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شبکھ کامپیوتری
  یاو کامپیوتر دو از بیش یا دو شامل کامپیوتري شبکه یک اساسا

 از که هستند اینها ومانند اسکنرها چاپگرها، مثل جانبی ابزارهاي
 ونرم افزار سخت از مشترك استفاده بمنظور انتقال رسانه یک طریق
  می داده و اطالعات تبادل به یکدیگر با اطالعاتی منابع و افزار

.پردازند
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امریکا متحده ایاالت توسط )ARPA(آرپا یا پیشرفته تحقیقاتی هاي پروژه آژانس تاسیس1957
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دالیل استفاده از شبکھ

استفاده مشترك از منابع
حذف محدودیت هاي جغرافیایی
کاهش هزینه ها و زمان
 اطمینانباال رفتن قابلیت
مدیریت یکپارچه سیستمها و سرویسها
قابلیت توسعه سریع
افزایش کارایی سیستم



دستھ بندی شبکھ 
از نظر ابعاد و گستردگی فیزیکی



PAN(Personal Area Network)–شبکھ شخصی 
  ارتباطات براي که است رایانه اي شبکه شخصی شبکه•

 مانند( می باشند فرد یک اطراف که رایانه اي وسایل میان
 شخصی شبکه یک برد .می رود بکار )PDA و ها تلفن

 شبکه هاي مصرف موارد .نیست بیشتر متر چند عموماً
 چند شخصی وسایل ارتباطات جهت می تواند خصوصی

  شبکه اي به وسایل این اتصال برقراري یا و یکدیگر به نفر
 شبکه هاي ارتباطات .باشد اینترنت شبکه و باالتر سطح در

  مانند رایانه به سیمی صورت به است ممکن شخصی
USB فناوري هایی از بهره گیري با همچنین .شود برقرار 

 صورت به را شخصی شبکه هاي می توان بلوتوث مانند
.ساخت بی سیم



شبکھ محلی
LAN(Local Area Network)

 کار دفتر یک خانه، یک مانند کوچکی جغرافیایی محدوده که ایست رایانه شبکه یک•
  از WANهاي شبکه با مقایسه در .می دهد پوشش را ساختمان ها از گروهی یا

 باالتر بسیار )انتقال نرخ( سرعت به می توان محلی شبکه هاي تعریف شده مشخصات
.کرد اشاره مخابراتی خطوط به نیاز عدم و کوچکتر جغرافیایی محدوده آنها،



شبکھ شھری 
 MAN(Metropolitan Area Network)
 شهر یک سطح در معموالً که است بزرگ »رایانه اي شبکه« یک کالن شهري شبکه•

  نوري فیبر اتصاالت یا و بیسیم زیرساخت از معموالً شبکه ها این در .می شود گسترده
.می شود استفاده مختلف محل هاي ارتباط جهت



 را وسیعی جغرافیایی ناحیه نسبتاً که است »رایانه اي شبکه« یک گسترده شبکه•
 قاره اي به قاره یک از یا دیگر کشوري به کشور یک از نمونه براي( می دهد پوشش

 مانند عمومی دهندگان خدمات انتقال امکانات از معموالً شبکه ها این .)دیگر
 مسیریاب از شبکه ها این رسمی کمتر عبارت به .می کند استفاده مخابرات شرکت هاي

.می کنند استفاده عمومی ارتباطی لینک هاي و ها
 استفاده یکدیگر به شبکه انواع دیگر یا محلی شبکه هاي اتصال براي گسترده شبکه هاي

  در رایانه هایی و کاربران با می توانند مکان یک رایانه هاي و کاربران بنابراین .می شوند
 ویژه سازمان یک براي گسترده شبکه هاي از بسیاري .باشند ارتباط در دیگر مکانهاي

 دهندگان سرویس به وسیله دیگر بعضی.هستند خصوصی و می شوند پیاده سازي
.کنند متصل اینترنت به را سازمانها محلی شبکه هاي تا می شوند پیاده سازي اینترنت

شبکھ گسترده 
 WAN(Wide Area Network)



WAN(Wide Area Network)–شبکھ گسترده 



مدل ھای شبکھ

 peer-to-peer نظیر مدل شبکھ نظیر بھ  -۱
 Server-Based مدل شبکھ مبتنی بر سرویس دھنده  -۲



اجزاء شبکھ

سرویس دھنده -۱
سرویس گیرنده -۲
محیط انتقال -۳
پروتکل ھا -۴
منابع مشترک -۵



)ھمبندی(انواع توپولوژی 



انواع متداول توپولوژی شبکھ

:BUS توپولوژی 



انواع متداول توپولوژی شبکھ

:BUS توپولوژی 
در این توپولوژی ، رسانھ انتقال بین کلیھ کامپیوترھا    

.مشترک است
:ضعفنقطھ 

.کابل اصلی منجر بھ از کار افتادن کل شبکھ خواھد شدقطع 

 :قوتنقاط 
ھزینھ بودن ، سادگی و توسعھ آسانکم 



انواع متداول توپولوژی شبکھ

:توپولوژی حلقوی



انواع متداول توپولوژی شبکھ

:حلقویتوپولوژی 
در این توپولوژی کلیھ  کامپیوترھا بھ گونھ ای بھ یکدیگر   

.متصل ھستند کھ مجموعھ آنھا یک حلقھ را می سازد
 :ضعفنقاط 

.یک کامپیوتر از کار بیفتد، کل شبکھ متوقف می شوداگر 
. سخت افزار پیجیده نیاز داردبھ 

. اضافھ کردن یک ایستگاه بھ شبکھ باید کل شبکھ را متوقف کردبرای 



انواع متداول توپولوژی شبکھ 

:ستاره ایتوپولوژی 
 



انواع متداول توپولوژی شبکھ 

:ستاره ایتوپولوژی 
در این توپولوژی کلیھ کامپیوترھا بھ یک کنترل کننده  

مرکزی با ھاب متصل ھستند
:نقطھ ضعف 
وابستھ بودن عملیات کل شبکھ بھ ھاب  

 :نقطھ قوت 
ساده، توسعھ راحت، قطع یکی از خطوط متصل بھ ھاب فقط منجر بھ خارج نصب 

شدن فقط یک کامپیوتر از شبکھ می شود

 



انواع متداول توپولوژی شبکھ

 :درختیتوپولوژی 
 برای کننده تکرار یا ھاب چند یا یک از توپولوژی این  

 در عنصر مھمترین ھاب .کند می استفاده ھا ایستگاه اتصال
.است درختی توپولوژی بر مبتنی شبکھ

 و تکرار و ایستگاه یک از اطالعات دریافت ھاب وظیفھ 
 دیگر ایستگاه بھ آنھا ارسال سپس و اطالعات آن تقویت
 .است



انواع متداول توپولوژی شبکھ

 Hybrid   ترکیبیتوپولوژی
این توپولوژی ترکیبی است از چند شبکھ با توپولوژی ھای   

متفاوت کھ توسط یک کابل اصلی بنام
. بھ یکدیگر مرتبط شده اند    back bone 



انواع متداول توپولوژی شبکھ

 : Mesh   توریتوپولوژی 
در این توپولوژی ھر کامپیوتری مستقیما بھ کلیھ   

.کامپیوترھای شبکھ متصل می شود
 :قوتنقطھ 

بودن باالترین درجھ امنیت و اطمیناندارا 

:نقطھ ضعف
نیاز بھ تعداد زیاد خطوط ارتباطی ، ھزینھ باال



Distributed Backbone



رسانھ انتقالانواع 

ارتباط سیمی•
ارتباط فیبر نوري•
ارتباط بی سیم•



•Thin Net
ارتباط کامپیوترها در داخل ساختمان 

•Thick Net
ارتباط راه دور یا بین ساختمانی

کابل کشی در توپولوژی ھای متفاوت

BUSدر توپولوژی  Coaxialکابل 



• BNC Terminator

• BNC Barrel Connector • BNC T Connector

• BNC Connector

کانکتورھای کابل کواکسیال  



•Thin Net 0.25/0.60

•Attenuation :کاهش جریان

•Repeater

•Thick Net 0.5

Vampire
External Transceiver

ThinNetبه   ThickNetدستگاه مبدل 



Vampireبه   Thick Netروش وصل شدن کابل 

کارت شبکه قدیم

به کامپیوتر Vampireروش وصل شدن 

به کامپیوتر T Connectorروش اتصال 



Starکابل ھای متداول در توپولوژی 

UTP( Unshielded Twisted Pair)
STP( Shielded Twisted Pair)



FSTP

Starکابل ھای متداول در توپولوژی 



Wire PairsBandwidthFrequencyمدل

2--------1 MhzCat 1

44 Mbps1 MhzCat 2

410 Mbps16 MhzCat 3

416 Mbps20 MhzCat 4

410/100 Mbps100 MhzCat 5

4100/1000 MbpsUp to 250 MhzCat 5 e

4100/1000/10000 MbpsUp to 400 MhzCat 6

4100/1000/10000 Mbps600 – 700 MhzCat 7

ھای مختلفCategoryجدول مقایسھ 



RJ45کانکتور 

RJ45آچار پرس 



Figure TIA/EIA 568A standard terminations Figure TIA/EIA 568B standard terminations

استانداردھای رنگ بندی در کابل زوج سیم

Straight-through cable



استانداردھای رنگ بندی در کابل زوج سیم

Figure RJ-45 terminations on a crossover cable

Crossover cable



فیبر نوری



فیبر نوری



فیبر نوری
Loose Tubeالیه محافظ 

محیطی که با ژلی مخصوص محافظت شده

Tight Bufferedالیه محافظ  
محیطی که با بافته هاي نخهاي نایلنی محافظت شده



تقسیم بندی فیبرھای نوری

Interconnect Cables

Distribution Cables

Breakout Cables ورقه سختی که دور مجموعه سیمها قرار دارد  : Mechanical



کانکتورهاي مورد استفاده در محیط نوري



TCP/IPو  OSIپروتکل ھای 



OSI مدل ھفت الیھ ای

الیھ فیزیکی  -۱
الیھ پیوند داده ھا -۲
الیھ شبکھ  -۳
الیھ انتقال -۴
الیھ جلسھ -۵
)نمایش( الیھ ارائھ -۶
الیھ کاربرد -۷



OSI مدل ھفت الیھ ای





Application Layer    الیھ کاربرد

فراھم ساختن امکان دسترسی کاربران بھ شبکھ  با استفاده از 
FTP , E-mail, …  افزارھایی مانند نرم

 



Application Layer    الیھ کاربرد



Presentation Layer   الیھ نمایش

فشرده سازی ، رمزنگاری ، تبدیل اطالعات بھ : وظایف 
کدھای 

ASCII , Unicode



Session Layer   الیھ جلسھ

 دو افزارھای نرم بین منطقی ارتباط یک برقراری وظیفھ
 .است الیھ این عھده بھ ھستند متصل یکدیگر بھ کھ کامپیوتری

 ورود ھمانند جلسھ یک شرایط آوردن فراھم الیھ این وظیفھ 
 نمودن ،مشخص طرفین ھویت احراز ، دور راه از سیستم بھ

ھا مشتری حسابداری ، جلسھ اتمام ، پیامھا اعتبار



Transport Layer   الیھ انتقال

فریم یک مطمئن ارسال :وظیفھ 
 از سیگنالی تا ماند می منتظر سگمنت یک ارسال از پس انتقال الیھ 

 عدم صورت در کند، دریافت سگمنت آن دریافت بر مبنی مقصد
 خواھد مزبور سگمنت ارسال بھ اقدام مجددا مزبور سیگنال دریافت

.کرد
:وظایف دیگر 
کوچکتر اطالعاتی ھای بستھ بھ بزرگ پیامھای تقسیم•
کامل پیام یک وتشکیل اطالعاتی ھای بستھ بازسازی•
بازسازی جھت کوچکتر ھای بستھ گذاری شماره•



Transport Layer   الیھ انتقال



Network Layer الیھ شبکھ

 بھ دریافت از پس را اطالعاتی بستھ ھر دارد وظیفھ الیھ این 
 بھ .برسد مقصد بھ بتواند بستھ آن تا کند ھدایت مسیری
.است یابی مسیر الیھ این وظیفھ دیگر عبارت

 بفرد منحصر و جھانی آدرس یک دارای شبکھ ماشینھای تمام 
 ھدایت بھ اقدام آدرسھا این اساس بر ماشین ھر کھ ھستند
.کند می مقصد بھ ھا بستھ

است “اتصال بدون” ذاتا الیھ این  
   



Data Link Layer الیھ پیوند داده ھا
خطا تصحیح و کشف مکانیزمھای از استفاده با ھا داده انتقال :وظیفھ 

 و استاندارد واحدھای بھ باالتر الیھ از ارسالی اطاالعات شکستن
فریم نام بھ کوچکتر

 یک کھ ای گونھ بھ ھا فریم ارسال جریان تنظیم یا کنترل          
ندھد دست از بودن آھستھ خاطر بھ را فریمی ھیچ کند دستگاه

فرستنده بھ ھا داده رسید عدم یا ھا داده وصول اعالم         
:الیھ این برای معروف ھای پروتکل         

SDLC   
HDLC     



Physical Layer  الیھ فیزیکی

 و الکتریکی سیگنال صورت بھ ھا بیت انتقال :اصلی وظیفھ 
کانال روی بر آن ارسال

 ارسال، نرخ فیزیکی، کانال ظرفیت :نظر مورد پارامترھای
 کابل، نوع انتقال، خط با کوپالژ چگونگی مدوالسیون، نوع

کابل )کانکتور ( رابط نوع و
.است افزاری سخت تماما الیھ این

:انتقال ھای استاندارد 
RS-232, RS-422, …



Applying the OSI Model



Data transformation through the OSI model



 TCP/IPمعرفی پروتکل
TCP/IP یک در موجود کامپیوترهاي ارتباط براي استاندارد پروتکلی  

  بزرگ هاي شبکه در ارتباط بمنظور ، پروتکل این از .است اینترنت شبکه
  در که متعددي هاي پروتکل طریق از ارتباط برقراري .گردد می استفاده

  یک ایجاد زمان در .رددگمی میسر اند، شده سازماندهی مجزا چهارالیه
 یکدیگر با ، ها برنامه از زیادي تعداد لحظه یک در است ممکن ، ارتباط
 برنامه یک تمایز و تفکیک قابلیت داراي پروتکل این ،نمایند برقرار ارتباط
 داده دریافت از پس و بوده ها برنامه سایر با کامپیوتر یک روي بر موجود

 کامپیوتر روي بر موجود متناظر برنامه براي را آنها ، برنامه یک از ها
 محل به محلی از پروتکل توسط داده ارسال نحوه .نماید می ارسال دیگر
 مقایسه قابل ،دیگر يشهر به شهري از نامه یک ارسال فرآیند با ، دیگر
.است



 آغاز مبدا کامپیوتر روی بر برنامھ یک شدن فعال با ارتباط برقراری
 ای بگونھ را ارسال جھت نظر مورد ھای ،داده فوق برنامھ . گردد می

 استفاده و خواندن قابل مقصد کامپیوتر برای کھ نماید می فرمت و آماده
 مطالعھ بھ قادر ، کننده دریافت کھ زبانی با نامھ نوشتن مشابھ( .باشند

 مربوطھ ھای داده بھ ، مقصد کامپیوتر آدرس ادامھ در .)باشد آن
 مشخص نامھ یک روی بر کھ گیرنده آدرس مشابھ( گردد می اضافھ

  اضافی اطالعات بھمراه داده فوق، عملیات انجام از پس .)گردد می
 بحرکت شبکھ طول در ،)مقصد در دریافت تائید برای درخواستی(

 محیط بھ ارتباطی ، فوق عملیات .برسد نظر مورد مقصد بھ تا درآمده
 با فوق عملیات تحقق و ، نداشتھ اطالعات انتقال بمنظور شبکھ انتقال

.شد خواھد انجام ، انتقال محیط بھ نسبت مستقل رویکردی

 TCP/IPمعرفی پروتکل



TCP/IP ھای پروتکل  الیھ 

 ھای الیھ در ھا پروتکل ، کارائی افزایش منظور بھ
 دھی آدرس بھ مربوط اطالعات . اند شده سازماندھی متفاوتی

 در موجود کامپیوترھای ترتیب بدین و گرفتھ قرار انتھا در
 در .بود خواھند مطلوب سرعت با آن بررسی بھ قادر شبکھ

 مقصد کامپیوتر بعنوان کھ کامپیوتری "صرفا راستا، این
 انجام و اطالعاتی بستھ نمودن باز امکان ، است شده معرفی

.بود خواھد دارا را آن روی بر الزم ھای پردازش
TCP کند می استفاده الیھ چھار ارتباطی مدل یک از.  



TCP/IP ھای پروتکل الیھ 

الیھ کاربردی

الیھ انتقال
)  اینترنت( شبکھ الیھ 

شبکھ) واسط ( دسترسی 



 TCP/IPالیھ ھای پروتکل 

• Application layer

مخفی کردن پیچیدگی هاي الیه هاي  پایین تر از دید کاربر و •
ارتباط با کاربر

• Transport layer   :کنترل ترافیک شبکه و عملیات   

          Segmentation  وreassembly درداده ھای بزرگ

          blocking  وunblocking در داده ھای کوچک

• Internet layer    :مسیریابی )routing( 

 •  Network Interface layer   : کنترل خطا  –انتقال داده)error control  (

) data flow control( کنترل جریان داده                                              



 TCP/IPو  OSIمقایسھ مدلھای 





A TCP segment



Establishing a TCP connection



IP (Internet Protocol)
• Network layer protocol

– How and where data delivered, including:
• Data’s source and destination addresses

• Enables TCP/IP to internetwork
– Traverse more than one LAN segment

• More than one network type through router

• Network layer data formed into packets
– IP packet

• Data envelope 
• Contains information for routers to transfer data 

between different LAN segments



IP

• Two versions
– IPv4: unreliable, connectionless protocol
– IPv6

• Newer version of IPv6
– IP next generation
– Released in 1998

• Advantages of IPv6
– Provides billions of additional IP addresses
– Better security and prioritization provisions



An IPv4 packet



An IPv6 packet header



Internet Protocol (I P) 
را بر عهده دارد Logicalکه مسئولیت آدرس دهی   Internetیکی از پروتکلهاي مهم موجود در الیه •
•IP Address  بیتی تقسیم میشود  8بیتی است که به چهار قسمت  32یک عدد)Octet(
قابل تغییر است  ) 255(تا ) 0( از  10بیتی در مبناي  8هر عدد •

192.168.2.117

11000000.10101000.00000010.01110101



Internet Protocol (I P) 

Figure An IPv4 packet



Internet Protocol (I P) 
•NET  ID ) رنج شبکه–شماره شبکه(

•HOST  ID )شماره کامپیوتر(

Class A

Class B

Class C

Class D

Class E

Net ID Host ID Host ID Host ID

Net ID Net ID Host ID Host ID

Host IDNet IDNet IDNet ID

8 Bit

16 Bit

24 Bit



Subnet Mask 
قابل تشخیص است Subnet Maskتوسط  IP Addressهر •
•Subnet Mask  هم مثلIP Address  بیتی تشکیل میشود 8از چهار قسمت
•Octet  255باالي Net ID محسوب میشوند

Class A Class B Class C

10.0.0.0 172.16.0.0 192.168.1.0

255.0.0.0 255.255.255.0255.255.0.0

10.*.*.* 192.168.1.*172.16.*.*



Subnet Mask 



Subletting 



Subletting 

Sample IPv4 addresses with classful addressing



Subletting 

Default IPv4 subnet masks



Subletting 

ANDing

Example of calculating a host’s network ID



Subletting 

Class B subnet masks



Subletting 

IPv4 Class C subnet masks



Subletting 

Subnet mask and supernet mask



Subletting 

• Example: class C range of IPv4 addresses 
sharing network ID 199.34.89.0
– Need to greatly increase number of default 

host addresses

Calculating a host’s network ID on a supernetted network

CIDR (cont’d.)



Subletting 

• CIDR notation (or slash notation)
– Shorthand denoting subnet boundary position
– Form

• Network ID followed by forward slash ( / )
• Followed by number of bits used for extended 

network prefix
– CIDR block

• Forward slash, plus number of bits used for 
extended network prefix

• Example: /22



Subletting 

• CIDR notation (or slash notation)
– Shorthand denoting subnet boundary position
– Form

• Network ID followed by forward slash ( / )
• Followed by number of bits used for extended 

network prefix
– CIDR block

• Forward slash, plus number of bits used for 
extended network prefix

• Example: /22



ھای رزرو و ویژه  IP



است IP Addressجدول زیر نشان دهنده تعدادي مشخصات 

Host 
ID bits

Net ID 
bits

Network NumberSubnet MaskIP AddressIP
Class

248255.0.0.010.32.213.21A

248255.0.0.065.123.30.254A

248255.0.0.0126.0.1.2A

248255.0.0.01.250.9.7A

1616255.255.0.0162.67.43.21B

1616255.255.0.0153.19.72.120B

1616255.255.0.0129.76.34.50B

1616255.255.0.0190.200.210.254B

824255.255.255.0200.200.200.1C

824255.255.255.0220.190.21.38C

824255.255.255.0192.168.0.1C

10.0.0.0

192.168.0.0
220.190.21.0
200.200.200.0
190.200.0.0
129.76.0.0
153.19.0.0
162.67.0.0

1.0.0.0
126.0.0.0
65.0.0.0



 IPروشھای تخصیص 

• Static IP address
– Manually assigned
– To change: modify client workstation TCP/IP 

properties
– Human error causes duplicates

• Dynamic IP address
– Assigned automatically
– Most common method

• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)



پروتکل ھای معروف
پروتکل به مجموعه قوانینی گفته میشود که در شبکه کارخاصی براي ما انجام میدهند  

• FTP (File Transfer Protocol)
پروتکل ارسال و دریافت فایل•

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
پروتکل انتقال نامه هاي الکترونیکی•

• SNMP (Simple Network Management Protocol )
پروتکل مدیریت تجهیزات وکنترل آنها درشبکه•

• IP (Internet Protocol)
است  TCP/IPهاي مورد نظر در شبکه ،این پروتکل زیرمجموعه Frameآدرس دهی •

• TCP (Transmission Control Protocol)
  Connection Orientedبراي انتقال اطالعات به صورت  •

• UDP (User Datagram Protocol)
  Connection Lessبراي انتقال اطالعات به صورت  •



پروتکل ھای معروف
• HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
• POP    (Post Office Protocol)
• NNTP (Network News Transfer Protocol)
• IGMP (Internet Group Management Protocol)
• ICMP (Internet Control Massage Protocol)
• ARP   (Address Resolution Protocol)
• SPX   (Sequenced Packet Exchanged)
• IPX    (Internetwork Packet Exchanged)



Protocol Stack 
.به مجموعه پروتکلهایی که براي ارسال اطالعات با هم همکاري میکنند گفته میشود

•TCP/IP :   کاربردي ترینStack  که رکن اصلی ارتباطات در اینترنت را دارد

•IPX/SPX  :Stack   مخصوص شبکه هايNetware  که تحت سیستم عاملNovell 
کار میکند

•Apple Talk  :Stack  مخصوص شبکه هايMacintosh  که امکانRout  در اینگونه
شبکه وجود دارد

•NetBIOS   :Stack ي که مایکروسافت وIBM ومشکل عمده آن فرستادن زیاد  ساختند
Broadcast بود

•NetBEUI  :Stack  کامال مایکروسافتی که سرعت بسیار باالئی براي انتقال اطالعات دارد که
در این پروتکل ، در شبکه هاي بزرگ استفاده نمیشود وبرتري آن نسبت  Routبه علت عدم امکان 

دریافت میکند MacAddressمیفرستد  Broadcastاین است که  NetBiosبه 



انواع سیگنال

سیگنال آنالوگ•

سیگنال دیجیتال•



تاثیر نویز بر انواع سیگنال 



انواع تجھیزات شبکھ 

•NIC( Network Interface Card



•HUB
سیگنالها پس از   Deviceکار میکند ، در این  OSIکه در الیه یک دستگاهی 

  Floodدریافت بدون هیچ تحلیلی سریعا به تمام پرتهاي موجود غیر از پرت مبدا 
میشود



•Switch
  محض به Device این ، کارمیکند OSI پایینی الیه دو در که دستگاهی

  صورت در ، مینماید CRC کنترل به اقدام Frame یک سیگنالهاي دریافت
MAC کنترل به شروع اطالعات بودن سالم Address پیدا از بعد و میکند  

.میشود فرستاده آدرس آن به صرفا اطالعات مقصد کامپیوتر کردن



•Router
 OSIالیه پایینی  3کار میکند یعنی در Switchدستگاه یک الیه باالتر از این 

 صورت میگیرد  IP Addressتشخیص آدرس مبدا ، از Deviceکه دراین 
)بهترین مسیر(



•PoE (Power over Ethernet)

Figure PoE capable switch Figure PoE adapters



•Rack



•Patch Panel



•Trunk & Duckt



Figure TIA/EIA structured cabling in an enterprise

کابل کشی ساخت یافتھ



کابل کشی ساخت یافتھ
• Components

– Entrance facilities
– MDF (main distribution frame)
– Cross-connect facilities
– IDF (intermediate distribution frame)
– Backbone wiring
– Telecommunications closet
– Horizontal wiring
– Work area





STP(Spanning Three Protocol)

Figure Enterprise-wide switched network



STP(Spanning Three Protocol)

Figure STP-selected paths on a switched network



Routing  چیست وچھ ارتباطی باIP دارد
هاي دریافتی Frameمربوط به  Network Numberبر اساس   Routerهر•

تشخیص میدهد که آن اطالعات به کدام مسیر باید ارسال شود

11.0.0.0 /8

172.16.0.0 /16

192.168.0.0 /24

200.192.200.0 /24

192.168.0.1

192.168.0.55

11.12.5.811.1.3.10

192.16.3.9172.16.5.1172.168.1.60

200.192.200.99200.192.200.1

200.192.200.202

172.16.200.39

192.168.0.254

200.192.200.254

11.254.254.254

172.16.254.254

223.254.254.0 /24

223.254.254.254
223.254.254.253



Figure The placement of routers on a LAN

بکارگیری مسیریاب در شبکھ•



فاکتورھای متریک مسیریابی•

– Number of hops
– Throughput on potential path
– Delay on a potential path
– Load (traffic)
– Maximum transmission unit (MTU)
– Cost
– Reliability of potential path



جدول پروتکلھای مسیریابی•



• Active Directory Domain Services
• File Server
• Print Server
• Fax Server
• Mail Server
• Web Server
• Database Server
• Cache Server 
• Name Server (Domain Name Server)

• Remote Access Server
• …

انواع سرور



DHCPسرویس 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

منحصر بفرد بھ ھر دستگاه IPتخصیص اتوماتیک یک آدرس •
پروتکل الیھ کاربرد•
:دالیل استفاده •
 کاھش زمان و برنامھ ریزی جھت مدیریت آدرسھایIP
 کاھش خطا در تعیین آدرسھایIP
توانایی تغییر ایستگاھھای کاری
 ساخت آدرسھایIP موقت برای کاربران موبایل



Figure The DHCP leasing process

DHCPسرویس 



PAT (Port Address Translation)



DNS(Domain Name System)
سرویس دھنده نام حوزه 



DNS(Domain Name System)

Table Some well-known top-level domains



Figure Sample host file

DNS(Domain Name System)



Figure Domain name 
resolution



Table Commonly used TCP/IP port numbers

...پورتھا، سرویسھا، پروتکلھا 



DSLانواع ارتباط 



DSLانواع ارتباط 



WANجدول مقایسھ تکنولوژی ھای •



ارتباطات بی سیم

Figure The wireless spectrum



ارتباط بی سیم 

ارتباط نقطھ بھ نقطھ

ارتباط فراگیر



گستردگی شبکھ ھای بی سیم•



ارتباطات بی سیم•



شبکھ داخلی بی سیم•



WiFiاستانداردھای 
802.11b

• 2.4-GHz band
– Separated into 22-MHz channels

• Throughput
– 11-Mbps theoretical
– 5-Mbps actual

• 100 meters node limit
• Oldest, least expensive
• Being replaced by 802.11g



WiFiاستانداردھای 
802.11a
• Released after 802.11b
• 5-GHz band

– Not congested like 2.4-GHz band
• Lower interference, requires more transmit power

• Throughput
– 54 Mbps theoretical
– 11 and 18 Mbps effective

• 20 meter node limit
• Requires additional access points
• Rarely preferred



WiFiاستانداردھای 
802.11g

• Affordable as 802.11b
• Throughput

– 54 Mbps theoretical
– 20 to 25 Mbps effective

• 100 meter node range
• 2.4-GHz frequency band

– Compatible with 802.11b networks



WiFiاستانداردھای 
802.11n

• Standard ratified in 2009
• Primary goal

– Wireless standard providing much higher 
effective throughput

• Maximum throughput: 600 Mbps
– Threat to Fast Ethernet

• Backward compatible with 802.11a, b, g 
standards



WiFiاستانداردھای 
802.11n

• 2.4-GHz or 5-GHz frequency range
• Compared with 802.11a, 802.11g

– Same data modulation techniques
• Compared with three 802.11 standards

– Manages frames, channels, and encoding 
differently

• Allows high throughput



WiFiاستانداردھای 
802.11n

• MIMO (multiple input-multiple output)
– Multiple access point antennas may issue 

signal to one or more receivers
– Increases network’s throughput, access 

point’s range



WiFiاستانداردھای 
802.11n

• Maximum throughput dependencies
– Number and type of strategies used
– 2.4-GHz or 5-GHz band
– Actual throughput: 65 to 600 Mbps

• Backward compatible
– Not all 802.11n features work

• Recommendation
– Use 802.11n-compatible devices



WiFiاستانداردھای 



(WiMAX)802.16 استاندارد



شبکھ سلولی



شبکھ سلولی



ارتباطات ماھواره ای



ارتباطات ماھواره ای



ارتباطات ماھواره ای
سطوح مختلف مداری ماھواره ھا•

– LEO(Low Earth Orbit)  1000,1500 km
– MEO(Medium Earth Orbit)  1500,<20000 km
– HEO(High Earth Orbit) >20000 km
– GEO(Geostationary Orbit) = 42164 km



ارتباطات ماھواره ای
باندھای فرکانسی ماھواره•

– L-band—1.5–2.7 GHz
– S-band—2.7–3.5 GHz
– C-band—3.4–6.7 GHz
– Ku-band—11–18 GHz
– Ka-band—18–35 GHz



:ترجمھ و گردآروی

مھندس محمد شھ منش
براساس

Network+ Guide to Networks, 6th Edition
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