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 پیشگفتار
 

وند الزیل را    د ماه  توفیق عطا فرمودند.ی ربای یک مهندس بنده را ردطی چنکاویپمرتهک رد جمع آوری اطالعات مفید شبکه سپاس بی نهایت خدا

کانت تکنالوژی و ام داردلچسپی و عالهق ی خاصی  کاویپمرتاینکه هب علم مهندسی و رشته ی  ینترنت میتوان از آن هب سهولت خوبی استفاده امروز با استفاده از ام

ن خاص این رشته را  هک هب یک مهندس ) رد بخش شبکه ی  (ITنمایم و با شوق و عالهق فراوان توانستم از سایت اهی مختلف نظریات و بینش اهی عالقمندا

ن بنده اطالعات خیلی ضروری هک باید ره ه رد دسترس دوستان قرار بدهم ات اینکه از علم این رشته مستفید گردند. بنا رب آ ضروری میباشند را جمع آوری کرد کاویپمرت

سته از ایشان ل قدر دان از آن آگاه باشد را رد اختیار شما قرارداده  و از مقاالت و نوشته اهی کسانیکه رد این زمینه استفاده کرده ام زحمات شان را اقب  کاویپمرتمهندس 

 بوده باشند.  قتشکری کرده از بارگاه ازید منان موفقیت اه رتشیبی را رد امور زندگی و خدمات علمی و فرهنگی شان آرزو  مینمایم، همیشه سر بلند و موف 

 بااحترام                               

هلل "غالب"                              وحیدا

 شغنان، بدخشان، افغانستان                                      

 

 

۳۱۳۱-۸-۵۲ 
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 مقدمه

ی شایآغازرهمطلب وب  مالحظه ی است هک مسبب  سته وسزاواراست. قسمیکه امروز دیده میشود تکنالوژی رد سرعت پیشرفت اقبلی ان رهسخن بنام خدا

رداری و ارتباطات میان انسان از از وسیله اهیی است هک رد کار اهی روز مره دفت یکی  کاویپمرتایجاد سهولت اهی فراوانی رد ره رعهص زندگی بشر شده است و 

کاانت زیای را فراهم میسازد هک  چه اختراع آن خیلی رپاچیپ خ دو جزء متفاوت سخت افزار و رنم افزار است و اتری  یدارا راه دور و و زندیک و موارد دیگر ام

م سال و کی آرنا  کال ماش ی هب انم ب  یفرانسو یفرد  ۱۴۶۱رد سال هک اختراع کرده است لیکن میتوان گفت است و مشخص نیست هک رد کدا  ین جالب ی لز پاس

کالی ماش »ساخت هک هب    .گرددآغاز می  کاویپمرتو از امین جا پیشرفت  معروف شد« ن حساب پاس

را باهم  کاویپمرتره گاه دو یا چند  ،شبکه ی یاد میگردد هک  مفهوم آنست سهولت اهی وصل شدن را از راه اهی دور و زندیک دارد هک این رابطه بنام رابطه کاویپمرت

تشکیل میشودکاویپمرتوصل کنیم،  یک شبکه 
تشک  یکاویپمرتک شبکه یده اند یک اطاق باهم وصل گردیهک رد  یاه کاویپمرت .ی 

ک یهک رد  یاه کاویپمرتدهد. یل م ی را 

تشک  یکاویپمرتک شبکه یز ی ده اند ن یصل گردک پوهنتون باهم ویک محوهط مانند یا یر، ی تعم 
ک کشور توسط وسائل یا یک شهر ویهک رد  یاه کاویپمرت. دهدیل م ی را 

تشک  یکاویپمرتک شبکه یز ی ده اند ن یمختلف  باهم وصل گرد
 است. یکاویپمرتو شبکه زبرگ  یهان ک شبکه ج یدهد. بآلخره اینترنت یل م ی را 

ل ی ند موارد ذتوان ی ده اند م یهک باهم وصل گرد یاه کاویپمرتاست.   (Sharing)شریک ساختنی کاویپمرتهدف اساسی از ساختن شبکه 

 ک سازند:یرا باهم شر

 

  معلومات 

 منابع سیستم 

 شریک ساختن و ارتباط دادن مردم 
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  چیست ؟کامپیوتر

 

ته بعد ازتحلیل وتجزیه گرف( inputting deviceعبارت از ماشین الکترونیکی است که معلومات را از طریق ) کامپیوتر

ماشین است که توانایی انجام شمارش یا محاسبه را  کامپیوتر( ارایه میکند. و یا outputting deviceا از طریق )آنر

ق ماشین است که کار های مغل کامپیوترداشته و نتایج منطقی از آن بدست میآید .پس بطور خالصه گفته میتوانیم که 

 استدو جزء متفاوت سخت افزار و نرم افزار  و شامل ن کم به سهولت انجام میدهدوپیچیده فکر ی ر ا در زما

 

اختراع آن خیلی پراپیچ است و مشخص نیست که در کدام سال و کی آنرا اختراع کرده است لیکن و  کامپیوترچه ختاری

برای  (Abacusماشین بنام چوت ) نایی ها بودند که ازیدر اوایل اولین کسانیکه محاسبه را انجام میدادند چ میتوان گفت

اولین ماشین  john Napier(1111محاسبات روزمره شا ن استفاده مکردند که از نگاه شکل مختلف بود و در سا ل )

(اولین 1111(گذاشت . همین شکل در سال )Napier bonusحساب را ساخت که متشکل از اعداد و جذر ها بود ونام آنرا)

پاسکل ماشین حساب را ساخت که بتواند در شغل پدرش کمک کند پدرش در ناحیه ریاضی دان فرانسوی بلیس 

(Rouen( ریس مالیه بود و در سال)1161()Got fried Leibniz ماشین حسا ب را ساخت که قادر به انجام عملیه)

 differentاخت که بنام )ـــــ(ماشین حساب را سCharles Babbage()1161ضرب و تقسیم بود بالخره در سال )

engine number one.یاد میشد از همین خاطر به وی لقب پدر محاسب را دادند) 

 

 کامپیوتر(اولین 1611(را اختراع کرد در سال )Analog) کامپیوتر(اولین wannevarbush()1631و در سال )

(mini( اختراع و خالصه در سال)اولین 1611)کامپیوتر (micro.اختراع شد) 

 

  و دریافت داده ها لز نظر ارساا کامپیوتر انواع

 

1 )Analog Computer  

( ها بصورت منظم ارسال و در یافت مینمایند و signalهای هستند که معلومات را بشکل امواج )کامپیوترعبارت از 

 گردد.یعموماً این کمپیو تر ها در بخش های طبابت ،انجنیری ،ساحات برق و غیره استفاده م

 

2 )Digital computer  

  ( ارسال و دریافت میکند و مسیر شان نا منظـــم است.0و1ها معلومات را بشکل اعداد باینری ) کامپیوتراین نوع 

 

3 )Hybrid computer 

 
            ها میباشند. Hybridو Analogهای هستند که متشکل از کامپیوترعبارت از 

 http://haydari-link.blogfa.com/post-9.aspx 

 www.facebook.com  معلومات عمومی 
46.html-43-03-04-05-1388-engineering/2200-technology/it-http://www.modiryar.com/information 

http://www.facebook.com/
http://www.modiryar.com/information-technology/it-engineering/2200-1388-05-04-03-43-46.html
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 Hard wareسخت افزار 

بور، موس ،کیمانیتورشوند. یده میسخت افزار نام یكیالكترون یوتر مانند مدارها و بردهایو قابل لمس كامپ یكیزیاجزاء ف

 وغیره ماننده آنها.

 Soft wareنرم افزار 

چه  دهند كه یوتر فرمان میكه به كامپاست  ییوتر است. نرم افزار برنامه ها و داده هایرقابل لمس كامپینرم افزار جزء غ

بخشد و اصوالً به برنامه  یت میوتر است كه به سخت افزار هویقت روح و جان كامپیرا انجام دهد. نرم افزار در حق یعمل

 یدسته بند یدوره كلدو توان به  ینرم افزارها را م و سخت افزار ساخته شده باشد یریارگبه ك یشود كه برا یگفته م یا

 .یكاربرد یو نرم افزارها یستمیس یكه عبارتند از : نرم افزارها كرد

 یستمیس ینرم افزارها

ل از ین دلیاز دارد و ایس دادن به آن نیا سرویفعال شدن  یوتر برایهستند كه كامپ ییبرنامه ها یستمیس ینرم افزراها

جم سودمند و متر ی، برنامه ها) ویندوز(ستم عاملین آنها سیشوند و مهمتر یعرضه م یوتریستم كامپیسازندگان س یسو

 باشد. یزبان م یها

 یكاربرد ینرم افزارها

 نرم افزار های کار بردی عبارت از نرم افزار هایی اند که بنا به لزوم دید ضرورت در کار از آنها استفاده میشود مانند:

 پروگارم آفیس، فوتوشاپ، پی دی اف و پروگرام های دیگر.

p://www.rahpouyan.comhtt / 

 از نظر ساختمان ها کامپیوترانواع 

Super computer 

بطور همزمان چندین برنامه مختلف را اجرا میکنند و در سازمانهای بزرگ ناسا مورد استفاده قرار میگیرند و برای 

 عملیات پیچیده مانند کنترل فضا استفاده میشوند.

Main FRAIM 

و محاسباتی نسبتا بزرگ استفاده می شوند و صدها و هزاران نفر به طور همزمان می توانند در کارهای عملی، تجاری 

 به آنها متصل شوند.

Mini Computer 

عموما جهت کارهای علمی ، تجارتی  محاسباتی در بسیاری از مراکز دانشگاهی و دانشکده ها و بانک ها مورد استفاده 

 لی می باشند.وهای معم کامپیوترین مین فریم و ها چیزی ب کامپیوتراین  .قرار میگیرند

Micro computer 

بعلت ارزانی، کوچکی و سرعت در کاری انیمیشن، طراحی و زمینه های علمی و تجارتی و آموزشی از آنها استفاده 

 نیز یاد میکنند  و به سه بخش اند. PC((Personal Computerراها  کامپیوترمی گردد و این 
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1. Desktop  خوابیده می باشندبصورت 

2. Tower بصورت ایستاده میباشند 

3. Laptop تمام خصوصیت آنها در یک بسته است 

Network Server 

ها کنترل شبکه را در شرکتها به عهده دارند دسترسی به فایلهای شرکت و برقراری ارتباط با یکدیگر  کامپیوتراین نوع 

 را برای کارکنان آن شرکت فراهم می آورند.

 (INTELLIGENT( و هوشمند )DUMBی گنگ )ترمینالها

یک ترمینال گنگ به سررر شبکه متصل بوده و فقط می تواند اطالعات را از سرور خوانده یا بنویسد و هیچ عملیاتی را 

در ترمینال هوشمند عالوه بر عملیات فوق می توان عملیات دیگری را نیز بر  -نمی توان انجام داد کامپیوترروی خود 

معمولی به شبکه یک شرکت متصل گردد به عنوان یک ترمینال هوشمند  PCانجام داد) اگر یک  کامپیوترروی خود 

 عمل می کند( 

 it)-Mabani)www.farsibooks.ir   12-11،تهیه  و تنظیم مهندس رامین کاظمی کلجاهی صفحه مبانی آی تیکتاب الکترونیکی، 

 BASE UNIT کامپیوترحد های اصلی وا
1. Main board بورد اصلی 

2. CPU (Central Processing Unit)  که از قسمت های ذیل تشکیل شده  کامپیوترواحد پردازش مرکزی

 است

 ALU (Arithmetic and logical Unit)  کلیه عملیات محاسباتی و مقایسه ای در این واحد

 صورت می گیرد

 Control Unit به عهده این واحد میباشد و واحد کنترول  کامپیوتراط بین بخشهای مختلف نحوه ارتب

 ورودی و خروجی را نیز به عهد دارد

 Memory Unit اطالعات جهت پردازش و تولید خروجی در این قسمت قرار می گیرند 

1. Memory  حافظه 

1. VGA کارت گرافیک 

1. Sound Card کارت صوت 

8. Modem پورتها و مودم 

6. LAN Card بکهکارت ش 

 it)-Mabani)www.farsibooks.ir   16،تهیه  و تنظیم مهندس رامین کاظمی کلجاهی صفحه مبانی آی تیکتاب الکترونیکی، 

 سیستم عامل چیست؟
–ی باشد و دو نوع است ــــــــــــرار کننده روابط میان سخت افزار و نرم افزارها برای کاربران مـــــــسیستم عامل بر ق

Disk Operating System-Dos   وGUI-Graphical User Interface ( یعنی فرامین و تصاویر کوچکICON )

 در ویندوز.

 Mabani-it)) www.farsibooks.ir   31-31،تهیه  و تنظیم مهندس رامین کاظمی کلجاهی صفحه  مبانی آی تیکتاب الکترونیکی، 

 

 

 

http://www.farsibooks.ir/
http://www.farsibooks.ir/
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Computer Hardware Types 

 

 

 ك کامپیوتری یقسمت ها یا سخت افزارهای اصل
CPU ا یه یمنبع تغذ، حافظه، ا پردازندهیPower Supply ،سكیهاردHard Disk ،ا ی یبرد اصلMother Board ،

 Integratedكنترل كننده ، Graphic Cardsا ی یكیرافـــــــــكارت گ، Sound Cardا یدا ـــــــــــــــــــــكارت ص

Drive Electronics) IDE، ) س ـــــــــــــــــــــــــــــینترفیاSCSI) Small Computer، )  گذرگاهInterconnect 

Peripheral Component) PCI) ، ها پورت 

 ها یها و خروج یورود
 .كرهایاسپ، Mouseماوس ، ( Key Boardد ) یصفحه كل، ( Monitorتور ) یمان

 ( Removable Storage)  یره سازیل جهت ذخقابل حم یابزارها
 گر برد.یره كرده و به محل دیا آنها را ذخیانه اضافه نمود و یتوان اطالعات را به را ین ابزارها میبا استفاده از ا

Flash Memory ،سك ید یفالپ(Floppy Disk، ) CDROM ،Digital Versatile Disc) DVDROM) 
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 انواع پورت ها

 ( Parallel)  یمواز

 

 رود. یچاپگرها به كار م ین نوع اتصال عموماً برایا

 (Serialال ) یسر

 

 رود. یه كار مب یمانند مودم خارج ییال دستگاه هاجهت اتص ین نوع پورت هایا

 ( Universal Serial BUS ) USBپورت 

 

 شود. یا وب ا ستفاده میو  یتالیجید ین هایا دوربیمانند اسكنر و  یاتصال دستگاهها یز براین نوع اتصال نیا

 نترنتیاتصاالت مربوط به شبكه و ا
 ( Modem Cable)  یكابل یمودم ها

 

 رود. یون به كار میزیستم تلویق سینترنت از طریارتباط با ا یبرا

 ( VDSL ) Very high bit-rate DSL  یمودم ها

 

 شود. یاستفاده م یبر نورین نوع ارتباط از فیدر ا

 ( DSL ) Digital Subscriber Line:  یمودم ها

 

 شود. یق خطوط تلفن برقرار میك نوع ارتباط با سرعت باال از طری
  types.html-ware-hard-http://www.partoit.ir/computer 

 ؟اینترنت چیست
ساختمان  (Paul Baran) آقای باراناست که  تری )بزرگ و کوچک( تشکیل شدهکامپیواز مجموعه ای شبکه  اینترنت

در روسیه به دنیا آمد و در آلمان و سپس آمریکا به تحصیل   (1964 -1910)اوگویی کرد و ساختار اینترنت را پیش

اما .انفورد مشغول بودبه تدریس در دانشگاه است 1616اقتصاد پرداخت و از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. او از 

به هم  غرب آمریکا ، دو کامپیوتر را در شرق و۶۶۱۱موفق شد در سال   (Tailon) بعد از او دانشمندی با نام تیلور

ین اتصال انقالبی در نحوه صدور اطالعات در دنیای ارتباطات رخ داد که نتیجه آن را امروز همگی شاهد متصل کند. با ا

 شدند اتکا داشت. ها که به وسیله کامپیوترهای مختلف ارسال میاز داده (packet) هاییهستیم. این شبکه به بسته

 ”UCLA“ در دانشگاه ”IMP“ است. زیرا که اولیناعالم شده ۶۶۱۶تاریخ تولد اینترنت به طور رسمی اول سپتامبر 

 .استواقع در سانتاباربارا در این تاریخ بارگذاری شده

 www.SoftGozar.comکتاب الکترونیکی، غالم رضا امیریان انینترنت و شبکه جلد دو صفحه 18 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%

D9%86%D8%AA 
 

 

http://www.partoit.ir/computer-hard-ware-types.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://www.softgozar.com/
http://www.softgozar.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 Browserمرورگر چیست؟

ده )کالینت( اطالق می شود که قادر به برقراری ارتباط با سرور مرورگر به نرم افزاری بر روی کامپیوتر بازدید کنن

می باشد. یکی از وظایف اصلی این مرورگرها، نمایش محتویات صفحات وب سایت می باشد. طریقه کار به این ترتیب 

ی سرور ماست که مرورگر در ابتدا، آدرس اینترنتی را که کاربر آن را وارد کرده است گرفته، و سپس آن را به سمت 

فرستد و منتظر می ماند تا سرور پاسخی را ارائه دهد. جواب سرور می تواند بسیار گسترده باشد: از صفحه موجود نیست 

 .گرفته تا صفحه به آدرس دیگری منتقل شده است و یا آدرس صفحه موجود است و یا سرور مشکل دارد

  http://www.noyasystem.com/support/webdesign/browsers.aspx 

POP (Point of Presence) 

 گردند. مکانی است که کاربران محلی با استفاده از آن به شبکه شرکت مخابراتی متصل می 

 www.SoftGozar.com   کتاب الکترونیکی، غالم رضا امیریان انینترنت و شبکه جلد دو صفحه 16   

ISP (Internet Service Provider) 

 و سایر سرویس های وب را فراهم می نماید. اینترنتشرکتی است که امکان دستیابی به 

 www.SoftGozar.com   کتاب الکترونیکی، غالم رضا امیریان انینترنت و شبکه جلد دو صفحه 11   

URL چیست؟ 

بر اینترنت است. که مخفف های اطالعاتی مبتنی" از اصطالحات مربوط به شبكهU.R.Lحروف اختصاری "

باشد.هر فایل بر روی اینترنت اب متحدالشكل منابع میی" به معنای مكان Uniform Resource Locatorعبارت "

رد هـــــــــــــــــــر صفحه وب در ــــــــــــــفبه آدرس منحصر به و یا  شودنامیده می URL، كه دارای یك آدرس است

به عنوان مثال  (Http- Domain&Host Names- indexو از سه قسمت تشکیل شده است) گویند.می URLاینترنت، 

 http:// www.irantvto.com/index.htmتوجه كنید:  URLبه  این 
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=45683 

HTTP چیست؟ 

 Http(Hyper Text Transfer Protocol) پروتكل انتقال صفحات وب که به آن  زبان تبادل اطالعات در وب است

كند. این پروتكل، روشی است كه كامپیوتر از آن برای دسترسی به یك فایل تكل ارسال را مشخص میپرومیگویند و 

 كند. استفاده می
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=45683 

FTP ؟چیست 
Ftp (File Transfer Protocol)رودكه برای انتقال فایل در اینترنت به كار میی است پروتكل. 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=45683 

 کهاز در یک شبیزات مورد نیست تجهیل
 

 ور كارت شبكهیـ نصب درا

 یكیزیاتصاالت ف یرابط و برقرار یـ ساخت كابل ها

  در كارت شبكه TCP / IPمات الزم یـ انجام تنظ

 Workgroupوتر و نام یم نام کامپیـ تنظ

  Pingـ تست ارتباطات شبكه با دستور 

 گریك دی یوترها برایكامپ، و چاپ گرهای  یوهایدرا ،كردن فولدر  Shareـ 

http://www.noyasystem.com/support/webdesign/browsers.aspx
http://www.softgozar.com/
http://www.softgozar.com/
http://www.softgozar.com/
http://www.softgozar.com/
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=45683
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=45683
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=45683
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http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx 

 چه است؟ (Computer Network)ی کامپیوترشبکه 
 امپیوترکگر هر گاه دو یا چند یا به عبارت دیدهند. یل میرا تشک یکامپیوترده اند شبکه یکه با هم وصل گرد یهاکامپیوتر 

ک شبکه یده اند یک اطاق باهم وصل گردیکه در  یها کامپیوتر .ی تشکیل میشودکامپیوترم،  یک شبکه را باهم وصل کنی

ز یده اند نیک پوهنتون باهم وصل گردیک محوطه مانند یا یر، یک تعمیکه در  یها کامپیوتردهد. یل میرا تشک یکامپیوتر

ک کشور توسط وسائل مختلف  باهم وصل یا یر وک شهیکه در  یها کامپیوتردهد. یل میرا تشک یکامپیوترک شبکه ی

 است. یامپیوترکو شبکه بزرگ  یک شبکه جهانی اینترنتدهد. بآلخره یل میرا تشک یکامپیوترک شبکه یز یده اند نیگرد

توانند یده اند میکه باهم وصل گرد یها کامپیوتراست.   (Sharing)ی شریک ساختنکامپیوترهدف اساسی از ساختن شبکه 

 ک سازند:یل را باهم شریذ موارد

 

  معلومات 

 منابع سیستم 

 شریک ساختن و ارتباط دادن مردم 

 

 د:یتوانیز مختلف را مشاهده کرده مید در آن سه چینیبیب کامپیوترستم یاگر شما به س

 معلومات(Information) 

  ستم یا منابع سیپرزه جات و وسائل(Hardware)  

   مردم(People) 

 

 (Networks Types)انواع شبکه 
 

 ی را به سه نوع ذیل تقسیم کرده میتوانیم :کامپیوتربه صورت عمومی شبکه های 

 LAN(Local Area Network) شبکه محلی یا  -1

 MAN(Metropolitan Area Network)شبکه شهری یا   -2

 WAN(Wide Area Network)شبکه وسیع   -3

 

 LANشبکه محلی یا  - 1

مانند  (Campus)کند. مانند یک اطاق، یک تعمیر ویا یک محوطه یا احتوا مر یائیاین نوع شبکه ساحه محدود جغراف

ن روتر و یك اتصال كابل شبكه با روتر در ارتباط است. اما بیبه كمك  LANا ی یشبكه ادارمحوطه پوهنتون کابل.

  دو نوع ارتباط وجود دارد: ISPمركز 

 ه است.یت ثانیمگا ب 1/1كه سرعت آن معادل  T1ق خطوط یارتباط از طر•  

 باشد. یه میت در ثانیلو بیك 128كه سرعت آن معادل   ISDNخطوط•  

http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx 

http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx
http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx
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 MANشبکه شهری یا   -2

مانند بانک جهت وصل کردن دفتر ک ارگان ین نوع شبکه ها معموال یاین نوع شبکه ساحه یک شهررا احتوا میکند. از ا

 کند.یخود استفاده م یفرع یها

 WANشبکه وسیع یا   - 3

 WANیادمیشود.نهایت  WANشبکه که دو یا چند شهریا یک یا چند کشور یاقاره ویا قاره هارا باهم وصل میکند بنام 

 ا ست .  (Internet)اینترنتعبارت از 

 

 ه های خاص ذ یل نیز قابل ذکر میبا شند: نوت : عال وه بر سه نوع فوق ا لذ کر شبک

 

 SAN(Storage Area Network)شبکه نا حیه  ذ خیره یا  

شبکه خاص که سرور هارا به وسایل  ذخیره اطال عات ا ر تبا ط می دهد. این نوع شبکه به سروس دهنده گان امکان  

 واطال عات مورد نظر را آماده سازد.میدهد تا به شکل سریع به وسایل ذخیره اطال عات دسترسی پیدا نموده 

 

 VPN(Virtual Private Network)شبکه خصوصی مجازی یا  

مجموعه از چند شبکه که به روی شبکه عمومی مانند انتر نت با استفاده از تکنا لوژی رمز گزاری با هم ارتباط بر قرار 

 میکنند.

 

 (Intranet)ا اینتر ا نت ی یشبکه داخل

هدف اینوع شبکه توزیع اسنا د و پروگرام ها  .روسس اطال عات در یک شرکت دیزاین میگرددشبکه است که جهت پ

 ستم میباشد .یبه منابع س یودسترس

مانند صفهات وب، پست ا لکترو نیکی و غیره تنها برای استفاده کننده  اینترنتدر این نوع شبکه پروگرامهای مربوط به 

توانند بدون پاسورد به معلومات و  ینم یخارج از کمپن یشخاص و شرکت هامیباشد. ا یگان داخل شرکت قابل دسترس

 د.یدا نمایپ یستم دسترسیمنابع س

 

 (Extranet)ا شبکه ی یشبکه خارج

شبکه است که جهت تسهیل ارتباط میان یک شبکه داخلی واطراف خارج شبکه استفاده میشود. اینوع شبکه به مشتریان و 

 دهد تابه سهولت وسرعت به منابع یک شبکه داخلی دسترسی پیدا نماید. تامین کننده گان امکان می

Campus Area Network (CAN) 

 "کوچکتر است. همانند شبکه یک دانشگاه. MANگسترده تر اما از شبکه  LANشبکه ای که از یک شبکه "

  p?a_id=8http://gnet.ir/article.ph 

 

 

http://gnet.ir/article.php?a_id=8
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 (Personal Area Networkشبکه های شخصی )

 

، ساده ترین شبکه ای است که هر شخصی کاربر آن می باشد. این شبکه ممکن PANیک شبکه شخصی یا به طور ساده 

متر را در بر می گیرد.  ۶۱تا فاصله  PANباشد.  infra-redاست شامل دستگاه های فعال بولوتوث یا دستگاه های فعال 

PAN  ممکن است شامل کی بورد و موس بی سیم کامپیوتر، هدفونهای فعال بولوتوث، چاپگرهای بی سیم و تلویزیونهای

 راه دور به عنوان مثال باشد.

 

Pico net  دستگاه را در یک مدل  ۸مثالی از شبکه شخصی فعال بولوتوث می باشد که تاmaster-slave  در بر می

 گیرد.

   http://laitec.ir/articles/?p=9287 

 اینترنتارتباط با شبکه و  یاجزا
ت به خصوص خود را دارد و یاهم یباشد. هر کدام از سه جز ذیل دارایسه طرف شامل م اینترنتدر ارتباطات شبکه و 

 باشد:یل میسه طرف قرار ذ نیتواند. ایبدون آن ارتباطات شبکه و انتر نت برقرار شده نم

 (Equipment)زات  یوسائل و تجه -1

 ل جدا کرده میتوا نیم:ید. وسائل وتجهیزا ت رابه دونوع ذینماین میشبکه را تام یکیزات ارتباط فزیوسائل و تجه

   وسا ئل استفاده کننده گان(End-user Devices) 

   وسایل شبکه(Network Devices) 

نیز یاد میشود، عبارت از وسائل  (Host)زبان  یگان که بنام موسایل استفاده کننده 

اده کننده ن وسائل، استفیشود.  توسط ایاند که توسط استفاده کننده گان بکار برده م

نما ید، معلومات را ایجاد وحاصل  (Share)گان می تواند معلومات را شریک  

 د. اینوع وسائل بدون، ماشین چاپ وسکنر مثال اینوع وسائل انکامپیوترنماید. 

 شبکه  هم کار می کند ولی شبکه توانائی آنرا بیشتر میسازد.

 دهد:یوسائل استفاده کننده را نشان م  یل سمبولهایشکل ذ

 

ه سگنال، تغیر شکل یها،  تقو کامپیوترعبارت از وسائل اند که جهت وصل کردن  (Network Devices)وسائل شبکه 

Data  فرستادن ،Dataن نوع وسائل میباشند:یل مثال ایباشد.  وسائل ذیم یضرور یکامپیوترره موارد در شبکه ی،  و غ 

http://laitec.ir/articles/?p=9287
http://laitec.ir/wp-content/uploads/2014/04/1.jpg
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 (Repeater)ه کننده سگنال  یتقو

را تقویه می سازد. سگنال های که معلومات را از  (Analog)وقیا سی  (Digital)وسیله است که سنگال های رقمی 

در اثر مقاومت وسیله ا نتقال دهنده )مانند کیبل (ضعیف میگردد. در  مسافه یدهد بعد از طییکجا به جای دیگر انتقال م

 می Repeaterباشد.   ین سگنال ها نمیقادر به شناخت ا  (Receiver)رنده  یله گیف گردد وسیصورت که سگنال ها ضع

 ود.ش یرنده به شکل درست شناسائیله گیشده را دوباره تقویه نماید تا توسط وس های ضعیفتواند سنگال 

 

وصل  بل با همیک کیتوسط  کامپیوترن یدر شکل فوق چند

ر گیبل تا طرف دیک طرف کیده اند.  اگر مسافه از یگرد

ده و یف گردین باشد، سگنال ضعیشتر از اندازه معیآن ب

م از  یتوانیه آن میتقو یباشد. برایقابل شناخت نم

Repeater  م.یاستفاده نمائ 

 

 (Hub)هب   

م تنها یتوانیم میرا با هم وصل نمائ کامپیوترن ینکه چندیا یرا باهم وصل می کند.  برا کامپیوترچندین هب وسیله است که 

ا معموال سازد. هب هیها را آسان م کامپیوتراستفاده از هب کار وصل کردن  یم.  ولیبل، مانند شکل فوق، استفاده نمائیاز ک

ن به یم. همچنیوصل نمائ کامپیوترک یم یتوانیبه هر پورت هب م باشند.یم (Port)پورت   11ا  یو   12، 8، 1  یدارا

 م.  هب به دونوع است:یز وصل نمائیگر را نیم هب دیتوانیهب م یپورت ها

 Hub   فعال(Active) 

 Hub  غیر فعال(Passive) 

 

Hub  ورت دارد. هبنوع هب به برق ضری، سگنال ها را نیز تقویه می کند. اکامپیوترفعال عالوه به وصل کردن چند 

را  کامپیوترغیر فعال تنها چند Hubکند.  یاد میز ین  (Multi-port Repeater)ن پورت  یه کننده چندیفعال را بنام  تقو

 نوع هب به برق ضرورت ندارد.یباهم وصل نموده سگنال ها را تقویه کرده نمی تواند. ا

آدرس  Hubم را گرفته نمیتوا ند واین به دلیل آ نست که کدام تصمی  Dataراجع به فرستادن    Hub قابل تذکر است که

گر ید یشود، هب آنرا از تمام پورت هایک پورت هب داخل میاز   Dataکه یآنست که وقت ین به معنیرا نمی شناسد. ا

 شود.یک در شبکه میاد شدن ترافینکار سبب زیکند. ایخارج م

 

 

 

 (Bridge)پل  

 MAC(Media Access Control)وسیله است که آد رس   

تصمیم منا سب گرفته  Dataرا شناخته و بنا ء در فرستادن 

نیز تغیر  را Dataمت  فار Bridgeوآنرا تنظیم مینماید .  

 میدهد.
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 (Switch)چ  یسو

بوده ولی تعداد پورت های آن  (Bridge)چ مانند پل  یسو

 ن پورت یرا بنام پل چند  Switchمیباشد. Bridgeبیشتر از 

(Multi-port Bridge) د.  ینمایاد میز ینSwitch ها 

پورت میباشد. سو یچ مانند  32و 21، 11، 8معموال دارای 

ها استفاده میشود. سو یچ  کامپیوترهب جهت وصل کردن 

را میشنا سد. سو یچ فار  MACآدرس   (Bridge)مانند پل  

 را تغیر نمیدهد. Dataمت 

 

 (Router)روتر  

تصمیم  IP(Internet Protocol)ی های وسایل فوق ا لذکر را داشته وعال وه بر آن به اساس آدرس روتر تمام توا نا ی

بوده ومیتوا   WANن سبب روتر اساسا وسیله یباشد. از همیپاکت ها م یافتن راه برایروتر  یفه اساسیگرفته میتوا ند. وظ

 سازد.یشبکه ها را از هم جدا مه سه بوده و یله الیرا با هم وصل کند. روتر وس  LANند چندین  

 دهد:یوسائل شبکه را نشان م یل سمبولهایشکل ذ

 NIC:(Network Interface Card)ا  یکارت شبکه 

Adapterکارت شبکه که بنام  ز یاد میشود، جهتاتصال یشبکه ن 

(End-user Device)فزیکی وسیله استفاده کننده  به شبکه استفاده  

NICمیشود. هر مشخص  توسط یک کود   (Unique Code) از   

ن کود بنام آد رس ییک دیگر فرق میشود که ا MAC(Media 

Access Control) یاد میشود.    

ستم شانزده یبه س یرقم 12بیتی یا   18یک آد رس   MACآد رس 

(Hexadecimal)  یمیباشد که توسط آن طرز دسترس  Host  ها  به

ا به عباره یار نگردد. د تکریبا  NIC یشبکه کنترول میشود. آدرس ها

 نباشد.   MACن آدرس یع ید دارایبا کامپیوترگر دو ید

د، یرا مشاهده کن کامپیوتر  MACد تا آدرس  ینوت : اگر خواسته باش

 د:یل استفاده نمائیاز امر ذ

C:\ipconfig/all 
 (1381نشر  1 -1ص  –ار ید حسن عدلیار سیپوهن-کامپیوتر)چپتر شبکه های   

 (Network Protocols)شبکه   یل هاپروتوکو - 2

کند.  مجموعه از قوانین که به شکل رسمی در ج و ار تبا ط وسایل را در شبکه ین میرا تام یپروتوکولها ارتباط منطق

، وقت ، سرعت،  Dataیاد میشود.  پرو تو کول فار مت  (Protocol)وانتر نت کنترول و اداره میکند، بنام پرو تو کول  

ی،  کنترول غلطی وغیره موارد ار تبا طا ت را کنترول میکند.  این پرو تو کول ها توسط انجمن ها وارگان شماره گذار

 ها تهیه و منظور می گردد.  بعضی از این ار گان ها قرار ذیل ا ند:

 

IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineer) 

ANSI (American National Standards Institute) 

TIA (Telecommunication Industry Association) 

EIA (Electronics Industry Alliance) 
 (1381نشر  - 1ص   –ار ید حسن عدلیار سیپوهن-کامپیوتر)چپتر شبکه های  
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TCP/IP چیست؟ 

که مخفف  یوتری استای کامپـــــــــــــــــای استفاده شده در شبکه هــــــــــــــــــــیکی از مهمترین پروتکل ه

Transmission Control Protocol / Internet Protocolاینترنت بعنوان بزرگترین شبکه موجود ، از پروتکل است .

فــــــــــــــــوق بمنظور ارتباط دستگاه هـــــــای متفاوت استفاده می نماید و دارای چهار الیه میباشد که عبارت اند از 

Application ,Transport ,Internet  وNetwork Interface. 

ل یداره تبدخوردتر و قابل ا یشود به بخش هایگر فرستاده میله دیله به وسیک وسیاز  اینترنتغام که در ین پروتوکول پیا

 نیکجا شده بتواند. همچنیهمان شماره دوباره باهم  یک شماره مسلسل داده تا از روین بخش ها یکند. به هر کدام از ایم

 کند.ین میجداگانه را تضم ین بخش هایدن ایپروتوکول رس نیا

 م.یدهینده آنرا مورد بحث قرار میگر هم وجود دارند که در آین ده ها پروتوکول دیعالوه برا
TCP/IP ( شامل شش پروتکل اساسی،TCP, UDP, IP, ICMP, IGMP, ARPو مجموعه ای از برنامه های کاربردی است ) 

 
 (1381نشر  - 6-3ص   –ار ید حسن عدلیار سیپوهن-پیوترکام)چپتر شبکه های  

http://networldinfo.blogfa.com/post-8.aspx 

 TCP/IPپروتکل های اساسی  

(TCP) Transmission Control Protocol 

امکان توزیع و عرضه اطالعات ) سرویس ها( بین صرفاً دو کامپیوتر است که  TCP/IPیکی از پروتکل های استاندارد  

نامیده می شود . در ارتباطات با  Uncastصرفاً بین دو نقطه  ، با ضریب اعتماد باال را فراهم می نماید. چنین ارتباطی 

ط ، پس از برقراری ارتبا رویکرد اتصال گرا ، می بایست قبل از ارسال داده ، ارتباط بین دو کامپیوتر برقرار گردد .

امکان ارسال اطالعات برای صرفاً اتصال ایجاد شده ، فراهم می گردد . ارتباطات از این نوع ، بسیار مطمئن می باشند 

داده هائی  TCP، علت این امر به تضمین توزیع اطالعات برای مقصد مورد نظر برمی گردد . بر روی کامپیوتر مبداء ، 

،  TCP( سازماندهی می نماید. در کامپیوتر مقصد ، Packetگردند را در بسته های اطالعاتی )که می بایست ارسال 

 بسته های اطالعاتی را تشخیص و داده های اولیه را مجدداً ایجاد خواهد کرد.

UDP) User Datagram Protocol) 

نوع بدون اتصال است . پروتکل  پروتکلی در سطح الیه "حمل" بوده که برنامه مقصد در شبکه را مشخص نموده و از

فوق، امکان توزیع اطالعات با سرعت مناسب را ارائه ولی در رابطه با تضمین صحت ارسال اطالعات ، سطح مطلوبی 

مجزا و متمایز می باشند حتی اگر دارای شماره  TCPاز پورت های  UDPاز اطمینان را بوجود نمی آورد . پورت های 

 پورت یکسان باشند.

 

IP) Internet Protocol) 

ا بمنظور ارسال و دریافت به مقصد مورد نظر در شبکه است. پروتوکول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــمسئول آدرسی داده ه

IP(Internet Protocol)متحده  االتیا یبوده که توسط دفتر دفاع اینترنتشبکه و  ین پروتوکولهایاز مشهور تر یکی

 یغامهایرا به پ ین پروتوکول معلومات ضروریساخته شده است. ا  DOD(Department of Defiance)ا  یکا یامر

 یتن راه براافین پروتوکول یفه این وظیکند. همچنیرود، اضافه میگر مید کامپیوتربه  کامپیوترک یاز  اینترنتکه در 

 باشد.یغامها مین پیا یپاکت ها

 

 

 

http://networldinfo.blogfa.com/post-8.aspx
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 IPعملیات انجام شده توسط 

 

را بعنوان مکانی در نظر گرفت که عملیات مرتب سازی و توزیع بسته های اطالعاتی در آن محل ، صورت  IPمی توان 

و یا از طریق الیه " ایترفیس  UDPو یا  TCPمی پذیرد .بسته های اطالعاتی توسط یکی از پروتکل های الیه حمل 

ای اطالعاتی بمنظور ارسال به مقصد نهائی ، روتینگ بسته ه IPارسال می گردند . اولین وظیفه  IPشبکه " ، برای 

،  IPمقصد ) گیرنده ( می باشد. در صورتیکه  IPمبداء )فرستنده( و آدرس  IPاست . هر بسته اطالعاتی ، شامل آدرس 

آدرس مقصدی را مشخص نماید که در همان سگمنت موجود باشد ، بسته اطالعاتی مستقیماً برای کامپیوتر مورد نظر 

، می بایست از یک روتر استفاده و اطالعات  IPدد . در صورتیکه آدرس مقصد در همان سگمنت نباشد ، ارسال می گر

، ایجاد اطمینان از عدم وجود یک بسته اطالعاتی ) بالتکلیف ! ( در  IPرا برای آن ارسال نماید. یکی دیگر از وظایف 

زمان حرکت بسته اطالعاتی در طول شبکه ، در شبکه است . بدین منظور محدودیت زمانی خاصی در رابطه با مدت 

 نظر گرفته می شود..

به هر یک از بسته های اطالعاتی صورت می پذیرد.  time to live (TTL) عملیات فوق، توسط نسبت دادن یک مقدار 

TTL  که ز اینا نماید )قبل، حداکثر مدت زمانی را که بسته اطالعاتی قادر به حرکت در طول شبکه است را مشخص می

 بسته اطالعاتی کنار گذاشته شود(
http://networldinfo.blogfa.com/post-8.aspx 

 (1381نشر  - 1ص   –ار ید حسن عدلیار سیپوهن-کامپیوتر)چپتر شبکه های  

 

(ICMP) Internet Control Message Protocol 

ات الزم در خصوص اشکال زدائی و گزارش خطاء در رابطه با بسته های اطالعاتی غیرقابل توزیع را فراهم می امکان 

بمنظور ارتباطات استفاده می نمایند ، قادر به گزارش خطاء  IP، کامپیوترها و روترها که از  ICMPنماید. با استفاده از 

، قادر به توزیع یک بسته  IPده می باشند. مثالً در صورتیکه و مبادله اطالعاتی محدود در رابطه وضعیت بوجود آم

یک پیام مبتنی بر غیرقابل دسترس بودن را برای کامپیوتر مبداء ارسال  ICMPاطالعاتی به مقصد مورد نظر نباشد ، 

نمایندگی از  به ICMPبمنظور انتقال داده بین روترهای متعدد استفاده می گردد ، ولی  IPمی دارد . با اینکه پروتکل 

TCP/IP  مسئول ارائه گزارش خطاء و یا پیام های کنترلی است . تالش ،ICMP  در این جهت نیست که پروتکل ،IP 

دارای هیچگونه محتویاتی مبنی بر اعالم وصول  ICMPرا بعنوان یک پروتکل مطمئن مطرح نماید ، چون پیام های 

، صرفاً سعی در گزارش خطاء و ارائه فیدبک های  ICMPند . ( بسته اطالعاتی نمی باش Acknowledgmentپیام )

 نماید.الزم در رابطه با تحقق یک وضعیت خاص را می 

 

(IGMP) Internet Group Management Protocol 

 IPرا بر عهده دارد .  TCP/IP، در یک شبکه  IP Multicastingدیریت لیست اعضاء برای ـــــــپروتکلی است که م 

Multicasting فرآیندی است که بر اساس آن یک پیام برای گروهی انتخاب شده از گیرندگان که گروه ،multicast 

 نماید.لیست اعضاء را نگهداری می  IGMPنامیده می شوند ؛ ارسال می گردد 

 

 

 

http://networldinfo.blogfa.com/post-8.aspx
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 IP Multicastingمدیریت 

 

، گوش داده و بسته های  Multicast IPهدایت شده به یک آدرس  IP، به ترافیک  multicastتمامی اعضاء یک گروه 

اطالعاتی ارسال شده به آن آدرس را دریافت می نمایند. زمانیکه چندین کامپیوتر نیازمند دستیابی به اطالعاتی نظیر 

Streaming media  باشند، یک آدرسIP  رزوشده برایmulticasting  استفاده می گردد. روترها که بمنظور پردازش

multicast دی می گردند، اطالعات را انتخاب و آنها را برای تمامی مشترکین گروه پیکربنmulticast  ( ارسال

Forward  می نمایند . بمنظور رسیدن اطالعات )Multicast  به گیرندگان مربوطه ، هر یک از روترهای موجود در

 2111مبتنی بر سیستم عامل ویندوز  باشند . کامپیوترهای Multicastingمسیر ارتباطی می بایست ، قادر به حمایت از 

 ، می باشند  IP Multicast، قادر به ارسال و دریافت 
http://networldinfo.blogfa.com/post-8.aspx 

 

Address Resolution Protocol (ARP) 

( آداپتور شبکه بر روی کامپیوتر مقصد MAC)Media Access Controlپروتکل فوق ، مسئول مشخص نمودن آدرس

 است.

 Layers  TCPه هاییال
نتقال های نزدیک به پایین منطقاًبه اهای نزدیک به باال منطقاً به کاربرد کاربر )نه فرد کاربر( نزدیکتر هستند والیهالیه

یک پیشرفت دهنده یا مصرف کننده یک سرویس یک متد های دیده شده به عنوان ها نزدیک ترهستند. الیهفیزیکی داده

ها، اترنت، شبکه محلی، و کشف تصادفات و های الیه باالتر از جزییات عناصر مهم بیتتجرید برای جدا کردن پروتکل

نین چکنند. این تجرید همها پایین تر از دانستن جزییات هرکاربردو پروتکل آن اجتناب میبرخوردها است در حالیکه الیه

توانند انتخاب کنندو یا تهیه کنندرا فراهم های پایین تر نمیهایی را که الیهدهد که سرویسهای باالتر اجازه میبه الیه

توسعه یافتند. برای (OSIRM CL)های بدون ارتباطاصلی برای شامل شدن سرویس OSIکندو دوباره، مدل مرجعی می

است. و  deliveryهای پاسخگویابل اطمینان باشد و یکی از بهترین پروتکلبرای این طراحی نشده بود که ق IPمثال، 

 UDP .های انتقال برای فراهم آوردن قابلیت اطمینان و درجه باید انتخاب شوندبه این معنی است که به هر حال همه الیه

هم درستی داده و هم  TCP زند،آن را تخمین نمی deliveryکند امافراهم می (Checksumبوسیله یک) رادرستی داده 

ارتباطات  را دریافت کند PACKETتوسط انتقال از مبدا به مقصد تا دریافت کننده) کندرا فراهم می deliveryتخمین

 شبکه نظیر به نظیر الیه کاربردی الیه انتقال الیه شبکه الیه پیوند داده

کند و این از یک مدل رسمی استفاده نمی IETF، اماکندو اسناد مربوط به آن را دچار آسیب می OSIاین فرم مدل مرجع

ما به حکومت، رئیس جمهور و رای گیری اعتقاد نداریم، ”آمده که David D.clarkمحدودیت را ندارد و در توضیحات

است معموالً ساخته شده OSIعدم تصویب این مدل، که با توجه به مدل مرجعی”ما موافق نظام و قانون اجرایی هستیم.

.برای ارتباط دسترسی چندگانه با سیستمهای آدرس دهی خودشان )مثل اترنت( ۶را برای آن مدل ندارد  OSIهای الیهبسط

شود، پایین اما باالی سیستم ارتباط موجود بررسی می IPتوانند ها مییک پروتکل نگاشت آدرس نیاز است. این پروتکل

گسترش  OSI، ولی یک زیر شبکه است که به آسانی مطابق یک مدلکنددرحالیکه از لغات و اصطالحات فنی استفاده نمی

 TCPو UDPکند اما داده را مانندعمل می IPدرتمام IGMPو ICMP.۲است، یعنی سازمان داخلی الیه شبکه. داده شده

آن وجود در چهارچوب مدیریت  OSIدهد. ودوباره این قابلیت استفاده مانند بسطهای مدیریت الیه برای مدلانتقال نمی

های کاربردی عمل اما زیر پروتکل (TCPبه کاربردن)روی الیه انتقال SSL/TLSکتابخانه.۳ (OSIRM MF) .دارد

. ارتباط مثل یک جعبه ۴مفهومی وجود ندارد.  OSIها برای مطابقت با معماریکند. پس در بخش طراحان این پروتکلمی

هستند، روی هر چیز  IPاز وقتی که تمام نقاط) .خوب است IPشود و برای بحث سیاه است که در این جا عنوان می

ً به عنوان بحث سیستمهای مخابره IETF.(مجازی اجرا خواهد شد شوند. سیستمهایی که کمتر ای فهمیده نمیصریحا

 .شودمرتبط می OSIدانشگاهی هستند اما بطور عملی با مدل مرجع

http://networldinfo.blogfa.com/post-8.aspx
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  (Application)الیه پردازش یا الیه کاربردی 

 .و ... در این الیه قرار دارند FTP ,SMTP,SSH,HTTPهایی نظیرروتکلپ

 

  (Transport)الیه انتقال

این الیه با باز شدن و نگه داشتن ارتباطات  .TCPهای مربوطه وجود دارند مانندجایی است که کنترل جریان و پروتکل

 .اندها رسیدهPacketبخشد کهسروکار دارد و اطمینان می

 

  (Network)نترنت یاشبکهالیه ای

به دیگری را  IPها از یک آدرسهای مسیریابی برای جهت یابی بستهرا با بسیاری از برنامه IPهایاین الیه آدرس

 .کندمشخص می

 

  (Network Interface)الیه دسترسی شبکه

برای ابزار به اشتراک گذاشته را و  استفاده شده برای دسترسی میانجی (OSI) هایمانند الیه پیونددادهاین الیه هم پروتکل

های جداگانه برای یک رسانه را توصیف HOSTهای الزم برای ارتباطات ازهای فیزیکی و تکنولوژیهم پروتکل

 .کندمی

  s.htmlhttp://www.webkaran.com/essay/internet_protocol 

 OSIمدل مرجع 
است و یک مدل فرضی برای درک مفاهیم شبکه است . این مدل به  Open System Interconnectionمخفف واژه 

هیچ عنوان بصورت واقعی وجود نداشته و صرفا برای یادگیری و رفع اشکال و همچنین طراحی ساختارهای شبکه بکار 

تقسیم بندی می کنیم که هر الیه به الیه پایین تر خود سرویسی را ارائه می می رود . در این مدل شبکه را به هفت الیه 

وجود  TCP/IPدهد و این در حالی است که هر الیه وظیفه خاص خود را نیز بر عهده دارد . مدل مرجع دیگری نیز بنام 

و مدل تئوری برای یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد اما بعنوان مدل درسی  OSIدارد که بصورت کاربردی بیشتر از 

مورد استفاده قرار نمی گیرد . حال به سراغ بررسی الیه های این مدل مرجع می رویم : الیه ها را از الیه شماره هفت 

 به سمت پایین که الیه شماره یک است بر اساس روش انتقال اطالعات از سیستم مبدا به سیستم مقصد بررسی می کنیم :

 Layersهای هیال

Application layer یا الیه کاربردی 

این الیه رابط بین کاربر و سیستم عامل محسوب می شود و همانطور که از اسمش پیداست ، شما بوسیله این الیه با نرم 

برای ارسال  IEیا  Internet Explorerافزارهای کاربردی ارتباط برقرار می کنید برای مثال شما وقتی از نرم افزار 

برای ارسال درخواست خود  HTTPکردن صفحه وبی مانند گوگل استفاده می کنید در حقیقت ار پروتکل درخواست باز 

فعالیت می کنند . این الیه تنها الیه ای است  OSIتوسط این نرم افزار اسفاده کرده اید که همه اینها در الیه هفتم از مدل 

تباط برقرار کند . از نمونه پروتکلهایی که در این الیه که کاربر می تواند آن را بصورت ملموس حس کند و با آن ار

 و مشابه آنها اشاره کرد .  HTTP  ،FTP  ،TELNET  ،SNMP  ،POP3فعالیت می کنند می توان به 

Presentation layer یا الیه نمایش 

ثال در این الیه تعیین می همانطور که از اسم این الیه پیداست نحوه نمایش اطالعات را به ما نشان می دهد . بعنوان م

شود که اطالعات چگونه رمز نگاری شود یا چگونه فشرده سازی شود . در این الیه قالب بندی داده ها انجام می شود و 

همچنین کپسوله سازی اطالعات جهت ارسال در شبکه و هماهنگی با سیستم عامل جهت شیوه یا نوع ارسال اطالعات 

 تعین می شود . 

http://www.webkaran.com/essay/internet_protocols.html
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Session layer یا الیه نشست 

در هنگام برقراری یک ارتباط بین دو کامپیوتر اصطالحا یک جلسه یا نشست برقرار می شود .همانطور که در یک  

جلسه یک منشی جلسه وجود دارد که زمان شروع ، اطالعاتی که در جلسه قرار است مطرح شود ، مدت زمان جلسه و 

نیز این الیه وظیفه مدیریت این نشست بین کامپیوترها را بر عهده دارد . در زمان پایان آن را تعین می کند در کامپیوتر 

 terminateیا مدیریت جلسه ، maintainیا ایجاد کردن جلسه ، makeوطیفه بر عهده دارد که به ترتیب : 3حقیقت این الیه 

 یا پایان دادن به جلسه را بر عهده دارد . 

Transport layer یا الیه انتقال 

الیه یک اتصال منطقی ) و نه فیزیکی ( نقطه به نقطه بین دو پایانه ارتباط مثال بین دو دستگاه کامپیوتر ایجاد می این 

 دو روش برای این کار وجود دارد کند . در این الیه 

Data link layer 

) من بهتون قول میدم  Physical layerیا  Hardware address layerیا  MACaddress layerیا الیه ارتباط داده یا 

که این اسامی رو من ایجاد نکردم پس به من غر نزنین که چرا اینا اینهمه اسم دارن !! درضمن شبکه همینه ... به دنیای 

شبکه خوش آمدید : جایی که هزاران اسم اصلی و فرعی و مخفف دارین و گاهی با یک نفر یک ساعت بحث می کنید و 

 2نفر با  2وتای شما داشتید یک حرف واحد می زدید فقط زبانتان با هم فرق داشته مثل در نهایت متوجه می شوید هرد

(  WAPsیا  Wireless AccessPoints( و ایستگاههای اتصال بی سیم )  bridgesلهجه مختلف . ( سوئیچها و پلها ) 

اس ال شما و مودم عادی هم در این  نیز در این الیه فعالین می کنند و همچنین داشت یادم می رفت ؛ مودم محبوب ای دی

الیه جا می گیرند .چهار اصطالح مهمی که در این الیه هست می گیرند و بعدا بیشتر راجع به انها خواهیم اموخت عبارت 

 اند از : 

Ethernet  یا ایترنت 

 HDLCیا  High Data Link Controlکنترل ارتباط داده های سطح باال یا 

 PPPیا  Point-to-point protocolیا پروتکل نقطه به نقطه 

 Frame relayازپخش ساختار یا ب

 

در این الیه صورت می پذیرد و از طریق فرایندی بنام  error detection* در نظر داشته باشید اصطالح خطایابی یا 

Frame check sequence د " انجام نمیدهن.اگر سوئیچ یا پلی در این الیه کار کنند دیگر "سوئیچ کردن" یا "پل زدن

 " می کنند . routingبلکه "مسیر یابی یا 

Physical layer یا الیه فیزیکی 

تبدیل می شوند و رهسپار کابل میشوند ...  1و  1جایی که اطالعات بازجویند اصل خویش ! جایی که اطالعات به 

زی نیست که !! یه مشت صفر و یکه میدونید من هروقت در شبکه به مشکلی برمی خورم به خودم میگم " ای بابا ! چی

 دیگه !!! " 

http://lan.persianblog.ir/tag/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87 

  OSI و TCP/IP هایهای بین الیهتفاوت
یک جا  TCP/IP الیه کاربردی، الیه نمایش و الیه اجالس معموالً درون یک الیه در مدل - OSI سه الیه باالیی در مدل

اند، نیاز نیست نیز با همدیگرجمع شدهX.۴۱۱ مانند OSI های کاربردی پروتکلاند. درحالیکه بعضی از برنامهجمع شده

برای هماهنگ کردن آنها باالی الیه انتقال باشد. برای مثال پروتکل کاربردی سیستم نایل  TCP/IP ک پشته پروتکلکه ی

http://lan.persianblog.ir/tag/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
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کند و شود و روی یک پروتکل با الیه اجالس کار میاجرا می (XDR) روی پروتکل نمایش داده خارجی (NFS) شبکه

تواند با امنیت کند، پس میرا به طور مطمئن ذخیره میمخابرات RPC .زندرا صدا می (RPC) فراخوان رویه راه دور

هایی مانند که بخشی از متن براساس پروتکل Telnet اجرا شود. الیه اجالس تقریباً به پایانه مجازی UDP روی پروتکل

 TCP و UDP شود.و نیز با شمارش پورتهستند مرتبط می SMTP TCP/IP و HTTP های کاربردی مدلپروتکل

 HTTP است که در MIME شود. الیه نمایش شبکه استاندارداست مطرح می TCP/IP از الیه انتقال در مدل که بخشی

  .شودنیز استفاده می SMTP و

 

های آن ممکن است به الیه بندی محض ربطی ندارد، بعضی از پروتکل IETFاز آنجایی که سعی برای پیشرفت پروتکل 

نگاه کنیم بیشتر تکرار  ISO۸۴۶۸ ،OSIها هنگامیکه فقط به مدل اصلیسازگاریمتناسب باشند. این نا OSIبرای مدل

الیه شبکه  ISO ۸۱۴۸یا سازمان درونی( ISOمانند چارچوب مدیریتی)شوند، بدون نگاه کردن به ضمایم این مدلمی

(IONL) هنگامیکهIONL شوند، و اسناد چهارچوب مدیریتی مطرح میICMP وIGMPان ، بطور مرتب به عنو

قابلیتهای “یک ساختمان برای  IONLشوند. در روشی مشابه، های مدیریت الیه برای الیه شبکه تعریف میپروتکل

توانند پشت سر هم می IETFاست. پروتکلهایرا فراهم آورده RARPو ARPمانند” همگرایی وابسته به زیر شبکه

با  OSIشوند در حالیکه اسنادبیسیکتوضیح داده می GREهایی مانندکاربرد داشته باشند چون توسط تونل زدن پروتکل

وجود دارند. مخصوصاً  OSIهای معماریتونل زدن ارتباطی ندارند بعضی مفاهیم تونل زدن هنوز هم در توسعه

، به OSIاست. تالشهای پیشرفت دهنده مرتبط باالمللی استاندارد شدههای الیه انتقال بدون چهارچوب پروفایل بیندروازه

 ..انددر جهان واقعی رها شده TCP/IPهایاطر استفاده پروتکلخ
 

 

 

 

 



 

20 
www.shughnan.com                                                             
 اداره نشرات سایت سیمای شغنان

 ترتیب و تنظیم توسط: وحیدهللا "غالب"      

 TCP/IP-TCP/IP Layers & Protocolsنقشه الیه و پروتوکول های
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ran.com/essay/internet_protocols.htmlhttp://www.webka 

 

TCP/IP Layers & Protocols 

Application 

BGP (Border Gateway Protocol) 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  

DNS (Domain Name System)  

FTP (File Transfer Protocol) 

GTP (GPRS Tunneling Protocol)  

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)  

IMAP (Internet Message Access Protocol)  

IRC (Internet Relay Chat) 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol )  

MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

NNTP (Network News Transfer Protocol) 

NTP (Network Time Protocol) 

POP (Post Office Protocol) 

RIP (Routing Information Protocol) 

RPC (Remote Procedure Call) 

RTP (Real-time Transport Protocol)  

RTSP ( Real Time Streaming Protocol)  

SDP (Session Description Protocol) 

SIP (Session Initiation Protocol)  

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)  

SNMP (Simple Network Management Protocol)  

SOAP (Simple Object Access Protocol)  

SSH (Secure Shell)  

Telnet 
TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure Sockets Layer)  

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) 

Transport Layer 

TCP (Transmission Control Protocol ) 

UDP (User Datagram Protocol) 

DCCP (Datagram Congestion Control Protocol) 

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) 

RSVP 
ECN (Electronic Component News) 

Internet Layer 

IP (IPv4, IPv6) 

ICMP (Internet Control Message Protocol) 

ICMPv6 
IGMP (Internet Group Management Protocol) 

IPsec 

Link Layer 

ARP/InARP 
NDP (Neighbor Discovery Protocol)  

OSPF (Open Shortest Path First)  

Tunnels (L2TP) 
PPP (Point-to-Point Protocol) 

Media Access Control 

(Ethernet, DSL, ISDN, FDDI) Control 

http://www.webkaran.com/essay/internet_protocols.html
http://www.webkaran.com/w/index.php?title=Session_Initiation_Protocol&action=edit&redlink=1
http://www.webkaran.com/w/index.php?title=Session_Initiation_Protocol&action=edit&redlink=1
http://www.webkaran.com/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
http://www.webkaran.com/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
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 (Applications)پروگرامها   - 3

ن ین ایدهد. همچنیر نموده و آنرا نشان میرا تفس  Dataن پروگرامها یدهد. ایل میر ارتباط را پروگرامها تشکیقسمت اخ

 رابه عهده دارند.   Dataفه فرستادن و اخذ یوظ اینترنتپروگرامها به کمک پروتوکولها درشبکه و 

Web Browser باشد.  یفه آن نشان دادن صفحات وب میاست که وظن پروگرامها یاز ا یکیInternet Explorer 

 دهد.  یاند که صفحات وب را نشان م یپروگرامها مثال Netscapeو

Web Browser یمکک یکه بنام پروگرامها یگرید یتواند تمام انواع صفحات وب را نشان دهد. پروگرامهاینم یتنها به 

(Plug-in) یشود همرایاد می  Web Browser  کند.یکمک م 

 (Network Topologies)ساختا ر شبکه 
ل  یگر در ساختار شبکه دو بخش ذیا به عباره دیشبکه است.  یو ساختمان منطق یکیهدف از ساختار شبکه ساختمان فز

 شامل است:

   سا ختار فزیکی(Physical Topology) 

   سا ختارمنطقی(Logical Topology) 

 کهسا ختار های  فزیکی شب

 د.  ینماین میعهارا تکامپیوترشدن ن ساختار طرز وصل یساختار فزیکی شکل فزیکی و حقیقی شبکه را تعریف میکند.  ا

 Busسا ختا ر بس 

وصل  یها تو سط کیبل های فرعی  به این کیبل عموم کامپیوترا ین سا ختا ر یک کیبل عمومی را استفاده نموده و تمام  

 ر بس را نشان میدهد:می گردد. شکل ذیل سا ختا 

 

 ها از هب کامپیوتروصل کردن  ین ساختار برایدر ا

استفاده  بلیگردد بلکه صرف از کیچ استفاده نمیا سوی

ان داده ید پایبا یبل عمومیشود. هر دو طرف کیم

نست که در صورت قطع ین ساختار ایشود. نقص ا

ک قسمت آن، سبب قطع شدن ارتباط یبل از یشدن ک

 شود.  یکه مدر شب یعموم

 

 (Ring)سا ختا ر حلقه 

یگر د کامپیوتربه دو  کامپیوتردر این سا ختا ر هر   

و صل گردیده که در نتیجه یک سا ختا ر حلقوی 

 گردد.یجاد میا

 را نشان مید هد: Ringشکل ذیل سا ختا ر 
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 (Star)سا ختا ر ستاره  

  Switchو یا   Hubیگردد. این نقطه مر کزی می توا ند  در این سا ختا ر تمام کیبل ها به یک نقطه مرکزی وصل م  

دد تا به کوشش گر یتواند در هر قسمت شبکه باشد. ولیست تا در وسط شبکه باشد بلکه میضرور ن یباشد. نقطه مرکز

 ک باشد. یها نزد کامپیوترتمام 

 را نشان مید هد: Starشکل ذیل سا ختا ر 

 

ل یفوائد ذ ین ساختار دارایج است. ااد مروینوع ساختار شبکه زیامروز ا

 باشد:یم

 ن آن آسان استیزاید 

 توسعه شبکه آسان است 

 شود.یباعث قطع شدن کار تمام شبکه نم کامپیوترک یبل یقطع شدن ک 

 تواند.یک شبکه کنترول شده میچ استفاده شود، ترافین ساختار به عوض هب از سویاگر در ا 

 

 ماند. یچ کار ندهد، تمام شبکه از کار میا سویر خود هب ونست که اگینوع ساختار اینقص عمده ا

 

 (Extended Star)افته   یسا ختا ر ستاره توسعه 

دیگر   Starبه شبکه   Starدر این سا ختار یک شبکه   

وصل میگردد.      Switchو یا   Hubتوسط وصل کردن 

 را نشان مید هد: Starشکل ذیل سا ختا ر 

 

 

 

 (Hierarchical)   یسا ختار سلسله ا

بوده وتنها به   Extended Starاین ساختا ر مشابه به ساختار  

ها سیستمی که شبکه   Switch ها یا  Hubعوض وصل کردن 

را کنترول می کند )مانند سرورها( ، با هم وصل میگردد.  شکل 

 را نشان مید هد: Hierarchicalذیل سا ختا ر 
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 Meshسا ختار  

 ن ساختاراز هریگردد. در ایم وصل میداخل شبکه به شکل مستق یها کامپیوتربه تمام  کامپیوترر ن ساختار هیدر ا

اطات که ارتبین ساختار در صورتیگر که در شبکه اند راه مستقل موجود است. از اید یها کامپیوتربه تمام  کامپیوتر

ردد، د قطع گیت مهم باشد و نبایها در شبکه نها کامپیوتر

را نشان مید  Starود.  شکل ذیل سا ختا ر شیاستفاده م

 هد:

 

 

 (Logical Topology)ساختارمنطقی شبکه 

بل را تعیین وکنترول میکند.  ساختار یمانند ک  Dataها را از وسایل انتقال  کامپیوترساختار منطقی شبکه طرز استفاده 

 ل اند:یشود قرار ذیم استفاده  LANا  ی  (Local Area Network)  یکه در شبکه محل یمنطق یها

 Broadcastساختار  

 Token Passingساختار  

 Hostخود را باالی وسیله شبکه روان میکند.    Dataهای دیگر   Hostبه تمام    Hostهر   Broadcastدر ساختار  

 کار میکند.به همین اساس   Ethernetخود را روان کند.  تکنا لوژی   Dataبت میتوا ند بدون در نظر گرفتن نو ها

یاد میشود،  به شکل دورانی در شبکه از یک   Tokenیک سگنال الکترو نیکی که بنام   Token Passingدر ساختار 

Host   بهHost   دیگر میرود.  اگرHost  معلومات برای فرستادن داشته باشد همانToken    را گرفته وData  خود

دیگر پاس میدهد.    Hostرا به    Tokenبرای فرستا دن نداشته باشد،   Dataمعلو ما ت یا  Hostرا روان میکند.  واگر 

 از همین ساختار منطقی استفاده میکند. FDDI(Fiber Distributed Data Interface)و   Token Ringتکنا لوژی  

 (1381نشر  - 6-3ص   –ار ید حسن عدلیار سیپوهن-کامپیوتر)چپتر شبکه های  

 IPمعرفی آی پی _
برای مشخص کردن دستگاه  های در  وجود فزیکی ندارد و آدرس منطقیبوده،( و TCP/IPپروتوکول)عبارت از  یآی پ

 هر بخش بهاز چهار عدد دسیمال تشکیل شده است که و ، موبائیل..وغیره( بین شبکه ها تعیین میشود کامپیوترارتباط)

از دو  IPو هر  میشود bit ۳۲ عــــــــــــــــــــــــداد اینمجموعه  گفته میشود وبا نقطه از هم جدا میشوندکهOctetآن

(و قسمت دوم متعلق به آدرس میزبان Network addressقسمت تشکیل شده است که قسمت اول متعلق به آدرس شبکه )

(Host است، آی پی ســـــــــــه نـــــــوع بوده و )دو نوع است) باز و هر کالس آندارای پنج کالس میباشدPrivate 

address  وPublic address) 

Public address  :ای عمومی استفاده میشود و باید از ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرای تعیین شبکه ه -آدرس خصوصی

 مجوزداشت. IANA   (Internet Assigned Numbers Authority)سازمان

Private address  :های محلی استفاده میشود و برای استفاده از آنها احتیاج به هیچ برای تعیین شبکه  -آدرس عمومی

را از طریق کیبل و یا بی سیم با هم ارتباط بدهیم و به دل خواه خود به آنها  کامپیوترمثال میخواهیم دو  مجوزی نیست

 آی پی بدهیم که هیچ مصرف و خرچی را در بر نمی گیرد که این آدرس را آدرس عمومی گویند.
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 -ل تقیسمات آی پی:جدو

Host Host Host Network 

Octet 

 از الی

Class  

A 

4 3 2 1 121 1 

شبکه های کم میزبان زیاد عدد اول نشان دهنده آدرس شبکه است و عداد دیگر از 

 میزبان اند.

Host Host Network Network   
161 128 

 B  

4 3 2 1 Octet 

 عدد اول و دوم نشان دهنده آدرس شبکه و دو دیگر از میزبان اند.

Host Network Network Network   
223 162 

 C 

4 3 2 1 Octet 

شبکه زیاد میزبان کم سه عدد آن نشان دهنده آدرس شبکه و عدد آخر آن نشان دهنده 

 میزبان میباشد.

 فرایندت است از استفاده میشود و آن عبار Multicastingبرای 

به بیش از یک مقصد و یا یک گروپ  , همزمانارسال یک پیام

 در شبکه .

236 221 

 D 

استفاده  Research and Developmentبرای  Eکالس 

 میشود.

211 211 

 E 

 

اول آن میتوان  octetز کالس آی پی عبارت از تعداد بیت های شبکه وبیت های میزبان بوده و هر کالس آی پی را ا

است بنا بر آن معلوم است که این عدد شامل  11اول  octetاکنون چون  11.11.11.1شناخت مثال این یک آی پی است 

 ( است.host addressاست و عدد دوم آدرس میزبان ) network addressمیشود. عدد اول آی پی نشان دهنده  Aکالس 

 IPانواع آدرس های 

1. Uncast :-  ه متصل شده به یک شبکه مبتنی بر آی پی نسبت داده میشود و در ارتباطات بکیک انترفیس شبه

 ( استفاده می گردند.One-To-Oneک" )یک به ی"

2. Broadcast :- شبکه ، طراحی شده است و  کسانیتوسط هر گره موجود بر روی سگمنت  بمنظور پردازش

 ( ، استفاده می گردند.one-to-everyoneک به همه" )یدر ارتباطات از نوع "

3. Multicast :-  ا متفاوت ین گره را قادر به گوش دادن به سگمنت های مشابه و یا چندیک و یآدرسی است که

 ند .ی( را فراهم می نما one-to-manyچند" )  ک بهی"  د. آدرس های فوق ،ارتباط از نوعیمی نما
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 شبکه هابین انواع ارتباطات 
 

 Dataوسائل انتقال  

Networking Media 

 

 م، به دونوع است:یتوانیاستفاده کرده م  LANکه در   Mediaیادمیشود. Mediaراانتقال می دهدبنام  Dataوسائل که 

 (Wired)م دار  یس

  Mediaهرنوع  . میگویند  wiredوسایلی که با کیبل با هم ارتباط برقرار نموده اند این نوع ارتباط را ارتباط سیمدار یا 

ازکیبل هااستفاده می گردد. اینوع میدیا ازسرعت زیاد برخورداربوده ولی  Wiredفوائد ونواقص میباشد. در میدیا دارای 

 میباشد.  (Flexibility)فاقد انعطاف پذیری 

 (Wireless)م  یس یب

درمیدیا بی  .میگویند  wirelessوسایلی که بدون کیبل با هم ارتباط برقرار نموده اند این نوع ارتباط را ارتباط بیسیم یا 

انعطاف پذیری موجودبوده ووسائل رانیزبه آسانی ازیکجا به جای دیگرحرکت داده می توانیم، ولی  (Wireless)سیم 

 دارای سه نقص عمده ذیل میباشد:

 سرعت آن کم است 

 تامین امنیت آن مشکل است 

 .ارتباط شبکه بی سیم زیادقطع می گردد 

 چهار نوع شبکه بیسیم داریم: 

 Bluetoothالف( بلوتوت 

 IRDAب( 

IRDA -  .برای اتصال دستگاههایی که دارای امواج مادون قرمز هستند مصرف میشود 

 ●IRDA=Infrared Data Association 

این تکنولوژی معموال در جایی بکار میرود که فرستنده و گیرنده، همدیگر را ببینند مثل تلویزیون و کنترل آن و چون 

 است، در توصیه ما طی این مقاله جایی ندارد. ۴MBPSن سرعت ارسال آ

 Home RF-SWAPج( 

 WECA-Wi-Fiد( 
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 انواع کیبل ها برای استفاده در شبکه محلی

 Coaxialکیبل 

 نظربه هرنوع کیبل دیگرسابقه بیشتر داشته ودارای چهارقسمت ذیل می باشد: Coaxialکیبل 

شکل  یشود، و دارایاد می  BNC (British Navel Connector)نام  ب  Coaxialبل  یک  (Connector)کتور  یکان

 باشد:یل میذ

قراردارد.باالی این قشر عایق  (Insulator)قشرعایق  Conductorازمسویاالمونیوم میباشد. باالی Conductorقسمت 

 Conductorاشد.  میب (Outer Jacket)قراردارد. بعدازآن پوش بیرونی  (Braided Copper Shielding)جالی فلزی

است میباشد جالی فلزی جهت کم ساختن تداخالت  Dataکه ازمس یاالمونیم میباشد جهت انتقال سگنال الکتریکی که حامل 

وجالی، عایق برق قرار  Conductسگنال های خارجی است این جالی به ذات خود یک هادی برق است ازاین سبب بین 

 میکند دارد پوش بیرونی تمام کیبل رامحا فظت

متر 181مترویا111نوع کیبل میتواند سگنال را تایکارکند. ا 100Mbpsویا    10Mbpsمیتواند به سرعت  Coaxialکیبل 

 بدون اینکه ضرورت به تقویه سگنال باشد، انتقال دهد.

ی یک تامسافه زیادکارمیدهد ودرتکنالوژ UTPبل یارزان بوده ونظربه ک  Fiber Opticنظربه کیبل  Coaxialکیبل 

 Half-duplexتنهابه شکل    Coaxialبل یوسیله شناخته شده وسابقه دارمیباشد. درتلفزیون کیبلی هم استفاده میشود. ک

 ا امروز کمتر استفاده شود.یدین مین سبب شده تا از ایکار میدهد. وا

 UTP(Unshielded Twisted Pair)بل یک

و    10Mbps  ،100Mbpsده میگردد.درسرعت های زیاداستفا LANنظربه هرنوع کیبل دیگردر  UTPکیبل 

1000Mbps  اوم میباشد.111مترمسافه کار میدهد. مقاومت آن  111استفاده شده میتواند. تا 

 دهد:یرا نشان م  UTPبل  یل کیشکل ذ

 آن کوچک میباشد.  Sizeقیمت آن کم ، انستالشن آن آسان و 

مقاومت آن درمقابل تداخالت بیرونی نظر به هرنوع کیبل دیگر  .کنداستفاده می RJ-45های   Connectorاز  UTPبل  یک

 به سه شکل ذیل استفاده میگردد: UTPکمترمیباشد. کیبل 

  کیبل Straight-through 

  کیبلCross-over 

   کیبلRoll-over 

 Straightکیبل  

 استفاده میگرددد. Hubیا   Switchهابه کامپیوترجهت وصل کردن   

 باشد:یل میب قرار ذین ترتیهردوطرف کیبل یکسان میباشد. اترتیب سیمها در

 آن وجود دارد: یمهایب دادن سیدواستندرد، در ترت

 .T568Bو ستندرد    T568Aاستندرد  

 Cross-overکیبل 

به  وترکامپی، دو سویچ ویا وصل کردن کامپیوتراینوع کیبل جهت وصل کردن دووسیله همنوع،  مانندوصل کردن دو  

 ستفاده میشود.روتر ا
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 Roll-overکیبل 

هم یاد میشودجهت عیار ساختن روتر یا سویچ استفاده میشود. برای اینکار پورت  Consoleاینوع کیبل که بنام کیبل   

Console  روتر یا سویچ توسط همین کیبل به پورتCOM وصل می گردد.دراین  ارتباط به وفق دهندهکامپیوترRJ-

45-To-DB-9 اشد.نیز ضرورت میب 

 Fiber Opticکیبل 

صورت می گیرد. نوریکنوع انرجی الکترومقنا طیسی است  (Light)توسط نور  Dataانتقال  Fiber Opticدرکیبل 

 را انتقال دهد.  Dataتواند یبر میبل فایکه در ک

 Fiber Opticساختمان کیبل 

د تداخالت امواج الکترومقناطیسی زیاد باش بر تاثیر ندارد. ازهمین سبب درجاهای کهیتداخالت بیرونی باالی کیبل فا

 استفاده می گردد.

 (1381نشر  -11-13ص   –ار ید حسن عدلیار سیپوهن-کامپیوتر)چپتر شبکه های  

 STPكیبل 

 

كابل های محافظ دار فناوری حفاظت از سیگنال و لغو تداخل را به شیوه ای دیگر پیاده كرده اند. هر جفت سیم داخل یك 

 111تقریبا  STPوشیده می شود. هر چهار جفت سیم نیز دور یك فویل دیگر پیچیده می شوند و كابل های فویل فلزی پ

هم در درون سیم و هم در بیرون سیم از تداخل كمتری برخورداند و از طریق سوكت های  STPاهمی هستند. كابل های 

STP  به یكدیگر وصل می شوند كه از پایه مختص سیم هایSTP ه است. طراحی شد 

در محافظت از اطالعات در برابر نویزها، امواج الكترومغناطیسی و همچنین تداخل امواج است  STPبیشتر ویژگی های 

انجام می دهد، اما هزینه ساخت آن باالست و نصب آن دشوار است. ضمن  UTPو این كار را بسیار بهتر از كابل های 

ه زمین متصل شود و اگر این كار به صورت نادرستی انجام شود، این آن كه محافظ فلزی آن بایستی در هر دو طرف ب

محافظ به صورت آنتن عمل می كند و سیگنال های ناخواسته را هم جذب می كند. به علت هزینه باال و دشواری نصب، 

STP  .ها به ندرت در شبكه های محلی نصب می شوندSTPها عموما در اروپا كاربرد دارند 

 به طور خالصه به صورت زیر خواهد بود:  STPهای  ویژگی های كابل

مگابیت، هزینه در مقابل هر نود موجود در شبكه تقریبا گران است و اندازه سیم ها نسبت به  111تا  11سرعتی حدود 

 ست. متر است و این اندازه كوتاهی ا 111بقیه رسانه ها بزرگ تر است و حداكثر طولی كه یك كابل می تواند داشته باشد، 

ر دو نوع كابل ها برای مناطق محلی استاین ـــ، نكات زیر به ذهن وارد می شوند:سرعت ه STPو  UTPدر مقایسه با 

به هم ارزان تر هستند   STPاز كابل های  UTPكابل ها ارزان ترین رسانه ها برای انتقال داده ها هستند. كابل های 

خت ها با این نوع كابل تطابق بیشتری دارند، بنابراین هزینه دوباره ، زیرسا UTPخاطر استفاده بیشتر از كابل های 

 نیز اضافه می شود. STPسازی نیز به هزینه های نصب 

  http://smsm.ir/post-366.aspx 

Port؟چیست 

 

وتر با استفاده از آنها اطالعات یه كرد كه كامپیتشب ورود و خروج اطالعات یبرا ییتوان به دروازه ها یپرت ها را م

 دهد. یرون انتقال میا به بیافت و یرا در

Port ینرم افزار یپرت ها یگریو د یسخت افزار یپرتها یكیشوند. یم میتقس یوتر به دو دسته كلیدر كامپ ها 

 

 

http://smsm.ir/post-366.aspx
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Port ست ؟یچ یسخت افزار 

 

 وتر مثل :یكامپ یه لوازم جانبشود ك یگفته م ییبه پرتها یسخت افزار یپرت ها

 

وتر یك كامپیهك كردن  یشوند. برا یوتر متصل میله آنها به كامپینتر ، اسكنر و .. به وسیتور ، پرید، ماوس ، مانیصفحه كل

 .م یكن یاستفاده م ینرم افزار یها Portاغلب از 

Port ست ؟یچ ینرم افزار یها 

 

 یوا ارسال داده ها از ریافت و یدر یاز آنها برا یوتریكامپ یكه در شبكه ها شودیگفته م ییبه پرتها ینرم افزار یپرتها

س یتا است و هر كدام مخصوص سرو 11131 ینرم افزار یشود. تعداد پرتها یگر استفاده میوتر دیوتر به كامپیك كامپی

 باشد. یدر شبكه م یخاص

 

 E-Mailافت یدر یبرا 111شماره  Portرود ،  یكار م  دن صفحات وب بهید یبرا 81شماره  Portبه عنوان مثال 

 .... غیرهو

  http://www.khazama.com/learn/mabani3.htm 

 استفاده اعداد باینری در سیستم
 

اعدادباینری را برای نمایش آدرسها استفاده میکنند.اعداد باینری فرم اصلی نمایش اطالعات روی یک ابزار کامپیوتر 

 در نظر گرفته میشود  OFFو صفر حالت  ONل صفر و یک هستند که یک حالت است.اعداد باینری فقط شام

 سیستم باینری فقط یک روش متفاوت نمایش اعداد است 

برای بدست آوردن عدد در مبنای باینری میبایست عدد را در مینای دو تقسیم کرد و دوباره خارج قسمت را بر دو تقسیم 

 کرد 

 ی تبدیل کنیم را میخواهیم به عدد باینر 1عدد 

  1<باقیمانده=--- 2=1/2

  1< باقیمانده=--- 1=2/2

  111از باال شروع میکنیم 

 برای محاسبه از اولین باقیمانده شروع میکنم تا به آخری برسیم البته آخرین خارج قسمت را هم حساب میکنیم 

 آسان و سریع ارائه میدهم  تقسیم کردن اعداد بزرگ میتواند خسته کننده باشد بهمین جهت یک راه حل خیلی

 این اعداد را مدنظر داشته باشید 

128 11 32 11 8 1 2 1  

را به باینری تبدیل کنید.دقت کنید مجموع کدام از اعداد باال ده میشود و جای آن اعداد یک  11شما بفرض میخواهید عدد 

 و جای بقیه صفر قرار میدهیم 

11=2+8                ------ >11111111  

118=128+32+8     --------- >11111111  

162=128+11         ---------- >11111111 

211=128+11+32+11+8+1+2+1  ----- >11111111 
  

 http://subnet.ir/ccna-cisco/ip-addressing.html 
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 ست ؟یچ Map Driveمنظور از 
 یو مجازیك درایستم خودمان یس یاست . اگر از پا Shareآن  یرو یم كه فولدریدار Bبه نام   وتریك كامپیم یفرض كن

 Map Driveم : ییگو یو مین درایم . به ایبساز Shareن یو .... معادل با ا :Xا یو    :wمثل : 

 Map Network Placesق یم فعال از طریمتصل شو Bوتر یاست به كامپ یستم خودمان اول كافیدر س

م چك یكن یرا انتخاب م Map Network Driveم فرمان یكن یك راست میكل My Computer یسپس رو

مورد نظر  Driveوتر یشدن كامپ  Logoffای Restartشود پس از  یبا عث م Reconnected at Logon باكس 

 بماند. یهمچنان باق

كند حتما با  Shareخود را  ینترهایفولدرها و پر یعنیداشته باشد   كننده را Shareخواهد نقش  یكه م یوتریتذكر: كامپ

File And Printer Sharing خواهد به  یوتر كه میكامپ یعنیگر یوتر دیك خورده باشد و كامپیآن تShare ك ی

 ك خورده باشد.یداشته باشد با پروتكل ت یگر دسترسیوتر دیكامپ

Client for Microsoft Networker  

 تذكر : 

وتر یم در كامپیساخته باش A100هم به نام احمد و رمز  Userك یم یكرده باش Shareرا  یوترمان فولدریاگر در كامپ

گر ید یها Shareبه  یكرده باشم موقع دسترس Loginساخته شده است و  A100ن نام احمد ورمز یقا همیدوم دق

User Name , Password د .یرا نخواهد پرس 

  

 :shareدر رابطه با ساختن  یدستورات خط فرمان

 دهد. یوتر ما را نشان میكامپ یرو یها shareست یم ، آنگاه لیبه كار ببر ییرا به تنها net shareاگر دستور       -1

 م:یكن shareرا  یم هر فولدریتوان یم net shareبا دستور       -2

Net sharehadi=d:  \folder1 /users: 5  

 م:یكن stopم را یكه قبالً ساخته ا ییها shareم یتوان یم      -3

Net sharehadi/delete 

ك ی یرو shareك فولدر یم . نسبت به یبساز map network driveك یم یوتر خودمان بخواهیكامپ یاگر از رو -1

 م:یكن یاستفاده م net useاز دستور  یعنیم ، یكن یر عمل میگر به صورت زیوتر دیكامپ

Net usew: \\cl2\daei  /persistent: yes 
 

   

67.aspx-ict.blogfa.com/post-http://hadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hadi-ict.blogfa.com/post-67.aspx
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 در شبکه هاارتباط نوع 

 ند:یتواند به دوشکل ارتباط برقرار نمایوسایل م

 Half-duplex 

 Full-duplex 

1 - Half-duplex 

که از جانب یوقت یعنید. ینما  (Transmit)و هم ارسال   (Receive)تواند همزمان هم معلومات را اخذ  یله نمیک وسی

کند در آن وقت یکه معلومات را روان میتواند. و وقتید در آن وقت معلومات را فرستاده نمیآ یش میمقابل معلومات برا

کرد. یروش کار م نیده بود به همیگرد استفاده coaxialبل یککه در آن از  یاول Ethernetتواند.  یمعلومات را گرفته نم

لومات له معین وقت دو وسید. اگر در عیبل استفاده نمایتواند از  کیله میک و سیک وقت صرف یدر   Half-duplexدر  

  Collisionله که اول از  یوس  Collisionشود. در صورت وقوع  یمعلومات م (Collision)روان کند سبب تصادم  

اد ی  Jan Signalن سگنال را بنام  یکند. ایگر وسائل در شبکه روان مید ک سگنال را جهت خبر ساختنیشود یخبر م

 کند.  یم یاز فرستادن معلومات خود دار یمدت ین سگنال تمام وسائل برایدن اید. بعد از شنینمایم

2 - Full-duplex 

-Fullدر روش    د.ینما  (Transmit)و هم ارسال   (Receive)تواند همزمان هم معلومات را اخذ  یله میک وسی

duplex    تصادم(Collision)  شود. یواقع  نم 

 دهد:یرا نشان م  Full-duplexل عبور  یشکل ذ

 

 گردد:یز میمربوط به دو چ   Full-duplexو     Half-duplexحالت 

 بل   یمربوط به ک(Media) 

 چ و  یمربوط به وسائل  شبکه مانند  سوNIC 

بل ین نوع کیکند. ایکار م  Full-duplexو هم به شکل    Half-duplexم به شکل  بر هیو فا  UTP  ،STP  یبل هایک

کار کرده   Half-duplexتنها به شکل    Coaxial  یبل هایک یدارد. ول  Dataرفت و آمد   یجداگانه برا یها راه ها

 تواند.یم

د. قابل یکار نما  Full-duplexا  یو   Half-duplexتواند به شکل  یهم م  NICچ و  ین وسائل شبکه مانند سویهمچن

-Fullا به شکل  یو   Half-duplexد به شکل  یا باید هر دو طرف ارتباط یارتباط با یاست که وسائل در اثنا یاد آوری

duplex   ق پروسه که بنام  یتواند به هر دو روش کار کند از طرید. وسائل که میکار نماAuto-negotiation  اد ی

-Fullا   یو   Half-duplexبه روش    NICار ساختن  یع یسازد. برایار میجانب مقابل خود خودرا ع یشود همرایم

duplex  د:یل عمل کنیطور ذ 

1. Control Panel  System  Hardware  Device manager. 

2. Open the network adapter & right click on the adapter  

3. Select properties. 

4. From the Advance button select speed & duplex mode for the NIC. 
   (1381نشر   –ار ید حسن عدلیار سیپوهن-کامپیوتر)چپتر شبکه های 
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MAC چیست ؟ 

 

 

بایست شناسایی و دارای یك آدرس منحصر هر كامپیوتر موجود در شبكه به منظور ایجاد ارتباط با سایر كامپیوترها، می

( برخورد داشته Media Access Control) اقتباس شده از كلمات MACو یا IPهایبا آدرسبه فرد باشد. قطعا تاكنون 

اید و شاید این سوال برای شما مطرح شده باشد كه اوال ضرورت وجود دو نوع آدرس چیست و ثانیا جایگاه استفاده از 

 آنان چیست ؟

MAC Address های، یك آدرس فیزیكی است در حالی كه آدرسIPهای باشند. آدرسهای منطقی میزله آدرس، به من

 های خاصی را درنمایند كه به منظور پیكربندی كامپیوتر و كارت شبكه، درایورها و یا پروتكلمنطقی شما را ملزم می

صدق نخواهد كرد و  MAC Address(. این وضعیت در رابطه باIPهایحافظه مستقر نمائید ) مثال استفاده از آدرس

 گیرند.های فوق درون تراشه كارت شبكه قرار میهای خاصی نخواهند بود، چراكه آدرسها نیازمند درایورساینگونه آدر

 MACAddressدلیل استفاده از 

هائی خاص شناسایی گردد. برای شناسایی یك كامپیوتر موجود بایست با استفاده از روشهر كامپیوتر موجود در شبكه، می

به تنهائی كفایت نخواهد كرد. حتما عالقه مندید كه علت این موضوع را بدانید. بدین  IPرسدر شبكه، صرف داشتن یك آد

 های آن داشته باشیم:( و الیه Open Systems Interconnect) OSIمنظور، الزم است نگاهی به مدل معروف

 

قرار دارد و این الیه مسوول (  OSI)الیه دوم مدل Data Linkدر الیه MAC Addressنمایید،همانگونه كه مشاهده می

بررسی این موضوع خواهد بود كه داده متعلق به كدامیك از كامپیوترهای موجود در شبكه است. زمانی كه یك بسته 

رسد )از طریق الیه اول(، وی آن را در اختیار الیه باالئی خود )الیه سوم( می Data link( به الیهPacketاطالعاتی )

 MACراین ما نیازمند استفاده از روش خاصی به منظور شناسایی یك كامپیوتر قبل از الیه سوم هستیم.قرار خواهد داد. بناب

Address در پاسخ به نیاز فوق در نظر گرفته شده و با استقرار در الیه دوم، وظیفه شناسایی كامپیوتر قبل از الیه سوم ،

های اطالعاتی نموده تا مشخص گردد اقدام به بررسی بسته های موجود بر روی یك شبكه،ماشینرا بر عهده دارد. تمامی

نماید؟ الیه فیزیكی )الیه اول( موجود در بخش بسته اطالعاتی ارسالی با آدرس آنان مطابقت می MAC Addressكه آیا

 Dataر الیهنماید كه در اختیاهائی را تولید میهای الكتریكی موجود بر روی شبكه بوده و فریمقادر به شناخت سیگنال

linkشود. در صورت مطابقت، گذاشته میMAC Address موجود در بخش بسته اطالعاتی ارسالی باMAC Address 

سته ای بیكی از كامپیوترهای موجود در شبكه، كامپیوتر مورد نظر آن را دریافت و با ارسال آن به الیه سوم، آدرس شبكه

ای كه كامپیوتر مورد نظر با آن پیكربندی گردد كه آدرس فوق با آدرس شبكه( بررسی تا این اطمینان حاصل IPاطالعاتی )

 نماید.شده است به درستی مطابقت می

 MACAddressساختار 

بیت(.  18باشند. )شش بایت و یا بر روی هر كارت شبكه همواره دارای طولی مشابه و یكسان می MAC Addressیك

كه بر روی آن كارت شبكه نصب شده است، آن را با فرمت مبنای  یك كامپیوتر MAC Addressدر صورت بررسی

تواند به كارت شبكه موجود بر روی یك كامپیوتر می MAC Address(، مشاهده خواهید دید. مثالHexشانزده )

 صورت زیر باشد:

 MACAddressمشاهده 

 : Physical addressو مشاهده بخش Ipconfig/allاستفاده از دستور

 

 

توانند نماید، آنان هر آدرس دلخواهی را نمیهای شبكه خود را تولید مییك تولید كننده نظیر اینتل، كارت زمانی كه

های شبكه بخواهند بدون وجود یك تولید كنندگان كارتدر نظر بگیرند. در صورتی كه تمامی MAC Addressبرای

های فوق به وجود خواهد آمد. )عدم تعارض بین آدرسهای فوق نمایند، قطعا امكان ضابطه خاص، اقدام به تعریف آدرس

های یكسان(. حتما این سوال برای تشخیص تولید كننده كارت و وجود دو كارت شبكه از دو تولید كننده متفاوت با آدرس
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های شبكه نسبت هایی و به چه صورت به كارتتوسط چه افراد و یا سازمان MAC Addressگردد كهشما مطرح می

را به دو بخش مساوی تقسیم كه از  MAC Address، هرIEEEشود؟ به منظور برخورد با مشكالت فوق، گروهمیداده 

اولین بخش آن به منظور شناسایی تولید كننده كارت و دومین بخش به تولید كنندگان اختصاص داده شده تا آنان یك شماره 

 سریال را در آن درج نمایند.

فوق حتما متوجه خواهید شد  RFCشود. در صورت مشاهدهبه آنان نسبت داده می RFC-1111كد تولید كنندگان بر اساس

 گردد.باشند.علت این امر به حجم گسترده محصوالت تولیدی آنان برمیكه برخی از تولید كنندگان دارای بیش از یك كد می

دگان به شما این اجازه را خواهند داد گردد، برخی از تولید كنندر حافظه كارت شبكه ثبت می MAC Addressبا این كه

كارت شبكه خود را تغییر دهید)شماره  MAC Addressكه با دریافت و استفاده از یك برنامه خاص، بتوانید بخش دوم

های استفاده شده در سایر محصوالت تولید شده توسط سریال كارت شبكه(. علت این موضوع به استفاده مجدد از سریال

 )تجاوز از محدود مورد نظر(. گرددآنان برمی

یكسانی باشند، بسیار  MAC Addressدر حال حاضر احتمال این كه شما دو كارت شبكه را خریداری نمایید كه دارای

 ضعیف و شاید هم غیرممكن باشد.

 /http://www.srco.irبرگرفته از سایت 

 رجیستری چیست؟
 

رجیستری یک بانک اطالعاتی بسیار قدرتمند است که جهت ذخیره سازی تنظیمات و تغییرات اعمال شده در نسخه های 

بکار می رود. رجیستری شامل اطالعات و  XP و NT  ،2000،  68،  61شامل  Microsoft Windows بیتی 32

و .... می باشد. هنگامی که یک کاربر  PC های تنظیمات برای تمام سخت افزارها ، نرم افزارها ، کاربران ، اولویت

، انتساب فایلها ، سیاستهای امنیتی و یا برنامه های نصب شده ایجاد می کند ، این  Control Panel تغییراتی در تنظیمات

 .تغییرات به رجیستری منعکس شده و در آنجا ذخیره می شود

 

ر مجزا و وابسته به هم ، در نسخه ویندوز شما ذخیره شده اند. در فایلهای فیزیکی که رجیستری را آرایش می دهند ، بطو

 System.dat و User.dat ، رجیستری در داخل دو فایل مخفی واقع در دایرکتوری ویندوز ، به نامهای 68و  61ویندوز 

نیز ذخیره شده  Classes.dat ، عالوه بر آن دو فایل ، در یک فایل دیگر نیز به نام Me گنجانیده شده است. در ویندوز

 ، فایلها بطور جداگانه در داخل دایرکتوری XP و NT  ،2000 است. در صورتی که در ویندوز

%SystemRoot%System32\Confing  قرار دارد. شما نمی توانید به طور مستقیم به این فایل ها دسترسی پیدا کنید

جهت ویرایش و ایجاد تغییرات در رجیستری استفاده  "Registry Editor" ، بلکه باید از یک ابزار شناخته شده به نام

 .کنید

 

 ساختار رجیستری

 

می باشد؛ هر چند که ساختمان آن پیچیده به نظر می آید ، اما  (hierarchal) رجیستری دارای یک ساختار مرتبه ای

 Windows شابهم "Registry Editor" همانند ساختار پوشه های روی هارد دیسک شما می باشد. شکل ظاهری

Explorer بوده و در آن ، ساختمان رجیستری به صورت یک ساختار درختی نمایش داده می شود. 

 

 ساختار مرتبه ای رجیستری

 

می  HKEY که با آیکن پوشه ویندوز نمایش داده شده است و کلمه اول آن ) در ساختار رجیستری ، هر شاخه اصلی

)کلید( ، خود می تواند شامل زیر کلیدهای دیگر  Key ها هستند. هرKey شامل هاHive .نامیده می شود Hive یک (باشد

اشاره کنند. مقادیر شامل اطالعات واقعی ذخیره شده در  (Value)نیز باشد. کلیدهای دیگر رجوع کننده و یا به یک مقدار

  :رجیستری می باشند. این شش شاخه عبارتند از

http://www.srco.ir/
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HKEY_CLASSES_ROOT 

 

،  OLE ، اطالعات Drag and Drop نگاشت تمامی انجمن های فایلی جهت پشتیبانی از طرحاین شاخه شامل 

میانبرهای ویندوز ، شکل ظاهری رابط های کاربری ویندوز و ... می باشد. در این قسمت یک زیر کلید برای هر کدام 

 .از انواع فایلی تعریف شده وجود دارد

 

HKEY_CLASSES_USER 

 

وارد شده است ، ارتباط  PC اختصاص داده شده به کاربری که در حال حاضر به HKEY_USER این شاخه به بخش

 .می باشد Start و تنظیمات منوی Desktop دارد و شامل اطالعاتی از قبیل اسامی ورود ، تنظیمات

 

HKEY_LOCAL_MACHINE 

 

و سایر اولویت های ارایه شده بر روی  این شاخه ، شامل اطالعات ویژه کامپیوتر درباره نوع سخت افزار ، نرم افزار

 .کرده اندقابل استفاده می باشد(Logon) می باشد. اطالعات برای تمام کاربرانی که وارد کامپیوتر شده اند PC یک

 

HKEY_USERS 

 

 داین شاخه شامل اولویت های منحصر به فرد برای هر کاربر کامپیوتر می باشد. هر کاربر با استفاده از یک زیر کلی

SID قرار گرفته در زیر شاخه اصلی ، نمایش داده می شود. 

 

HKEY_CURRENT_CONFIG 

 

اختصاص داده شده برای پیکربندی جاری سخت  HKEY_LOCAL_MACHINE این شاخه به بخشی از شاخه

 .افزار ، متصل است

 

HKEY_DYN_DATA 

 

نصب  Plug & Play بزار هایبرای استفاده در ا HKEY_LOCAL_MACHINE این شاخه به قسمتی از شاخه

 .شده روی ویندوز اشاره می کند. این بخش ، پویا بوده و با اضافه و یا حذف شدن ابزارها از سیستم ، تغییر پیدا می کند

 

 انواع داده های رجیستری

 

 :هر مقدار رجیستری به صورت یکی از پنج نوع داده اصلی ذخیره می شود. این پنج نوع عبارتند از

 

REG_SZ (String Value) 

 

 .این نوع ، یک رشته استاندارد است که برای نمایش مقادیر متنی قابل خواندن توسط انسان بکار می رود

 

"SZ" مخفف (String Zero) می باشد. 
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REG_BINARY (Binary Value) 

 

اجزای سخت افزار  این نوع ، مقادیر را به صورت داده های باینری خام ذخیره می کند. اکثر اطالعات مربوط به

 .بصورت داده های باینری هستند و می توانند در یک ویرایشگر بصورت هگزادسیمال نمایش داده شوند

 

· REG_DWORD : 

 

نمایش می دهد و معموال برای  12616112261تا  1این نوع ، داده ها را با یک عدد چهار بیتی یعنی در محدوده 

برای فعال و ... بعالوه ، بسیاری از پارامتر ها برای راه  1ای غیر فعال و بر 1مقادیر بولی بکار می رود. مثال 

بصورت باینری ، هگزادسیمال و دسیمال  Regedt32 اندازهای ابزارها و سرویس ها ، از این نوع اند و می توانند در

 .بصورت هگزادسیمال و دسیمال نشان داده شوند Regedit و در

 

"DWORD" مخفف جمله (Double Word) می باشد. 

 

REG_EXPAND_SZ (Expandable String Value) 

 

این نوع ، یک رشته داده ای قابل رشد است که یک رشته ، شامل یک متغییر می باشد که با فراخوانی توسط برنامه 

 با مکان واقعی پوشه ای که شامل سیستم "%SystemRoot%" های کاربردی ، جایگزین می شود. برای مثال مقدار

و یا یک نسخه  XP این نوع تنها در ویرایشگر رجیستری مربوط به ویندوز) .می باشد جایگزین می شود NT فایلی

 .قابل دسترس است Regedt32 پیشرفته ویرایشگر رجیستری نظیر

 

REG_MULTY_SZ (Multi String Value) 

 

ها یا مقادیر چند گانه ای بوده و هر کدام این نوع ، یک رشته چند گانه است که جهت نمایش مقادیری که شامل لیست 

و یا هنگام استفاده از یک  XP این مقدار در ویندوز ) .از هم جدا شدهاند ، به کار می رود NULL توسط یک کاراکتر

 .، قابل دستیابی است Regedt32 ویرایشگر رجیستری پیشرفته مثل

 

 

 : دارد رجیستری قابل دستیابی نیستند ، عبارتند ازانواع دیگر داده های رجیستری که در ویرایشگرهای استان

· REG_WORD_LITTLE_ENDIAN :  بیتی با قالب 32یک عدد Little-Endian 

· REG_WORD_BIG_ENDIAN :  بیتی با قالب 32یک عدد Big-Endian 

· REG_NONE : یک نوع مقدار تعریف نشده. 

· REG_QWORD: بیتی 11یک عدد. 

· REG_QWORD_LITTLE_LIST: بیتی با قالب 11یک عدد Little-Endian 

· REG_RESOURCE_LIST:یک لیست منابع از راه اندازهای سخت افزاری. 

· REG_LINK:یک ارتباط سمبلیک Unicode  که به طور داخلی استفاده می شود. برنامه های کاربردی از این نوع

 .استفاده نمی کنند

 

 : ویرایش اطالعات موجود در رجیستری

 

 Start در اکثر نسخه های ویندوز وجود دارد ولی شما نمی توانید آن را در منوی (Regedit.exe) یرایشگر رجیستریو

و یا نقطه ای دیگر از ویندوز ببینید. این ویرایشگر شما را قادر به مشاهده ، جستجو و ویرایش کردن داده های داخل 

 شگر رجیستری وجود دارد. ساده ترین راه کلیک روی دگمهرجیستری می کند. روش های متعددی جهت اجرای ویرای
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Start انتخاب گزینه ، Run تایپ کردن ، "Regedit" در قسمت Open و فشار دادن کلید OK  در آنجاست. با این کار

 .در صورتی که ویرایشگر رجیستری در ویندوز شما نصب شده باشد ، اجرا شده و پنجره ای باز می شود

 Regedit.exe نمای کلی

 

 XP و NT  ،2000 نیز وجود دارد که در ویندوز "Regedt32.exe" یک نسخه دیگر از ویرایشگر رجیستری به نام

قابل دسترسی می باشد. آن شامل برخی ترکیبات اضافی است که در نسخه استاندارد ویرایشگر رجیستری وجود ندارد. 

 امنیتی و همچنین ایجاد و تغییر مقادیر رشته ای توسعه یافته قابلیت این نسخه در نمایش ، تغییر و اصالح دستورات

REG_EXPAND_SZ و REG_MULTI_SZ می باشد. 

 

 برای تغییر دادن رجیستری Regedit.exe استفاده از

 

یک ساختار درختی از پوشه ها و در قسمت سمت راست ،  Regedit همانگونه که قبال ذکر شد در قسمت چپ پنجره

ط یک شاخه در ی، جهت بس Windows Explorer ر( پوشه انتخاب شده ، نمایش داده می شود. همانندمحتویات )مقادی

نمودار درختی ، روی عالمت "+" واقع در سمت چپ پوشه ها ، کلیک کرده و یا روی متن پوشه دابل کلیک نمایید. 

 مقادیر لیست شده در قسمت سمت راست برای مشاهده محتویات یک کلید ، فقط روی آیکن کلید مربوط ، کلیک کرده و به

و یا با کلیک راست در قسمت  Edit از منوی New پنجره توجه کنید. شما می توانید یک کلید یا مقدار را با انتخاب گزینه

  .سمت راست پنجره اضافه کنید

 

 ایجاد ، حذف و تغییر نام کلیدها و مقادیر

 

را انتخاب کرده و یا در قسمت راست  New ، گزینه Edit ید از منویبرای ایجاد یک کلید یا مقدار جدید ، می توان

را انتخاب کنید. در این صورت منویی باز می شود که از آنجا می توانید  New پنجره ، کلیک راست نموده و گزینه

 .کلید جدید و یا مقدار جدید را بر اساس نوع داده مورد نظر خود ایجاد کنید

 

 جدیدایجاد کلید یا مقدار 

 

را انتخاب کنید ،  Rename برای تغییر دادن نام کلید ها و یا مقادیر نیز می توانید روی آن کلیک راست نموده و گزینه

 .را فشار دهید F2 را انتخاب کنید و کلید Rename ، گزینه Edit از منوی

 

شار دهید و یا روی آن کلید راست روی صفحه کلید را ف Delete برای حذف کردن یک کلید یا مقدار ، می توانید کلید

 .را انتخاب کنید Delete کرده و گزینه

  http://www.fivex.blogfa.com/post-312.aspx 

Port ؟ستیچ  

 ین فوق دسترسیتوان به ماش یم IPن یق ایدارد، كه از طر IPك یهر كارت شبكه اش (  یوتر ) به ازایهر كامپ یبطور كل

است كه به كمك  یك مفهوم منطقی PORTشود.  یم می( تقس PORTپورت )  113131( به  IPن آدرس ) یدا نمود. ایپ

 گر، ارتباط برقرار نمود.ین دین ماشیتوان بطور همزمان با چند یآن م

PORT شوند.  یم میر پورت ها( تقسیر رزرو شده )سای( و غ1121تا  1ن یب یها به دو گروه رزرو شده )پورت ها

 رند. مانند :یگ یاستاندارد مورد استفاده قرار م یكاربردها یرارزرو شده ب یپورت ها

 

USAGE،PORTNUMBER،SMTP،21،HTTP،81 ،POP،111،News Server ،116 

ر برنامه ها نباشند( یر رزرو شده كه آزاد باشند ) مورد استفاده سایغ یها PORTاز  Server/ Client یدر برنامه ها

رار ك برنامه ارتباط برقیهر پورت با  یتواند به ازا یم یعنیاز، استفاده نمود. یورد نارتباطات م یتوان جهت برقرار یم

 كند. 

 /http://www.srco.irبرگرفته از سایت 

http://www.srco.ir/
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Socket ست؟یچ  
سان را یباشد. سوكت، برنامه نو ینظر( من مورد ی)ماش hostن دو ینان جهت انتقال داده ها بیك ارتباط قابل اطمیسوكت 

بكه، ند ارسال داده ها در شیات كد كردن بسته ها، فرآین مانند جزئین دو ماشیارتباط ب یند برقراریفرآ یها یده گیچیاز پ

 یتحت شبكه میقادر به توسعه برنامه ها  یسان به راحتیسازد و برنامه نو یخراب و ... دور م یارسال مجدد بسته ها

 شند.با

 باشد. یم IP( از آن  Port Numberك شماره پورت ) یو  Host Nameا ی IPاز  یبیقت تركیك سوكت در حقی

 دهد: یر را انجام میز یك سوكت چهار عمل اصلی یبطور كل

 ن راه دوریاتصال به ماش« 1»

 ارسال داده ها« 2»

 افت داده هایدر« 3»

 ا خاتمه اتصالیبستن « 1»

 ( ارتباط برقرار كند.hostن )یك ماشیك زمان فقط قادر است تا فقط با یك سوكت در یباشد كه  یهم من نكته میتوجه به ا

 را درك نمود. SOCKETو  PORTتفاوت  یتوان به راحت یف فوق، میبا توجه به تعار
 /http://www.srco.irبرگرفته از سایت 

ARP ت؟چیس  
 .آنها در آن نگهداری می شوند MAC ها و آدرس معادل IP ، جدولی است که آدرسARP جدول

اش  MAC بعدی خودش ارسال کند، می بایست آدرس Node هر کامپیوتر در شبکه برای این که درخواست خود را به

ی کالینت ها ایجاد می شود و به استفاده می کند. این جدول رو MAC Address را بداند. از این لیست برای پیدا کردن

پر و خالی می  Dynamic می گویند. این جدول به صورت ARP Cacheروز می شود. اصطالحا به این جدول، 

  .این جدول به دو صورت پر می شود.شود

 

 (ARP Request) .روی شبکه ارسال می کند Broadcast کالینت در لحظه نیاز، درخواست خود را به صورت- 1

مقصد است. همه  IP Address درخواست کننده و IP Address و MAC Address درخواست حاویاین 

کامپیوترها این درخواست را دریافت می کنند، کامپیوتری که این درخواست برای او ارسال شده است، در پاسخ، 

MAC Address و IP Address خودش را برای درخواست کننده ارسال می کند. (ARP Reply) 

 

ها ارسال کنند، بدون این که درخواستی از سمت کالینت ها  Client خودشان را برای MAC کامپیوترها آدرس- 2

 (GARP: Gratuitous ARP) .ارسال شده باشد

 .استفاده کنید arp -a می توانید از دستور Windows روی سیستم عامل ARP Cache برای مشاهده محتویات
 

http://forum.persiannetworks.com/f78/t25683.html 

ARP Cache چیست؟ 
ARP از جدولی خاص بمنظور ذخیره سازی آدرس های ، IP و MAC  مربوطه ، استفاده می نماید. محلی از حافظه

 mapping هر کامپیوتر شامل ARP Cache .ی شودنامیده م ARP Cacheکه جدول فوق در آنجا ذخیره می گردد ، 

 .الزم برای کامپیوترها و روترهائی است که صرفا" بر روی یک سگمنت مشابه قرار دارند

  8.aspx-http://networldinfo.blogfa.com/post 

 
 

http://www.srco.ir/
http://forum.persiannetworks.com/f78/t25683.html
http://networldinfo.blogfa.com/post-8.aspx
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DHCP Service  

DHCP مخفف عبارت Dynamic Host Configuration Protocol ک ی یس بر روین سرویاست که با نصب ا

Server ک یم در ان یتوانیمRange IP م تا به یف نموده و از ان بخواهیتعرClient که  ییهاIP ک یانها به صورت اتومات

در  DHCPاگر و  کنند(یم افتیدر IPک ینترنت به صورت اتوماتیکاربران ا یاختصاص دهد )تمام IPم شده است یتنظ

افت نکرد یدر یستد اگر جوابیا یه منتظر جواب میک ثانی DHCP Discoverپس از ارسال   Clientشبکه موجود نباشد

ک بار یقه یدق 1نگرفت هر  یکند اگر باز هم جوابیم Broadcastه دوباره یثان 11و  13و  6 یگر به فاصله زمانیبار د3

 دهد.یبه کار خود ادامه م

http://nettech.persianblog.ir/ 

RFC ست ؟یچ 
 

RFC سر نام عبارت Request for Comment باشد یح میتوض یدرخواست برا یو به معنRFC.ای از ها مجموعه

باشند. ز در حال تنظیم و توسعه میتا امرو 1616باشند، که از سال های تکنیکی پیرامون شبکه و اینترنت مییادداشت

ها بوده؛ که برخی از آنها نیز بصورت داستان و جنبه تفریحی دارند. مرکز رسمی و نظارت این یادداشتها شامل پروتکل

 .باشدمی IETF ها و یادداشتها سازمانبر این پروتکل

RFCشوندها به سه دسته تقسیم می: 

1- Standards 

2- Draft Standards 

3-    Proposed Standards 

شود، یعنی شرکتی و یا اشخاصی برای ارائه شروع می Proposed Standard ها ازRFC به طور کلی روال تکاملی

ارائه  Draft Standard ، بعنوان یکIETF های مختلف توسط سازمانیک استاندارد پیشنهاد داده، و بعد از بررسی

شود؛ انتخاب می Standard و سایر سازمانها بعنوان IETF زمایشات مختلف توسطها و آشود؛ و بعد از انجام بررسیمی

الب مراجع بصورت فایلهای متنی هستند که بیشتر در ق  باشد. پس اینو در دنیای شیرین شبکه و اینترنت قابل استفاده می

نیست،  IETF تنها به عهدهها RFC تهیه و تنظیم .موضوعات تخصصی مانند تشریحپروتکلهای مختلف منتشر می شوند

ها RFC ارسال کرده، تا بعد از بررسی به سایر IETF هایی تهیه و انها را برایRFC بلکه افرادی عادی نیز می توانند

 RFC ها می توان به سایته هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، سر بزنید، وRFC اضافه گردد. برای دسترسی به

 کردن شماره آن پیدا کرده و مطالعه فرمائید. یکی از بهترین سایت ها برای این منظور سایت مورد نظر خود را با وارد

IETF می باشد. بطور مثال به RFCهای زیر توجه کنید: 

RFC959 File Transfer Protocol 

RFC1267 A Border Gateway Protocol 3 

RFC1180 TCP/IP Tutorial 

RFC1166 Internet Numbers  
  http://www.ostadbook.com/answer/question/view/id_273/ 

 

 

 

 

 

http://nettech.persianblog.ir/
http://www.ostadbook.com/answer/question/view/id_273/
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 پراکسی سرور چیست؟

از  کند، یک پراکسی سرور ترکیبیدر یک تشکیالت که از اینترنت استفاده می

طه بین کاربر داخلی و اینترنت افزار است که بعنوان یک واسافزار و نرمسخت

تامین  caching هایکند به طوریکه امنیت، نظارت مدیریتی و سرویسعمل می

بنابراین برای  شود. یک سرور پراکسی دارای پروتکل مشخصی است،می

و غیره( باید تنظیم شود. پراکسی  HTTP، FTP، Gog herهرنوع پروتکلی )

ای در یک شبکه که )نقطه gateway سرور بعنوان بخشی از یک سرور

تواند برای انجام یک یا چند کند و میای دیگر است( رفتار میورودی به شبکه

 .م شودشود، تنظیکه در بخش بعد به آن اشاره می فانکشن

 تواند داشته باشدعملکردهایی که پراکسی سرور می

ه در اینجا هایی کرد کبهبود عملکرد یک شبکه استفاده توان از پراکسی برایبا تعریفی که از یک پراکسی ارائه شد، می

 کنیم:به چند مورد آن به اختصار اشاره می
   Firewall )دیواره آتش( 

دهد که با آنها اجازه ورود یا خروج به شبکه داخلی را برای سازمانی که فایروال دارد، پراکسی سرور تقاضاهای کاربران را به فایروال می

  دهد.می

   caching )ذخیره سازی( 

کند. هنگامی که یک ها را ذخیره میدهد، منابعی مانند صفحات وب و فایلرا انجام می caching سرور پراکسی که عمل

شود و تقاضاهای بعدی برای همین منبع مشخص با منبع مورد دسترسی قرار گرفت، در سرور دخیره می

دسترسی به آن منبع را برای کاربرانی که از طریق پراکسی به اینترنت  شود. این عمل،پاسخ داده می cache محتویات

کاهد و اجازه استفاده بهتر از پهنای باند به کاربران بخشد و از طرفی از ترافیک اینترنت میمتصل هستند، سرعت می

 شود.داده می

   filtering )فیلتر کردن( 

ج شونده از شبکه را بررسی کند و به آنچه که با معیارهای امنیتی یا تواند ترافیک وارد شونده و خارسرور پراکسی می

 سیاست سازمان مغایرت دارد، اجازه عبور ندهد.
   Authentication )تصدیق هویت( 

اند. محدود شدهIP بسیاری منابع الکترونیکی سازمانی توسط ورود با کلمه رمز یا قرار داشتن در دامنه مشخصی از

کامپیوتر آن  IP کنند که در این صورت این کاربر یادهنده اینترنت ثالث استفاده میموالً از یک سرویسکاربران دور مع

اند، شود. برای کاربرانی که بصورت فیزیکی به شبکه داخلی سازمان متصل نشدهبرای سازمان معتبر تشخیص داده نمی

سازمان  IP داده شود یا به آنها بطور موقت یک کند که به کاربران دور اجازه ورود موقتپراکسی طوری عمل می

 تخصیص داده شود که بتوانند به منابع محدود شده دسترسی پیدا کنند.
   Anonymization )تغییر هویت( 

 هایتواند هویت سیستمبرای محافظت شبکه داخلی یک سازمان از کاربران موجود در اینترنت، سرور پراکسی می 

موجود  cache یر دهد. اگر منبع )مثالً صفحه وب یا فایل( تقاضا شده توسط کاربر داخلی سازمان، درمتقاضی داخلی را تغی

خودش برای تقاضای آن  IP هایکند و از یکی از آدرسنباشد، سرور پراکسی برای آن کاربر، بعنوان کالینت عمل می

، آدرسی نیست که واقعاً در شبکه داخلی سازمان «تموق» IP کند. این آدرسمنبع از سرور موجود در اینترنت استفاده می

شود. هنگامی که صفحه تقاضا شده، از طرف های نفوذگران جلوگیری میاستفاده گردد و در نتیجه از بعضی از حمله

 کند و برای کاربررسد، پراکسی سرور آن را به تقاضای اولیه مرتبط میسرور روی اینترنت به پراکسی سرور می

شود که تقاضا دهنده اولیه قابل ردیابی نباشد و همچنین معماری شبکه باعث می IP . این پروسه تغییر دادنفرستدمی

 سازمان از دید بیرونی مخفی بماند.
   Logging )ثبت کردن( 

 ن داخل سازمان فراهم شود.تواند تقاضاها را بهمراه اطالعات الزم در جایی ثبت کند تا بعداً امکان پیگیری اعمال کاربراپراکسی سرور می
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 پیکربندی مرورگر

کاربر باید از ابتدا مرورگر خود را پیکربندی کند که بدین ترتیب  تعامل کاربر:   

 نیاز است که اطالعات را از پشتیبانی فنی سازمان بدست آورد.

ی راکسافزار پدر این پیکربندی کاربر باید سروری را که نرم پیکربندی دستی:   

ر تواند بطوای را که میکند، مشخص کند. کاربر باید استثنائات هر دامنهرا اجرا می

ی هامستقیم به آن وصل شود، مشخص کند و به این ترتیب در اتصال به این دامنه

 گیرد.شده، پراکسی در مسیر قرار نمیمشخص

فایل  URL استفاده از پراکسی توسط مرورگر در آن قرار دارد. یک فایل تنظیم پیکربندی توسط سازمان که منطق پیکربندی خودکار:   

 باید در پیکربندی مرورگر وارد گردد. اینکه یک تقاضا از طریق پراکسی مسیریابی شود یا خیر، بستگی به شروط موجود در آن فایل دارد.

http://nettech.persianblog.ir/ 

 ست؟یچ (Cookie) یکوک
بر روی کامپیوتر شما  (Text) تقریبا تمام سایت هایی که بازدید می کنید اطالعاتی را در قالب یک فایل کوچک متنی

در  Temporary Internet Files ذخیره می کنند به این فایل کوکی می گویند محل ذخیره شدن این فایل در فولدر

است در اپرا و موزیال و نسخه های قدیمی تر اینترنت اکسپولرر Cashedاینترنت اکسپولرر و در نت اسکیپ در فولدر

 .در فولدر جدایی به نام کوکی است
 /http://www.centralclubs.com:منبع

http://behnamyousefi.blogfa.com/post/87 

  چیست ؟ DOS – داس

اشاره دارد که یک سیستم عامل استاندارد برای  MS-DOSاست و معموال به   Disk Operating Systemمخفف 

تم عامل بوسیله خط فرمان کنترل می شد ، یعنی برای بود. این سیس Windows 95کامپیوترها تا زمان عرضه شدن 

انجام دادن یک کار توسط کامپیوتر می بایست آن را تایپ می کردد . البته گرامر و نحوه نگارش خاصی نیز در هنگام 

جام ندادن دستورات باید رعایت می شد و به این شکل نبود که هرطور که شما دستور دهید کامپیوتر آن را متوجه شود و ا

 دهد و محدودیت های بسیاری وجود داشت . این سیستم عامل امروزه منسوخ شده است .

http://duka.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B3-dos-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/ 

 وتر در شبكهیپك كامیبه  IPص یتخص

 روش متداول وجود دارد كه عبارتند از : 3وتر در شبكه یك كامپیبه  IPص یتخص یبرا

  DHCPتوسط  IPص یـ تخص

 APIPA ( Automatic Private IP Addressing )به روش  IPص یـ تخص

 ( Manual)  یبصورت دست IPص یـ تخص

http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx 

Node 

-CDك یا ی نتر ویك پریوتر ، یك كامپیباشد. به عنوان مثال  یشود كه به شبكه وصل م یگفته م یا گره به بخشیك نود ی

ROM Tower تواند به عنوان نود در شبكه وجود داشته باشد. یم 

http://nettech.persianblog.ir/
http://behnamyousefi.blogfa.com/post/87
http://www.centralclubs.com/
http://behnamyousefi.blogfa.com/post/87
http://duka.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B3-dos-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/
http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx
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Segment 

 شوند. یگر شبكه جدا مید یاز قسمت ها Routerا یو  bridge , Switchاز شبكه كه توسط  یهر بخش 

Backbone 
قادر است  backboneشوند. به طور نمونه  یها به آن وصل م Segment یك شبكه بوده كه تمامیدر  یبستر اصل 

ك یك ی كهیه در صورتیت در ثانیمنفرد حمل كند. سگمنت در حدود چند مگاب یرا نسبت به سگمنت ها یشتریاطالعات ب

 كند. ییه جابجایت در ثانیگا بیا گیت ین مگابیحدود چند یتواند اطالعات را با سرعت یمبون 

Topology 
 ند.یگو یم یگر را توپولوژیكدیشبكه به  ینودها یم بندیو س یكیزینحوه اتصال ف 

Network Interface Card (NIC) 
 شوند. یبه شبكه وصل م ا كارت شبكهی NICق یگر از طرید یوترها و دستگاه هایك از كامپیهر  

Unicast 
 ند.یگو یم unicastگر را یك نود به آدرس نود دیانتقال اطالعات از  ین نوع آدرس دهیدر ا

Multicast 
 ین گروه بسته هایا یفرستد كه اعضا یم یگروه یرا برا یك بسته اطالعاتیك نود ، ی Multicast یدر آدرس ده 

 یاطالعات دست اول را به تمام Ciscoك روتر یطور مثال ممكن است  كنند. به یافت میشده را در یآدرس ده

 گر ارسال دارد.ید Cisco یروترها

Broadcast 
مل ن عیفرستند كه به ا یموجود در شبكه در نظر گرفته و م ینودها یارسال به تمام یرا برا یك نود بسته اطالعاتی 

broadcast ند.یگو یم 

Flooding 
فرستد.  یم Aسگمنت  یسگمنت ها به استثنا یشناسد ، بسته را به تمام یرا نم Bچ ، مك آدرس نود یئنكه سویبا توجه به ا 

 یم Floodingن عمل یسگمنت ها بفرستد در اصطالح به ا یك نود مشخص بسته را به تمامیافتن ی یچ برایهرگاه سوئ

 ند.یگو

 

http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx 

Caching 

Caching ن هدف یمهمتراست. وتر یستم های حافظه ، در کامپیس ریز ک نکنولوژی استفاده شده برایی

ه ستم است . با استفادیه سینه های اضافی برای تهیل هزیوتر بدون تحمیش سرعت و عملکرد کامپیافزا Cache کی

 شتری انجام خواهد شد.یبکاربران با سرعت   اتیعملCache از

http://www.srco.ir/whyhow/contents/WhatIsCache.htm 

http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx
http://www.srco.ir/whyhow/contents/WhatIsCache.htm
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NAT چیست؟ 

NAT ( یا ترجمه آدرس شبکهNetwork Address Translation یکی از پرکاربردترین پروتکلهای ترجمه و نگاشت )

IP شبکه مدل  3ه در الیه سطح است کOSI .فعالیت می کند 

( است،پکتهایی که از External( وشبکه خارجی )Internalمانند یک واسط میانی بین شبکه داخلی )  NATعملکرد 

 مدیریت می شوند وسپس به مقصد مورد تقاضایشان ارسال می شوند.  NATیک شبکه خصوصی می آیند توسط 

ساخته   Routerده می شود و آدرسهای داخلی در اینترنت نشان داده نمی شوند.یک جدول در یک آدرس در اینترنت مشاه

( در آن قرار دارد می گیرد و از آن به عنوان یک Global( وعمومی )Localمی شود که لیستی از آدرسهای محلی )

 ها استفاده می شود. IPمرجع برای ترجمه 

mag.com/Article.aspx?id=1001123-http://www.shabakeh 

Loop Back 
در کالسهای آی پی موجود نمی باشد به این دلیل است که این عدد برای چک کردن کارت شبکه مورد استفاده  ۶۲۸عدد 

حاصل کنیم میتوانیم از این آدرس استفاده کنیم در  قرار میگیرد و اگر بخواهیم از صحت سالم بودن کارت شبکه اطمینان

را نوشته بلی را انتخاب نموده در صفحه بعدی  CMDرا فشار میدهیم و  Rصفحه کلید خود دگمه عالمه وندوز را گرفته  

 Replay from 172.0.0.1را در صفحه کلید فشار میدهیم اګر متن  Enterو  Ping 172.0.0.1چنین تحریر میکنیم 

ظاهر نشد مفهوم این است که کارت شبکه  Replay from 172.0.0.1وم این است که کارت شبکه فعال میباشد و مفه

 غیر فعال میباشد.

Octet :- ئی و یا هشت دانه است و در آی پی عبارت از تعداد بیت های هر عدد میباشد و مجموعه تا ۸عبارت است از

 را میسازد. ۳۲شده  ۴یت بوده که ضرب اکت ۸بوده که هر عدد آن  ۳۲ بیت های آی پی

 عداد دسیمال
 تا الیتنائی اند که در شبکه به استفاده قرار میگیرند. 6-8-1-1-1-1-3-2-1عبارت از اعداد ثابت 

Octet چیست؟ 
ئی و یا هشت دانه است و در آی پی عبارت از تعداد بیت های هر عدد میباشد و مجموعه بیت های تا ۸عبارت است از 

 را میسازد. ۳۲شده  ۴اکتیت بوده که ضرب  ۸بوده که هر عدد آن  ۳۲ یآی پ

Bit چیست؟ 
 )یک( نشان داده میشود. 1)صفر( و  1که به  و مقیاس حافظه است عبارت از کوچکترین واحد اندازه گیری

Byteچیست؟ 
(  11ر مبنای اعشاری )مبنای بایت د 1بیت همان  32بیت ، یک بایت می گویند. بنابر این نتیجه می گیریم  8به مجموع 

 ( می نویسیم. 2)مبنای  Binaryدر نظر می گیرد آن را به صورت  2است و برای این که کامپیوتر اعداد را در مبنای 

http://www.sarzamindownload.com/contents/240/ 

http://www.shabakeh-mag.com/Article.aspx?id=1001123
http://www.sarzamindownload.com/contents/240/
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Subnet Mask ؟چیست 
مختلف متفاوت  یكند و در كالسها یرا مشخص م Net IDو  Host ID ی( هاBitت )یاست كه در واقع تعداد ب یعدد

 م.یده یقرار م یمختلف مورد برس یاستاندارد را در كالس ها یها Subnet Maskاست . اكنون 

 

Subnet Mask مختلف:  یدر كالسها 

Subnet Mask  در كالس-A-  همان طور در درس گذشته گفته شد  یعنیاست.  211.1.1.1به صورتNet ID ،

 شوند. یم Host IDت ا مربوط به یه بیت است و بقیهشت ب یدارا

 

 Subnet Mask  در كالسB  است 211.211.1.1به صورت 

 باشد. یم 211.211.211.1به صورت  Cو در كالس  

 

، با عدد  Subnet Maskها هستند. به عنوان مثال س دهندیها مربوط به سرو Subnet Maskن ید كه ایدقت داشته باش

ش یها یس دادن به مشتریسرو یبرا Cكالس  IP( است كه از Server) یس دهنده ایمربوط به سرو 211.211.211.1

(Clientاستفاده م )ك یكند نه به ما كه یHost م.یآن هست یبر رو 

Subnet Mask- ك ی-Client یكه رو IP  كالسC  یبرا یتیچ بیه یعنیاست ،  211.211.211.211است Host ندارد 

ل یخود تحل یبرا یه كالسها به راحتیرا در بق Subnet Maskد یتوان یم ید به راحتین مطلب را متوجه شده باشیاگر ا

 د.یكن
  http://abcnetwork.blogfa.com/post/28 

Default gateway 
 

وترى که دو شبکه ارتباطى متفاوت و مجزا را به هم وصل مى یان دو شبکه نامتشابه کامپیمعنای لغوی : اتصال م

 . کند،گذرگاه ،مدخل ،دروازه

به سیستمی گفته می شود کهتوانایی آن را دارد تا دو شبکه متفاوت را که از پایه از دو پروتکل  Gateway در شبکه 

امل درنرم افزار ، سخت افزار و یا شبکه میتواند بطور ک Gateway متفاوتتشکیل شده است به یکدیگر متصل کند. در

میتواند  Gatewayترکیبی از هر دو شبکه ایفای نقش نماید. بسته بهنوع پروتکلی که در شبکه شما پشتیبانی می شود ، 

 .کار خود را انجام دهد OSI در هر سطحاز مدل

 ملیات انتقال در چندین الیه در مدلها جزء پیچیده ترینوسایل می باشند به این دلیل که ع Gateway در یک شبکه معموال

OSI انجام می دهند. بعنوان مثال میتوان اینگونه تعریف نمود که Gateway وسیله ایاست که یک شبکه LAN  را به

از یک  LAN این دو قسمت کامال از هم متفاوت می باشند. قسمت .پردازنده اصلی یا همان مرکز اصلی متصل می نماید

قسمت مرکزی نیز از  .استفاده می کند ASCII و کاراکترهای نوع Baseband مرکز ، ارتباط نوعسیستم پردازشغیر مت

استفاده می کند. حال کار  EBCDIC ونوع کاراکتری Broadband و  Baseband یک پردازنده مرکزی ، ارتباط نوع

 .Mainframe ای قسمترا انتقال و ترجمه کند بر LAN این استکه هر پروتکل از قسمت Gateway نرم افزار

 .های پست الکترونیک را نام برد Gateway یکی دیگر از مثالهای رایج میتوان

  http://world-itc.blogfa.com/post-27.aspx 

 

 

 

http://world-itc.blogfa.com/post-27.aspx


 

43 
www.shughnan.com                                                             
 اداره نشرات سایت سیمای شغنان

 ترتیب و تنظیم توسط: وحیدهللا "غالب"      

 

 چیست؟ DHCP سرور

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -  یکی از سرویسهای بسیار مهم و پرکاربرد سیستم عامل

و  Default Gateway  ،Subnet Mask ، آدرس IP این سرویس امکان تعریف خودکار آدرس.ویندوز سرور است

به طور اتوماتیک را فراهم می آورد.  (Client) و دیگر تنظیمات مورد نیاز کامپیوتر های سرویس گیرنده DNS آدرس

واضح است که در صورت افزایشتعداد کامپیوتر های سرویس گیرنده در شبکه مدیریت این شبکه ها بسیار سخت وزمان 

 .این کامپیوترها نیزبطبع سخت خواهد شد IP بر خواهد بود و تعریف و مدیریت تنظیمات آدرس

ر شبکه میدهد تا تمامی تنظیمات و آدرسهایمورد نیاز که باید به سرویس گیرنده ها این امکان را به مدی DHCP سرویس

به صورتمتمرکز انجام دهد و این سرور هم، این آدرسها را به کامپیوترهای فاقد آدرسارسال و  Server تعلق گیرد را در

 در اختیار آنها قرار دهد

  http://world-itc.blogfa.com/post-45.aspx 

WINS Server 
 

وترهای ی، کامپ 2111ندوز یبا تفاوت هائی اندک است . قبل از و DNS، دارای عملکردی نسبتا" مشابه  WINSس یسرو

ک نام منحصر یای وتر دارین حالتی ، هر کامپیاستفاده می کردند. در چن NetBIOSموجود در شبکه از پروتکلی با نام 

، به  NetBIOSبمنظور ترجمه اسامی  name resolutionس ی، مسئول ارائه سرو WINSس دهنده یبفرد بوده و سرو

خاص( مثال"  domainک یک نام منحصر بفرد است )صرفا" در یازمند یز نی، ن DNSمعادل است.  IPآدرس های 

DNS ف نام ی، امکان تعرClient1  موجود در حوزه  وتریک کامپیرا برایTest.com  وMicrosoft.com  فراهم ،

وترهای موجود در شبکه دارای یست تمامی کامپیت نموده و می بایستم نامگذاری مسطح تبعیک سی، از  WINSد.یمی نما

 نترنت ، استفادهی، در شبکه ا WINSس یم که از سروید انتظار داشته باشیب نباین ترتیاسامی منحصر بفردی باشند .بد

درصورت لزوم فقط برای شبکه  WINSس ی، استفاده می گردد(. استفاده ازسرو DNSس ینترنت از سرویگردد )در ا

 شنهاد می گردد.یهای محلی خصوصی، پ

بمنظور سازگاری با نسخه های قبل از خود استفاده  NetBIOSو نسخه های بعد از آن ، همچنان از اسامی  2111ندوز یو

ت و سازگاری ینه حمایده تا زمیز ارائه گردی، ن WINSس دهنده یندوز دات نت ، سرویو و 2111ز ندویند . در ویمی نما

ج استفاده از ی، می باشند ، فراهم گردد. ماکروسافت بتدر WINSمی که همچنان مرتبط با یرندگان قدیس گیبرای سرو

NetBIOS  را حذف و ازDNS س یبرای ترجمه نام به آدرس ، در مقابل سروWINS د.یاستفاده می نما 

س دهندگان متعدد ین سروی( آن ب Replicateری) یت تکرارپذی، قابل WINSس یژگی های منحصربفرد سرویکی از وی

WINS  س دهنده ین سرویب ، می توان از چندین ترتیک شبکه است .بدیدرWINS  ک بانک یبر روی شبکه بهمراه

س دهندگان بمنظور یر سروی، قادر به ارتباط با سا WINSس دهنده ین آنها ، استفاده گردد. سرویاطالعاتی مشترک ب

 ، خواهد بود. IPد و آدرس های بهنگام شده یمبادله اطالعات جد

http://www.wikipg.com/wiki/titles/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20dns%20%D9

%88%20wins%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/13628 

DNS 
DNS ک شبکه و مسائل مرتبط با برنامه های یآدرس( در  وترها )ترجمه نام بهیت حل مشکل اسامی کامپیمسئول

Winsock دی و اساسی یم کلیرا بر عهده دارد بمنظور شناخت برخی از مفاهDNS ستم فوق را با ی، الزم است که س

 .میسه نمائی( مقاNetBIOSکروسافت )یگر نامگذاری در شبکه های مایستم دیس

 

http://world-itc.blogfa.com/post-45.aspx
http://world-itc.blogfa.com/post-45.aspx
http://www.wikipg.com/wiki/titles/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20dns%20%D9%88%20wins%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/13628
http://www.wikipg.com/wiki/titles/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20dns%20%D9%88%20wins%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/13628
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Help Desk ؟ ستیچ 
Help desk یبانیشركت هاغالبا پشتكند.  یوتر رفع میكه مشكالت را با استفاده از كامپ است یوكمك یتك منبع اطالعای 

Help desk نیكنند . همچن یم  ك فراهمیا پست الكترونیت و یگان ، وبسایله شماره تلفن رایان بوسیمشتر یرا برا Help 

desk یانجام اعمال یرابرا ییاز مدارس كالس ها یكارمندان وجود دارد . تعداد یز برایدر خانه ( ن ) در محل یها 

 ییشركت ها Information Technology Infrastructure Libraryبرگزار كرده اند . در  Help desk مشابه ، مثل

تواند  یم Help deskهستند ، IT Service Management یاده سازیا پیو  ISO/IEC 20000 ل به اخذیكه ما

 . دیبزرگتر فراهم نما Service Desk كیوستن به یپ ینه هایهم كرده و زممتمركز را فرا یس دهیكسروی

http://otrs.wordpress.com/2008/07/03/help-desk-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/ 

(NOC) عملیات شبکه چیست؟ مرکز 

NOC- ،مرکز یا مراکزی هستند که عملیاتکنترل را انجام می دهند در واقعNOC تورینگ رویدادها یا مسئول مانی

شرایطخاص در شبکه است که ممکن است کارایی شبکه را کاهش داده و بنابراین نیاز بهتوجه ویژه ای دارند برای مثال، 

مسئول مانیتورینگ قطع برق، هشدارهایارتباطی، سرویس ها و مسائل دیگری است که می تواند در کارایی شبکه 

 ، مشکالت را آنالیز می کند، آنها را برطرفمی سازد، با تکنسین سایت و دیگرNOC تاثیربسزایی داشته باشند. همچنین

NOC  ها ارتباط برقرار می کند و مشکالت راردیابی می کند و در صورت لزوم، مشکالت را به تکنسین مناسب ارجاع

فوری برای ارتباط با  فرآیندهای NOCمثال زمانیکه پاور سرور از کار می افتد، یا کابل آن قطع می شود،  .می دهد

 .تکنسین برای برطرف ساختن آن دارد

http://noorasec.com/item/33-noc-network-operation-center-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html 

(Host) چیست؟ هاست 
ل می باشد ، یا متص اینترنتیا كامپیوتر میزبان ، كامپیوتریاست كه به  (Host) درشبكه سازی كامپیوتر ، یك میزبان

 .گاهی اوقات به كامپیوتر های دیگر شبكهمتصل است

میزبانی كند.هر  (Server) و/یا سرور (Client) یك كامپیوتر میزبان می تواند اطالعات را به خوبی نرم افزار مشتری

 وسط مدیر كامپیوتریكتا ، شاملیك جزء آدرس میزبان دارد . آدرس میزبان به صورت دستی ت IP میزبان اینترنت یك آدرس

 DHCP : Dynamic Host) ،یا به صورت اتوماتیك در راه اندازی توسط معنایی به نام پروتكل پیكربندیمیزبان پویا

Configuration Protocol) تخصیص داده شدهاست. 

باشد . گره می باشد )یعنی یك دستگاه شبكه( ، اماهر گره یك میزبان نمی  (Network Node) هر میزبان یك گره شبكه

های شبكه نظیر مودم ها و سوئیچ های شبكهبه آدرس های میزبان تخصیص داده نشده اند ، و به عنوان میزبان ها مطرح 

 . نشدهاند

میزبان  IP به آدرس های (Hardware Routers) دستگاه هایی مثل پرینترهای شبكه و مسیر یاب های سخت افزاری

یی كهآنها كامپیوترهای با هدف عمومی نیستند ، گاهی اوقات آنها در نوشتجات بهعنوان تخصیص داده شده اند ، اما از آنجا

 .میزبان ها مطرح نمی شوند

 

 Wikipedia برگرفته از

 ترجمه : فرهاد سخایی
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Interfaceچیست؟ 

ه ب طالعاتا که از طریق آن سیستم و یا متفاوت دستگاه های، دو جسم ارتباط بین و یا مشترک مرز( Interface)رابط

 :هر واسط کاربر، به دو سازوکار اساسی مجهز است منطقی است. فیزیکی یا می تواند اتصال. است تصویب می رسد

 دهدداد؛ کاربر از طریق واسط کاربر، به ماشین فرمان میدرون. 

 دهدالعمل نشان میداد؛ ماشین از دریچه واسط کاربر، به دستورهای کاربر، پاسخ و عکسبرون. 

 بندی واسط کاربر قهطب

 منبع نیازمند:]انواع واسط کاربر از نظر ماهیت 

o و بلندگو، میکروفون، کلیدصفحه، ماوسافزاری؛ مثل واسط کاربر سخت... 

o ها، وها، آیکونافزاری؛ مثل منوها، پنجرهواسط کاربر نرم... 

 [ د منبعنیازمن:]انواع واسط کاربر از نظر عملکرد 

o کلید وارد کرده و برنامه نیز با عملکرد هایی را در صفحهاگر کاربر فرمان-واسط خط فرمانی

 .شود که برنامه مزبور یک واسط خط فرمانی داردمیخاصی به آنها پاسخ دهد، گفته 

o های گزینشی )منوها( در اختیار کاربر قرار گیرند، به ها از طریق فهرستاگر فرمان-واسط گزینشی

 .شودرابط مزبور، رابط گزینشی گفته می

o ای که اطالعات را به طور گرافیکی نشان داده و برای برقراری رابطه برنامه-واسط گرافیکی کاربر

 .دارد رشود که یک واسط گرافیکی کاربای نیاز داشته باشد، گفته میبا کاربر به یک وسیله اشاره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1 

http://www.linfo.org/interface.html 

OTRS چیست؟ 
 

OTRS یک نرم( افزار آزاد و کد بازFOSS است که در اصل )افزار مکانیزاسیون یک نرمHelp Desk باشد ولی می

در  ITهای پشتیبانی محصول و خدمات افزار در تیمهم به آن افزوده شد. از این نرم ITIL: ITSMبعدها امکانات 

نامند، چون تعامل مشتریان را با سازمان مدیریت نیز می CRMها و ادارات استفاده شده و گاهی اوقات آن را شرکت

باشد ولی به راحتی در ویندوز، می LAMPافزار تحت وب با پرل نوشته شده و محیط اصلی اجرای آن کند. این نرممی

IIS  وMS SQL Server افزار تحت مجوز هم قابل اجراست. این نرمGPL  منتشر شده و هسته اولیه آن را یک آلمانی

اوم در حال توسعه بوده و جامعه کاربری بسیار فعالی به طور مد OTRSایجاد کرده است. Martin Edenhoferبه نام 

 دارد. 
  http://blog.afsharm.com/2009/11/otrs.html 

Domain دومین( چیست؟( 
Domain ما آن را دراینترنت ثبت نمائید.ش هنگامی که نامی را برای سایت خود انتخاب می کنید باید ابتدا ،نام سایتاست

در اینترنت ثبتشده ، مجددا به ثبت برسانید و هینطور کسی نمی تواند سایتی با نام سایت  نمی توانید نام سایتی که قبالً 

 ندشماثبت نمایدبه عبارت دیگر نام سایتها منحصر به فرد ا

 حافظه
( و حافظه های RAM , ROMاصلی ) ،بر دو قسم است حافظهو رود یره اطالعات به كار میذخ یانه برایحافظه را

و  HDD-Hard Disk Drive, FLOPPY,CD-Compact Disc, DVD-Digital Versatile Discفرعی )

 (ZIPدرایورهای 

Rom 
Read only Memory  این نوع حافظه از نوع فقط خواندنی می باشد مانندBAIOS غیر قابل ارتقاع( کامپیوتر( 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%D8%AE%D8%B7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/OTRS
http://blog.afsharm.com/2009/11/otrs.html
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Ram 
Random Access Memory  حافظه با دسترسی تصادفی واسط بین هارد دیسک وCPU  می باشد بطوری که اطالعات

جهت پردازش از هارد به آن منتقل و سپس عمل پردازش بر روی آنها صورت می گیرد )قابل ارتقاع( و دو نوع اند 

DRAM  داینامیک وSTRAM  استاتیک 

 Mabani-it)) www.farsibooks.ir   23-22مهندس رامین کاظمی کلجاهی صفحه    ،تهیه  و تنظیممبانی آی تیکتاب الکترونیکی، 

 Mother Boardا ی یبرد اصل
 

د بر یم بر رویشوند. پردازشگر و حافظه به طور مستق یآن نصب م یانه است كه تمام قطعات بر رویرا یبرد اصل

م به برد وصل شوند. مانند كارت صدا یتقرمسیاز قطعات به صورت غ یممكن است بعض ینصب خواهند شد. ول یاصل

 متصل است. یق اسالت به برد اصلیك برد مجزا باشد و از طریتواند به صورت  یكه م

 ( Integrated Drive Electronics ) IDEكنترل كننده 
 

 باشد. یسك و هارد مید ی، فالپCD ROM یه برایس اولینترفین قطعه ایا

 (Interconnect Peripheral Component ) PCIگذرگاه 
 

ق اسالت ها به برد یاز طر PCI یانه است كارت هایگر به رایك عنصر دیوه جهت اتصال ین شیج ترین قطعه رایا

 متصل است. یاصل

SharePoint چیست؟ 
مایکروسافت شیرپوینت، یک بستر نرم افزاری تحت وب است که توسط شرکت مایکروسافت تولید و عرضه شده است. 

وارد بازار شده است. شیرپوینت  2113منتشر شد. و آخرین نسخه از آن در سال  2111از شیرپوینت در سال  اولین نسخه

بستر مناسبی برای راهکارهایی چون پورتال داخلی، مدیریت فایل ها و اسناد، تعامالت تیمی، شبکه های اجتماعی، 

الوه بر این شیرپوینت قابلیت یکپارچه سازی باشد. عاکسترانت، وب سایت ها، جستجوی سازمانی و هوش تجاری می

 .کندسیستمها، یکپارچه سازی فرآیندها و اتوماسیون گردش کارها را فراهم می

 .را دارد یا فایرفاکس کروم، اینترنت اکسپلورر، مانند، مرورگر وب به یکو در زمان استفاده نیاز 

http://blog.parnianportal.com  

 چیست؟ پورتال

پورتال به صورت دروازه ورود به یک بانک اطالعاتی است. آنچه که مهم است، آن است که پورتال همواره ما را به 

سایتها یا پورتال های دیگر راهنمایی می کند و به خودی خود تنها یک راهنما است. برای همین است که در بعضی از 

ورتال عموما" حاوی مطالبی است که جنبه اطالعات عمومی  .می گوییم Internet Yellow Pagesالها،  موارد به پورت

دارد. داده هایی که از منابع مختلف بر روی یک پورتال جمع آوری می شوند، معموال دارای پراکندگی فراوانی هستند. 

قرار داده می شود تا این اطالعات را طبقه بندی  Directoryبه همین علت، در بسیاری از پورتال ها، ابزارهایی مانند 

ورتال یک سیستم کاربر محور است. به این معنی که تمام امکانات پورتال بر این اساس پیش بینی شده است تا  .نماید

 .جوابگوی نیاز های کاربران با سالیق، عالقمندیها، سنین و رده های کاری متفاوت باشد

http://blog.parnianportal.com/
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 وب چیست؟ 
عه ی از صفحات مرتبط به یکدیگر است که انبوهی از اطالعات را در قالب متن، تصویر، صدا، و سایت وب، مجمو

  .فیلم در اختیار بیننده قرار می دهد

وب سایت، مکان حضور هر شخص یا شرکت در شبکه اینترنت است. یک وب سایت می تواند عالوه بر ایجاد ارتباط 

 .بروز، بازاریابی و معرفی بین المللی را نیز فراهم آورد و معرفی دارنده سایت، امکان اطالع رسانی

 . وب سایت شما می تواند محلی برای تجارت شما باشد عرضه محصوالت شما

وب سایت می تواند رزومه و معرفی توانایی های شما باشد یا نمونه کار شما و یا حتی محلی برای نوشته ها و تحقیقات 

 . و مقاالت شما

 وبالگ چیست؟ 
به معنای گزارش روزانه یا روز ( (log به معنای شبک جهانی و Web ?ترکیبی است از دو کلم (weblog) بال گو

است که یک صفحه شخصی یا گروهی می باشد که بصورت روزانه یا چند وقت یکبار با مطالب جدید بروز می  نوشت

 .شود
http://www.sis-eg.com 

Bandwidth چیست؟ 
 یاد می کرد. Bandwidthک لین شبکه در یک وقت معین که جریان پیدا میکند را می توان به نام مقدار معلوماتکه دری

Throughput چیست؟ 
Throughput  عبارت ازBandwidth راه معین در اثنایی نوع  ، دروا ندازه شده است در وقت معین از روز حقیقی

  میکند:تعین  را Throughputذیل عوامل .است Bandwidthاز همیشه کمتر  Data ، Throughputمعین از 

 Networkوسا یل   -

 Data   نوع  -

 Networkسا ختار   -

  Networkها  در   Userتعداد   -

 استفاده کننده  کامپیوترنوع  -

 سرور کامپیوترنوع  -

 شرا یط برق  -

 ده میکنیم. استفا Throughputو   Bandwidthو فایل ها نیز از   Dataبرای محا سبه نمودن و قت عبور دادن  
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 لوازم ضروری برای ترتیب یک کیبل شبکه
 CAT 6و یا  CAT 5کیبل  .1

2. RG45 

3. Stripper 

4. Crimper 

5. Cable Tester 

 

 RG45برقرار دادن طریق 

 

 لین ها را به این گونه باید ترتیب داد

 

 نمونه های ترتیب کیبل

 

  70.aspx-http://ershady.blogfa.com/post 

 

 

 

 

http://ershady.blogfa.com/post-70.aspx


 

49 
www.shughnan.com                                                             
 اداره نشرات سایت سیمای شغنان

 ترتیب و تنظیم توسط: وحیدهللا "غالب"      

 و مؤخذ منابع
-----------------------------------------------------  

 it)-(Maboni  www.farsibooks.ir،مهندس رامین کاظمی کلجاهی،تهیه  و تنظیممبانی آی تیکتاب الکترونیکی،  .1

 www.SoftGozar.comکتاب الکترونیکی، غالم رضا امیریان انینترنت و شبکه جلد دو    .2

 (1381نشر  -ارید حسن عدلیار سیپوهن-کامپیوترشبکه های  -نوت)چپتر  .3

1. om/post/28http://abcnetwork.blogfa.c 

1. http://behnamyousefi.blogfa.com/post/87 

1. http://blog.afsharm.com/2009/11/otrs.html 

1. %D8%9F/-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-dos-http://duka.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B3 

8. http://gnet.ir/article.php?a_id=8 

6. 67.aspx-ict.blogfa.com/post-hadihttp:// 

11. http://laitec.ir/articles/?p=9287 

11. r/tag/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%Dhttp://lan.persianblog.i

8%A8%DA%A9%D9%87 

12. http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx 

13. http://nettech.persianblog.ir/ 

11. 8.aspx-http://networldinfo.blogfa.com/post 

11. -center-operation-network-noc-http://noorasec.com/item/33

6%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html%DA%8 

11. %D8%9F-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-desk-http://otrs.wordpress.com/2008/07/03/help 

11. 366.aspx-/smsm.ir/posthttp:/ 

18. addressing.html-cisco/ip-http://subnet.ir/ccna 

16. 27.aspx-itc.blogfa.com/post-http://world 

21. 45.aspx-itc.blogfa.com/post-http://world 

21. 312.aspx-http://www.fivex.blogfa.com/post 

22. rn/mabani3.htmhttp://www.khazama.com/lea 

23. http://www.ostadbook.com/answer/question/view/id_273/ 

21. mltypes.ht-ware-hard-http://www.partoit.ir/computer 

21. http://www.rahpouyan.com 

21. http://www.sarzamindownload.com/contents/240/ 

21. w.webkaran.com/essay/internet_protocols.htmlhttp://ww 

28. /%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%http://www.wikipg.com/wiki/titles

D9%86%20dns%20%D9%88%20wins%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D

8%9F/13628 

 Wikipedia برگرفته از .26

31. http://www.srco.ir 

31. http://forum.persiannetworks.com/f78/t25683.html 

32. http://www.centralclubs.com/ 

33. e.com/fa/index.php?Page=definition&UID=45683http://www.pajooh 

31. http://www.noyasystem.com/support/webdesign/browsers.aspx 

31. 70.aspx-m/posthttp://ershady.blogfa.co 

31. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D9%86%

D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA 

31. 46.html-43-03-04-05-1388-engineering/2200-technology/it-http://www.modiryar.com/information 

38. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D

8%B1 

36. http://www.linfo.org/interface.html 

11. http://blog.parnianportal.com  

11. eg.com-http://www.sis 

12. http://haydari-link.blogfa.com/post-9.aspx 

13.  www.facebook.com  معلومات عمومی 
 

http://www.farsibooks.ir/
http://www.farsibooks.ir/
http://www.softgozar.com/
http://abcnetwork.blogfa.com/post/28
http://behnamyousefi.blogfa.com/post/87
http://blog.afsharm.com/2009/11/otrs.html
http://duka.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B3-dos-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/
http://gnet.ir/article.php?a_id=8
http://hadi-ict.blogfa.com/post-67.aspx
http://laitec.ir/articles/?p=9287
http://lan.persianblog.ir/tag/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
http://lan.persianblog.ir/tag/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
http://mhadim.blogfa.com/8807.aspx
http://nettech.persianblog.ir/
http://networldinfo.blogfa.com/post-8.aspx
http://noorasec.com/item/33-noc-network-operation-center-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://noorasec.com/item/33-noc-network-operation-center-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
http://otrs.wordpress.com/2008/07/03/help-desk-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%9F
http://smsm.ir/post-366.aspx
http://subnet.ir/ccna-cisco/ip-addressing.html
http://world-itc.blogfa.com/post-27.aspx
http://world-itc.blogfa.com/post-45.aspx
http://www.fivex.blogfa.com/post-312.aspx
http://www.khazama.com/learn/mabani3.htm
http://www.ostadbook.com/answer/question/view/id_273/
http://www.partoit.ir/computer-hard-ware-types.html
http://www.rahpouyan.com/
http://www.sarzamindownload.com/contents/240/
http://www.webkaran.com/essay/internet_protocols.html
http://www.wikipg.com/wiki/titles/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20dns%20%D9%88%20wins%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/13628
http://www.wikipg.com/wiki/titles/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20dns%20%D9%88%20wins%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/13628
http://www.wikipg.com/wiki/titles/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20dns%20%D9%88%20wins%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/13628
http://www.srco.ir/
http://forum.persiannetworks.com/f78/t25683.html
http://www.centralclubs.com/
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=45683
http://www.noyasystem.com/support/webdesign/browsers.aspx
http://ershady.blogfa.com/post-70.aspx
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://www.modiryar.com/information-technology/it-engineering/2200-1388-05-04-03-43-46.html
http://www.linfo.org/interface.html
http://www.sis-eg.com/
http://www.facebook.com/

