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(Network)تاریخچه شبکه 

اواخربهممیتوانیبیاندازیمنگاهیکامپیوتریهایشبکهتاریخچهبهبخواهیماگر•
رفتهپیشتحقیقاتیآژانسامریکادفاعوزارتسالها،ایندرکنیم،اشاره۱۹۶۰سال
نام.کرداندازیراهشورویجماهیراتحادماهوارهایهایفعالیتبارقابتدرراخود
مهمیبسیارتحقیقاتیپروژههایآژانساین.بود(Arpa))آرپاتحقیقاتیآژانساین
ایجادهاپروژهاینازیکیمیداد،انجامدفاعیواستراتژیکزمینههایدررا

شبکهاولینمنظورهمینبرای.بوداحتمالیهایجنگزماندرقویارتباطات
یکیوMITدانشگاهدرآنهادوتایکهشداندازیراهکامپیوترچهاربینکامپیوتری

این.اشتدقراراستنفوردتحقیقاتیمرکزدردیگریوکالیفرنیادانشگاهدرآنهااز
.بودآرپانتشبکههمان



دالیل استفاده از شبکه
محلبهجهتوبدونرایانه،جانبیامکاناتیااطالعاتیمنبعیکازمشترکاستفاده:منابعازمشترکاستفاده-1

.گویندمشترکمنابعازاستفادهرامنابعازهریکجغرافیایی
فادهاستومختلفواحدهایدرآنهاپخشازپرهیزوآنهاازمشترکاستفادهومنابعنمودنمتمرکز:هزینهکاهش-2

.داشتخواهدپیدرراهزینهکاهشسازمانیکدرکاربرهراختصاصی
اینبهیعنید،کنمیاشارهشبکهدرپشتیبانهایدهندهسرویسبوجودهاشبکهدرویژگیاین:اطمینانقابلیت-3

عدمصورتدرودکرتهیهپشتیبانودومهاینسخهشبکهدرهاسیستمواطالعاتیگوناگونمنابعازتوانمیکهمعنا
پشتیبان.کردتفادهاسپشتیبانهاینسخهاز”سیستمکارافتادنازبعلت”شبکهدراطالعاتیمنابعازیکبهدسترسی

.دهدمیافزایشراسیستمدایمیوآمادگیکارآیی،،فعالیتشبکهدرهادهندهسرویساز

یعنی;استدورراهازکاربرانبینقویارتباطایجادای،رایانههایشبکهایجاداهدافازدیگریکی:زمانکاهش-4
خودمنابعازهاستفادواطالعاتتبادلزمانترتیباینبه.باشدداشتهوجوداطالعاتتبادلجغرافیاییمحدودیتبدون
.یابدمیکاهشبخود

بزرگترشبکهیکبهتبدیلویابدتوسعهسیستمساختاردرتغییربدونتواندمیمحلیشبکهیک:توسعهقابلیت-5
.تاسنظرمدشبکهگسترشبراینیازموردتجهیزاتوامکاناتهزینهسیستمتوسعههزینهاینجادر.شود
رسانیاطالعهایسیستمدیگریاوالکترونیکیپستمانندموجودنوآوریهایطریقازتوانندمیکاربران:ارتباطات-6

.داردوجودنیزفایلانتقالامکانحتیکنند،مبادلهراهایشانپیغام



سیگنال

رتباطاانتقالبرایکامپیوتریهایشبکهدر

دهاستفامختلفیهایرسانهازاستممکن

العاتاطاستفادهموردرسانهنوعبهبستهشود

راحیطمتناسبهایسیگنالبهبایستمی

ینورفیبررسانهاگرمثالعنوانبه.شود

.شودیمتبدیلنوریپالسبهکنیماستفاده

سیگنالهانوع رسانه

الکتریکیسیم مسی

پالس نورفیبرنوری

الکترومغناطیسیبی سیم



انواع ارتباط

1-Simplexرادیومثل:یکطرفه

2-Half Duplexسیمبیمثل:همزمانغیردوطرفه

3-Full Duplexتلفنمثل:همزماندوطرفه



آشنایی با چند اصطالح شبکه
Computer)کامپیوتریشبکه• Network):عاتاطالتبادلجهتیکدیگربامستقلکامپیوترهایازتعدادیپیوستنهمبه
وپردازشمجموعهسروردردرخواستاینوداردتقاضاییودرخواستکهمیشودگفتهسیستمیبه،(Client)کالینت•

نوعیشماسیستممیبرید،بهرهآنازوهستیدمتصلایشبکهبهخودکامپیوترباشماکهزمانیمثالبرای.میشودارسال
.استکالینت

عنوانبهوداردباالییافزارینرموافزاریسختتوانکهشودمیاطالقروشنیهمیشهکامپیوتربه،(Server)سرور•
عاملسیستمسرورهموکالینتهمکهاستذکرشایان.میدهدارائههاclientبهراخدماتیوسرویسمرکزی،کامپیوتر
بهتقلند،مسهمدیگرازهستندمتصلهمبهاینکهبرعالوهکامپیوترهاسروری،کالینتهایشبکهدر.دارندراخودبهمختص

شود،خارجکهشبازدلیلهربهیاشودخاموشاست،متصلشبکهبهکهدیجیتالیدستگاهیاکامپیوتریکاگرکهمعنااین
والردرومیشوندخارجدسترسازنیزمیدهدارائهکهسرویسهاییشودخارجمدارازسروراگراما.پابرجاستشبکههمچنان

.میکندایجاداختاللشبکهکار

درهاییسرویسوخدماتازیاودهدمیارائهخدماتیوبودهمتصلشبکهبهکهسیستمییادستگاههر،(Host)هاست•
.شوندمیمحسوبHostسرور،هموکالینتهمتعریفاینبا.کندمیاستفادهشبکهداخل

یاومودمتر،کامپیوقبیلازدستگاهیهربهکهباشدمیکامپیوتریشبکهاصطالحاتترینرایجازیکی:(Node)گرهیانود•
.گویندمیگرهیانودشود،وصلشبکهبهتواندمیکهپرینتر

.گویندمیلینکراهاگرهدوبیناتصالجهت:(Link)پیوند•
،(Switch)سوئیچتوسطکهشبکهازبخشیهربهوباشدمیشبکهاصطالحاتازیکی:(Segment)سگمنت•

.شودمیگفتهSegmentشوند،میجداکامپیوتریشبکههایبخشسایراز(Router)روتریاو(Bridge)پل
آنبهها(Segment)سگمنتکلیهکهباشدمیکامپیوتریشبکهیکدراصلیبستریک:(Backbone)فقراتستون•

راها(Segment)سگمنتتکتکبهنسبترااطالعاتازبیشتریحملتواناییBackboneروایناز.شوندمیمتصل
.دارد



آشنایی با چند اصطالح شبکه
ابعمنوهادادهگذاریاشتراککهباشدمیکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی:(Share)گذاریاشتراک•

شبکهیکدروجودکامپیوترهایتمامازاستفادهجهتافزاریسخت

جموعهمیکبهمرتبطهایشبکهکهباشدمیکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی:(Intranet)اینترانت•
ازترکیبیمعموالهاشبکهنوعاینوهستندجدااینترنتجهانیشبکهازفیزیکییاومنطقیصورتبهکهخاص
یاوهستندوصلاینترنتبهنقاطیدراستممکنIntranetهایشبکه.باشندمیگستردهومحلیهایشبکه

.ندارندارتباطآنهابااتصالینقطههیچدر

وIntranetاتصالنقاطوارتباطهایالیهبهکهباشدمیشبکهاصطالحاتازیکی:(Extranet)اکسترانت•
Internetشودمینامیده.Extranetدهستناهمیتحائزبسیارکامپیوتریهایشبکهبرایامنیتیبعدازها

.باشندمیمحلیهاویروسورودوشبکهنفوذبرایزیرا

وستادنیاسراسردرگستردهشبکهبزرگترینکهباشدمیشبکهاصطالحاتازیکی:(Internet)اینترنت•
هبمرتبطومستقلهایشبکهازایمجموعهاینترنتشبکه.باشدمیهاInternetوExtranetازایمجموعه

.باشدمیدنیاتماماندازهبهآنگستردگیوکنندمیاطالعاتتبادلیکدیگرباکهاستهم

NICیاشبکهکارت• (Network Interface Card):شبکهبهاتصالبرایهادستگاهوکامپیوترهاازیکهر
.شوندوصلشبکهکارتبهدارندنیاز

Media)آدرسمک• Access Control Address)(MAC):میکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی
متقسدوازخودآدرسابنکهباشندمیفردیبهمنحصرآدرسیکدارایشبکههایکارتازکدامهرکهباشد

هشبککارتسازندهشرکتکنندهتعیینآناولبایت3کهباشدمیبایت3قسمتهرطولکهاستشدهتشکیل
.باشدمیشبکهکارتسریالشمارهمابقیو



آشنایی با چند اصطالح شبکه
•Multicast:براییاطالعاتبستهیکبخواهیمکهرودمیکاربهزمانیوباشدمیکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی

.کنندمیدریافتراشدهدهیآدرسهایبستهگروهایناعضایکهکنیمارسالگروهی

•Broadcast:گرهکلیههبارسالبرایرااطالعاتیبستهشبکهدرگرهیکوباشدمیکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی
.نامندمیBroadcastراعملاینکهفرستدمیوشودمیگفتهنظردرشبکهدرموجودهای

نودهایشیکسیموفیزیکیاتصالچگونگیبهکهباشدمیکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی:(Topology)توپولوژی•
.دارداشارهیکدیگربهشبکه

شبکهردموجودکامپیوترهایبینکهقراردادیبهکهباشدمیکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی:(Protocol)پروتکل•
.گویندمیپروتکلشود،میبستهاطالعاتتبادلجهتاینترنتو

کلیهواستاینترنتدرجامعپروتکلیککهباشدمیکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی:TCP/IPپروتکل•
.کنندمیپیرویآنازکنند،میکاراینترنتباکهکامپیوترهایی

•IP Address:ردیفبهمنحصرآدرسیکدارایاینترنتیاومحلیشبکهیکدرکامپیوتریهرکهدانیدمیکهطورهمان
IPآنبهکهباشدمی AddressهروشودمیگفتهIPشوندمیجداهمازنقطهیکباکهاستشدهتشکیلعددچهاراز.
SubnetیکداراینیزIPهر.باشند254توانندمیحداکثراعداداینازکدامهرکهاستتوجهقابل Maskازکهباشدمی
.دادتشخیصرامحلیشبکهیکهایIPتعدادتوانمیآنروی

Domain)پروتکل• Name System) DNS:اسمتبدیلپروتکلکهباشدمیکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی
DomainبهIPاست.

•Web Server:رارقآنرویبروبصفحاتکهباشدمیسرورینامکهباشدمیکامپیوتریهایشبکهاصطالحاتازیکی
.کردمشاهدهتوانمیاینترنتازاستفادهباراآنصفحاتوگرفته



انواع شبکه بر اساس کارکرد
Peerهایشبکه-۱ to Peer:
طورهبکالینتهاونداردوجودمتمرکزیمدیریتهیچشبکههاازنوعایندر

نداشتهودوجسروریهیچشبکههاایندر.اندشدهمتصلیکدیگربهمستقیم
بکهش.کالینتنقشهموکندایفاراسرورنقشهمتواندمیکالینتهرو

peerهای to peerاستفادهکالینت۱۰ازکمترباهاییمحیطبرایکه
عاملسیستمدرشبکهاین.دارندکمینسبتاًاندازیراهیهزینهشود،می

شبکهازنوعایناصلیهدف.شودمیشناختهWorkgroupنامباویندوز
ولدیجیتاهایدستگاهوهاسیستمبینارتباطایجادکامپیوتریهای

.استدیتاوفایلگذاریاشتراک

:client/serverهایشبکه-2
نقشدوکهمیشونداندازیراهبزرگهایمحیطدرمعموالًهاشبکهاین

clientنقشوشبکهکاربر/گیرندهسرویسعنوانبهserverعنوانبه
برایمحلیهاسرورها،شبکهازاینگونهدر.استمطرحدهندهسرویس
طحسدارایشبکهکاربرانیهمهوهستندشبکههایفایلتمامیذخیره

.هستندمعیندسترسی



تردگیانواع شبکه کامپیوتری را بر اساس وسعت و گس



 PANشبکه شخصی -1

(Personal Area Network)

PANیک.تاسشبکهنوعابتداییترینوکوچکترین
PANماننددستگاههاییبیندرراهادادهانتقال
فراهمتبلتوهوشمندهایگوشیها،رایانه

رایانه،دویایکبیسیم،مودمیکازکه.میکند
.استشدهتشکیل…وتبلتپرینتر،تلفن،

PANمیاندرارتباطبرقراریبرایتوانندمیها
طحسشبکهبهاتصالبراییاوشخصیهایدستگاه
linkیک)اینترنتیاوباالتر uplink)یکآندرکه

ادهاستفکند،میعملدروازهعنوانبهاصلیدستگاه
.شوند
یکدروفردیکحولصرفاًشبکههاازنوعاین

کوچکدفاتریاخانههادرمعموالً.استساختمان
وسازمانیکیافردیکتوسطوهستندموجود
.میشوندمدیریتدستگاهیکطریقازتنها



LANشبکه های محلی -الف-2

(Local Area Network)
آنعادابحداکثرکهمجتمعیاساختمانیکدرواقعخصوصیایستشبکه
ها،نهادادارات،کوچک،سازمانهایمالکیتتحتوباشددوکیلومتریایک

یک.شودمیاندازیراهونصبکوچکهایکارخانهوآموزشیهایمحیط
:دکنمیمتمایزشبکهانواعسایرازآنراکهداردمشخصهسهLANشبکه

انتقالزمانبصورتیکه.استمحدودبسیارLANاندازه:سایزیااندازه-1
بشنییشپقابلقبلازوکمبسیار(شرایطبدتریندرحتی)آندرسیگنالها

استاساسیومهمبسیارشبکهطراحیبرایهامحدودیتایندانستن.است
.شودمینیزشبکهمدیریتشدنترسادهباعثو

۱۰بینLANدراطالعاتانتقالتکنولوژی:رسانهیاانتقالتکنولوژی-2
Propagation)انتشارتأخیرثانیه،دربیتمیلیون۱۰۰تا Delay آندر(
.تاساندکبسیارآندرخطاوباشدمیثانیهنانویامیکروحددروکم

LANسرعتبهجدیدترهایGbps10ردانتقالسرعت.اندیافتهدستنیز
ثانیهبربیتگیگایا(۱,۰۰۰,۰۰۰)ثانیهبرمگابیتواحدبامعموالًشبکه

تانبرایانتشارتأخیرمفهومحتما.شودمیگیریاندازه(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(نوریایالکترکی)پیامحاملسیگنالیککهاستزمانیمدت:استگنگ

تأخیرنوریفیبرکانالهایدر.شودمیمنتقلآنانتهایبهکانالابتدایاز
µsحدودانتشار µsحدودرادیویییامسیهایکانالدرو3.3 ازایبه5

.بودخواهدکیلومترهر

ینندهکتشریحشبکهیکتوپولوژی:شبکههمبندییاتوپولوژی-3
طراحیدراصلیپارامترهای.استیکدیگربهشبکهیکدرکامپیوترهااتصال
.استبودنصرفهبهمقرونوبودناعتمادقابلشبکه،یک



CANشبکه  منطقه پردازی -3

(Campus Area Network)
LANشبکههایازبزرگترشبکههااین•

شهریشبکههایازکوچکترامااست،
(MANاستشدهدادهتوضیحبعداسالیددرکه)

یامدارسدانشگاهها،درعموماً.هستند
.دارندکاربردکوچککسبوکارهای

ینچندسراسردرمیتوانندشبکههااین•
یکنزدیکدیگربهحدیتاکهساختمان
هکبهگونهاییابند؛گسترشهستند
راکاشتبهراخودمنابعبتوانندکاربران
.بگذارند



 MANشبکه های شهری -4

(Metropolitan Area Network)
حسطدرشبکهاینجغرافیایییحوزه•

اینهایویژگیاز.باشدمیشهریک
ینبارتباطایجادبهتوانمیشبکهنوع

اداراتمعموالً.کرداشارهشبکهچندین
شعبهچندینکهبزرگیهایسازمانو
بههاشعبهاتصالبرایدارندشهردر

میهاستفادایشبکهچنینازیکدیگر
هایشبکهمابینشبکهاین.کنند
LANوWANهشبکدراین.میگیردقرار

یسیمببصورتویانوریفیبراتصاالتاز
شبکهمختلفهایمحلارتباطجهت

.شودمیاستفاده



WANقاره ای -جهانی -گسترده هایشبکه-5

(Wide Area Network)
درسطحشبکهاینجغرافیایییحوزه•

کلشبکهاینبردباشد،میوقارهکشور
هشبکچندیناتصال.استزمینیکره
ریاستیجاخطوطازاستفادهبامحلیی

مخابراتیهایماهواره،مخابراتشرکت
مبادلهجهتتلفنیخطوططریقازیا

گستردهیشبکهرااطالعات
عبهشبینارتباطمثالبعنوان).گویند
یاشهرچنددرشرکتیکهای
نسبتبهگستردههایشبکه(کشور
یدادهانتقالسرعتمحلیهایشبکه

ترینمهموترینبزرگ.دارندکمتری
رنتاینتجهانیشبکه،گستردهشبکه



شبکه چیست؟( همبندی)توپولوژی

یکیمعماروطراحیدرمهمعناصرازیکی.داشتتوجهشبکهمعماریبهبایدشبکهاندازیراهازقبل•
ماریمعوگیریقرارنحوهمعنایبهتوپولوژی.استشبکههمبندیاصطالحاًیاتوپولوژیشبکه،
.استیکدیگربههاآناتصالچگونگیوشبکهءاجزافیزیکی



BUSتوپولوژی خطی یا 

هستندمتصلTrunkهمانیااصلیکابلیکبههاسیستمتمامتوپولوژیایندر•
اهرهزینهبهتوانمیشبکهاینمزایایاز.میگویندنیزBackboneکابلاینبه

ولوژیتوپاینمعایباز.کرداشارهخاصدستگاهبهنیازعدمدلیلبهپاییناندازی
کارازشبکهتمامشودقطعTrunkکابلاگرکهکرداشارهمورداینبهمیتوان
.میشودDownشبکهاصطالحاًیامیافتد



Starتوپولوژی ستاره ای یا 

متصلاستHubیاSwitchمعموالکهمرکزیدستگاهیکبههاclientهمهتوپولوژیایندر•
تارهسهمبندیمزایایاز.استشبکههایتوپولوژیترینرایجازیکیتوپولوژیاین.میشوند

هایمسیستبرایشودقطعهادستگاهازیکیاتصالاگرکهکرداشارهموضوعاینبهمیتوانای
یکیواستآسانهاشبکهنوعاینیابیعیبومدیریتهمچنین.آمدنخواهدوجودبهمشکلیدیگر

شبکهتمامشود،مشکلدچارمرکزیدستگاهاگرکهاستاینتوپولوژیاینمعایباز
Downشدخواهد.



یا حلقه ای token ringتوپولوژی 
ساختارشبکهاین.میشوندمتصلMAUنامبهدستگاهیبههاclient،حلقویهایشبکهدر•

وکنددریافتراtokenبایدابتدابرودبخواهدکهکجاهربستهایهرکهمعنابدینداردایحلقه
تمامتوپولوژینوعایندر.برسدنظرموردمقصدبهتابزنددورراهاCLIENTتکتکسپس

بکهشدرموجودکامپیوترهایتمام.گردندمیمرتبطیکدیگربهحلقهیکبصورتکامپیوترها
.گردندمیمتصل،استبستهدایرهیکبصورتکهکابلیکبه(گیرندهسرویس،دهندهسرویس)
دریافتمجاورگرهازاطالعات.استمتصلخودمجاورهمسایهدوفقطودوبهگرههرفوقمدلدر
بهایستگاهیازوکردهحرکتجهتیکدرفقطهادادهبنابراین.شوندمیارسالبعدیگرهبهو

.کنندمیپیداانتقالدیگرایستگاه



Meshتوپولوژی 

متصلدیگرهایclientهمهبهمستقیمطوربهمسیرچندینطریقازهاclientشبکهایندر•
بیشترایپورتهوکابلهابهنیازدلیلبهاماداردباالییخطایتحملوامنیتتوپولوژیاین.هستند
.داشتخواهدبردربیشتریهزینهطبیعتاًها،clientبرای

:میشودتقسیمدستهدوبهخودMeshتوپولوژی•
1.Full mesh:دارندمستقیمارتباطدیگرهایسیستمباسیستمهاتمام.
2.Partial mesh:سیستمهاهمهنهاستمتصلسیستمچندبهصرفاًسیستمهر.


