPX/SPX و TCP/IPوتکلهاي شبکه در کنار اترنت، سایرپر
- NetBIOS :  که رابط برنامه نویسی کاربردي »خروجی شبکه /سیستم پایه ورودي« سرنام 

 TCP/IPاین پروتکل هنگام نصب . بکه روي کامپیوترهاي ویندوز استبراي سرویس هاي ش
ات شبکه پروتکل مجزایی نمایش داده بطور اتوماتیک نصب میشود، ولی هنگام نمایش خصوصی

 پروتکل الیه نشست است که میتواند با پروتکلهاي الیه انتقال مانند NETBIOS .نمیشود
TCP ،SPX یا NetBEUIکار کند .  

- NetBEUI :  میباشد و » خروجی پایه شبکه /رابط کاربر پیشرفته سیستم ورودي« سرنام
 .  طراحی شده استIBM مایکروسافت و پروتکل الیه انتقال است که براي شبکه هاي

- AppleTalk :  کامپیوترهاي اپل مجموعه پروتکلهاي شبکه خاص خود را دارند که
AppleTalkمجموعه .  نامیده میشودAppleTalk شامل پروتکلهاي الیه هاي فیزیکی و 

 الیه  نامیده میشوند، ولی میتوانند با پروتکلهاي استانداردLocalTalkاتصال داده است که 
 .هاي پایینی کار کنند که شامل اترنت و توکن رینگ نیز میشود
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- SNA :  » یک معماري شبکه » معماري سیستم شبکهIBM هنگامی که 70 است که به دهه ،
 در اصل براي پشتیبانی ترمینالهاي بزرگ SNA . مین فریم ها عمومیت داشتند، برمیگردد

مانند خطوط هوایی و سیستم هاي بانکی طراحی شده بود که هزاران ترمینال را به یک میزبان 
 پشتیبانی میکنند و TCP/IP از IBMامروزه که مین فریم هاي . مرکزي متصل میکرد

هنوز .  شدن استسیستم هاي ترمینال برچیده شده اند، این پروتکل نیز در حال فراموش
 . مدیریت میشوندSNAبسیاري از شبکه ها که از مین فریم ها استفاده میکنند، با 
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  شناخت سخت افزار شبکه : 3فصل 
  
  
  

  
  

  :در این فصل میخوانید
  معرفی سرویس دهنده ها -
 کار با کارت هاي رابط شبکه -
 هاآشنایی با کابل شبکه، هاب ها و سویچ  -
 ها، بریج ها و روترها) تقویت کننده(بررسی تکرارکننده  -
 آشنایی با ذخیره سازي شبکه -
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، کارت هاي شبکه، کابلها، هاب قطعات سازنده شبکه ها، سخت افزارهاي شبکه مانند سرور ها
  .م داشتدر این فصل نگاهی به این قطعات سازنده شبکه خواهی.  میباشند...ها، سویچها، روتر ها و 

  
  )Servers(سرورها 

ی مانند محل ذخیره سرورها منابع مشترک. کامپیوترهاي سرور جریان حیاتی شبکه هستند
فراهم میکنند تا کاربران را ... سازي فایلها، بانکهاي اطالعاتی، پست الکترونیکی، سرویس هاي وب و 

 در سرور شبکه، یکی از کلیدي ترین انتخاب تجهیزات مناسب براي استفاده . استفاده کنندهاآنشبکه از 
برخی از روشهاي تجهیز سرور در این بخش، . تصمیماتی است که هنگام نصب شبکه باید اتخاذ شود

  .شبکه تشریح خواهد شد
اي براي شبکه ه. فقط شبکه هاي کوچک میتوانند بدون حداقل یک سرور اختصاصی کار کنند : نکته 

 را انجام P2Pاي تعداد کمی کامپیوتر، میتوانید شبکه بندي ساده خانگی و شبکه هاي کوچک اداري دار
بدین ترتیب، هر کالینت منابع خود را مانند فایلها یا چاپگر به اشتراك میگذارد و نیازي به سرور . دهید

  . اختصاصی نیست
  

  چه چیز سرور داراي اهمیت است
  :ه از این قرارند چند نکته حائز اهمیت هنگام انتخاب کامپیوتر سرور براي شبک

مقیاس پذیري به توانایی افزایش اندازه و ظرفیت کامپیوتر سرور بطوریکه  : مقیاس پذیري -
بزرگترین اشتباه در انتخاب سرور، انتخاب دستگاهی . مشکل خاصی پیش نیاید اطالق میشود

اي شما بعد از یک سال خواهید دید که سطح نیازه. است که نیازهاي فعلی شما را برآورده کند
پس تا جایی که امکان دارد، سرور خود را با فضاي دیسک . به دوبرابر میزان فعلی خواهد رسید

  . و قدرت پردازنده باالتر از نیاز فعلی مجهز کنیدRAMبیشتر، 
ضرب المثل مزد به میزان عمل گرفتن در مورد کامپیوترهاي سرور کامالً صادق  : اطمینان -

که میتوان با قطعات ارزان و دست دوم آنرا به قسمت نیم میلیون چرا باید بابت سیستمی . است
اگر یکی از کامپیوترهاي .  میلیون تومان پرداخت کنیم؟ یکی از علل آن اطمینان است2خرید، 

وقتی سرور ایراد پیدا کند، . کالینت از کار بیفتد، فقط کاربري که با آن کار میکند بیکار میماند
 . فتاد و همه بیکار خواهند بودکل شبکه از کار خواهد ا

وقتی یک کامپیوتر سرور ایراد پیدا . این مفهوم نیز بسیار نزدیک به اطمینان است : دسترسی -
چقدر طول میکشد تا تعمیر شده و دوباره مانند سابق به کار خود ادامه دهد؟ کند، 

عویض شود و کامپیوترهاي سرور طوري طراحی شده اند که قطعات آنها براحتی معاینه و ت
قطعات در برخی سرورها، . بدین ترتیب زمان خرابی هنگام بروز خطا در قطعات کاهش می یابد
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Hot Swappable هستند، یعنی میتوان آنها را حتی بدون خاموش کردن سرور از سیستم 
 طراحی fault tolerantبرخی سرورها بصورت . خارج کرده و قطعه جدیدي نصب کرد

 .ند حتی هنگام بروز خطا در قطعات اصلی، به کار خود ادامه دهندشده اند که میتوان
 سرویس و پشتیبانی از جمله عواملی هستند که هنگام انتخاب هر  :سرویس و پشتیبانی -

آیا کسی در اگر قطعه اي در یک کامپیوتر سرور ایراد پیدا کند، . کامپیوتري به آنها دقت میشود
اگر چنین فردي وجود نداشته باشد، باید یک د دارد؟ محل براي تعمیر کامپیوتر خراب وجو

 . قرارداد نگهداري سیستم نیز با یک متخصص منعقد شود
  

 اجزاي یک کامپیوتر سرور
اجزاي سخت افزاري تشکیل دهنده یک کامپیوتر سرور معمولی بسیار شبیه به اجزاي مورد استفاده در 

یوترهاي سرور معموالً از قطعاتی با درجه باالتر با این حال، کامپ. کامپیوترهاي کالینت عادي است
  :اجزاي معمول کامپیوترهاي سرور به شرح زیر میباشند . نسبت به کامپیوترهاي کالینت برخوردارند

- Motherboard :  مادربرد مدار الکترونیکی اصلی کامپیوار است که سایر اجزا روي آن سوار
وتر اهمیت دارد و تمام قطعات به آن متصل مادربورد بیش از سایر قطعات کامپی. میشوند
، Chipset، مدارات پشتیبانی بنام )CPU( اجزاي اصلی روي مادربرد شامل پردازنده .میشوند

خروجی / استاندارد، درگاه هاي وروديIDEحافظه، شکاف هاي توسعه، کنترلگر هارد دیسک 
برخی مادربرد ها داراي امکانات . براي ابزارهایی مانند صفحه کلید، ماوس و چاپگر ها میباشند

  .اضافی مانند کارت گرافیک، کنترلگر دیسک اسکازي و رابط شبکه داخلی نیز میباشند
 تنها قطعه موثر CPUبا اینکه . ، مغز متفکر کامپیوتر استCPUپردازنده یا  : )CPU(پردازنده  -

آنرا بعنوان فاکتور بسیاري از افراد هنگام انتخاب سرور، در بازدهی کل سیستم نیست، ولی 
هر مادربرد براي پشتیبانی از نوع خاصی از پردازنده طراحی شده . اصلی خرید قرار میدهند

پس هنگام انتخاب .  اسالتیسوکتی و: پردازنده ها به دو صورت قابل نصب میباشند. است
برخی از . پردازنده و مادربرد باید به سازگاري پردازنده با مادربرد و  محل نصب آن دقت کنید
 .مادربرد هاي سرور داراي دو یا چند سوکت یا اسالت براي قرارگیري پردازنده میباشند

عبارت سرعت ساعت، سرعت ساعت اصلی پردازنده را که تیک هاي پردازش پردازنده را ایجاد 
با این . پردازنده سریعتر استدر تئوري، هرچه سرعت ساعت باالتر باشد، . میکند، اطالق میشود

جود، سرعت ساعت به تنهایی فقط براي مقایسه پردازنده هاي هم خانواده مورد استفاده قرار و
.  با سرعت ساعت برابر استPentium 4 بسیار سریعتر از Xeonدر واقع، پردازنده . میگیرد
 داراي مدارات پیچیده تري نسبت به پنتیوم است و میتواند در هر تیک ساعت، Xeonچون 

  .ت به پنتیوم انجام دهدکار بیشتري نسب
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شما باید در میان انواع . یکی دیگر از عوامل مهم در کارآیی سرور حافظه آن است : حافظه -
برخی سرورها میتوانند . مختلف حافظه موجود، سازگارترین آنها را با مادربرد خود انتخاب کنید

 . گیگ حافظه را پشتیبانی کنند32 و برخی دیگر تا 12تا 
 بسیاري از کامپیوترهاي رومیزي از هارد دیسک هاي ارزان قیمت بنام درایو هاي  :هارد درایو -

IDE گاهی ( استفاده میکنندATAاین درایوها براي کاربران عادي کافی است، ).  نامیده میشود
 نصب SCSIنوع دیگري از درایوها بنام ولی چون در سرورها بازدهی اهمیت باالیی دارد، 

هاي اسکازي را با کارت هاي کنترلگر اسکازي قدرتمند به سیستم متصل معموالً درایو. میشود
  .میکنند

بسیاري از سروها . ارتباط شبکه یکی از مهمترین بخش هاي یک سرور است : ارتباط شبکه -
اگر سرور داراي چنین امکانی نباشد، باید یک کارت . داراي رابط شبکه روي مادربرد هستند

 . ب کنیدشبکه جدا نیز خریداري و نص
میتوانید براي سرور خود یک . گرافیک خیلی باال براي کامپیوتر سرور اهمیت ندارد : ویدئو -

کارت گرافیکی ضعیف و مانیتور قدیمی، . کارت گرافیکی ارزان قیمت و معمولی خریداري کنید
 .هیچ تاثیري در بازدهی سرور شما نخواهد داشت

بیشتري نسبت به کامپیوتر معمولی دارد، پس نیاز چون سرور معموالً ابزارهاي  : منبع تغذیه -
اگر سرور تعداد زیادي ).  وات است300منبع تغذیه معمولی ( به منبع تغذیه بزرگتري دارد 

 .نیاز به منبع تغذیه بسیار بزرگتري خواهد داشتهارد دیسک داشته باشد، 
  

Form Factorهاي سرور   
کامپیوترهاي سرور .  بسته بندي سخت افزار است مربوط به اندازه، شکل وForm Factorعبارت 

  :معموالٌ بصورت یکی از سه فرم زیر میباشند 
- Tower Case :  مشابه تاورهاي کامپیوتر رومیزي  بسیاري از سرورها درون تاورهاي معمولی

 اینچ عرض دارد و 9 اینچ عمق و 20 اینچ ارتفاع، 18یک تاورکیس معمولی سرور . قرار میگیرند
ادربرد، پنچ هارد دیسک یا بیشتر و سایر اجزاي مورد نیاز وجود آن فضاي کافی براي مداخل 
 برخی از کیس هاي سرور داراي امکانات .تاورکیس ها داراي منبع تغذیه داخلی میباشند. دارد

جانبی مختص سرور میباشند، مانند منبع تغذیه پشتیبان، فن هاي قابل تعویض و دیسک هاي 
 .ام روشن بودن سیستمقابل تعویض هنگ

- Rack Mount :  اگر نیاز به استفاده از تعداد کمی سرور باشد، تاور کیس مناسب است و
اگر سرورهاي بیشتري . زیر میز یا درون یک کابینت قرار دهیدمیتوانید کیس ها را در کنار هم 

گر شبکه شما ابراي مثال، . فضاي نگهداري آنها بسیار دردسرساز خواهد بودمورد نیاز باشد، 
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نیاز به ده کامپیوترسرور فایل داشته باشد، فضاي زیادي براي قرار دادن کیس ها مورد نیاز 
یک سرور .  براي صرفه جویی در فضا طراحی شده اندRack Mountسرورهاي . خواهد بود

Rack Mount درون شاسی کوچکی قرار میگیرد که این شاسی نیز درون یک Rack 
روي  میتوانید سرورها را بصورت عمودي Rackبه کمک این . ی قرار میگیرد اینچ19استاندارد 

 . هم قرار دهید
- Blade Server : این سرورهاي طوري طراحی شده اند که جاي بسیار کمی اشغال کنند .

Blade Server سروري است که روي یک کارت طراحی شده  و میتواند همراه تیغه هاي 
ون یک رك استاندارد قرار این شاسی ها نیز در. ر گیردگر در شاسی هاي مخصوص قرادی

ز مزایاي یکی ا. یک شاسی بلید معمولی حدوداً شش سرور را در خود جاي میدهد. میگیرند
شاسی . کلیدي سرورهاي تیغه اي این است که نیازي به منبع تغذیه مجزا براي هر سرور ندارید

در برخی مواقع خود رك منبع . غذیه میکندداراي منبع تغذیه اي است که تمام سرورها را ت
بعالوه، محفظه بلید امکان سویچ . تغذیه دارد که میتواند کل شاسی هاي بلید را تغذیه کند

KVM را فراهم میکند و شما نیازي به سویچ KVMیعنی میتوانید کل سرورهاي موجود .  ندارید
یکی از .  کنترل کنیددر شبکه را از طریق یک صفحه کلید، یک نمایشگر و یک ماوس

در رك .  را کاهش میدهندبزرگترین مزایاي سرورهاي تیغه اي این است که میزان کابل کشی
با سرورهاي استاندارد، هر سرور نیاز به کابل برق، کابل صفحه کلید، کابل نمایشگر و سایر 

  . کابلهاي مورد نیاز را دارد
  

  کارت هاي رابط شبکه
است تا ) NIC(م کالینت و هم سرور، نیاز به کارت رابط شبکه هر کامپیوتر روي شبکه، ه

 معموالً یک کارت مجزاست که در یکی NIC. بتواند به شبکه متصل شده و به آن دسترسی داشته باشد
البته بسیاري از کامپیوترهاي امروزي داراي کارت رابط . از شکاف هاي توسعه مادربرد نصب میشود

  . که در این حالت نیازي به نصب کارت اضافی نمیباشدشبکه روي مادربرد میباشند
 هاي داخلی کار کنید، چون کامپیوتر NICمیتوانید با استفاده از براي کامپیوترهاي کالینت، 

 موجود روي سرور NIC.  کاربر به شبکه مورد استفاده قرار میگیرند1هاي کالینت براي اتصال فقط 
براي یک سرور با کارکرد باال، بهتر در نتیجه، . سرور متصل میکندتعداد زیادي از کاربران شبکه را به 

بسیاري از سرپرستان شبکه ترجیح میدهند تا .  بهتري خریداري شودNICاست هزینه بیشتري کرده و 
  . تهیه کنند...  و Intel ،SMC ،3COMکارت شبکه خود را از مارك هاي معروف مانند 
باید رابطی داشته باشد که با کابل مورد ستفاده میکنید، کارت رابط شبکه اي که شما از آن ا

 کابل کشی کنید، Thinnetاگر میخواهید شبکه خود را بصورت . استفاده شما همخوانی داشته باشد
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کارت شما باید داراي براي کابل کشی جفت تابیده، .  داشته باشدBNCباید کارت شبکه شما رابط 
   باشدRJ-45اتصال 

، AUI و AUI ،RJ-45 و BNC. داراي دو یا چند رابط هستنداي شبکه، برخی از کارت ه
BNC و RJ-45انتخاب کارتی که هم داراي رابط .  و یا هر سه اتصال همراه همBNC بوده و هم سوکت 

RJ-45بدین ترتیب، میتوانید شبکه خود را از کابل کشی .  داشته باشد، فکر بدي نیستThinnet 
 هزار تومان 15 تا 5قیمت هر کارت رابط شبکه، مبلغی از . عکس تبدیل کنیدبصورت جهت تابیده یا بر

  .  هم حساس نباشید، چون هرگز به آن نیاز پیدا نخواهید کردAUIدر مورد . است
 مگابیت بر ثانیه کار 100 و هم در سرعت 10بسیاري از کارتهاي شبکه امروزي هم در سرعت 

 این کارتها بطور اتوماتیک میتوانند سرعت خود را با سرعت .دمعروفن 100/10میکنند و بنام کارتهاي 
بدین ترتیب میتوانید بدون هیچ مشکلی آنرا در شبکه هاي قدیمی مورد استفاده . شبکه هماهنگ کنند

  . قرار دهید
 بسیار گران تر از کارت هاي مذکور میباشند که البته اخیراً افت قیمت 1000BaseTکارتهاي 
کارت هاي معمولی گیگابیت را میتواند به قیمت هاي پایین خرید، ولی اگر این . ه اندبسیاري پیدا کرد

خروجی شبکه باشند، /کارتها داراي امکانات جانبی بیشتري مانند بافر هاي بزرگتر و پردازنده ورودي
  . هزار تومان هم باال رود100قیمت آنها میتواند تا 

  : اهمیت است چند نکته نیز در مورد کارتهاي شبکه حائز
 یک ناد شبکه را NICچون . یک کارت شبکه ابزاري از الیه هاي فیزیکی و اتصال داده است -

آدرس .  معروف استMACایجاد میکند، باید داراي آدرس شبکه فیزیکی باشد که بنام آدرس 
MAC در کارخانه روي NICهر .  قرار داده میشود و نمیتوان آنرا تغییر دادNIC که تاکنون 

  . منحصربفرد خود استMACلید شده است، داراي آدرس تو
بدین ترتیب، سرور میتواند .  قرار داده میشودNICبراي کامپیوترهاي سرور، بیش از یک  -

 داراي دو یا چند کارت شبکه  هاي سرورNICبرخی . ترافیک شبکه بیشتري را مدیریت کند
 .درون یک کارت میباشند

کارتهاي رابط شبکه فیبرنوري هنوز براي استفاده . یاز دارند نNICشبکه هاي فیبرنوري نیز به  -
چنین ابزارهایی براي ستون فقرات بسیار سریع مورد استفاده قرار . هاي خانگی بسیار گرانند

نیاز به کارت رابط شبکه اگر سروري به یک ستون فقرات سریع فیبري متصل شود، . میگیرند
 .فاده همخوانی داشته باشداي دارد که با کابل فیبرنوري مورد است

  
  کابل شبکه

کابل کواکسیال : میتوانید یک شبکه اترنت را با استفاده از دو نوع مختلف کابل راه اندازي کنید 
کابل جفت . که تقریباً همان کابل آنتن تلویزیون است، یا کابل جفت تابیده که مانند کابل تلفن است
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انتخاب سوم عدم استفاده از کابل شبکه و  .اخته میشود نیز شن10BaseT یا UTPتابیده گاهی بنام 
  .کابلی استاستفاده از شبکه هاي بیسیم به جاي 

  
  کابل کواکسیال

کابل کواکسیال است که نوعی از کابل که زمانی براي شبکه هاي اترنت بسیار کاربرد داشت، 
 مگابیت کار 10سرعت کابل کواکسیال فقط در .  نامیده میشودBNC یا کابل Thinnetگاهی کابل 

با این حال، شبکه هاي قدیمی . میکند و در شبکه هاي جدید بسیار کم مورد استفاده قرار میگیرد
   .بسیاري می بینید که از این طریق کار میکنند

  
  BNCکابل کواکسیال با رابط  : 3-1شکل 

  
  
  
  
  

  :چند نکته در مورد کابل کواکسیال 
 متصل BNCفاده از استفاده از یک اتصال پیچشی به رابط  را با استThinnetشما میتوانید  -

  . کنید
با کابلهاي کواکسیال، کامپیوتر خود را بصورت نظیر به نظیر و با توپولوژي خطی به هم متصل  -

 نصب میشود  و دو انتهاي کابل شبکه به آن متصل T در هر کامپیوتر یک رابط . میکنید
 .میشود

ترمیناتور . براي هر انتهاي کابل کواکسیال مورد نیاز خواهد بودیک اتصال خاص بنام ترمیناتور  -
 .باعث میشود تا داده ها در انتهاي آزاد کابل خنثی شوند و باصطالح روي زمین نریزند

حداکثر طول سگمنت . طول کابل از یک ترمیناتور به ترمیناتور دیگر سگمنت نامیده میشود -
Thinnetکامپیوتر روي سگمنت 30میتوانید تا ). متر 185در عمل ( متر است 200ود  حد 
براي داشتن کامپیوترهاي بیشتر باید از سگمنت هاي جداگانه استفاده کنید و از . داشته باشید

 .نیز براي اتصال سگمنت ها استفاده کنید) تکرارکننده(دستگاهی بنام تقویت کننده 
لی کمی با آن متفاوت است و این دو با اینکه کابل کواکسیال مشابه کابل آنتن تلویزیون است، و -

پس به خاطر ارزان بودن کابل آنتن از آن استفاده نکنید . کابل مقاومت هاي متفاوتی دارند
 .چون جوابگوي شبکه نخواهد بود
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  کابل جفت تابیده
 U.  استUTPمحبوب ترین نوع کابل که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد، کابل جفت تابیده یا 

 بدون حفاظ استفاده میشود، ولی این کابل را جفت تابیده بدون حفاظ نمی نامند و فقط جفت  مفهومبه
 ارزانتر از کابل کواکسیال است و بازدهی بهتري دارد و بسیاري از UTPکابل . تابیده کافی است

ساختمان هاي جدید، داراي سیمکشی کابل جفت تابیده جهت استفاده از امکانات مختلف آن مانند 
  . یستم هاي تلفن مودمی میباشندس

  کابل جفت تابیده : 3-2شکل  
  
  
  
  
  

کامپیوترها را  جهت ساخت شبکه اترنت استفاده میکنید، UTPهنگامی که شما از کابل 
بسته به مدل . در مرکز این ستاره، ابزاري بنام هاب قرار میگیرد.  میدهید بصورت آرایش ستاره اي قرار

 کامپیوتر را با استفاده از کابل جفت تابیده به هم متصل 24 تا 4دارید که از هاب، شما این امکان را 
  .کنید

 این است که اگر یک کابل مشکل داشته باشد، فقط UTPیکی از مزایاي آرایش ستاره اي 
بقیه شبکه به کار عادي خود ادامه   وکامپیوتري که با آن کابل شبکه شده، تحت تاثیر قرار میگیرد

  .کابل خراب کل شبکه را تحت تاثیر قرار میدهدکابل کواکسیال، با . میدهد
  :جزئیات دیگري که باید در مورد کابل کشی جفت تابیده بدانید از این قرار است 

 بصورت جفت هایی از سیم تابیده به یکدیگر است و چند جفت به این حالت درون UTPکابل  -
. هار جفت از این سیم ها استفاده میکنداترنت از دو یا چ. یک پوشش بیرونی قرار میگیرند

  .تعداد جفت هاي درون این کابل متفاوت است، ولی معموالً بیش از دو جفت است
براي شبکه، کابل .  عرضه میشودCategory در درجه هاي مختلف با عنوان UTPکابل  -

یبانی شبکه کابلهاي درجه پایین ارزانترند، ولی قابلیت پشت.  استفاده نکنید5پایین از درجه 
  .هاي پرسرعت را نخواهند داشت

 . استCategory 5  ، Cat 5معادل حرفه اي تر عبارت  -
 بسیار مناسبند، ولی براي شبکه هاي گیگابیت، باید 100Mbps براي سرعت Cat5کابلهاي  -

 . استفاده کنیدCat6 یا Cat5eاز کابلهاي 
 RJ-45 را UTPاتصاالت . بزرگتر مانند اتصال تلفن معمولی است ولی کمی UTPاتصال کابل  -

 .مینامند
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 نیز بصورت آماده و در اندازه هاي از پیش تعیین UTP، کابلهاي Thinnetمانند کابلهاي  -
 بسیار ساده تر از نصب کابل UTP روي کابل RJ-45نصب اتصاالت . شده فروخته میشوند

 .ر مینامند روي کابل را کریمپRJ-45ابزار مورد نیاز براي نصب . کواکسیال است
 . متر میباشد100حداکثر طول کابل مجاز بین هاب و کامپیوتر  -

  
  هاب ها و سویچ ها

بزرگترین تفاوت میان کابلهاي کواکسیال و جفت تابیده این است که هنگامی که از کابل جفت 
دستگاه سالها پیش، هاب ها . تابیده استفاده میکنید، باید از ابزار دیگري بنام هاب نیز استفاده کنید

هاي بسیار گران قیمتی بودند بطوریکه استفاده از این ابزارها براي کسانی که کار شبکه را در مقیاس 
  . ناممکن بودکوچک و خانگی انجام میدادند، 

امروزه، هزینه هاب ها بسیار پایین آمده است بطوریکه خرید یک هاب ارزش استفاده از مزایاي 
با این روش کابل کشی، میتوانید بسادگی کامپیوترهاي جدیدي را به . شبکه بندي جفت تابیده را دارد

شبکه اضافه کنید، آنها را جابجا کنید و مشکالت کابل کشی را براحتی حل کنید و کامپیوترهایی را که 
  .نیاز به سرویس دارند، براحتی از شبکه خارج کنید

 پایین آمده است، بسیاري از چون قیمت سویچ ها بسیار. سویچ، نوع بسیار خاصی از هاب است
اگر شبکه اي قدیمی دارید که از هاب ها . جاي هاب از سویچ استفاده میکنندشبکه هاي امروزه به 

استفاده میکند، با تعویض هاب هاي قدیمی با سویچ هاي جدید، میتوانید سرعت شبکه خود را بسیار 
  . بهتر کنید

  :دانستن چند نکته در مورد هاب ها الزامی است ، اگر از کابل کشی جفت تابیده استفاده میکنید
یک محل مرکزي براي هاب یا سویچ چون باید کابل را از هر کامپیوتر به هاب یا سویچ بکشید،  -

  .انتخاب کنید بطوریکه بتوانید براحتی کابل کشی را انجام دهید
 .یدهاب یا سویچ نیاز به برق دارند، پس محل آنرا نزدیک پریز برق انتخاب کن -
پورت هاي آن حداقل دوبرابر میزان هنگامی که هاب یا سویچ میخرید، نوعی از آن را بخرید که  -

 کنید، یک هاب چهار پورته نخرید، اگر میخواهید چهار کامپیوتر را شبکه. مورد نیاز شما باشد
 چون قادر به اتصال کامپیوتر پنجم در صورت نیاز نخواهید بود و باید هاب دیگري خریداري

 .کنید
رهاي اگر کامپیوت. میتوانید دو یا چند هاب یا سویچ را با هم بصورت زنجیره اي قرار دهید -

 هستند و به این BNCبیشتري دارید، میتوانید هاب هایی خریداري کنید که داراي یک ارتباط 
ت هاي ترتیب، میتوانید هاب ها را با استفاده ار کابل کواکسیال به هم شبکه کنید و از تمام پور

 همچنین هاب هایی وجود دارند که داراي ارتباط سریع با یکدیگر میباشند و .آنها استفاده کنید
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میتوانید آنها را طوري به هم متصل کنید که کل مجموعه بعنوان یک هاب یا سویچ واحد عمل 
 .کند

یت میبینید که موارد گرانتر داراي قابلهنگامی که هاب هاي شبکه را خریداري میکنید،  -
این هاب ها را هاب هاي .  پشتیبانی میکندSNMPمدیریت شبکه میباشند که از چیزي بنام 

 مطلع SNMPتا زمانی که شبکه شما بسیار بزرگ نشده و کامالً از مفهوم . مدیریتی میگویند
نشدید، بابت آن هزینه نکنید، چون براي قابلیتی هزینه میکنید که هرگز از آن استفاده 

 .نخواهید کرد
یک سویچ . براي شبکه هاي بزرگ، ممکن است بخواهید از یک سویچ مدیریتی استفاده کنید -

مدیریتی به شما این امکان را میدهد قسمت هاي مختلف کار سویچ را از طریق یک کامپیوتر 
سویچ هنگام بروز خطا شما را آگاه خواهد کرد و قادر است تا آماري ارائه . راه دور کنترل کنید

یک سویچ مدیریتی دو یا سه برابر . ه شما در یافتن گره هاي شبکه کمک میکنددهد که ب
سویچ معمولی قیمت دارد، ولی براي شبکه هاي بزرگ، مزیت مدیریت، به هزینه اضافی آن می 

 . ارزد
  
  
  
  
  
  

قابلیت اتصال  : 3-3 شکل 
زنجیره اي هاب ها یا سویچ ها 

  .به یکدیگر
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  ) ت کنندهتقوی(تکرار کنند ها 
تکرار کننده ابزاري است که به شما امکان میدهد تا سیگنال هاي شبکه خود را تقویت کنید، 

  .بطوریکه سیگنال ها بتوانند مسیر بیشتري را بپیمایند
هنگامی که طول کابل شبکه شما باید از حداکثر مقدار مجاز بیشتر باشد، استفاده از تکرار 

  . کننده الزامی خواهد شد
کل سگمنت است نه طول قطعات کابل و طول حداکثر مربوط به رد کابلهاي کواکسیال،در مو

 بعبارت دیگر، شما اگر ده کامپیوتر .همانگونه که گفته شد، سگمنت کل طول کابل کشی در شبکه است
در مورد کابلهاي جفت .  متري از هم قرار دهید5/18داشته باشید، میتوانید آنها را حداکثر به فاصله 

  . ابیده، این محدودیت در مورد طول کابل از کامپیوتر به هاب یا سویچ استت
 نشان میدهد که چگونه میتوانید دو گروه از کامپیوترها را که فاصله زیادي از هم 3-4شکل  

هنگامی که به این صورت از تکرارکننده استفاده . دارند، با استفاده از تکرارکننده به هم متصل کنید
بل به دو سگمنت تقسیم میشود و در دو سوي تکرار کننده، هنوز هم محدودیت طول کابل کامیکنید، 
  .پابرجاست

  
  3-4شکل 

استفاده از 
  تکرار کننده
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  :چند نکته که در مورد تکرار کننده ها مهم است 
 کار  استتکرار کننده ها فقط با شبکه هاي اترنت که کابل کشی آنها با کابل کواکسیال -

شبکه هاي  (. از تکرار کننده استفاده نمیکنند10/100BaseTشبکه هاي . میکنند
10/100BaseT نیز از تکرار کننده استفاده میکنند، ولی در این شبکه ها، هاب یا سویچ 

  ).خود به عنوان تکرار کننده عمل میکند و نیاز به دستگاه مجزا براي این کار نیست
 یک BNCاین ارتباط .  میباشندBNC داراي ارتباط 10/100BaseTبرخی از هاب هاي  -

 متري را به آن 185تکرارکننده است که به شما این امکان را میدهد تا یک سگمنت کامل 
این سگمنت میتواند ارتباطی از سایر کامپیوترها و یا هاب ها و یا ترکیبی از این . متصل کنید
 .موارد باشد

در مسیر بیش از سه تکرار کننده از  که سیگنال نمیتواند یک قانون اصلی در اترنت این است -
البته منظور این نیست که نمیتوانید در شبکه از سه تکرار . عبور کندرسیدن به ناد مقصد 

کننده استفاده کنید، بلکه باید در طراحی شبکه طوري دقت به خرج دهید که قانون سه تکرار 
 .کننده رعایت شود

ن امکان را فراهم میکنند که سگمنت ها را به هم متصب کنید و قادر به تکرار کننده ها فقط ای -
البته محصوالتی وجود دارند که به کمک آنها میتوان بر . افزایش طول سگمنت نیستند

 متري کابلهاي جفت تابیده غالب شد، ولی همیشه بیاد 100 متري کواکس یا 185محدودیت 
 . بهترین نتیجه را دربر خواهد داشتداشته باشید که کار کردن براساس قوانین

  
  بریج ها 

یک بریج یا پل، ابزاري است که دو شبکه را طوري به هم متصل میکند که بصورت یک شبکه 
پلها براي قسمت بندي یک شبکه بزرگ به دو یا چند شبکه کوچکتر جهت باال رفتن . واحد عمل کنند

تکرار . ا را مانند نوعی تکرار کننده هوشمند تصور کنیدمیتوانید پله. بازدهی مورد استفاده قرار میگیرند
. کننده ها به سیگنال هاي وارده گوش میدهند و آنها را تقویت کرده و دوباره روي کابل ارسال میکنند

  . این کار تکرار کننده ها کورکورانه است و هیچ توجهی به محتویات پیام ندارند
براي مبتدیان، بسیاري از بریج ها توانایی گوش . یک بریج، کمی هوشمندتر استدر مقابل، 

پس بریج ها میتوانند . فرادادن به شبکه و آدرس دهی اتوماتیک کامپیوتر هاي هردو سوي پل را دارند
پیام وارده از یک سوي پل را بررسی کرده و آنرا به آنسوي پل ارسال کنند، ولی این کار فقط در مورد 

  .پیوتر مقصد آنها در آنسوي پل وجود داشته باشدپیام هایی انجام میشود که کام
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باعث ایجاد شبکه قابلیت کلیدي که به پلها امکان بخش بندي شبکه هاي بزرگ را میدهد، 
پلها در شبکه هایی بیشتر کارآیی دارد که از تکه هاي زیادي تشکیل شده . هاي بسیار کارآمدي میشود

  .باشند
سپس یاد میگیرد که کدام .  شبکه کوچک تقسیم کندیک پل، قادر است شبکه بزرگ را به دو

 و برعکس، فقط B به Aپس پیام هاي .  قرار دارندB و کدام روي شبکه Aکامپیوترهاي روي شبکه 
بازدهی کل شبکه در این حالت افزایش می یابد، ولی وقتی نیاز به عبور پیام . هنگام نیاز تبادل میشوند

  .ار کمی انجام میگیرداز پل باشد، عملیات با تاخیر بسی
  :نکات دیگري نیز در مورد پلها قابل ذکر است 

 Aاگر شبکه براي مثال، . برخی پلها توانایی ترجمه پیامها را از یک قالب به قالب دیگر دارند -
 بصورت توکن رینگ، پل میتواند پیامهاي این دو شبکه را براي Bبصورت اترنت باشد و شبکه 

  .هم ترجمه کند
بریج هاي بسیار خاص .  هزار تومان خریداري کنید500پلها را به قیمتهایی در حدود میتوانید  -

 .  میلیون تومان دارند5تر و پیچیده تري نیز وجود دارند که قیمتی تا 
میتوانید با استفاده از دو کارت شبکه و یک کامپیوتر نسبتاً ضعیف و نرم افزار مناسب، پل را  -

 .  کنیدبصورت نرم افزاري راه اندازي
  

  )روترها(مسیریاب ها 
پلها ابزارهاي الیه اتصال داده میباشند، پس .  مانند بریج است، ولی یک تفاوت کلیدي داردروتر

 با این حال، . ناد هاي شبکه را اعالم کنند و پیام را به سگمنت مناسب ارسال کنندMACمیتوانند آدرس 
روتر ابزاري متعلق به در عوض، . م آنرا مشخص کنندقادر نیستند خود پیام را دریافت کرده و نوع پیا

 پکت IPروتر میتواند آدرس . الیه شبکه است و میتواند با پکت هاي شبکه در سطح باالتري کار کند
روتر میتواند تصمیم  دربر گیرنده آدرسهاي میزبان و شبکه است، IPچون آدرس . عبوري را بررسی کند

بریجها این اطالعات را درنظر . آمده و به کدام شبکه خواهد رفتگیري کند که پیام از کدام شبکه 
  . نمیگیرند

ولی روتر . یکی از تفاوتهاي اصلی بین بریج و روتر ایت است که بریج براي شبکه نامرئی است
بدین .  مخصوص خود را داردIP و آدرس MACخودش بعنوان یک ناد محسوب میشود که آدرس 

ه روتري هستند که قادر به خواندن محتویات پیام است و میداند با ان چه ترتیب پیامها قابل هدایت ب
  .برخوردي داشته باشد

میتوانید شبکه را با چندین روتر طوري پیکربندي کنید که کل شبکه بصورت اشتراکی کار 
ام به برخی روترها میتوانند شبکه را تحت نظر بگیرند و بهترین مسیر را براي ارسال پیبراي مثال، . کند
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روتر میتواند بطور اتوماتیک پیامها را اگر بخشی از شبکه زیاد مشغول باشد، . مقصد نهایی انتخاب کنند
  . از طریق یک مسیر خلوت تر هدایت کند

  :نکاتی دیگري در مورد روتر وجود دارد که دانستن آنها ضروري است 
  . دارندروترها ارزان قیمت نیستند ولی براي شبکه هاي بزرگ ارزش خرید -
با ایجاد هاب .  به مرور زمان کمرنگ میشود)و هاب و سویچ(تفاوت کاري بین روترها و بریج ها  -

ها و سویچ هاي اختصاصی تر که میتوانند برخی از کارهاي روتر را انجام دهند، روترهاي زیادي 
 .از رده خارج شده اند

 و نرم افزاري خاص روتر برخی روترها چیزي بیش از کامپیوترهایی با چندین کارت شبکه -
 .نیستند

روتر میتواند شبکه هایی را که از لحاظ جغرافیایی از هم دورند را از طریق خط تلفن به هم  -
 .متصل کند

 نشانگر 3-5شکل .  خود به اینترنت استفاده کنیدLANمیتوانید از یک روتر براي اتصال  -
 .استفاده از روتر براي این کار میباشد

  
  

 : 3-5شکل 
  تفاده از روتراس
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  محل ذخیره سازي متصل به شبکه
فضاي ذخیره سازي را براي بسیاري از سرورهاي شبکه فقط به این علت ساخته میشوند که 

نیاز کاربران به فضاي با رشد شبکه ها و پشتیبانی آنها از کاربران بیشتر، . کاربران شبکه ایجاد کنند
 شبکه نیز همواره در پی یافتن روشی براي افزودن فضاي ذخیره سازي دیسک باالتر رفته و سرپرستان
ساده ترین و ارزان ترین روش براي این کار، استفاده از فضاي ذخیره . بیشتر به شبکه خود میباشند

  . معروف استNASسازي متصل به سرور میباشد که به 
NAS از قبل تنظیم شده و آماده  ابزاري است که درون آن یک فایل سرور داخلی وجود دارد که
تنها چیزي که شما باید انجام دهید این است که آنرا از بسته بندي خارج کرده و در . استفاده است

 بسیار ساده است و نگهداري آنها ساده تر و ارزانتر از NASنصب و پیکربندي ابزارهاي . شبکه قرار دهید
  .سرورهاي فایل عادي است

.  به مفهوم شبکه هاي ناحیه ذخیره سازي اشتباه نگیریدSANبارت  را با عNASدقت کنید که 
SAN یک تکنولوژي بسیار پیچیده و گرانقیمت است که فضاهاي ذخیره سازي بسیار بزرگ را براي 

   .شبکه هاي بزرگ فراهم میکند
این ابزار که یک .  ذکر کردDell 725N را میتوان NASیکی از نمونه هاي سطح معمولی 

این دستگاه تا چهار هارد . درون یک شاسی رك کوچک قرار داده شده استل داخلی دارد، سرور فای
 داراي یک 475مدل . درایو را پشتیبانی میکند که مجموع حجم میتواند تا یک ترابایت نیز باال رود

ی  گیگابایت حافظه داشته باشد و دو رابط شبکه داخل3مادربرد دو پردازنده اي است که میتواند تا 
10/100/1000Mbpsیک نمایشگر .  داردLCD در پنل جلو نیز آدرس IP دستگاه را نمایش 

  .میدهد
Dell 725N سرور را اجرا میکند که 2003 نسخه خاصی از ویندوز Windows 

Storage Server 2003این نسخه از ویندوز مخصوص ابزارهاي .  نامیده میشودNAS طراحی 
 را از هر کامپیوتري روي شبکه با استفاده از کاوشگر وب تنظیم NAS بدین ترتیب میتوانید. شده است

  .کنید
 Windowsاز نسخه هاي ویژه لینوکس بجاي   NASبیاد داشته باشید که برخی ابزارهاي 

Storage Serverسیستم عامل روي هارد همچنین، در برخی سیستمها، .  استفاده میکنند
بدین ترتیب، کاربر قادر به صدمه . ک هاي مشترك مجزاستدرایوي مجزا نگهداري میشود که از دیس

  .زدن به سیستم عامل نخواهد بود
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  چاپگرهاي شبکه
برخی . شما میتوانید چاپگر را نیز با اتصال آن به کامپیوتر سرور روي شبکه به اشتراك بگذارید

رور مجزا وجود نخواهد چاپگرها داراي کارت شبکه داخلی میباشند که دیگر نیازي به اتصال آنها به س
   .داشت

ولی حتی اگر چاپگر توانایی اتصال مستقیم به شبکه را نیز داشته باشد، هنوز استفاده از 
سرور میتواند وظایف بدین ترتیب، . کامپیوتر سروري که داراي سیستم عامل شبکه باشد، توصیه میشود

  .چاپ را ذخیره کرده و آنها را سازماندهی و صف بندي کند
  
  دداشتیا
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  شناخت سیستم عامل هاي شبکه : 4فصل 
  

  
  

  :در این فصل میخوانید 
  درك کارکرد سیستم عامل شبکه -
  سرور2003شناخت مزایاي ویندوز  -
  سرور2000بررسی ویندوز  -
  سرورNTنگاهی به ویندوز  -
 NetWareبررسی  -
 نگاهی به سیستم عاملهاي شبکه -
  نظیرکاوشی در شبکه هاي نظیر به -
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تصمیم گیري در مورد سیستم یکی از انتخاب هاي اساسی که باید قبل از هر کاري انجام شود، 
این فصل با تشریح امکانات مهم موجود در تمام سیستم . استجهت برپایی زیربناي ) NOS(عامل شبکه 

تم عامل هاي شبکه سپس مروري برا مزایا و معایب محبوب ترین سیس. عامل هاي شبکه آغاز میشود
  .خواهیم داشت

  
  قابلیت هاي سیستم عاملهاي شبکه

 نسخه خانگی، تا پیچیده XPتمام سیستم عامل هاي شبکه، از ساده ترین آنها مانند ویندوز 
کارکردهاي اساسی مورد نیاز را مانند  سرور نسخه مرکز داده ها، باید 2003ترین آنها، مانند ویندوز 

را داشته ... ر کامپیوترهاي روي شبکه، اشتراك فایلها و منابع، ایجاد امنیت و توانایی اتصال به سای
  . باشند

  
  پشتیبانی شبکه

سیستم عامل شبکه باید طیف . واضح است که سیستم عامل شبکه باید از شبکه پشتیبانی کند
علت این است که . وسیعی از پروتکلهاي شبکه را پشتیبانی کند تا نیاز کاربران مختلف را برآورده سازد

شبکه هاي بزرگ، ممکن است ترکیبی از نسخه هاي مختلف ویندوز، سیستم عامل مکینتاش و 
 و TCP/IP ،NetBIOSسرور باید همزمان از پروتکلهایی مانند در نتیجه، . باشند... لینوکس و 

AppleTalkپشتیبانی کند .  
 باید قادر به NOSین مواردي، در چن. بسیاري از سرورها بیش از یک کارت رابط شبکه دارند

 قابلیت توازن بار شبکه را در بین کارت هاي رابطشباید  NOS .پشتیبانی از چندین ارتباط شبکه باشد
 باید قادر به سویچ سریع به NOSدر مواقعی که یکی از اتصاالت مشکل پیدا کند، بعالوه، . داشته باشد

  .اتصال دیگر باشد
م عاملهاي شبکه داراي توانایی درونی براي انجام وظیفه بعنوان و در نهایت، بسیاري از سیست

 باید داراي قابلیت دیواره آتش باشد تا از NOSروتر . را براي اتصال دو شبکه به یکدیگر میباشندروتر 
  .عبور پکتهاي بدون مجوز در سراسر شبکه محلی جلوگیري کند

  
  سرویس هاي اشتراك فایل

اشتراك منابع با کاربران دیگر شبکه توانایی سیستم عامل شبکه، یکی از مهمترین عملکردهاي 
سرور شبکه باید بتواند . منبعی که به اشتراك گذاشته میشود، سیستم فایل سرور استمعمولترین . است

یک قسمت یا تمام فضاي دیسک خود را به اشتراك بگذارد بطوریکه کاربران بتوانند از این فضاي 
  .حاقی به دیسک کامپیوتر خود استفاده کننددیسک، بصورت فضایی ال
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NOS قسمت اشتراکی سیستم فایل را مشخص  به سرپرست سیستم این امکان را میدهد که
در . با اینکه کل هارد دیسک را میتوان به اشتراك گذاشت، ولی معموالً این کار انجام نمیشود. کند

سرپرست شبکه میتواند کنترل . ه میشودعوض، دایرکتوري هاي خاصی ایجاد شده و به اشتراك گذاشت
  .کند که کدام کاربر به کدام پوشه اشتراکی دسترسی داشته باشد

چون اشتراك فایل علت وجود بسیاري از سرورهاي شبکه است، بنابراین سیستم عامل شبکه 
. نیز باید داراي امکانات تخصصی تر مدیریت دیسک و فایل نسبت به سیستم عامل هاي رومیزي باشد

براي مثال، سیستم عامل شبکه میتواند چندین هارد دیسک را طوري مدیریت کند که بصورت یک 
بسیاري از سیستم عاملها میتوانند حالت آینه بعالوه، . هارد دیسک واحد درنظر گرفته شوند

)Mirror ( ایجاد کنند که بطور اتوماتیک یک کپی پشتیبان از محتویات هارد درایو اصلی را روي یک
  .درایو ثانویه نگهداري میکند

  
  چندوظیفگی

ي استفاده کند ولی چندین کاربر فقط یک کاربر در آن واحد میتواند از یک کامپیوتر رومیز
سیستم عامل شبکه باید از چندین در نتیجه، . میتوانند بصورت همزمان از کامپیوتر سرور استفاده کنند

نی از چند کاربر، هسته قابلیت پشتیبا .پشتیبانی کندند، کاربر که از طریق شبکه از سرور استفاده میکن
در ) وظیفه یا پردازه(چندوظیفگی است که به توانایی یک سیستم عامل براي اجراي بیش از یک برنامه 

   .آن واحد اطالق میشود
با اینکه در حالت چندوظیفگی بنظر میرسد که دو یا چند برنامه بطور همزمان اجرا میشوند، 

سیستم عامل، . کامپیوتري با یک پردازنده، فقط میتواند یک برنامه را در آن واحد اجرا کندواقع، ولی در 
پردازنده را از یک برنامه به برنامه دیگر منتقل میکند تا بنظر برسد که چندین برنامه بطور همزمان در 

امل میتواند به کمک هر اگر کامپیوتري داراي بیش از یک پردازنده باشد، سیستم ع(. حال اجرا میباشد
پردازنده یک برنامه را اجرا کند و برنامه ها واقعاً بطور همزمان اجرا میشوند که به این عمل چندپردازگی 

  ).میگویند
 Ctrl+Alt+Delبراي دیدن عملیات چندوظیفگی در ویندوز کافی است ترکیب کلیدهاي 

در این پنجره با ورود به . باال بیاید) Task Manager(پنجره اي بنام مدیر وظایف را فشار دهید تا 
میتوانید تمام کارهایی را که هم اکنون کامپیوتر در حال انجام آنهاست،  ، Processesقسمت 
  . ببینید

سیستم عامل شبکه باید کامالً براي اینکه بطور مطمئن از قابلیت چند وظیفگی استفاده کنیم، 
یک برنامه میتواند عملی را انجام دهد درغیراینصورت . ا کندبرنامه هاي در حال اجرا را از یکدیگر جد

سیستم عامل چندکاره این عمل را با اختصاص فضاي آدرس به . که روي برنامه دیگر تاثیر گذارد باشد



 

 53 

هر کار انجام میدهد و بدین ترتیب، هیچ پردازه اي نمیتواند روي فضاي حافظه پردازه دیگر تاثیرگذار 
  .باشد

در بسیاري از موارد، هر برنامه بصورت یک وظیفه منفرد اجرا میشود تا در فضاي حافظه  : نکته فنی
این تکنیک . با این وجود، یک برنامه منفرد میتواند به چندین وظیفه تقسیم شود. مختص خود کار کند
ها به نامیده میشود و برنامه ) گفته میشود! یا چندریسمانی! در دانشگاه چندنخی(معموالً چندرشتگی 

  .نامیده میشوند) نخ یا ریسمان(وظایفی تقسیم میشوند که رشته 
در . دو حالت از چندوظیفگی وجود دارد که انحصاري و غیرانحصاري نامیده میشود : نکته فنی

سیستم عامل تصمیم میگیرد که هر وظیفه چقدر باید اجرا شود و چه زمانی چندوظیفگی انحصاري، 
تقریباً تمام سیستم عامل هاي شبکه از این نوه . به وظیفه بعدي منتقل شودباید متوقف شده و پردازش 

  .چندوظیفگی استفاده میکنند
در این حالت، هر وظیفه که کنترل . چندوظیفگی غیرانحصاري نیز در نقطه مقابل قرار دارد

نترل را از برنامه این کبرنامه میتواند اجرا شود تا زمانی که دستورالعملی در پردازنده را بدست بگیرد، 
بدین ترتیب بار زیادي روي سیستم عامل نخواهد بود و برنامه نویس باید . گرفته و پردازنده را آزاد کند

  .در نوشتن برنامه دقت کند تا کنترل پردازنده را بطور کامل در اختیار نگیرد
  

  سرویسهاي دایرکتوري
شماره خود اس تلفنی برقرار کنید، هنگامی که میخواهید یک تم. دایرکتوریها همه جا هستند

باید به  یا وقتی ر یک ساختمان چند طبقه دنبال اطاق میگردید،  .را از دفترچه تلفن پیدا میکنید
  .راهنماي طبقات مراجعه کنید

دایرکتوریهاي شبکه اطالعاتی در باره منابع . شبکه ها نیز داراي چنین دایرکتوریهایی میباشند
. کامپیوترها، چاپگرها، پوشه هاي مشترك و فایلها را نگهداري میکنند کاربران، موجود روي شبکه مانند

  .بخش اساسی هر سیستم عامل شبکه میباشنددایرکتوریها 
هر کامپیوتر سرور ، NetWare 3.x و NT 3.1 قدیمی، مانند ویندوز در سیستمهاي شبکه

مشکل این  . قرار دارد، نگهداري میکندخود را که فقط روي آن سرور منابع بانک اطالعاتی دایرکتوري 
این کار براي . است که سرپرست شبکه باید هر بانک اطالعاتی دایرکتوري را بطور مجزا نگهداري کند

شبکه هایی با چند سرور بد نیست، ولی نگهداري دایرکتوري روي شبکه اي با چند ده و حتی چند صد 
  .سرور تقریباً غیرممکن است

یک سرور باید یک براي مثال، .  دایرکتوري قدیمی براساس کاربرد بودندسرویسهايبعالوه، 
یکی براي اشتراك فایل و یکی دیگر براي آدرس هاي بانک اطالعاتی دایرکتوري براي ورود کاربران، 

  .هر دایرکتوري داراي ابزار افزایش، ارتقا و حذف ورودي ها مختص خود است. ایمیل داشته باشد
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اطالعات  عامل هاي جدید شبکه، سرویسهاي دایرکتوري عام ارائه میکنند که سیستم : نکته فنی
بعنوان یک دایرکتوري کل شبکه و کل برنامه هاي کاربردي را یکجا جمع میکند و بدین ترتیب میتواند 

 بنام ISOاین سرویس هاي دایرکتوري براساس استانداردهاي . بانک اطالعاتی کامل منفرد عمل کند
X.500 در دایرکتوري . شده اند بناX.500براي . ، اطالعات بطور سلسله مراتبی سازماندهی میشوند

ن خود را به چند کشور تقسیم کند که هر کشور  میتواند دایرکتوري کاربرایک شرکت چندملیتیمثال، 
  . مجزاي خود را داشته باشداتداراي مناطق کجزا، و هر منطقه نیز ادار

  
  سرویسهاي امنیتی

ستم عاملهاي شبکه باید میزانی از امنیت را براي محافظت از شبکه در مقابل دسترسی تمام سی
با افزایش . بین المللی شده استوقت گذرانی امروزه هک کردن، تبدیل به یک . غیرمجاز داشته باشند

در هرجاي جهان براي هک کردن این شبکه ها اقدام هر کسی میتواند شبکه هاي متصل به اینترنت، 
  .کند

وسط حسابهاي کاربري کنترل میشود که به کاربران مختلف، اجازه اساسی ترین نوع امنیت ت
پس یک رمز . حسابهاي کاربري توسط کلمات عبور ایمن میشوند. دسترسی به منابع شبکه را میدهد

بسیاري از سیستم عامل هاي شبکه به شما این . عبور مناسب زیربناي یک سیستم امنیتی مناسب است
کان را میدهند که سیاست هاي مختلف رمزگذاري مانند تعیین حداقل طول کلمه رمز یا ترکیبی ام

رمز هاي عبور میتوانند پس از تعداد روز هاي بعالوه،  .بودن حروف و اعداد در رمز را داشته باشید
  . و کاربر مجبور خواهد بود بطور مرتب رمز خود را عوض کندمشخصی نامعتبر شوند

ري داده ها را نیز ممکن میسازند که داده ها را قبل کدگذا سیستم عامل هاي شبکه بسیاري از
از ارسال روي شبکه کدگذاري میکند و بطور دیجیتال آنرا تایید میکند و هنگامی که فایل به مقصد 

  .رسید، با اطمینان از مقصد درست و کاربر مجاز، عملیات رمزگشایی انجام میشود
  

  ر مایکروسافتسیستم عامل هاي سرو
مایکروسافت در حال حاضر سه نسخه از سیستم عاملهاي قدرتمند شبکه خود را پشتیبانی 

 Windows 2003 و Windows NT Server 4 ،Windows 2000 Server: میکند 
Server . بسیاري از کاربران  جدید است، 2003چون ویندوز . ، آخرین نسخه میباشد2003ویندوز

چون .  هنوز بطور معمول مورد استفاده قرار میگیرد2000پس ویندوز .  نمیکنندهنوز از آن استفاده
 سرور دارد، بنابراین بسیاري از شبکه هاي NTمایکروسافت هنوز هم پشتیبانی محدودي از ویندوز 

  . قدیمی هنوز هم از این ویندوز استفاده میکنند
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  4 سرور NTویندوز 
 New است که اختصار عبارت NTویندوزهاي  سرور آخرین ویندوز از سري NTویندوز 
Technologyتکنولوژي جدید که زمانی در ویندوز .  را در نام خود داردNT زده کرد،  همه را حیرت

 اولین سیستم عامل مایکروسافت NTویندوز .  بیتی آن بود که گامی بزرگ محسوب میشد32پردازش 
 در جوالي 4نسخه . بکه مورد استفاده قرار گیردبود که آنقدر مطمئن بود که بعنوان سرویس دهنده ش

این مدت در دنیاي سیستم عامل ها، یک عمر .  سال سن دارد9 وارد بازار شد و اکنون بیش از 1996
  .کامل محسوب میشود

 مدل دایرکتوري آن بود که بر اساس مفهوم دامنه بنا نهاده NTقطعاٌ مهمترین قابلیت ویندوز 
گروهی از کامپیوترها اطالق میشود که توسط یک دیتابیس دایرکتوري منفرد یک دامنه به . شده بود

درون باید یک حساب کاربري معتبر براي دسترسی به منابع مشترك درون یک دامنه، . مدیریت میشوند
سیستم دامنه از . آن دامنه داشته باشید و دسترسی به منابعی که به آنها نیاز دارید، به شما داده شود

و نامگذاري خود  براي دسترسی به تک تک کامپیوترهاي روي دامنه NetBIOS کاراکتري 15نامها 
  .دامنه استفاده میکند

  
  : بشرح زیر استNTخالصه اي از سایر قابلیت هاي ویندوز 

  
 16 با حداقل 486 سرور روي هر پردازنده NTمایکروسافت اعالم کرد که ویندوز رسماً،  -

 مگاهرتز با 200 ولی من هرگز آنرا روي سیستمی زیر پنتیوم .مگابایت حافظه اجرا میشود
 مگابایت رم 64 مگاهرتزي با 200 البته امروزه، پنتیوم . مگابایت امتحان نکردم64حافظه 

  .بعنوان جایزه از بسته هاي چیپس خارج میشود
در .  طراحی شده بود95 از همان رابط کاربري استفاده میکرد که براي ویندوز NT 4ویندوز  -

 . رابط کاربري جدیدش بودNT 3.51 و جدش ویندوز NT 4تفاوت اصلی بین واقع، 
 :برخی از محدودیت هاي سیستم فایل  -

o  نامحدود: حداکثر تعداد کاربران 
o  25: تعداد دیسک ولوم ها 
o  گیگابایت17000: حداکثر اندازه ولوم  
o  گیگابایت408000: حداکثر فضاي هارد دیسک براي سرور  
o میلیون گیگابایت17: ن فایل بزرگتری  
o  گیگابایت4: حداکثر رم قابل پشتیبانی  
o  نامحدود: حداکثر تعداد فایلهاي باز 
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چند .  آغاز کرد2002 را در سال NT 4مایکروسافت بطور رسمی مراحل خروج از رده ویندوز  -
  :NTتاریخ مهم براي ویندوز 

o  ویندوز  : 2003اول جواليNTاي سازندگان سیستم قابل  از این تاریخ به بعد بر
 .دسترسی نبود

o  انتشار وصله . مایکروسافت وصله هاي غیرامنیتی را منتشر نکرد : 2004اول ژانویه
 .هاي امنیتی با مشاهده ایرادات امنیتی ادامه پیدا کرد

o  مایکروسافت وصله هاي امنیتی را نیز منتشر نکرد : 2005اول ژانویه. 
  

   سرور2000ویندوز 
  سیستم عامل ویندوز جدیدتر است و محبوب ترین سیستم عامل سروراین نسخه از
 بنا نهاده شده و امکانات NT 4 سرور بر اساس قدرت ویندوز 2000ویندوز . مایکروسافت میباشد

  .جدیدي به آن اضافه شده است که آنرا سریعتر، ساده تر، مطمئن تر و مدیریت پذیر تر کرده است
 است که یک Active Directory سرور، 2000یندوز درخشان ترین قابلیت جدید و

دایرکتوري منفرد براي تمام منابع شبکه فراهم میکند و به برنامه نویسان این امکان را میدهد تا از این 
 کاراکتري 15 نام هاي دامنه Active Directory. دایرکتوري در برنامه هاي خود استفاده کنند

  . ساده میکند Marketing.MyCompany.comمانند نترنت را بصورت نامهاي دامنه مانند ای
  : سرور داراي سه نسخه است 2000ویندوز 

- Windows 2000 Server :  که سرور ابتدایی است و براي شبکه هاي کوچک و متوسط
این نسخه داراي تمام امکانات ابتدایی سرور مانند اشتراك فایل و چاپگر . ساخته شده است
  .بعنوان سرور وب یا ایمیل مورد استفاده قرار گیردمیباشد و میتواند 

- Windows 2000 Advanced Server :  8این نسخه یک گام باالتر است و میتواند تا 
 .گیگابایت رم را مدیریت کند و از چهار پردازنده نیز پشتیبانی میکند

- Windows 2000 Datacenter Server :  پردازنده دارند 32سرورهایی را که تا 
 گیگابایت رم را مدیریت کند و مخصوص کاربردهاي بزرگ 64شتیبانی میکند و میتواند تا پ

 .بانک اطالعاتی طراحی شده است
 Smallمایکروسافت بسته اي بنام  کامپیوتر یا کمتر، 50براي شبکه هاي کوچک با 

Business Serverیار پایین  ارائه کرده است که تمام اجزاي مورد نیاز را به قیمتی بسیار بس
  :ارائه میکند ) براي کسانی که قانون حق تالیف را رعایت میکنند(

- Windows Server 2000 : سیستم عاملی که براي سرور شبکه شما بکار میرود.  
- Exchange Server 2000 : براي سرور ایمیل و پیام فوري 
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- ISA Server 2000 :  زدهی باالیی که امنیت بهینه و باسرور امنیت و شتابدهی اینترنت
 .را براي کاربردهاي وب شما به ارمغان می آورد

- SQL Server 2000 : که سرویس دهنده بانک اطالعاتی است. 
- FrontPage 2000 : براي ساخت وب سایت.  
- Outlook 2000 : براي خواندن ایمیل. 

هر . کند سرور بر اساس تعداد کالینتی است که از هر سرور استفاده می2000قیمت گذاري ویندوز 
 سرور را 2000وقتی ویندوز . و تعداد مطلوب مجوزکالینت باشدسرور باید داراي یک مجوز سرور 

میتوانید مجوزهاي اضافی .  مجوز کالینت میگیرید25 یا 10، 5یک مجوز سرور و خریداري میکنید، 
واع مختلف ویندوز جدول زیر قیمت ان.  مجوز خریداري کنید20 یا 5براي کالینت ها را هربار به تعداد 

  : سرور را با مجوزهاي الزم نشان میدهد 2000
  قیمت  محصول

Win2K Server + 5Clinet $999  
Win2K Server + 10Client  $1199  
Win2K Server + 25Client  $1799  

Win2K Adv. Ser. + 25Client  $3999  
5 Client License Pack  $199  
20 Client Licence Pack  $799  

  
   سرور2003ندوز وی

 آنقدر از زمان انتشار این سیستم . نام داردWindows 2003 Serverسیستم عامل جدید،  
 بر اساس ویندوز 2003ویندوز . عامل گذشته است که دیگر شبکه هاي جدید از آن استفاده میکنند

  : بنا نهاده شده است که امکانات زیر به آن افزوده شده اند 2000
بط کاربر ساده تر و  با امنیت باالتر، راActive Directoryنه اي از نسخه جدید و بهی -

 .بازدهی بیشتر
براي .  نامیده میشودManage My Serverیک رابط مدیریت سیستم بهتر و ساده تر که  -

کسانی که دوست دارند سرور خود را از طریق خط فرمان پیکربندي کنند، ابزارهاي جامع خط 
 .کنسول مدیریتی مایکروسافت نیز به قوت خود باقی است. استفرمان درنظر گرفته شده 

 NET. که بنام چارچوب تغییري اساسی در رابط برنامه نویسی کاربردي ایجاد شده است -
 .شناخته میشود

کالستر، مجموعه اي از کامپیوترها است که . کالسترهاي کامپیوتر بیشتري پشتیبانی میشوند -
 سرور 2000ویندوز . صورت یک سرور واحد بنظر میرسندبهمراه هم طوري کار میکنند که 

 .  کالستر پشتیبانی میکنند4 و بقیه نسخه ها از Datacenterنسخه 
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سیستم فایل توزیعی پیشرفته اي وجود دارد که به شما این امکان را میدهد تا درایوهاي روي  -
 .چند سرور را بصورت یک ولوم مشترك در آورید

 . پشتیبانی میکندSANاز  -
 .داراي یک دیواره آتش اینترنت داخلی است که ارتباط اینترنت را ایمن میکند -
) IIS(نسخه جدیدي از سرویس دهنده مایکروسافت، بنام سرویس هاي اطالعاتی اینترنت  -

 . را به همراه دارد6نسخه 
ی در چند نسخه ارائه میشود که من چهار نسخه تخصصی را معرفاین ویندوز نیز مانند اجدادش، 

  :میکنم
- Windows Server 2003, Standard Edition :  این نسخه، نسخه ابتدایی

یا سایر کاربردهاي  بعنوان سرور فایل استفاده میکنید، 2003اگر از ویندوز .  است2003ویندوز 
 4 پردازنده و حداکثر 4در این نسخه . ابتدایی را از سرور میخواهید، این نسخه مناسب شماست

  .پشتیبانی میشودگیگابایت رم 
- Windows Server 2003, Web Edition :  براي 2003این نسخه از ویندوز 

 .سرویس دهنده هاي وب تنظیم شده است
- Windows Server 2003, Enterprise Edition :  براي شبکه هاي بزرگتر

انی  گیگابایت رم، کالسترهاي سرور را پشتیب32 پردازنده و 8طراحی شده است و میتواند تا 
 .کند و داراي امکانات پیشرفته اي جهت ارتقاي بازدهی و اطمینان میباشد

- Windows Server 2003, Datacenter Edition :  قدرتمند ترین نسخه
 گیگابایت رم، کالسترهاي سرور 64 پردازنده، 64 است که براي سرورهایی با 2003ویندوز 

د مقاومت در برابر خطا میباشد و برقراري طراحی شده است و داراي امکانات پیشرفته اي مانن
 .دائم سرور را تضمین میکند

  . میباشد2000قیمت این ویندوز نیز تقریباً مشابه ویندوز 
  

Novell NetWare  
 NetWare یکی از محبوب ترین سیستم عاملهاي شبکه است که مخصوصاً  براي شبکه هاي 

در واقع، . درصد اطمینان بسیار باالیی میباشد داراي NetWare. بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد
 سالیان سال روي شبکه آنها کار کرده است، NetWareبرخی از سرپرستان شبکه اذعان میکنند که 

  .بدون اینکه نیاز به یک بار راه اندازي مجدد داشته باشد
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 NetWareنسخه هاي 
NetWare ل از اولین نسخه ویندوز دو سال قب.  ارائه کرد1983 اولین نسخه خود را در

در طول سالها، . مایکروسافت و چهار سال قبل از ارائه اولین سیستم عامل شبکه مایکروسافت
NetWareنسخه هایی که هنوز هم ممکن است آنها را در .  نسخه هاي بسیاري را پشت سر گذاشت

  :حال استفاده در شبکه هاي موجود ببینید 
- Netware 3 نسخه.xکه ، نسخه اي بود NetWareرا معروف کرد  .NetWare 3.x از 

 استفاده میکرد که امروزه دیگر از دور استفاده خارج Binderyیک سیستم دایرکتوري بنام 
 بودند که حاي اطالعاتی Bindery داراي یک فایل NetWare 3.xهر سرور . شده است

طور مجزا وارد هر ، شما می بایست بBinderyبا . در مورد منابع روي آن سرور خاص بود
  .سرور میشدید تا از منابع دلخواه خود روي آن استفاده کنید

- NetWare 4.x نسخه اي بود که در آن سرویس دایرکتوري NetWare) NDS ( جایگزین
Binderyشد  .NDS مشابه Active Directoryاین سیستم به جاي ایجاد .  است

 . شبکه ایجاد میکنددایرکتوري براي هر سرور، یک دایرکتوري براي کل 
- NetWare 5.xدر این نسخه یک رابط کاربر جدید طراحی شده با جاوا .  قدم بعدي بود

پروتکلهاي اینترنت بهینه و چندپردازندگی تا .  سرپرستی را بسیار ساده تر میکردارائه شد که
 . پردازنده و بسیاري از امکانات دیگر در این نسخه ارائه شد32

- NetWare 6.0 سیستم جدید مدیریت دیسک بنام . از امکانات جدید ارائه کرد طیفی
، دسترسی به پوشه ها و چاپگر شبکه از طریق وب و )NSS(سرویس ذخیره سازي ناول 

 .پشتیبانی از سیستم فایلهاي ویندوز، لینوکس، یونیکس و مکینتاش به آن اضافه شد
 .  منتشر کرد5/6سخه  با شماره ن2003 را در تابستان NetWareناول آخرین نسخه  -

  
NetWare 6.5 

 است که بر اساس نسخه قبلی بنا نهاده شده است و 5/6، نسخه NetWareجدیدترین نسخه از 
  :به آن اضافه شده استبشرح زیر چند قابلیت جدید 

  بهینه سازي ابزارهاي مدیریتی براساس کاوشگر -
 MySqlک اطالعاتی ، مدیري بانApache داخلی مانند وب سرور Open Sourceاجزاي  -

 . براي کاربرد هاي پویاي وبPHP و Tomcatو 
 که به کاربران این امکان را میدهد تا به ایمیلها، فایلها و سایر Virtual Officeقابلیت  -

 .منابع شبکه از هر کامپیوتر داراي کاوشگر دسترسی پیدا کنند
- Nterprise Branch Officeد تا یک سرور راه ، قابلیتی است که به شما امکان میده

 .دور را با شبکه مرکزي خود از طریق اینترنت اتصال دهید
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.  بر اساس تعداد کالینت هاي مورد پشتیبانی سرور استNetWareبرخالف ویندوز، قیمت گذاري 

 10 دالر، با 995 کالینت 5قیمت این سیستم با . ناول براي مجوز سرور، هزینه اي دریافت نمیکند
 دالر میباشد که هزینه ارتقا از 9200 کالینت 50 دالر و با 4600 کالینت 25ر، با  دال1840کالینت 

  .نسخه هاي قبلی به نسخه جدید، تقریباً نصف میزان یاد شده است
  

  سایر سیستم عاملهاي سرور
 سرور بسیار محبوب میباشند، ولی تنها گزینه هاي NT/2000 و ویندوز NetWareبا اینکه 
 را Machintosh OS/X Server و Linuxوه بر اینها، دو گزینه دیگر یعنی عال. موجود نیستند
  .در اختیار داریم

  
  لینوکس

لینوکس یک سیستم عامل رایگان است . شاید جالبترین سیستم عامل موجود لینوکس باشد
که بر اساس یونیکس ، یک سیستم عامل شبکه قدرتمند که در شبکه هاي بسیار بزرگ استفاده 

او این کار را در اوقات فراغت . لینوکس توسط فردي بنام لینوس تروالز متولد شد. بنا شده استمیشود، 
خود انجام میداد و نتایج کار خود را با برنامه نویسان داوطلب از سراسر جهان به اشتراك میگذاشت و 

  . آنان نیز کدهاي خود را به پروژه لینوکس اضافه میکردند
اي شبکه بندي یونیکس است و میتواند گزینه اي عالی بعنوان لینوکس داراي همان مزای

  .سیستم عامل سرور باشد
  

Apple Mac OS/X Server  
تمام سیستم عاملهاي سروري که قبالً تشریح کردم، روي سیستمهاي براساس اینتل با پردازنده 

اپل یک سیستم . از دارندولی کامپیوترهاي مکینتاش نیز به شبکه نی. هاي سازگار با پنتیوم کار میکردند
این سیستم عامل تمام امکاناتی .  ارائه نموده استMac OS/X Serverعامل مخصوص سرور بنام 

  .را که شما از سیستم عامل سرور انتظار دارید در خود جاي داده است
  

  شبکه بندي نظیر به نظیر در ویندوز
باید شبکه بندي ساده نظیر به ، اگر نمیخواهید درگیر پیچیدگی سیستم عاملهاي شبکه شوید

  .نظیر را از طریق ویندوز امتحان کنید
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  مزایاي شبکه هاي نظیر به نظیر
مهمترین مزیت شبکه نظیر به نظیر این است که نصب و استفاده از آن بسیار ساده تر از سرور 

ز، مانند دوشبکه هاي نظیر به نظیر بر اساس قابلیت هاي سرور محدود موجود در وین. اختصاصی است
، با برنامه شبکه XPنسخه هاي اخیر ویندوز، مانند ویندوز . توانایی اشتراك فایلها و چاپگرها کار میکنند

بندي خاصی ارائه میشوند که بطور اتوماتیک شبکه اي ساده را پیکربندي میکند و شما نیازي به 
  .پیکربندي و تنظیم شبکه بطور دستی نخواهید داشت

. ، ارزان قیمت تر بودن آنها نسبت به شبکه هاي براساس سرور استP2Pهاي مزیت دیگر شبکه 
  : از این قرار است P2Pچند علت براي ارزان بودن 

هر .  نیازي به استفاده از یک کامپیوتر مجزا بعنوان سرور وجود ندارددر شبکه نظیر به نظیر -
م بعنوان ایستگاه کاري کامپیوتري روي شبکه میتواند هم بعنوان سرور شبکه عمل کند و ه

   . کاربر
نصب و استفاده از شبکه هاي نظیر به نظیر بسیار ساده است یعنی شما نیازي به صرف وقت  -

بیشتر براي یادگیري مفاهیم پیچیده تر شبکه براي راه اندازي و نگهداري شبکه خود نخواهید 
 . داشت

 NetWare سرور و 2000یندوز و. هزینه خود سیستم عامل شبکه نیز باید در نظر گرفته شود -
هزینه کل نیز با رشد .  دالر داشته باشند200هردو میتوانند در قبال هر کاربر هزینه اي معادل 

دیگر نیازي .  شما فقط بابت ویندوز هزینه میکنیدP2Pدر شبکه بندي . شبکه باالتر میرود
 .یدنیست بابت هر کاربر که به شبکه اضافه میشود، هزینه اضافی بپرداز

  
  معایب شبکه هاي نظیر به نظیر

  :با اینکه نصب و استفاده از شبه هاي نظیر به نظیر بسیار ساده تر است، ولی معایبی نیز دارد 
پس تحت محدودیت هاي موروثی ویندوز  بر اساس ویندوز میباشند، P2Pچون شبکه هاي  -

 است، پس نمیتواند ویندوز در اصل براي یک کاربر منفرد طراحی شده. قرار خواهند گرفت
  .سرور فایل و چاپگر را بخوبی مدیریت کند

برخی از کاربران شاید نخواهند منابع خود را روي اگر سرور اختصاصی شبکه نصب نکنید،  -
، کامپیوترهاي سرور براي Windows Server و NetWareبا . شبکه به اشتراك بگذارند

 .تی نخواهد داشتکار شبکه اختصاص داده میشوند و هیچ کاربري شکای
 در شبکه هاي کوچک هزینه کمتري دارد، ولی با بزرگ شدن شبکه، P2Pبا اینکه شبکه  -

 .تفاوت قیمت میان این شبکه و شبکه اي با سرور اختصاصی کمرنگ تر میشود
 P2Pسرورهاي .  با رشد شبکه، قابلیت هاي کاري خود را از دست میدهندP2Pشبکه هاي  -

 .نیت سرورهاي اختصاصی را نخواهند داشتقابلیت هاي بازدهی و ام



 

 62 

  
  XPویندوز 

 که داراي  استXP، ویندوز Desktopنسخه فعلی ویندوز مایکروسافت براي کاربردهاي 
نسخه خانگی و نسخه حرفه :  به دو صورت ارائه میشود XPویندوز .  میباشدP2Pقابلیتهاي قدرتمند 

راي کاربران خانگی و استفاده هاي ساده خانگی بطوریکه از نام نیز مشخص است، نسخه خانگی ب. اي
 Movieعالی مانند ویرایشگر فیلم خانگی  بنام در این نسخه قابلیت هاي چندرسانه اي . مناسب است

Maker و پشتیبانی داخلی از رایترها، اسکنرها، دوربین هاي ویدئویی و بسیاري قابلیت هاي دیگر 
 براي کاربرانی طراحی شده است که نیاز بیشتري به شبکه نسخه حرفه اي ویندوز. گنجانده شده است

  .دارند
 فقط زمانی مورد NetBIOS.  استTCP/IP، بر اساس XPقابلیت هاي شبکه ویندوز تمام 

 را پشتیبانی TCP/IP بخواهد با کامپیوترهاي ویندوز قدیمی تر که XPنیاز است که کالینت ویندوز 
  .نمیکنند، ارتباط برقرار کند

  : امکانات شبکه زیر را فراهم میکند XPز ویندو
  .اشتراك فایل و چاپگر داخلی که به شما امکان اشتراك فایلها و چاپگر ها را روي شبکه میدهد -
 . ساحره نصب شبکه که بطور اتوماتیک بسیاري از تنظیمات شبکه را انجام میدهد -
 میدهد تا ارتباط اینترنت خود  این امکان راXPقابلیت اشتراك ارتباط اینترنت که به کامپیوتر  -

این قابلیت همراه با دیواره آتش، شبکه را از دسترسی . را با سایر کاربران به اشتراك بگذارد
 .غیرمجاز از طریق ارتباط اینترنت محافظت میکند

 .یک فایروال داخلی براي محافظت از کامپیوتر هنگامی که به اینترنت متصل است -
اربري ساده که به شما امکان ایجاد چندین کاربر و اختصاص رمز به ابزار مدیریت حساب هاي ک -

 .آنها را میدهد
، دو شبکه را به هم XPقابلیت بریج که به شما این امکان را میدهد تا از طریق سیستم ویندوز  -

 . در این حالت کامپیوتر باید داراي دو کارت شبکه باشد. پل کنید
یی شبکه که سرعت شما را در یافتن و اصالح مشکالت ابزارهاي پیشرفته بررسی و ایرادزدا -

 .شبکه باال میبرد
  

  نسخه هاي قدیمی ویندوز
لیست زیر خالصه اي از امکانات این .  بودندP2Pنیز داراي قابلیت شبکه نسخه هاي قبلی ویندوز 

  : ویندوز ها را ارائه میکند 
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- Windows Me : این سیستم عامل داراي . وداین ویندوز براي کاربران خانگی طراحی شده ب
آخرین نسخه از ویندوز بود که . ساحره شبکه بندي براي ساده تر کردن پیکربندي شبکه بود

  . بیتی داس کار میکرد16تحت سیستم عامل 
- Windows 2000 Professional :  امکانات .  سرور است2000نسخه رومیزي ویندوز

P2Pدوز  قدرتمندي دارد ولی نصب آنها نسبت به وینXPاین نسخه .  کمی سخت تر است
 . همخوانی خوبی داشتActive Directoryاولین نسخه از ویندوز رومیزي بود که با 

 بود که امکانات 95این ویندوز محبوب ترین ویندوز بعد از ویندوز :  و نسخه دوم آن 98ویندوز  -
 . را بهینه کرده بود95شبکه ویندوز 

 بیتی سیستم 16البته هنوز بر اساس کد هاي . ی ویندوز بود بیت32اولین نسخه  : 95ویندوز  -
در این ویندوز قابلیت هاي ساده .  بیت کاملی نبود32عامل داس کار میکرد و  بنابراین نسخه 

 وجود داشت و درایورهاي داخلی براي کارتهاي شبکه معمول در آن تعبیه شده بود P2Pشبکه 
 . نیز دارا بودو قابلیت ساده اشتراك فایل و چاپگر را

- Windows For Workgroup :  اولین نسخه از ویندوز بود که شبکه را بدون نیاز به
 براي اشتراك NetBIOSعمل ساخت شبکه هاي براساس . برنامه هاي جانبی پشتیبانی میکرد

 . داشتTCP/IPولی پشتیبانی بسیار ضعیفی از . فایل و چاپگر در آن ساده بود
  

  یادداشت
  


