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فصل اول

ه و اجزاي آن  آشنايي با مفاهيم شب

هدف هاى رفتارى : هنرجو پس از پايان اين فصل مى تواند:
  هدف از ايجاد شبکه هاى رايانه اى را بيان کند. 

 اجزاى شبکه هاى رايانه اى را شرح دهد.
  تقسيم بندى شبکه هاى رايانه اى از نظر ابعاد و گستردگى فيزيکى را شرح دهد. 

  تقسيم بندى شبکه هاى رايانه اى از نظر مدل سرويس دهى را بيان کند. 

مطرح  ارتباطى  کم هزينه  و  سريع  بسترهاى  از  يکى  عنوان  به  رايانه اى  شبکه هاى  اخير  دهٔه  در 
شده اند. اين سير تدريجى منجر به ايجاد روشى شده است که با سازماندهى مناسب آن مى توان سريع تر 
از هر روش ديگرى به اطالعات مختلف دسترسى پيدا کرد. اطالعاتى که راه گشاى پيوندهاى گوناگون 
فرهنگى، هنرى، خانوادگى و اجتماعى، سياسى، نظامى و همچنين مبادالت اقتصادى و تجارى اعم از 
خرد و کالن است و مى دانيم که امروزه در عصر اطالعات به سر مى بريم، هر که با هزينه کمتر و سرعت 

بيشتر بتواند به آن دسترسى پيدا کند موفق تر است. 
کارآمد  مطرح  مفاهيم  عنوان  به  سرعت  به  رايانه اى  شبکه هاى  و  اينترنت  روى  جهانى  تجارت 
مى شود. فرقى نمى کند شما در کدام نقطه از کره زمين قرار داريد. در هر لحظه که اراده کنيد مى توانيد 
اطالعات مورد نياز خود را، حتى به صورت صوت و تصوير زنده از شبکه به دست آوريد. اگر نياز به 
تبادل مالى داشته باشيد باز هم فرقى نمى کند، پول الکترونيکى در دسترس شماست و به سرعت مى توانيد 

با کارت اعتبارى خود اقدام به تبادل حفاظت شده ارزى نماييد. 

۱ـ۱ـ مقدمه 
قبل از اين که شبکه های رايانه ای به وجود بيايد کاربران برای انتقال داده ها از ديسکت استفاده 
۱)  و اگر تعداد رايانه ها افزايش می يافت اين موضوع به کاری طاقت فرسا و زمان بر  می کردند (شکل ۱
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تبديل می شد و همچنين امکان کارکردن همزمان بر روی يک سند وجود نداشت. يا اگر در يک اتاق 
کار بيش از يک رايانه وجود داشت، الزم بود به ازای هر رايانه يک چاپگر تهيه شود و يا اين که با يک 

حافظه قابل حمل، سند مورد نظر برای چاپ به رايانه ای که متصل به چاپگر می باشد منتقل شود. 

شکل ١ــ١ــ انتقال داده ها به کمک ديسکت

برخی اوقات الزم است به منظور تبادل اطالعات  و استفاده مشترک از منابع سخت افزاری و 
نرم افزاری، دو يا چند رايانه را به هم متصل کنيم؛ به اين ترتيب يک شبکه رايانه ای ايجاد می شود.

شکل ٢ــ١ــ ايجادشبکه های رايانه ای

منابع  مهمترين  از  و  باشد   ... و  نوری  درايو  چاپگر،  شامل:  می تواند  افزاری  سخت  منابع 
نرم افزاری می توان به پوشه، پرونده ها و يا مستندات، صفحات اينترنتی و نرم افزارها اشاره کرد.

شکل ٣ــ١ــ استفاده مشترک از منابع سخت افزاری
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ه هاي رايانه اي ۲ـ۱ـ مزاياي استفاده از  شب
مزايای استفاده از يک شبکه رايانه ای عبارت است از:

ــ اشتراک منابع١ نرم افزاری و سخت افزاری
ــ ارتباط بر خط٢: امکان تبادل پيغام و ارسال پرونده به صورت برخط يا آنالين

ــ مديريت  و پشتيبانی متمرکز
ــ صرفه جويی در زمان و هزينه

شکل ٤ــ۱

Shar ــ١ ng Resources   ــ٢ On ne Commun cat on 

فعاليت عملى

الف ــ اشتراک منابع: از طريق شبکه به رايانه سرويس دهنده متصل شده، 
پوشه و چاپگر به اشتراک گذاشته شده را ببينيد.

راهنمايی: ابتدا هنرآموز درس يک پوشه و يک چاپگر را در يکی از سيستم 
عامل های۲۰۰۰، 7  ۲۰۰۳ يا ۲۰۰۸  به اشتراک می گذارد.

ب ــ تبادل پيغام: حداقل يکی از برنامه های زير را با تايپ نام برنامه در کادر 
گزينه RUN در ويندوز XP برای انتقال و پيغام آزمايش کنيد:

WinChat.exe
NetMeeting (config.exe)

 Command Prompt > net send
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راهنمايی: فرم کلی فرمان به صورت زير است:
NET SEND  {name  ٭  /DOMAIN[:name]  /  USERS} message

name: نام رايانه١ مقصد (از آدرس IP ٢ رايانه مقصد هم می توانيد استفاده نماييد).
٭: تمام افراد داخل شبکه.

تشريح   Windows Server  2008 بخش  در   :/DOMAIN [:name] 
خواهد شد.

 USERS/: ارسال برای تمام کاربران متصل به سرور.
Message: متن پيغام 

ته ۱  : عالمت  به معنی يا می باشد يعنی داخل { } شما فقط يکی از اجزای داخل آن  ن
را می توانيد استفاده نماييد.

را   Messenger سرويس بايد  شديد  مواجه  خطا  با  پيغام  ارسال  هنگام  در  اگر   :  ٢ ته  ن
فعال کنيد (هم در رايانه مبدأ و هم در رايانه مقصد)

برای فعال کردن سرويس Messenger ابتدا از مسير برنامه Services را اجرا کنيد.
Start → Control Panel → Administrative Tools → Services

در پنجره Services در ستون Name برنامه Messenger را اجرا کنيد در کادر 
ظاهر شده از بخش Startup Type: گزينه Automatic را انتخاب نماييد حال بر روی 
دکمه Start برای فعال کردن سرويس Messenger  کليک نماييد. و در انتها برای تأييد 

نهايی بر روی دکمه OK کليک نماييد.
نام   به  شبکه  در  رايانه ای  پيغام "?How are you"برای  يک  ارسال  برای  مثالی 

 computer1
Net send computer1   How are you? 

١ــ  برای پيدا کردن نام رايانه ابتدا بر روی My Computer کليک راست نموده و سپس گزينه Computer Name را انتخاب نماييد.
 Status کليک راست نموده و سپس گزينه System Tray کارت شبکه  بر روی آيکن کارت شبکه در IP  ٢ــ  برای پيدا کردن آدرس

را انتخاب نماييد و سپس بر روی زبانه Support کليک کنيد.
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برای ارسال به تمام افراد شبکه 
Net send٭  How are you? 

در ويندوز 7، به جای فرمان Netsend از فرمان msg استفاده می شود.
MSG {username sessionname sessionid @filename ٭} 

[SERVER:servername] [/TIME:seconds] [/V] [/W] [message]
or read from stdin.

را  خودتان  رايانه  کاربر  نام  (اگر  شبکه  در  موجود  کاربر  نام   :User name
بنويسيد پيغام برای شما ظاهر خواهد شد)

Sessionname: نام ارتباط (اگر از ارتباط Console استفاده کنيد پيغام برای 
رايانه خودتان نمايش داده می شود)

Sessionid: شماره ارتباط (جلسه) (که برای رايانه خودتان عدد ١ می باشد)
filename@: نام فايل حاوی ليست کاربران، نام جلسه و IDها

٭: تمام افراد داخل شبکه

آن  در  که  شبکه ای  همان  ننويسيد  (اگر  سرور  نام   :/ SERVER [:name]
هستيد در نظر می گيرد)

گيرنده  صفحه  روی  بر  شما  پيغام  که  زمانی  مدت  تعيين   :/TIME:seconds
نمايش داده شود (برحسب ثانيه). اگر از اين سوئيچ استفاده نکنيد تا ٦٠ ثانيه پيغام بر 

روی صفحه گيرنده باقی خواهد ماند.
V /: نمايش اطالعات در حال اقدام برای فرستنده

W /: منتظر تأييديه دريافت از گيرنده پيغام
Message: متن پيغام

ته ۱ : عالمت  به معنی يا می باشد يعنی داخل {   } شما فقط يکی از اجزای داخل آن  ن
را می توانيد استفاده نماييد.

مثال ١: برای ارسال يک پيغام "?How are you" برای کاربری در شبکه به نام 
?user01msg user01  How are you از فرمان زير استفاده می شود:
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نام  و  پيغام  حاوی  که  کادر  يک  مقصد  رايانه  در  فوق  فرمان  اجرای  محض  به 
فرستنده به همراه زمان ارسال ظاهر می شود.

مثال ٢: برای ارسال به تمام افراد شبکه 
msg  ٭ How are you?

مثال ٣: ارسال پيغام Please Call به کاربرUser01  به طوری که پيغام بر روی 
صفحه گيرنده فقط ٥ ثانيه نمايش داده می شود.

msg user01/time:5 Please Call
مثال ٤: ارسال پيغام Please Call به تمام کاربران به طوری که پيغام بر روی 
ارسال  مشخصات  نيز  فرستنده  برای  و  شود  داده  نمايش  ثانيه   ٥ فقط  گيرنده ها  صحفه 

نمايش داده شود.
msg user01/time:5 /V Please Call

کليد  زدن  از  پس  و  می کند  تايپ  کاربر  را  نارنجی  کادر  متن  فرستنده  رايانه  در 
Enter، اطالعات کادر سبز رنگ نمايش داده می شود.

 Dameware   ـ مديريت از راه دور: به کمک هنرآموز درس، يکی از برنامه های جـ 
Ideal Administrator،Radmin، يا Net Support را اجرا کرده و مديريت از راه دور 

شبکه را مشاهده و بررسی نماييد.

Commun ــ١ cat on Med a or Network Med a   ۲ــ W re
W ــ٣ re ess      ــ٤ Network Operat ng System

ه رايانه اي  ۳ـ١ـ اجزاي ي شب
شبکه های رايانه ای از اجزای زير تشکيل می شوند:

(Server) ــ رايانه سرويس دهنده
(Client) ــ رايانه سرويس گيرنده

ــ محيط انتقال۱ (کانال ارتباطی) (که می تواند سيمی۲ و يا بی سيم۳ باشد) 
ــ سيستم عامل شبکه۴

(Protocol) پروتکل
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در يک شبکه رايانه ای معموالً يک رايانٔه سرويس دهنده و يک يا چند رايانٔه سرويس گيرنده بر 
اساس پروتکل١ خاصی با يکديگر به تبادل اطالعات می پردازند و يا از منابع مشترک استفاده می کنند.

 رايانه سرويس گيرنده: رايانه ای است که درخواست استفاده از منابع موجود در شبکه را 
دارد که به رايانه های Workstation يا ايستگاه کاری نيز معروف هستند.

پاسخ  گيرنده  سرويس  رايانه های  درخواست  به  که  است  رايانه ای  دهنده:  سرويس  رايانه   
رايانٔه  به  را  شبکه  چاپگر  از  استفاده  اجازه  مثالً  می گذارد؛  اشتراک  به  آنها  با  را  منابع  و  می دهد 

سرويس گيرنده می دهد. همچنين مديريت سرويس گيرنده ها را نيز بر عهده دارد.
 پروتکل: وقتی که شما بخواهيد يک بسته پستی را برای شخص خاصی ارسال کنيد، ابتدا 
بايد بسته بندی آن را انجام داده و آدرس گيرنده و فرستنده را در محل خاصی بر روی بسته درج نموده 
و سپس به يک باجه پستی مراجعه نماييد همانطور که مالحظه می کنيد ارسال بسته پستی طبق مقررات 
و قوانين خاصی انجام می گيرد، به قوانين حاکم بر ارسال بسته های پستی پروتکل پستی می گويند. با 
توجه به مطالب فوق می توان گفت «مجموعه قوانينی که که با رعايت آنها سرويس دهی در شبکه برقرار 
می شود پروتکل در شبکه می گويند.» در واقع می توان گفت که پروتکل؛ شيوه تقسيم بندی، ارسال و 

جمع بندی مجدد بسته های اطالعاتی و زمان تبادل اطالعات را کنترل می کند.
 سيستم عامل شبکه: برای مديريت شبکه بايد نرم افزار سيستم عامل قابليت پشتيبانی از شبکه 
را داشته باشد و سيستم عامل شبکه، سيستم عاملی است که کنترل و مديريت فعاليت های رايانه های 
موجود در شبکه را  به منظور دستيابی به منابع مشترک و تبادل اطالعات بر عهده دارد. سيستم عامل 

شبکه که در بخش Windows Server 2008 اين کتاب به طور کامل تشريح می شود.

ي ه هاي رايانه اي از نظر ابعاد و گستردگي فيزي ۴ـ۱ـ تقسيم بندي شب
٢LAN عمده  گروه  دو  به  می توان  رايانه  ای  فاصله  لحاظ  به  شبکه ها  تقسيم بندی  برای 
وجود  نيز   MAN و  CAN نام های به  بندی  تقسيم  ديگر  نوع  دو  ولی  نمود،  بندی  تقسيم   ٣WAN و
دارد  که در اين بخش به تشريح هر کدام از آنها می پردازيم و در نهايت شبکه های LAN با MAN را 

با يکديگر مقايسه می کنيم.
 شبکه های محلی يا LAN: شبکه محلی پايه شبکه های ديگر است و کوچکترين فرم شبکه 

١  ــ پروتکل رايج شبکه های رايانه ای TCP/IP می باشد که متعاقبًاتشريح خواهد شد.
Loca ــ٢  Area Network    ــ٣ W de Area Network
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Act ناميده می شود و می تواند يک رايانه و يا  ve Node ١ــ هر وسيله ای که به يک شبکه رايانه ای متصل می شود، يک گره فعال يا
Campus Area Network ــ٢يک چاپگر يا … باشد.

می باشد. در شبکه محلی فاصله رايانه ها نسبت به هم کم می باشد. شبکه محلی می تواند از دو تا چند 
صد رايانه با فاصله کم تشکيل شود.

در زير چند نمونه از شبکه محلی آورده شده است
الف) شبکه ای متشکل از دو رايانه با فاصله ای کمتر از ۱۰۰ متر

ب) شبکه رايانه های يک اداره واقع در يک ساختمان متشکل از ۱۰۰ رايانه 
ج) شبکه رايانه ای يک برج ۵۰ طبقه با بيش از ۵۰۰ گره فعال١

د) شبکه رايانه های موجود در کارگاه رايانه ای که شما در هنرستان از آن استفاده می کنيد با ۲۰ رايانه.

LAN شکل ۵  ــ١ــ شبکه های محلی يا

CAN شکل ۶  ــ١ــ شبکه های دانشگاهی يا

شده  تشکيل  هم  مجاور  محلی  شبکه  چند  از  که  شبکه ای   :٢CAN يا دانشگاهی  شبکه   •
در محيط دانشگاهی يا محيط پادگان نظامی يا کارخانه های بزرگ مورد استفاده قرار  است و معموالً 

می گيرد.در بعصی از برگردان ها به آن شبکه پرديس نيز می گويند.

در شکل ۶ــ۱ نمونه ای از شبکه CAN آورده شده است.
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Metropo ــ١ tan Area Network   ــ٢ W de Area Network

MAN شکل ۷ــ١ــ شبکه شهری يا

شبکه رايانه های دانشگاه تهران از نوع CAN می باشد. 
وسيعی  فضای  دارای  خودرو  می باشد (  ايران   CAN نوع از  نيز  خود رو  ايران  کارخانه  شبکه 

است که دارای چندين سوله و واحدهای مختلف می باشد ).
 شبکه شهری يا MAN ۱: شبکه ای که از چند شبکه محلی غير مجاور در سطح يک شهر 
تشکيل شده باشد، يک شبکه شهری يا MAN می باشد. بر فرض شهری دارای سه منطقه آموزش و 
پرورش می باشد و بخواهيم سه منطقه آموزش و پرورش به هم متصل شوند نوع شبکه ايجاد شده، از 
نوع شبکه شهری می باشد به عنوان مثال ديگر اگر هنرستان های يک شهر به يکديگر متصل شوند، باز 

هم شبکه ايجاد شده از نوع MAN می باشد.
در تصوير زير نمونه ای از شبکه MAN آورده شده است.

معموالً  و  بوده  وسعت  لحاظ  به  شبکه  نوع  بزرگترين   :٢WAN  يا (وسيع)  گسترده  شبکه   
فضايی و بزرگتر از يک شهر را در برمی گيرد و می تواند از نظر وسعت و فاصله در يک استان، کشور، 
قاره و يا کل جهانی قرار بگيرد. يک شبکه گسترده يا WAN می تواند از ترکيب دو رايانه با فاصله 
دور تشکيل شود که از طريق خطوط تلفن با هم ارتباط دارند و يا اين که از ترکيب دو يا چند شبکه 
LAN با فاصله دور و يا ترکيبی از چند شبکه MAN به وجود آمده باشد.به عبارت ديگر می توان گفت 
شبکه WAN به لحاظ وسعت جغرافيايی محدوديتی ندارد. کانال ارتباطی در اين شبکه ها اغلب امواج 
 WAN يا گسترده  شبکه های  از  نمونه  عنوان  به  باشد.  می  مخابرات  خطوط  و  ماهواره  يا  مايکرو ويو 
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می توان به موارد زير اشاره کرد:
ــ شبکه اينترنت بزرگترين شبکه گسترده WAN می باشد.

ــ شبکه بين شعب بانک های کشور، يک شبکه گسترده يا WAN می باشد.
ــ شبکه بين هنرستان های يک استان نيز يک شبکه گسترده يا WAN می باشد.

ه هاي رايانه اي از نظر مدل سرويس دهي ۵  ـ۱ـ تقسيم بندي شب
از نظر مدل سرويس دهی، شبکه ها را می توان به دو دسته زير تقسيم نمود:

الف) شبکه مبتنی بر سرويس دهنده يا Server Base (SB): در يک شبکه Server Base ساده 
يک رايانه فقط نقش سرويس دهنده را داشته و ما بقی سيستم های شبکه در نقش سرويس گيرنده ظاهر 
می شوند و در شبکه های بزرگتر تعدادی از سيستم ها فقط نقش سرويس دهنده را دارند و ساير سيستم ها 

نقش سرويس گيرنده را دارند. 

SB شکل ۸  ــ١ــ شبکه مبتنی بر سرويس دهنده

شبکه SB برای استفاده در شبکه های متوسط و بزرگ مناسب می باشد. 
در شبکه SB رايانه سرويس دهنده نمی تواند به عنوان سرويس گيرنده نيز مورد استفاده قرار گيرد.در 
شبکه های بزرگ به بيش از يک سرويس دهنده نياز می باشد به طوری که به هر سرويس دهنده يک سرويس 

خاص محول می شود. انواع سرويس ها در بخش Windows Server 2008 تشريح خواهد شد.
سرور  ويندوزهای  و   Novell مانند  می باشند  خاصی  انواع  از   ،SB عامل های  سيستم 

مايکروسافت
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نصب، پيکربندی و مديريت سيستم عامل های شبکه SB پيچيده بوده و نياز به متخصص دارد 
ولی مزايای زيادی نسبت PtP دارد.

يکی ديگر از مزايای SB باال بودن امنيت در شبکه می باشد چون يک مدير، سياست های کلی 
را تعيين می کند و برای کليه کاربران شبکه اعمال می کند.

در شبکه SB می توان هزاران کاربر يا سرويس گيرنده داشت. به طوری که سرويس گيرنده ها 
نيازی به داشتن سخت افزار قوی  به لحاظ RAM و CPU ندارند.

شود،  مشکل  دچار  سرويس دهنده  چنانچه  که  است  اين   SB شبکه  بزرگ  معايب  از  يکی 
سرويس دهی در کل شبکه دچار اختالل می شود . البته اين عيب با پيش بينی های مناسب قابل حل 

می باشد که در بخش Windows Server 2008 تشريح خواهد شد.
Peer (PtP): تمام رايانه ها به لحاظ سرويس دهنده  to Peer ب) شبکه نظيربه نظير يا
بودن و سرويس گيرنده بودن با هم برابرند يعنی هر رايانه به طور همزمان هم سرويس دهنده و هم سرويس 

گيرنده می باشد و کاربران هر رايانه می توانند داده های خود را در شبکه به اشتراک بگذارند.

PtP شکل ٩ــ١ــ شبکه نظيريه نظير

گروه  می گويند.  کاری  گروه  يا   Workgroup غالباً   PtP شبکه های  به  شبکه  اندازه  لحاظ  به 
کاری، گروه کوچکی از افراد می باشند که حدود ۱۰ رايانه يا کمتر، تشکيل شبکه PtP را می دهند.

شبکه PtP به نسبت شبکه ساده ای است زيرا هر رايانه هم می تواند نقش سرويس دهنده و هم 
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لحاظ  به  و  ندارد.  وجود  شبکه  مديريت  برای  مرکزی  سرور  و  باشد  داشته  را  گيرنده  سرويس  نقش 
راه اندازی، هزينه کمتری نسبت به شبکه SB خواهد داشت.از بيشتر سيستم عامل های موجود می توان 
در شبکه PtP استفاده نمود و به نرم افزار خاصی برای کار با شبکه نياز ندارند ولی امکان رشد در آن 

خيلی محدود می باشد.
چنانچه  ندارد  وجود  متمرکز  مديريت  چون  و  می باشد  خودش  مدير  کاربر  هر   PtP شبکه  در 

مشکلی برای يکی از رايانه ها به  وجود آيد کل شبکه را دچار اختالل نمی کند.
برای جايی که تعداد رايانه ها کمتر از ۱۰ دستگاه می باشند، شبکه ptp انتخاب خوبی می باشد 

کاربران می توانند منابع خود را به اشتراک بگذارند. 
در تمام سيستم عامل های موجود می توان از شبکه PtP استفاده نمود. 

فعاليت عملى

به  را  پوشه ای  سپس  شوند  ويندوز  وارد   Administrator کاربر با  ابتدا  هنرجويان 
دلخواه به اشتراک بگذارند و امکان دسترسی را به ساير رايانه های موجود در شبکه بدهند.

ه هاي بي سيم ٦ـ ١ـ انواع شب
تقسيم  گروه  چند  به  كنند  تبادل  را  اطالعات  مى توانند  كه  مسافتى  به  توجه  با  بى سيم  شبكه هاى 

مى شوند:
(WWANs)١: شبكه WAN به صورت بى سيم است كه به وسيله سيستم ماهواره اى يا آنتن هايى 
تلفن هاى  ارتباطى  سيستم  مثال  عنوان  به  مى كند.  برقرار  را  ارتباط  شده  نصب  مختلف  جاهاى  در  كه 

همراه بر مبناى WWANs است.
(WMANs)٢: اين شبكه ساختارى شبيه WWANs دارد با اين تفاوت كه وسعت سرويس دهى 
آن فقط در سطح شهرها است. در حال حاضر شبكه هاى WMANs مى توانند به عنوان يك پشتوانه 
(Backup) براى شبكه هاى سيم مسى يا فيبر نورى مورد استفاده قرار گيرند. معموًال WMANs از 

امواج راديويى و نور مادون قرمز براى انتقال اطالعات استفاده مى كنند.

W ــ١ re ess W de Area Networks   ــ٢ W re ess Metropo tan Area Networks
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(WLANs)١ : اين فناورى براى استفاده در محيط هاى كوچک مانند شركت ها يا فضاى باز 
دانشكده ها يا اماكن عمومى با وسعت كم (مانند فرودگاه) مى باشد. از اين نوع فناورى بيشتر به صورت 
موقتى در ادارات و شركت ها يا محل هايى كه نصب سيم مسى سخت مى باشد استفاده مى شود.در جاهايى 
كه كاربران محل مشخص و ثابتى را ندارند و مى خواهند به همه اطالعات دسترسى داشته باشند و يا 

اين كه كاربران از رايانه كيفى يا جيبى استفاده مى كنند بسيار مناسب است.
WLANs به دو صورت مختلف مورد استفاده قرار مى گيرد.در حالت اول رايانه هاى مجهز به 
كارت شبكه بى سيم (Internal ،External) به دستگاه اكسس پوينت٢ متصل مى شوند و دستگاه اكسس 
پوينت پل ارتباطى بين رايانه هاى بى سيم و شبكه داخلى موجود خواهد بود در اين حالت كليه رايانه هاى 
بى سيم عالوه بر ارتباط با يكديگر به شبكه داخلى هم متصل مى باشند. ولى در حالت دوم رايانه هاى 
مجهز به كارت شبكه بى سيم به صورت نظير به نظير به يكديگر متصل مى شوند و در اين حالت ارتباط با 

شبكه داخلى وجود ندارد (به دليل عدم استفاده از اكسس پوينت).

W ــ١ re ess Loca  Area Networks   ــ٢ Access Po nt

مطا   لعه  آ  ز   ا   دمطا   لعه  آ  ز   ا   د
در سال ١٩٩٧ انجمن IEEE استاندارد 802.11 را براى WLAN به تصويب 
رساند كه از مشخصات آن انتقال داده ها با سرعت 1 تاMbps 2 بود. اما با آمدن استاندارد 
802.11b سرعت به  Mbps 11 با فركانس GHz 2.4 رسيد. معموًال شبكه هايى از اين 
استاندارد استفاده مى كنند ترافيک اطالعاتى پايينى دارند و بيشتر براى اشتراک گذارى 
از  كمتر  اينترنت  سرعت  معموًال  كه  چرا  مى شود.  استفاده  سبک  برنامه هاى  و  اينترنت 
1Mbps است (البته بستگى به سرويس دهنده دارد.) و با توجه به سرعت  اين استاندارد 
اين  با   كه  تجهيزاتى  قيمت  ضمن  در  بود.  خواهد  شبكه  كاربران  جوابگوى  به راحتى 

استاندارد كار مى كنند خيلى ارزان است.
فركانسى  محدوده  همان  در  كه  دارد  وجود   802.11g نام به  ديگرى  استاندارد 
عمليات  براى  معموًال  دارد،  كه  بااليى  سرعت  لحاظ  به  و  مى كند  كار   2.4GHz
اين  سرعت  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  اينترنت  اشتراک  و  پرونده ها  اشتراک گذارى 

استاندارد 108Mbps است.
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استاندارد  اين  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  زياد   802.11a استاندارد  امروزه 
در محدوده فركانسى 5.0GHz كار مى كند و سرعت آن تا 108Mbps در ثانيه است 
و ترافيک باالى اطالعاتى را به راحتى پشتيبانى مى كند. در شرايطى از  اين استاندارد 
دستگاه ها  فركانس 2.4GHz زياد باشد و  اطالعاتى روى  ترافيک  استفاده مى شود كه 
قادر به برقرارى ارتباط روى اين فركانس نباشند. به عنوان مثال در مركز شهر تهران در 
طول ٥ سال گذشته به دليل اين كه بسيارى از مراكز براى برقرارى ارتباط از دستگاه هايى 
با استاندارد 802.11g ،802.11b استفاده مى كردند در حال حاضر محدوده فركانسى 
2.4GHz كامل يا اشباع است. و اگر كسى بخواهد ارتباط راديويى بين دو شركت در 

اين محدوده وارد كند بايد از استاندارد 802.11a استفاده كند.

ته  : قبل از استفاده از كارت شبكه بى سيم يا اكسس پوينت بايد استاندارد آن بررسى شود  ن
چرا كه كارت شبكه اى كه فقط استاندارد 802.11b را پشتيبانى مى كند قادر به برقرارى 

ارتباط با كارت ها و يا تجهيزاتى كه اين استاندارد را پشتيبانى نمى كنند نيست.

آخرين استانداردى كه انجمن IEEE براى ارتباط  WLAN در سال ٢٠٠٨ ايجاد 
كرده 802.11n است. در واقع دستگاهى كه اين استاندارد را پشتيبانى كند مى تواند با 
كليه  استانداردهاى 802.11a/b/g ارتباط برقرار كند، سرعت برقرارى ارتباط در اين 

نوع از شبكه ها در بهترين شرايط به 300Mbps مى رسد.

(WGAN) ١: اين شبكه مانند شبكه تلفن جهانى كنونى عمل مى كند و كاربران مى توانند در حالى 
كه بين كشورها مسافرت مى كنند متصل به شبكه باقى بمانند. از مزاياى اين شبكه دارا بودن پهناى باند 

كافى براى دسترسى به اينترنت است.
ارتباط  يكديگر  با   AD HOC صورت به  كاربران  تا  مى سازد  قادر  فناورى  (WPANs) ٢:اين 
برقرار كنند. AD HOC استانداردى است كه ارتباط بى سيم بين رايانه و تجهيزات جانبى، مانند رايانه 

جيبى PDAs يا تلفن همراه و رايانه كيفى را برقرار مى كند.

W ــ١ re ess G oba  Area Networks   ــ٢ W re ess Persona  Area Networks
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منظور از Personal Area در اين فناورى فضايى  حدود ١٠ متر در اطراف رايانه شخصى يا 
رايانه كيفى است.

اين نوع فناورى بيشتر براى اهداف خاص و از پيش تعيين شده استفاده مى شود. به عنوان مثال 
 PDA اينترنت را به رايانه كيفى يا AD HOC يک رايانه مجهز به كارت شبكه بى سيم مى تواند به صورت
منتقل كند يا تبادل اطالعات داشته باشد در حال حاضر دو نوع فناورى WPANs به نام هاى بلوتوث 

(Bluetooth) و مادون قرمز (Infrared) وجود دارد.
مادون قرمز: در اين فناورى از امواج مادون قرمز براى انتقال اطالعات استفاده مى شود. هر دو 
دستگاه فرستنده و گيرنده مجهز به اين فناورى بايد در ديد مستقيم يكديگر باشند و حداكثر فاصله آن ها 
نبايد بيشتر از يک متر باشد. امروزه از اين فناورى كمتر استفاده مى  شود. مادون قرمز فقط براى  فضاى 
كمتر از يک متر طراحى شده و در صورت وجود مانع بين فرستنده و گيرنده سرعت انتقال اطالعات كم 
شده يا حتى ارتباط قطع مى شود. از فناورى مادون قرمز بيشتر در ساخت صفحه كليد و ماوس استفاده 

مى كنند كه فرستنده و گيرنده در فاصله كمى نسبت به هم قرار دارند.
بلوتوث: اين فناورى جايگزين انتقال كابلى داده ها در فاصله كوتاه شده است و براى اين كار از 
امواج راديويى استفاده مى كند و مى تواند اطالعات را تا  مسافت ١٠٠ متر انتقال دهد. امواج راديويى 
مى تواند از موانعى متعدد مانند ديوار و كيف دستى به راحتى عبور كند لذا داده ها در موقعيت هايى كه بين 
آن ها موانعى قرار دارد به راحتى با اين فناورى قابل انتقال است. از فناورى بلوتوث براى ارتباط بين 

تلفن همراه، رايانه جيبى، چاپگر و … در فاصله هاى كم مورد استفاده مى شود.
به طور كلى هدف اصلى طراحى فناورى بلوتوث حذف كابل ارتباطى مابين رايانه با تجهيزات 
جانبى مانند چاپگر، صفحه كليد ، ماوس، دوربين و … مى باشد. در طراحى اين فناورى همواره سعى 
در اين بوده كه اين دستگاه از لحاظ قيمت و اندازه و توان مصرفى در حداقل باشد و به راحتى در 

دسترس همگان باشد.
اگرچه طراحى و توليد تجهيزات بى سيم قبل از ساخت فناورى بلوتوث بوده است اما امروزه مبناى 
طراحى همه تجهيزات بى سيم مطابق با استاندارد بلوتوث مى باشد. مانند هدفون هاى بى سيم١ كه براى تلفن 
همراه و رايانه استفاده مى شود يا ارتباط اينترنتى مانند .Internet bridges امروزه يک دستگاه سرويس 

دهنده بلوتوث ( Master) قادر است تا ٧ سرويس گيرنده يا (Slave) را پشتيبانى نمايد.

W ــ١ re ess headsets
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اگر چه امروزه فناورى بلوتوث با شبكه هاى بى سيم همواره در حال رقابت است اما بلوتوث فقط براى 
مسافت هاى كوتاه طراحى شده و به هيچ وجه براى مسافت هاى طوالنى مورد استفاده قرار نمى گيرد.

كاربردهاى بلوتوث
  هدست بلوتوث Headset: اين دستگاه به راحتى قادر است با رايانه يا تلفن همراهى كه روى 
آن تنظيم شده است ارتباط صوتى برقرار كند. با توجه به اين كه تلفن همراه معموًال در هنگام روشن 
بودن و صحبت كردن در نزديكى سر انسان قرار دارد. ممكن است تشعشعات تلفن همراه براى ما مضر 

باشد. البته صحت اين موضوع در حال بررسى و تحقيق است.
  پل ارتباطى اينترنت Internet Bridge: اگر تلفن همراه مجهز به بلوتوث باشد از طريق 
سرويس Dial Up Networking (DUN) مى توان با اينترنت ارتباط برقرار كرد و سپس رايانه اى كه 
از طريق بلوتوث به تلفن همراه متصل است مى تواند از اينترنت استفاده كند بدون اين كه به دستگاه مودم 

متصل باشد.
  تبادل اطالعات File exchange: در اين روش تبادل اطالعات به صورت نظير به نظير انجام 
مى شود. زمانى كه بلوتوث رايانه فعال شود به طور خودكار شروع به شناسايى ساير دستگاه هاى نزديک 

به خود مى كند و بعد از صدور مجوز از طرف ارسال كننده اقدام به ارسال اطالعات مى كند.
  چاپ (Printing): بعضى از چاپگرها مجهز به اين فناورى هستند. رايانه ها و تلفن هاى همراه 

مى توانند با شناسايى اين چاپگرها اقدام به چاپ اسناد و پرونده ها به چاپگر مزبور نمايند.

جدول ١ــ١ــ انواع بلوتوث از نظر برد و توان مصرفی

محدوده دسترسیتوان دستگاه

١ متر١ ميلی وات
١ متر١ ميلی وات
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۱ــ شبکه اينترنت از نظر سرويس دهى به کدام دسته شبکه هاى رايانه اى تعلق دارد؟
۲ــ در تقسيم بندى شبکه هاى رايانه اى از نظر گستردگى فيزيکى، سيستم بانکى شتاب به کدام 

دسته تعلق دارد؟
ــ سرويس هاى رايج در شبکه هاى رايانه اى را نام ببريد.

 Applicatin ،را در هر يک از انواع فايل سرور، سرويس دهنده چاپ RAM ــ نقش حافظه
Server بررسى کنيد.

ــ داشتن چندين پردازنده در کدام يک از انواع سرويس دهنده مى تواند مفيد باشد؟
ــ User Data و System Data را تعريف کنيد.

ــ ويژگى هاى مهم سيستم عامل هاى سرويس دهنده را نام ببريد.
ــ تفاوت چند وظيفه اى و چند برنامه اى را بنويسيد.

ــ پژوهش کنيد که يک سرويس دهنده NAS به لحاظ سخت افزارى بايد چه قابليت هايى داشته 
باشد.

ــ پژوهش کنيد که حداقل سخت افزار الزم براى نصب هر يک از سيستم  عامل هاى محصول 
مايکروسافت چيست و آنها را با هم مقايسه کنيد.

و خودآزمايى و پژوهشيى  پ
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فصل دوم

سيستم هاي انتقال اطالعات

هدف هاى رفتارى : هنرجو پس از پايان اين فصل مى تواند:
 روش ارسال اطالعات به صورت موازى را بيان کند.

  روش هاى ارسال اطالعات به صورت سرى را شرح دهد.
  انواع روش هاى انتقال اطالعات براساس جهت آنها را تعريف کند.

 سيگنال هاى اطالعات و انواع آن را شرح دهد.
 پهناى باند را تعريف کند.

 نويز و انواع آن را شرح دهد.

يکى از مسايل مهم در شبکه هاى رايانه اى انتقال اطالعات در کانال هاى ارتباطى (سيم، کابل، 
رسانه انتقال) است. در اين کانال ها بين دستگاه فرستنده و دستگاه گيرنده شيوه هاى مختلف ارسال وجود 
دارد. مى توان اين پرسش ها را مطرح کرد که آيا روش ارسال به صورت بيت به بيت و جداگانه باشد يا 
گروهى از اطالعات با هم ارسال شوند يا اين پرسش که آيا فرستنده آنها را همانند يک ايستگاه  فرستنده 
راديويى ارسال نمايد يا از روشى که در مخابرات براى انتقال صوت به کار مى رود، استفاده  شود. از 

اين رو انتقال اطالعات را مى توان براساس پارامتر هاى مختلفى دسته بندى کرد:
   مد انتقال

   همزمانى و غير همزمانى
 جهت انتقال اطالعات

۱ـ ۲ـ مد انتقال
تعداد بيت هايى که به طور همزمان از طريق کانال ارتباطى ارسال مى شوند را مد انتقال مى نامند. 

در اين حالت ارسال اطالعات به دو صورت مى باشد.
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(Serial ) پشت سرهم 
  (Parallel ) موازى 

کنترل  براى  مى يابند.  انتقال  هم  سر  پشت  و  تک  به  تک  به صورت  بيت ها  سريال،  ارسال  در 
بيت ها،ابتدا و انتهاى بيت ها با يک سرى عالمت به نام هاى بيت شروع١ و بيت پايان٢ مشخص مى شود 

که در روش هاى مختلف ارسال سريال محل قرارگيرى اين عالمت ها و محتواى آنها متفاوت است.
در روش موازى تعدادى از بيت ها (nبيت) به صورت هم زمان و با هم و به صورت گروهى از 

طريق تعدادى کانال (nکانال) ارسال مى شوند (شکل ۱ــ۲).

Sta ــ١ t B t     ــ٢ Stop B t
Synchronous transm ــ٣ ss on   ــ٤ Asynchronus transm ss on

شکل ١ــ٢ــ ارسال سری و موازی

مطا   لعه  آ  ز   ا   دمطا   لعه  آ  ز   ا   د

۲ـ۲ـ همزماني و غير همزماني اطالعات
است؛  متفاوت  سرعت  نظر  از  اطالعات  دريافت  و  ارسال  در  رايانه ها  توانايى 
بنابراين ممکن است يک رايانه بتواند در واحد زمان، مقدار بيشترى اطالعات به سمت 
رايانه مقصد ارسال کند. بديهى است در چنين حالتى، رايانه گيرنده که با سرعت کمترى 
نتيجه مقدارى  نمايد، در  دريافت  کار مى کند نمى تواند تمامى اطالعات  ارسال شده را 
از اين اطالعات در شبکه از بين مى رود، بنابراين رايانه هايى که در حال تبادل اطالعات 
هستند، همواره سرعت ارسال و دريافت را با هم بررسى کرده، در صورت لزوم سرعت 

را کم يا زياد مى کنند.
کدهاى  به  ابتدا  اطالعات  زمان٤،  هم  غير  و  زمان۳  هم  ارسال  روش  دو  هر  در 
دودويى تبديل مى شوند، سپس تعدادى بيت که حاوى اطالعات ارسالى هستند در امتداد 
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۳ ـ۲ ـ جهت انتقال اطالعات 
بين دو واحد فرستنده و گيرنده هميشه اطالعاتى در حال جابه جا شدن است که 
در محيط هاى مختلف جهت آن متفاوت است. ارتباط براساس جهت هاى انتقال به سه 

گروه تقسيم مى شوند:
۱ ــ يک طرفه١

۲ ــ دوطرفه غيرهم زمان٢
۳ ــ دو طرفه هم زمان٣

يکديگر قرار گرفته و يک رشته را تشکيل مى دهند، سپس تعدادى از آنها به هم متصل 
شده و رشته طوالنى ترى را پديد مى آورند، پس از آن ابتدا و انتهاى اين رشته به وسيلٔه 

بيت شروع و بيت پايان مشخص مى شود.
در روش انتقال غير هم زمان هيچ زمان بندى براى ارسال يا دريافت صورت 
نمى گيرد و کنترل ترافيک به صورت لحظه اى انجام مى شود. به همين دليل در روش 
انتقال غير هم زمان، ۲۵٪ ظرفيت خط انتقال صرف کنترل ترافيک مى شود. منظور از 

ظرفيت خط انتقال همان پهناى باند است که در همين فصل توضيح داده شده است.
سيستم  به وسيلٔه  رايانه  دو  ارسال،  شروع  از  قبل  زمان  هم  ارسال  روش  در  ولى 
ارسال را  کننده،  ارسال  رايانه  سپس  هماهنگ مى شوند.  زمان  بندى داخلى خود با هم 

شروع کرده و رايانه گيرنده اطالعات را دريافت مى کند. 
در روش ارسال هم زمان عالوه بر استفاده از سيستم انتقال سريع تر، عمل کنترل 
ترافيک نيز انجام نمى شود و از تمام ظرفيت خط انتقال براى ارسال و دريافت استفاده 

مى شود؛ به همين دليل سرعت انتقال به مراتب باالتر از روش غير هم زمان است.

S ــ١ mp ex   ــ٢ Ha f  Dup ex   ــ٣ Fu   Dup ex

شکل ٢ــ٢ــ انتقال هم زمان و غير هم زمان
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۱ ــ۳ ــ۲ ــ ارتباط يک طرفه: در اين روش يک فرستنده ثابت و چند گيرنده 
ثابت وجود دارد و هيچ گاه جاى اين دو عوض نمى شود. در روش يک طرفه، اطالعات 
به وسيلٔه فرستنده ارسال و به وسيلٔه گيرنده دريافت مى شود. براى مثال مى توان به راديو يا 
تلويزيون اشاره کرد. در هر کدام از اين سيستم ها، اطالعات توسط يک فرستنده راديويى 
دريافت  است  تلويزيون  يا  راديو  دستگاه  همان  که  گيرنده  توسط  و  ارسال  تلويزيونى  يا 
مى شود و هيچ گاه جهت ارسال تغيير نمى کند. به اين روش ارسال، يک طرفه مى گويند. 

شکل ٣ــ٢ــ ارتباط يک طرفه ساده

طرفه  دو  روش  در  ناقص:  يا  هم زمان  غير  طرفه  دو  ارتباط  ۲ ــ۳ ــ۲ ــ 
نمى توانند   B و  A واحد دو  يعنى  است  هم زمان  غير  ولى  طرفه  دو  ارسال  هم زمان  غير 
هم زمان براى يکديگر اطالعات ارسال کنند و اين کار بايد متناوب انجام شود. در واقع 
هنگامى که واحد A ارسال کننده اطالعات است، واحد B فقط بايد دريافت کننده باشد و 
برعکس، براى مثال مى توان به واکى ــ تاکى يا فرستنده ــ گيرنده هاى بى سيم اشاره کرد. 
۳ ــ۳ ــ۲ ــ ارتباط دو طرفه غير هم زمان يا کامل: در روش دو طرفه هم زمان هر 

دو واحد A و B مى توانند به صورت 
هم زمان فرستنده و گيرنده اطالعات 
باشند. به طور مثال مى  توان از طريق 
دو دستگاه تلفن بدون هيچ مشکلى به 
صورت هم زمان  و دو طرفه ارتباط 
برقرار کرد. انتقال اطالعات در تلفن، 
نمونه اى از انتقال اطالعات به صورت 

شکل ٤ــ٢ــ ارتباط دوطرفه ناقص و کاملدو طرفه هم زمان است. 
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۴ ـ۲ ـ سيگنال هاي اطالعات 
مفهومى را که به انتقال اطالعات از نقطه اى به نقطه ديگر و همچنين يک سرى از پالس ها در رايانه 

اشاره مى کند، سيگنال مى نامند. امواج راديويى و ويديويى نمونه اى از اين سيگنال ها هستند. 
سيگنال هاى اطالعات مى توانند به دو صورت ديجيتال يا آنالوگ باشند. سيگنال هاى آنالوگ شبيه 
يک موج هستند که در زمان هاى مختلف مقادير مختلفى دارند يعنى از زمان شروع موج به جلو، در هر لحظه 

اين موج مقدار متفاوتى با لحظه قبلى دارد. اين موج را روى بردار نمايش مى دهند (شکل  ۵  ــ۲). 
صداى شخصى که در حال صحبت کردن است، نمونه اى از يک سيگنال آنالوگ مى باشد؛ به 

اين صورت که صدا به صورت ممتد توليد شده و بلندى صدا دائماً در حال تغيير است. 
در مقابل، سيگنال ديجيتال فقط دو حالت دارد بدين مفهوم که ارزش عددى سيگنال ديجيتال 
صفر يا يک است؛ يعنى در واحدهاى زمانى مختلف فقط دو ارزش عددى متفاوت داريم. اگر بخواهيم 
مثالى براى يک سيگنال ديجيتال بياوريم، مى توانيم به يک المپ اشاره کنيم که فقط دو وضعيت خاموش 

يا روشن دارد (شکل ۵  ــ۲). 

شکل ٥  ــ٢ــ نمونه ای از شکل تابع موج ديجيتال و آنالوگ

مطا   لعه  آ  ز   ا   دمطا   لعه  آ  ز   ا   د

 :(Aperiodic) ونامتناوب (Periodic) ۱ــ۴ــ۲ــ سيگنال هاى متناوب
هر دو نوع سيگنال هاى آنالوگ و ديجيتال به دو فرم متناوب و نامتناوب به کار مى روند. 
الف) سيگنال هاى متناوب: اگر الگو يا همان شکل سيگنال ها در فاصله هاى 
زمانى مشخص تکرار شود، به آن سيگنال متناوب مى گويند. در سيگنال ها اگر الگو کامل 
شود و در آستانه تکرار قرار گيرد، به آن يک Cycle يا چرخه مى گويند يک Period يا 

دوره، به مقدار زمانى مى گويند که يک چرخه يا Cycle در آن اتفاق مى افتد. 
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مشخصى  شکل  و  الگو  نامتناوب  سيگنال هاى  نامتناوب:  سيگنال هاى  ب) 
ندارند و الگوهاى آن در فاصله هاى زمانى مشخص تکرار نمى شوند. 

شکل ٦  ــ٢ــ شکل موج آنالوگ متناوب

شکل ٧  ــ٢ــ شکل موج آنالوگ نا متناوب

۵  ـ۲ـ پهناي باند١
يکى از مسأله هايى که به هنگام طراحى و راه اندازى شبکه همواره مورد توجه قرار 
مى گيرد و از درجه اهميت بااليى برخوردار است، پهناى باند مى باشد. هر سيستم انتقال 
باالترين  و  پايين ترين  که  بدين صورت  دارد؛  امواج  انتقال  در  محدودى  توانايى  آنالوگ 
به طور  است؛  مشخص  مى کند،  استفاده  اطالعات  انتقال  براى  رسانه  يک  که  فرکانسى 

مثال پايين ترين فرکانس ۳۰۰Hz و باالترين فرکانس ۳۳۰۰Hz است.
واحد سنجش فرکانس هرتز٢ مى باشد. فاصله بين پايين ترين و باالترين فرکانس، 
ارسال  به  قادر  فقط  شده  ذکر  مشخصات  با  رسانه اى  مى شود.  ناميده  رسانه  باند  پهناى 
سيگنال هايى است که در محدوده بين ۳۰۰ و ۳۳۰۰ هرتز قرار گرفته باشند. در واقع 

پهناى باند، ظرفيت انتقال اطالعات به وسيلٔه رسانه است.
از عوامل مؤثر در پهناى باند رسانه هاى کابلى طول، قطر و جنس کابل است. طول 

Band W ــ١ dth    ــ٢ Hz
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کابل با پهناى باند نسبت معکوس و قطر کابل با پهناى باند نسبت مستقيم دارد يعنى هرچه 
طول کابل بيشتر شود، پهناى باند کمتر شده و هرچه قطر کابل بيشتر شود، پهناى باند نيز 

بيشتر مى شود.
براى انتقال اطالعات به دو روش از پهناى باند استفاده مى شود. اين دو روش 

عبارتند از:
 تک باند۱
  باند پهن۲

استفاده  اطالعات  دريافت  يا  ارسال  براى  باند  پهناى  تمام  از  باند  تک   روش  در 
مى شود؛ به اين معنى که تک باند در هر لحظه فقط مى تواند يک سيگنال را از خود عبور 
درنتيجه ارسال نوبتى مى شود و اطالعات پشت سر هم و به صورت سرى ارسال  دهد، 

مى شوند. به اين نوع شبکه تک باند گفته مى شود.
در روش تک باند براى ارسال و دريافت اطالعات به دو رشته کابل نياز است که 
يکى از کابل ها وظيفه ارسال اطالعات را به عهده دارد و کابل ديگر دريافت اطالعات را 
انجام مى دهد. سيستم انتقال ديجيتال نيز از روش تک باند استفاده مى کند (شکل ۸     ــ۲).

روش ديگر انتقال، انتقال باند پهن است. باند پهن مى تواند از يک کابل، يک يا 
چند سيگنال را به طور هم زمان عبور دهد. هر سيگنال به صورت جداگانه ارسال مى شود 
تلويزيون  شبکه  در  روش  اين  از  نمى آيد.  به وجود  متفاوت  سيگنال هاى  بين  تداخلى  و 
کابلى استفاده مى شود. در شبکه هاى محلى اين روش کاربردى ندارد ولى در شبکه هاى 

WAN همواره مورد توجه است (شکل ۸    ــ۲).

Broad band ــ٢    Base band ــ١

شکل ٨  ــ٢
(Broad band) الف) باند پهن(Base band) ب) تک باند
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۶  ـ۲ـ نويز
شکل  که  است  مخربى  عامل  نويز  است.  نويز  مى آيد،  به وجود  شبکه  در  که  مشکالتى  جمله  از 

سيگنال ها را تغيير مى دهد و باعث بروز اختالل مى شود.
عوامل مختلفى باعث به وجود آمدن نويز مى شوند. تعدادى از اين عوامل عبارتند از: حرارت، 

القا و هم شنوايى.
حرارت: حرارت باعث مى شود الکترون ها در جهات نامشخص شروع به حرکت نمايند؛ اين 
حرکت گاهى با سيگنال ها هم جهت شده و اندازه و شکل آنها را که همان الگوى سيگنال هاست، تغيير 

مى دهد و اين به معنى ايجاد نويز است.
وسايل  يا  ماشين  موتور  مثل  مکانيکى  موتورهاى  که  هستند  نويزهايى  القايى  نويزهاى  القا: 
الکتريکى مانند موتورهاى الکتريکى وسايل خانگى توليد مى کنند، اين وسايل شبيه يک آنتن فرستنده 
عمل مى کنند و مى توانند نويز را ارسال کنند و کابل شبکه، شبيه يک آنتن گيرنده نويزهاى ارسال شده 

را دريافت مى کند.
گفته  شنوايى  هم  آن  مجاور  کابل  از  کابل  يک  مغناطيسى  ميدان   اثرگذارى  به  هم شنوايى۱: 
مى شود. نويزهايى که کابل هاى برق فشار قوى يا رعد و برق ايجاد مى کنند، از انواع نويزهاى هم شنوايى 

محسوب مى شوند.

۷ـ۲ـ سرعت انتقال اطالعات 
انتقال  سرعت  مى شود،  ارسال  شبکه  تجهيزات  به وسيلٔه  زمان  واحد  در  که  اطالعاتى  مقدار  به 
اطالعات مى گويند و واحد اندازه گيرى آن بيت بر ثانيه (bps) است. سرعت انتقال اطالعات در وسايل 

مختلف متفاوت است.
به طور مثال کارت هاى شبکه با سرعت ۱۰Mbps توانايى انتقال ۱۰ مگابيت در ثانيه را دارند 
و کارت هاى ۱۰۰Mbps مى توانند در ثانيه ۱۰۰ مگابيت اطالعات را به مقصد ارسال کنند.منظور از 

مودم Kbps ۵۶ اين است که داراى سرعت ۵۶۰۰۰ بيت در ثانيه مى باشد.
 سرعت انتقال اطالعات با پهناى باند ارتباط مستقيم دارد، هرچه پهناى باند بيشتر شود سرعت 
انتقال اطالعات نيز بيشتر مى شود. از طرفى سرعت انتقال با نويز نسبت معکوس دارد و نويز در اين 

زمينه عامل محدودکننده اى است.
Crossta ــ١ k



٢٧

۱ــ سرعت ارسال اطالعات در کدام يک از روش هاى سرى يا موازى بيشتر است؟
۲ــ سيگنال چيست؟

۳  ــ نويز چيست؟ اثر نويز بر روى کدام يک از سيگنال هاى آنالوگ يا ديجيتال بيشتر است؟

ته : پهناى باند، ظرفيت انتقال يک رسانه يا کابل است. درصورتى که سرعت انتقال،  ن
سرعت ارسال اطالعات در واحد زمان است.

و يى  پ خودآزمايى و پژوهشو
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فصل سوم

ه و روش هاي دسترسي به خط انتقال ربندي شب پي

هدف هاى رفتارى : هنرجو پس از پايان اين فصل مى تواند: 
 انواع هم بندى شبکه را شرح دهد.

 مزايا و معايب هر کدام از هم بندى هاى شبکه را شرح دهد.
 روش هاى دسترسى به خط انتقال را شناسايى کند.

 
۱ـ٣ـ انواع هم بندي

اجزای يک شبکه را می توان به روش های مختلف طبق يک طرح يا نقشٔه مشخص به هم متصل 
نمود که به اين طرح و نقشه اتصال، پيکربندی (هم بندی١) شبکه می گويند. به عبارت دقيق تر هم  بندی 
دارای دو حالت فيزيکی و منطقی می باشد، در حالت فيزيکی چگونگی اتصال ظاهری اجزای شبکه 
مشخص می شود که به وسيله کابل به هم متصل می شوند و حالت منطقی آن، نحؤه تبادل اطالعات و 

چگونگی دسترسی رايانه ها به محيط انتقال را مشخص می کند٢.
(BUS ) ١ــ١ــ٣ــ هم بندی خطی

جنبه ظاهری يا فيزيکی: تمام سيستم ها با يک قطعه کابل به يکديگر متصل شده اند. 
جنبه منطقی: زمانی که يک رايانه اطالعات را ارسال می کند به تمام رايانه ها ارسال می شود و 
رايانه ای که دارای آدرس مشخص می باشد اطالعات را دريافت کرده و ساير رايانه ها اطالعات را به 

خط اصلی بر می گردانند.
چون درکابل شبکه خطی، سيگنال ها پس از رسيدن به انتهای خط (فضای باز) دوباره به خط 
اصلی برمی گردند و باعث تداخل و مختل شدن کل شبکه می شوند،  به همين دليل بايد در ابتدا و انتهای 

Topo ــ١ ogy
M ) می توان نقشه اتصاالت شبکه را به راحتی  crosoft Off ce  يکی از نرم افزارهای مجموعه) V s o ۲ــ با استفاده از نرم افزار

ترسيم نمود.
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مزايای هم بندی خطی
ــ ساده ترين نوع هم  بندی می باشد.

ــ ارزان ترين نوع هم  بندی می باشد.
ــ نسبت به بقيه هم  بندی ها کابل کمتری مصرف می شود.

ــ افزايش يا کاهش سيستم ها به راحتی انجام می شود (البته تا حد مجاز).
معايب هم بندی خطی

ــ سرعت پايين تری نسبت به بقيه هم بندی ها دارد.
ــ در صورت قطع شدن يک قسمت از کابل اصلی، ارتباط تمامی اجزای شبکه قطع می شود و 

شبکه از کار می افتد. (چون فضای باز ايجاد می شود و باعث تداخل و انعکاس سيگنال ها می گردد)
ــ اگر يکی از ترميناتور قطع يا خراب شود، ارتباط تمامی اجزای شبکه قطع می شود و شبکه 

از کار می افتد.
ــ عيب يابی شبکه مشکل و زمان  بر می باشد.

ــ يک تکنولوژی قديمی است.
(Mesh)  ٢ــ١ــ٣ــ هم بندی مشبک

جنبه ظاهری: تمام رايانه های شبکه دو به دو با يک کابل مستقل به هم متصل می باشند که اين 
حالت ايده  آل می باشد و به آن مش کامل می گويند. به طوری که تعداد رايانه های متصل در شبکه n باشد 

n کابل به هر رايانه متصل می شود.(شکل ۲ــ۳) 1

خط شبکه از «پايان دهنده١» استفاده شود. ترميناتور حاوی يک مقاومت الکتريکی است که وابسته به 
مشخصات کابل و پارامترهای ديگر می باشد که در نوع خاصی از شبکه ها ۵۰ اهم می باشد. 

Topo ــ١ ogy

(BUS Topology) شکل ١  ــ٣ــ هم بندی خطی
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اگر يکی از اتصاالت برقرار نباشد به آن هم بندی، مش ناقص می گويند.

شکل ٢  ــ٣

هم بندی مشبک (Mesh) ناقصهم بندی مشبک (Mesh) کامل

مزايای هم بندی مشبک 
ــ اگر يکی از ارتباط ها قطع شود از مسير ديگری ارتباط برقرار می شود.  

ــ مطمئن ترين و پايدارترين نوع ارتباط را نسبت به ساير هم بندی ها دارا می باشد.
(Mesh) معايب هم بندی مشبک

ــ به دليل استفاده زياد کارت شبکه و کابل، پيچيده ترين و گران ترين نوع هم بندی می باشد.
(Star ) ۳ــ١ــ٣ــ هم بندی ستاره ای

 Hub Switch جنبه ظاهری: تمام رايانه های شبکه توسط يک کابل مستقل به يک نقطه مرکزی به نام
متصل می شوند.

ته  : واژه Hub به طور کلی يعنی « نقطه مرکزی» و نحوه عملکرد اين «  نقطه مرکزی» و  ن
همچنين نام دقيق آن بستگی به نوع شبکه ای دارد که در آن استفاده می شود.

در اين بخش هرگاه صحبت از هاب می شود منظور استفاده از آن در نوع خاص و رايجی از 
شبکه ها به نام شبکه Ethernet بوده که موضوع فصول بعدی است.
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جنبه منطقی: سيگنال ها از رايانه فرستنده به سوئيچ ارسال می شود سپس سوئيچ آنها را به ساير 
رايانه های شبکه ارسال می کند.

شکل ٣  ــ٣ــ هم بندی ستاره ای

در هم بندی ستاره ای اگر از Hub معمولی استفاده شود، سيگنال ها به تمام رايانه های متصل 
مقصد  رايانه (های)  به  فقط  سيگنال ها  شود،  استفاده  سوئيچ  از  اگر  ولی  شد  خواهند  ارسال  هاب  به 

ارسال می گردند.
مزايای هم بندی ستاره ای

ــ قطع شدن يک کابل به طور معمول بر روی بقيه شبکه تأثيری نمی گذارد مگر اين که مربوط به 
 (SB در)سرويس دهنده باشد

ــ در صورت استفاده از سوئيچ، سيگنال ها فقط به رايانه مقصد ارسال می شوند نه تمام رايانه و 
اين امر باعث افزايش حجم ترافيک می شود.

ــ در صورت استفاده از سوئيچ امکان تبادل اطالعات دو به دو به صورت هم زمان وجود خواهد 
داشت.

ــ هزينه نگهداری و رفع عيب آن نسبت به هم بندی خطی پايين تر است.
معايب هم بندی ستاره ای

ــ اگر به هر دليلی دستگاه مرکزی از کار بيفتد،  کل شبکه از کار می افتد.
اگر به هر دليلی « نقطه مرکزی» از کار بيفتد کل شبکه از کار باز می ايستد، به همين دليل معموالً هاب 
را از نظر فيزيکی در يک تابلوی مخصوص معروف به Rack نصب کرده و Rack را در يک مکان مطمئن و 
با شرايط محيطی مناسب قرار می دهند. در شبکه هايی که ضريب حساسيت آن ها بيشتر است، ترکيبی از دو 

هاب سوئيچ
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يا چند سوئيچ را (درهم بندی Mesh) قرار داده و بدين ترتيب اگر يکی از سوئيچ ها از کار بيفتد، سوئيچ های 
ديگر بالفاصله وارد عمل شده و ترافيک از طريق آن ها به عبور خود ادامه می دهد ( تحمل خطا).

ــ مصرف کابل و هزينه پياده سازی آن نسبت به هم بندی خطی بيشتر می باشد.
(Ring) ٤ــ١ــ٣ــ هم بندی حلقوی

ــ هر رايانه به صورت منطقی (نه فيزيکی) به رايانه مجاور خود متصل می باشد و آخرين رايانه نيز 
.(٣ به اولين رايانه متصل می باشد و رايانه ها تشکيل يک حلقه را می دهند (شکل ٤

شکل ٤  ــ٣ــ هم بندی حلقوی

Mu ــ١ t Access Un t

ولی در عمل برای اتصال حلقه ای رايانه ها از يک دستگاه مرکزی به نام ١MAU ( واحد دسترسی 
چندگانه ) استفاده می شود و تمام رايانه ها با يک کابل به MAU متصل می شوند ( مانند هم  بندی ستاره ای ) 

شکل ٥  ــ٣ــ واحد دسترسی چندگانه درهم بندی

مسير ارتباطی در MAU و رايانه ها در هم بندی

رايانه ١

رايانه ٢رايانه ٤

رايانه ٣

هم بندی
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شبکه های طراحی شده با هم بندی حلقه ای را شبکٔه Token Ring يا Token Passing نيز 
 Token می گويند، زيرا انتقال اطالعات در اين شبکه ها بر اساس گردش بک بسته مخصوص به نام

می باشد.
از نظر نحوه گردش Token دو نوع هم بندی حلقوی وجود دارد:

۱ــ هم بندی حلقوی يک طرفه: Tokenها فقط در يک جهت حرکت می کنند.
نوع  واقع  می کنند.در  حرکت  جهت  دو   هر  در  دو طرفه: Tokenها  حلقوی  هم بندی  ۲ــ 

ناقص هم بندی Mesh می باشد.
اگر بخواهيم دو تا شبکه حلقوی را به يکديگر متصل کنيم بايد Ring out (RO) سوئيچ اول را 
 (RI) Ring In سوئيچ دوم را به (RO) Ring out سوئيچ ۲ متصل نموده و همچنين(RI) Ring In به

سوئيچ اول وصل کنيم.

شکل ٦  ــ٣ــ ارتباط دو شبکه حلقوی

مزايای هم بندی حلقوی
ــ نحوه گردش اطالعات دارای اولويت بندی و زمان بندی است تا تداخل به وجود نيايد.

ــ برای شبکه های با ترافيک باال مناسب می باشد. چون تداخل وجود ندارد.
 معايب هم بندی حلقوی

ــ اگر عيبی در MAU بوجود بيايد، کل شبکه از کار خواهد افتاد.
ــ افزودن يا کاستن رايانه ها در شبکه به سادگی ممکن نيست.

ــ مصرف کابل و هزينه پياده سازی آن نسبت به هم بندی خطی بيشتر می باشد.
مانند هم بندی خطی اگر يک قسمت از حلقه قطع شود، کل شبکه از کار می افتد به اين علت که 

اطالعات قادر به گردش کامل نخواهند بود.
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هر  اوالً  که  شده  طراحی  گونه ای  به  طرفه  يک  حلقه های  در  اطالعات  گردش  قانون  در  واقع 
اطالعاتی که از يک سيستم خارج می شود بايد دور زده و سرجای اول خود برگردد، ثانياً همه سيستم ها 
بايد قادر به تبادل اطالعات باشند. به عنوان مثال در شکل اگر حدفاصل بين A و B قطع شود در آن 
صورت هرچند ممکن است تصور شود B می تواند برای E ،D ،C و A اطالعات بفرستد، اما عکس آن 
امکان پذير نيست و به اين معنا که همه سيستم ها نمی توانند به تبادل اطالعات بپردازند، در نتيجه هر دو 
قانون فوق نقض شده و حلقه به طور کامل غير قابل استفاده می شود. اين مشکل در حلقه های دو طرفه 

( که حالت خاصی از Mesh محسوب می شوند) وجود ندارد.

شکل ٧  ــ٣ــ هم بندی حلقوی يک طرفه و دو طرفه

RI= Ring In
RO=Ring Out

زيرا  آورد  حساب  به  مش  از  خاصی  حالت  می توان  را  طرفه  دو  حلقوی  شبکه  ته:  ن
چنانچه قطرهای يک مش کامل را حذف کنيم شکل حاصله يک مش ناقص خواهد شد 

که همان شبکه حلقوی دو طرفه است.
 (WAN يا  LAN ) انتخاب هم بندی ربطی به ابعاد و گستردگی فيزيکی شبکه اصوالً 
در  چه  و  محلی  شبکه  در  چه  می توان  را  هم بندی  نوع  هر  که  است  بديهی  و  ندارد 
بازدارنده  عوامل  تأثيرگذاری  احتمال  اينکه  به  توجه  با  اما  کرد  استفاده  گسترده  شبکه 
در شبکه های  در شبکه های گسترده نسبت به شبکه های محلی بيشتر است لذا معموالً 
در  را  حلقوی  ستاره ای،  خطی،  هم بندی های  و  شده  استفاده  مش  هم بندی  از  گسترده 

شبکه محلی به کار می برند، البته ستاره ای نيز در WAN کاربرد دارد.
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۲ـ۳ـ روش هاي دسترسي۱ به خط انتقال 
به مجموعه قوانينی که تعيين می کنند داده ها چگونه در کابل شبکه قرار گيرند و يا اينکه داده ها 
چگونه از کابل شبکه دريافت شوند «روش دسترسی» می گويند. هنگامی که داده ها در شبکه در حال 

حرکت هستند، روش های دسترسی به تنظيم ترافيک شبکه کمک می کند. 
فرض کنيد چندين قطار در ريل راه آهن در حال حرکت هستند، همانطور که می دانيد مسيرها در 
ايستگاه راه آهن از هم جدا می شوند. قطارها در طول مسير از قوانين خاصی پيروی می کنند تا زمان 

خاصی به ايستگاه راه آهن رسيده و برخورد به وجود نيايد (  هر چند اين مقايسه کامل نيست  ).
در شبکه، رايانه ها به کابل شبکه؛ دسترسی اشتراکی دارند. با اين حال اگر دو رايانه همزمان داده 

در کابل شبکه قرار دهند احتمال برخورد وجود خواهد داشت.
ضمناً اگر رايانه های موجود در شبکه از روش های دسترسی مختلف استفاده کنند کل شبکه از 

کار خواهد افتاد چون به ازای روش های دسترسی مختلف، نوع کابل شبکه نيز متفاوت خواهد بود.
به  يا  کنند. و  می  جلوگيری  شبکه  کابل  به  ها  رايانه  همزمان  دسترسی  از  دسترسی؛  های  روش 

عبارت ديگر باعث حصول اطمينان از ارسال و دريافت داده بر اساس يک فرآيند منظم می شوند.

انواع روش هاي رايج براي دسترسي به خط انتقال
CSMA/CD  (۳با تشخيص برخورد) الف) روش دسترسی چندگانه تشخيص حامل۲

ب) روش عبور نشانه۴ 
ج) روش اولويت تقاضا۵

• روش CSMA/CD: هر رايانه اعم از سرويس دهنده يا سرويس گيرنده کابل شبکه را برای 
ترافيک چک می کند. يعنی فقط وقتی که رايانه تشخيص دهد يا حس کند(Sense) کابل شبکه آزاد 
است و ترافيکی روی شبکه وجود ندارد داده را روی کابل ارسال می کند و تا زمانی که داده روی کابل 

به مقصد نرسد رايانه ديگری نمی تواند روی کابل داده ارسال کند.
اين روش شبيه صحبت در يک اتاق شلوغ است. در چنين اتاقی شخصی که می خواهد صحبت 
کند بايد با گوش دادن، مطمئن شود که فرد ديگری درحال صحبت نيست و سپس اقدام به صحبت کند. 

ـ  ١ Carr ــ٢    Access Method ـ er Sense Mu t p e Access
Co ــ٣ s on detect on    ـ  ٤ Token Pass ـ ng
Demand ــ٥ pr or ty methods
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اگر شخص ديگری در حال صحبت کردن است . نفر اول بايد تا پايان صحبت شخص دوم سکوت کند. 
اين شخص، پس از اتمام صحبت فردی که زودتر از ديگران شروع به صحبت کرده است، می تواند به 
صحبت خود ادامه دهد و بقيه بايد تا پايان صحبت منتظر بمانند. هرگاه پس از برقراری سکوت، دو نفر 
باهم شروع به صحبت کنند، هردو سکوت کرده، پس از طی يک زمان کوتاه نامشخص، يکی از آنها 

شروع به صحبت خواهد کرد. اين دقيقاً روشی است که در CSMA/CD از آن استفاده می شود:
.(Sense) ــ رايانه «  تشخيص می دهد» که کابل آزاد است يعنی ترافيک در کابل وجود ندارد

ــ رايانه می تواند داده ها را ارسال نمايد.
ــ اگر داده ها در کابل وجود داشته باشند، تا زمانی که داده به مقصد خود برسند و کابل مجددًا 

آزاد گردد، هيچ رايانه ای داده ای را منتقل نمی کند.
کنند  ارسال  داده  شبکه  کابل  روی  همزمان   طور  به  دقيقاً  رايانه  چند  يا  دو  اگر  يادآوری: 
برخورد۱ به وجود می آيد و وقتی چنين اتفاقی بيفتد، دو رايانه درگير برای يک دوره زمانی تصادفی، 

انتقال را متوقف می سازند و سپس سعی در ارسال مجدد می نمايند.
فرض کنيم A در حال ارسال اطالعات برای B باشد، هم زمان C هم می خواهد اطالعاتی را 
برای D بفرستد در اين حالت، چون فقط يک محيط انتقال وجود دارد که آن هم بين همه مشترک 
است. به محض آنکه A اطالعات خود را روی خط بفرستد، خط اشغال شده و بقيه  بايد صبر کنند تا 
ارسال A به اتمام برسد و خط مجددًا آزاد شود . البته اگر رايانه A کارش طوالنی باشد بايد کار خود 
را به صورت مقطعی انجام دهد بدين معنی که پس از ارسال قسمتی از اطالعات، خط را آزاد می کند تا 
بقيه هم امکان دسترسی و استفاده از خط را داشته باشند. در صورتی که به طور همزمان C نيز بخواهد 
برای D اطالعاتی را ارسال نمايد باعث برخورد (Collision) شده، سيگنال ها به هم می ريزد. بنابراين 

در يک لحظه مشخص فقط يک فرستنده می تواند وجود داشته باشد.
CSMA/CD  به عنوان روش کشمکش شناخته می شود زيرا رايانه های شبکه برای به دست 

آوردن فرصتی در ارسال داده ها، باهم رقابت می کنند.
در روش دسترسی CSMA/CD هر چقدر تعداد رايانه ها بيشتر شود ترافيک شبکه نيز بيشتر 

خواهد شد. در نتيجه برای اجتناب از برخورد، شبکه کند می شود.
در روش CSMA/CD رايانه های شبکه برای بدست آوردن فرصتی در ارسال داده ها، با هم 
تشخيص  می گويند.قابليت  نيز  رقابتی۲  روش  دسترسی،  روش  اين  به  خاطر  همين  به  می کنند  رقابت 

ـ  ١ Co ـ s on     ــ٢ Content on Method
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 CSMA/CD می باشد.روش دسترسی CSMA/CD برخورد پارامتر مهمی در محدوديت فاصله در
دارای پايين ترين سطح محبوبيت بين روش های دسترسی ديگر می باشد.

 (Token) در عبور نشانه، بسته خاصی به نام نشانه :(Token Passing) روش عبور نشانه •
به صورت حلقوی از طريق کابل از يک رايانه به رايانه ديگر گردش می کند. وقتی رايانه ای بخواهد 
داده ها را در طول شبکه ارسال کند بايد منتظر نشانه (Token) آزاد بماند. وقتی نشانه آزاد تشخيص 

داده شد، رايانه می تواند داده ها را انتقال دهد.

مادامی که نشانه توسط يک رايانه مورد استفاده قرار می گيرد، ساير رايانه ها نمی توانند داده ای 
را منتقل کنند چون در اين روش در هر لحظه فقط يک رايانه می تواند از نشانه استفاده کند. در اين 
روش رقابت و برخورد وجود ندارد و هيچ زمانی برای ارسال مجدد داده صرف نمی شود و ترافيکی 

هم بر روی شبکه به وجود نمی آيد.
انتقال می باشدکه  دسترسی به خط  تقاضا: اين روش از روش های جديد  اولويت  • روش 
توسط مؤسسه مهندسان برق و الکترونيک(IEEE) مورد تأئيد قرار گرفته است. در اين روش کنترل 
ستاره ای  هم بندی  در  دسترسی  روش  (اين  می يابد.  انتقال  هاب  به  کاری  ايستگاه  از  شبکه  دسترسی 

استفاده می شود). رايانه ای که می خواهد داده ارسال کند آن را به هاب واگذار می کند.
در روش اولويت تقاضا، ارتباط بين رايانه فرستنده با هاب و هاب با رايانه مقصد بر قرار می باشد. 

اين روش دارای راندمان بيشتری نسبت به روش CSMA/CD می باشد.

شکل ٨  ــ٣
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در روش اولويت تقاضا  از ۴ زوج سيم استفاده می شود که اين کار باعث خواهد شد تا رايانه ها 
به طور همزمان هم ارسال و هم دريافت داده داشته باشند.

مطا   لعه  آ  ز   ا   دمطا   لعه  آ  ز   ا   د

ه ۳ـ۳ـ معماري شب
با  رايانه ها  اتصال  چگونگى  براى  که  مى باشد  استانداردهايى  شبکه،  معمارى 
يکديگر و نحوه ارسال اطالعات تعريف شده است. در اين استانداردها نوع کابل شبکه، 
شده  مشخص  انتقال  سرعت  و  انتقال  خطوط  به  دسترسى  نحوه  هم بندى،  اتصاالت، 
است. چندين نوع معمارى شبکه وجود دارد که هنگام راه اندازى شبکه از آنها استفاده 

مى شود. انواع معمارى شبکه عبارتند از:
 اترنت۱

Token Ring 
    FDDI 

۱ــ۳ــ۳ــ اترنت: اترنت يکى از انواع متداول معمارى شبکه است. در اين 
معمارى از روش CSMA/CD براى دسترسى به خط انتقال يا همان کابل شبکه استفاده 
مى شود. هم بندى پيش فرض براى اترنت، هم بندى فيزيکى خطى تعريف شده است. نوع 

کابلى که در هر هم بندى استفاده مى شود نيز در قوانين همان هم بندى مشخص شده است.
هم بندى هاى مختلف اترنت عبارتند از:

10Base2 • 
10Base5 • 
10BaseT  •

10BaseFL •
100Basex  •

 1000Basex •
 1000BaseT •

ـ  ١ Ethernet ـ
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مثالً  است  انتقال  سرعت  نمايانگر  اول  عدد  شد،  برده  نام  که  استانداردهايى  در   
بودن   Base band نشان دهنده   Base مى کند.  کار   10Mbps سرعت  با   10Base2

هم بندى و عبارت پس از آن نوع کابل را نشان مى دهد.

در معمارى اترنت عالوه بر موارد ذکر شده نحوه ساخته شدن بسته هاى اطالعاتى، 
اندازه آنها، اطالعات اضافى که بايد در بسته هاى اطالعاتى قرار گيرد و کابل کشى شبکه 
داده  توضيح  دراترنت  متداول  استانداردهاى  از  برخى  ادامه  در  است.  شده  مشخص 

خواهد شد.
مى کند. استفاده   Thinnet هم محور  کابل  از  داده ها  انتقال  براى   :10Base2
 (Terminator) بوده و دو سر کابل بايد به وسيلٔه BNC کانکتورهاى اين شبکه از نوع
مسدود شود تا شبکه فعال شود. از مزاياى 10Base2 نصب ساده و هزينه راه اندازى 

بسيار کم آن است. هم بندى 10Base2 همان هم بندى خطى است.
قوانينى که در 10Base2 بايد رعايت شود، عبارتند از:

 حداقل طول کابلى که رايانه ها را به هم متصل مى کند نبايد کمتر از ۰/۵ متر باشد.
 فاصله اولين و آخرين رايانه در شبکه نبايد بيش از ۱۸۵ متر باشد. اين فاصله از 

روى اندازه کابل اندازه گيرى مى شود.
 در فواصل بين هر دو Repeater نمى توان بيش از ۳۰ دستگاه رايانه به شبکه 

متصل کرد.

شکل ٩  ــ٣ــ اجزای تشکيل دهنده نام در معماری های مختلف
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 ،10Base2 ابتدا و انتهاى کابل بايد با ترميناتور مسدود شود. ترميناتور شبکه
يک مقاومت ۵۰ اهمى است که سيگنال هاى الکتريکى به وجود آمده در کابل شبکه را 

مصرف کرده و از باقى ماندن آن در شبکه جلوگيرى مى کند.
سگمنت  پنج  ۹۲۵  متر،  يعنى  رايانه ها  فاصله  حداکثر  به  يافتن  دست  براى 
(Segment) خواهيم داشت که با چهار دستگاه Repeater به هم متصل شده اند که فقط 
از سه سگمنت آن مى توان استفاده کرد (اين سگمنت ها شماره هاى ۱ ، ۲ و ۵ هستند). 

اين قانون به قانون ۳ــ۴ــ  ۵ معروف است.
10Base5: در 10Base5 از  کابل کواکسيال Thicknet براى اتصال رايانه ها 

به يکديگر استفاده مى شود.
به  که   Transceiver عدد  يک  به   DIX يا   AUI کابل  يک  به وسيلٔه  رايانه  هر 
کابل شبکه متصل شده است، وصل مى شود و هر دو انتهاى کابل با ترميناتور مسدود 
مى شود. اولين مزيت10Base5  مسافت نسبتاً  زيادى است که تحت پوشش خود قرار 

مى دهد. قوانينى که در مورد 10Base5 وجود دارد عبارتند از:
 حداقل طول کابل که براى اتصال دو رايانه استفاده مى شود ۲/۵ متر است.

شکل ١٠  ــ٣ــ انواع کابل مورد استفاده در معماری ها

 حداکثر طول کابل يا حداکثر فاصله بين اولين و آخرين رايانه شبکه ۵۰۰ متر است.
 ۲۵۰۰ ، Repeater  حداکثر فاصله بين اولين و آخرين رايانه شبکه با استفاده از

متر است.
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يکى از ترميناتورها بايد به زمين متصل شود.
اندازه کابلى که رايانه را به Transceiver متصل مى کند، نبايد بيشتر از ۵۰ متر باشد.

حداکثر تعداد رايانه ها در سگمنت ۱۰۰ دستگاه است.
قانون ۳ــ۴ــ  ۵ در مورد 10Base5 نيز صادق است.

10Base   T: براى راه اندازى شبکه 10Base   T از  کابل هاى TP يا زوج به هم 
هر  استاندارد  اين  در  است.   10Mbps آنها سرعت  حداکثر  که  مى شود  استفاده  تابيده 
وصل  هاب  به  کابل  يک  توسط  مستقيماً  شود  متصل  شبکه  به  مى خواهد  که  رايانه اى 
 RJ اين هم بندى از نوع 45 اتصاالت  برقرار مى کند.  رايانه ها را  ارتباط  هاب،  شده و 
است. سگمنت هاى مختلف مى توانند به وسيلٔه کابل هاى کواکسيال يا فيبر نورى به يکديگر 
هوشمند  شوند،  هاب  جايگزين  مى توانند  که  دستگاه هايى  انواع  از  برخى  شوند.  متصل 
بوده و مى توانند ترافيک شبکه را کنترل کرده و آن را کاهش دهند. از مشخصه هاى بارز 
اين شبکه گران قيمت بودن هزينه راه اندازى و نصب آن است. 10Base T در ظاهر يک 
شبکه ستاره اى است ولى عملکرد آن همانند شبکه هاى خطى مى باشد در اين مورد به طور 

خالصه مى توان گفت هم بندى فيزيکى آن، ستاره اى ولى هم بندى منطقى آن خطى است.
قوانين 10BaseT عبارتند از:

حداکثر تعداد رايانه  اى که اين شبکه به هم متصل مى کند، ۱۰۲۴ دستگاه رايانه است.
 Category5 يا  Category4 ،Category3 تابيده به  زوج  نوع  از  بايد  کابل ها 
باشند (نوع کابل از نظر داشتن محافظ تفاوتى نمى کند، مى توان از هر دو کابل UTP يا 

STP استفاده کرد).
حداکثر فاصله هر رايانه تا هاب، ۱۰۰ متر است.

حداقل طول کابل (فاصله بين رايانه تا هاب) ۲/۵ متر است.
 10Base FL: شبکه اترنتى است که براى انتقال اطالعات از فيبر نورى استفاده 
مى کند. سرعت انتقال در اين شبکه 10Mbps است. مهم ترين ويژگى 10BaseFL مسافت 
زيادى است که تحت پوشش قرار مى دهد. اين مسافت ۲ کيلومتر است. از مزاياى ديگر 
اين شبکه اين است که عوامل خارجى، تأثيرى روى اطالعات داخل فيبر ندارند. به عبارت 

ديگر، در فيبر نورى هم شنوايى وجود ندارد و اطالعات سالم به مقصد مى رسد.
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دو استاندارد ديگر به نام هاى 10BaseFB و 10BaseFP نيز مورد استفاده قرار 
مى گيرد. 10BaseFB که يک شبکه اترنت هم زمان است۱ و براى اتصال دو تقويت کننده 
فيبر نورى به يکديگر که در مسير بين دو ايستگاه قرار دارد، استفاده مى شود. استاندارد 
که  مى باشد  نورى  فيبر  از  استفاده  با  ستاره اى  شبکه  يک  که  است   10BaseFP ديگر
براى Backbone ۲ شبکه ها مورد استفاده قرار مى گيرد. در فيبرهاى نورى،  نور به جاى 

سيگنال هاى الکترونيکى مسئوليت انتقال اطالعات را برعهده دارد.
 :100Base X

شبکه  اين  (سرعت  است   10BaseT شبکه همانند   100BaseX شبکه ساختار 
مورد  متفاوت  کابل کشى  مدل  سه  با   100BaseX که  تفاوت  اين  با  100Mbpsاست) 

استفاده قرار مى گيرد. اين سه مدل عبارتند از:
ــ 100Base TX: در اين مدل مى توان از دو نوع کابل UTP يا STP به صورت 

همزمان استفاده  شود.
ــ 100Base FX: در اين مدل از دو رشته فيبر نورى در کنار هم استفاده مى شود.

ــ 100Base T4: در اين مدل ۴ رشته کابل 5 يا Category 3.4،  در کنار هم 
استفاده مى شود.

:1000Base X
 با نام Fast Ethernet نيز شناخته مى شود. اين استاندارد، شبکه اى را توضيح 
انتقال  براى  و  است  ثانيه  در  گيگابيت  يک  اطالعات  انتقال  سرعت  آن  در  که  مى دهد 
اطالعات از فيبرنورى استفاده مى شود. اين استاندارد خود از چند مدل تشکيل شده 

است که عبارتند از:
1000Base sx ــ

1000Base LX/LH ــ

ـ  ١ Synchronous Ethernet ـ
۲ــ Backbone بخشی از معماری شبکه های کامپبوتری می باشد که ارتباط داخلی بين چند شبکه را به وجود می آورد. اين ارتباط 

شامل تبادل اطالعات بين چند شبکه LAN  يا WAN می شود.
معموًال توان و ظرفيت Backbone بيشتر از شبکه هايی است که به آن متتصل هستند. به عنوان مثال اگر شبکه LAN در يک محيط 

Mbps/00  باشد سرعت Backbone که ارتباط بين شبکه های LAN را به وجود می آورد Mbps/000 می باشد.
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1000Basezx ــ
تفاوت استانداردهاى ذکر شده در طول کابل ها و نوع فيبر نورى است که در آنها 

استفاده مى شود.
:1000Base T

با  شبکه اى  راه اندازى  براى  تابيده  هم  به  زوج  کابل هاى  از  استاندارد،  اين  در   
سرعت يک گيگابيت در ثانيه استفاده مى شود. اين کابل ها از نوع Cat6 و کانکتورهاى 
RJ است. نحوه ارسال اطالعات در اين استاندارد به گونه اى است  آن نيز از نوع 45
که سيستم، توانايى انتقال اطالعات يک گيگابيت در ثانيه را پيدا مى کند. کابل T.P نام 

ديگر کابل زوج به هم تابيده است.
يک  ظاهرى،  نظر  از   Token Ring معمارى   :Token Ring ۲ــ۳ــ۳ــ 
کار   (Token Passing) نشانه  عبور  روش  به  که  مى کند  توصيف  را  ستاره اى  شبکه 
مى کند. در اين شبکه يک حلقه منطقى به وجود مى آيد و  نشانه در امتداد حلقه حرکت 
کرده و به رايانه ها مى رسد. هر رايانه اى که به ارسال اطالعات نياز داشته باشد، نشانه را 
نگه داشته و اطالعات خود را به سوى مقصد ارسال مى کند. اطالعات ارسال شده در 
همان حلقه مجازى و در امتداد حرکت نشانه مسير خود را طى مى کند تا به رايانه مقصد 
برسد. رايانه مقصد در صورت صحيح بودن اطالعات ارسالى، در جواب يک بسته به نام 
Acknowledge به رايانه مبدأ ارسال مى کند. رايانه مبدأ نيز نشانه اصلى را از بين برده و 
يک نشانه جديد توليد مى نمايد و آن را در امتداد مسير نشانه قبلى به حرکت درمى آورد. 

اين روند به همين صورت ادامه خواهد يافت.

Token Ring شکل ١١  ــ٣ــ شبکه
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در شبکه Token Ring در محل اتصال رايانه ها به جاى هاب از دستگاهى به نام 
 16Mbps 4 تاMbps استفاده مى شود. سرعت انتقال اطالعات در اين شبکه MAU

است. کارت هاى 16Mbps مى توانند با سرعت 4Mbps نيز فعاليت کنند.
در شبکه Token Ring از کابل هاى زوج به هم تابيده استفاده مى شود. اگر از 
کابل UTP در اين هم بندى استفاده شود، حداکثر طول کابل مى تواند ۴۵ متر باشد و اين 
شبکه فقط با سرعت ۴ مگابيت در ثانيه کار مى کند و اگر از کابل STP استفاده شود، 

حداکثر طول کابل ۱۰۱ متر و با سرعت ۱۶ مگابيت در ثانيه اطالعات منتقل مى شود.
در  مگابيت   ۱۰۰ سرعت  با  شبکه  يک  معمارى   ، FDDI :١FDDI ۳ــ ۳ــ۳ــ 
ثانيه است که براى ارتباط از فيبر نورى استفاده مى کند. در اين فناورى به جاى فيبر نورى 
مى توان از کابل مسى نيز استفاده کرد ولى در صورت استفاده از کابل مسى حداکثر فاصله 
مجاز در شبکه کمتر مى شود. FDDI به  عنوان Backbone  در محل هايى که تعداد زيادى 
رايانه در آن قرار دارد، استفاده مى شود. از جمله اين محيط ها مى توان به دانشگاه ها اشاره 
کرد. در FDDI مى توان ۵۰۰ گره را در مسافت ۱۰۰ کيلومتر به يکديگر متصل کرد. هم بندى 
فيزيکى اين شبکه حلقوى است. نحوه به وجود آمدن اين حلقه به اين صورت است که يک 
حلقه ۱۰۰ کيلومترى از فيبر نورى ساخته مى شود و در هر دو کيلومتر يک تقويت کننده قرار 

از  جلوگيرى  براى  مى گيرد. 
اختالالتى که در اثر قطع شدن 
فيبر نورى به وجود مى آيد، از 
دو حلقه فيبر نورى در کنار هم 
استفاده مى شود تا در صورتى 
شود،  قطع  رشته ها  از  يکى  که 
و  شده  عمل  وارد  دوم  رشته 

جايگزين رشته اول شود.

F ــ١ ber Dstr buted Data Inte face
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۱ــ هم بندى چيست؟ انواع آن را شرح دهيد.
۲ــ پديده برخورد يا Collision در کدام يک از انواع هم بندى روى مى دهد؟ چرا؟

۳ــ در کدام يک از انواع هم بندى، با قطع شدن قسمتى از کابل، کل شبکه از کار مى افتد؟
زدايى  اشکال  و  عيب يابى  هزينه،  سرعت،  کابل،  مصرف  لحاظ  از  را  هم بندى ها  انواع  ۴ــ 

مقايسه کنيد.
۵  ــ سرعت کدام يک از روش هاى دسترسى به خط بيشتر است؟ دليل آن را بنويسيد.

۶ــ چه عواملى در سرعت دسترسى به خط مؤثر است؟
 Cat5 , Fiber, ــ پژوهش کنيد که آيا مى توان در کابل کشى يک شبکه از همه انواع کابل (مانند

Cat6 و…) استفاده کرد؟ سرعت و راندمان شبکه در اين حالت چگونه است؟
ــ پژوهش کنيد که براى اتصال چند سوئيچ يا هاب از چه نوع کابلى بايد استفاده گردد؟

۷ــ پژوهش کنيد که تفاوت MAU و هاب در چيست؟

يى  پ خودآزمايى و پژوهشو


