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 .هنر آموختن گوش کردن است•
 عدم تأخیر در ورود و تعجیل در خروج•
 .تلفن همراه به هیچ وجه در کالس روشن نباشد•
 .در طول زمان کالس، از کالس بیرون نروید•
 .زمان تحویل تمرین ها حداکثر تا جلسه بعدی خواهد بود•

 

:مقرراتعمومی  
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:ساعاتکالس  
 15 -13: روز یکشنبه

 
 

 :نحوه دسترسی به مدرس
Moradnezhad@ymail.comEmail:  

 .در هر ایمیل مشخصات خود و گروه کالسی خود را دقیق ذکر کنید
 

 .از تماس با تلفن همراه جهت رفع اشکال خودداری نمائید

mailto:Moradnezhad@ymail.com
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درسارزشیابی
 نمره  2:     کوئیز و تمرین•
 نمره 8:  میان ترم•
 نمره 10:  پایان ترم•

 
هرگونه تماس تلفنی از طرف هر فردی موجب کسر نمره خواهد شد. 
این درس پروژه جهت جبران نمره ندارد. 
حضور در کالس نمره ندارد. 
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:مشخصاتعمومی

 Client عملکرد و شبکه اساسی مفاهیم شناخت توانایی ایجاد درس این از هدف•

 .می باشد OSI Model الیه7 مدل عملکرد بررسی و  Serversو
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 سرفصلدوره

 Networkاساسی توانایی شناخت مفاهیم •

  Serversو  Clientsعملکردبررسی توانایی •

  OSI Modelعملکردبررسی توانایی •
 TCP/IP Fundamentalsتوانایی شناخت •
 IPو  Subnettingو  Supernettingتوانایی بررسی عملکرد •

Addressing 
•Maintaining &Troubleshooting 
 

6 



Khazar 

High Education Institue 

90-91موسسه آموزش عالی خزر  سال تحصیلی   

 مراجع
تننباوم ترجمه  . کتاب شبکه های کامپیوتری، آندرو اس•

 جعفرنژاد قمی  
 اینترنت•
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 مفاهیماولیه
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 Network:      شبکه

گروهی از کامپیوترها و تجهیزاا  هتزد د کزه هزا هرزدر ر در ارتبزا        •
 .می هاش د و می توان د ها هم هه تبادل اطالعا  هپردازند
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 : دالرل اسدفاده از شبکه

 (اطالعا ، نرم افاارها و سخت افاارها)اسدفاده از م اهع مشدرك 
 هه روز هودن اطالعا 

 مدرررت سررع و راحت اطالعا 

   تبادل سررعدر و دقیقدر اطالعا 

از هین هردن هعد فاصله 

دسدرسی هه سیتدم عاملهاي مخدلف 

ارجاد گروه هاي کاري 

کاهش هار ه ها 

قاهلیت اطری ان هاال 
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 :ایستگاه کاری•
  به هر وسیله در شبکه که قادر به برقراری ارتباط با سایر دستگاههای موجوود در

 . گویند می( Node)یا گره ( Work Station)شبکه باشد ایستگاه کاری 
  :کامپیوترهای خدمات رسان•

      به کامپیوتری اطالق می شود که به سایر کامپیوترهوا سوروید دهوی موی کنود و
ها عموموا  دارای نورم افزارهوای خا وی     Server. نیازهای آنها را برطرف می کند
البته شایان ذکر است که هر کامپیوتری در اینترنت . برای سروید دهی می باشند

 .می تواند یک خدمات رسان باشد

 : کامپیوترهای خدمات گیرنده•

 به کامپیوترهایی که نیازهای خود را از طریقServer    برآورده می کننود گفتوه
 .می شود

 : تعاررف

11 
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 :ار درنت

اینترنت مجموعه ای وسیع از کامپیوترهای متصل به هم می باشود بوووری کوه افوراد     •
استفاده کننده از آن می توانند به سرعت و با هزینه ای کم اطالعات موردنظر خود را با 

 .دیگران به اشتراک بگذارند
 .به عبارت ساده تر می توان گفت اینترنت خود شبکه شبکه هاست•

 

12 
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 :شبکه ار درانت

 .شبکه ای همانند شبکه اینترنت است ولی بر خالف اینترنت خصو ی می باشد•
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the Internet 

 

intranet 

router 

firewall 
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Company 1 

Company 2 

Company 3 

 :شبکه اکتدرانت

در  ورتی که برخی کاربران غیور از کواربران شورکت یوا م سسوه مالوک       
اینترانت مثال  نمایندگان فروش کاال یا مشوتریان نیوز قوادر بوه اتصوال بوه       

( Extranet)اینترانت باشند در این  وورت بوه ایون شوبکه اکسوترانت      
 .می گویند
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 :تقتیم ه دي شبکه از لحاظ نحوه سرورس دهی

 :Server basedشبكه هاي ( الف•
 . نیز می گویند Client/Serverبه این نوع شبکه ها         

 

 :Peer to Peerشبكه هاي ( ب•
  در این نوع شبکه کامپیوتر سروید دهنده به  ورت جداگانه وجود ندارد و تمام کامپیوترها هم

به  ورت کالینت و  هم بصورت سرور می توانند عمل می کنند و انجام اموری مثل مدیریت فایلها 
 .به عهده کاربر هر کامپیوتر است
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 :Server basedهرخی از انواع سرور در رك شبکه 

•File Server: 
 .این سرور مدیریت و نظارت بر نحوه دسترسی کاربران به فایلها را به عهده دارد•
•Print Server: 
 .مدیریت دسترسی به چاپگرهای شبکه را به عهده دارد•
•Application Server: 
عالوه بر اشتراک گذاشتن فایلهای اجرایی در شبکه، امکاناتی برای مدیریت بانکهای اطالعاتی و نحوه •

 .دسترسی کاربران به آنها را تعیین می کند
•Mail Server: 
 .مدیریت شناسه ها و پیامهای الکترونیکی کاربران را به عهده دارد•
•Communication Server: 
مدیریت دسترسی کاربران شبکه با دیگر شبکه ها یا دسترسی کاربران دیگر از طریق مودم یا طریق •

 RAS Server: مانند. دیگر به شبکه را به عهده دارد

•Web Server: 
 .سروید دهنده اطالعات فرامتنی  فحات وب در یک شبکه می باشد•
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 شبكه خصوصی یاPAN                    :(Personal Area Network) 
 مانند بلوتوث

 شبكه محلی یاLAN                              :(Local Area Network) 
 به شبکه هایی که اندازه و وسعت آن در سوح یک ساختمان یا سازمان باشد،             
 مانند شبکه دانشگاه. می گویند          

 شبكه  یاCAN                                :(Campus Area Network) 
 wifiمانند 

 :انواع شبکه از لحاظ فاصله

17 
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 شبكه شهري یاMAN               :(Metropolitan Area Network) 
 WiMaxمانند وایرلد و . در محدوده یک شهر گسترده شده است           

 

 شبكه گسترده یاWAN                          :(Wide Area Network) 
ماننود شوبکه   . این شبکه محودوده جررافیوایی وسویعی را در بور موی گیورد                  

 Dataزیرساخت 

 :انواع شبکه از لحاظ فاصله

18 
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 :توپولوژي

19 

 .به نحوه قرارگیری و ارتباط کامپیوترها در یک شبکه توپولوژی یا همبندی می گویند
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 :انواع شبکه از لحاظ توپولوژي

20 

                                                                  BUS    :خطی شبكه -1
 

 توسط متوالی  ورت به شبکه یک کامپیوترهای آن در و است همبندی نوع ساده ترین
   .هستند مرتبط هم با شبکه کابل
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                                                                  BUS    :خطی شبكه -1
 

 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي

 :ماارا
  آسان و سریع راه اندازی

 بودن هزینه کم
 .می گیرد  ورت راحتی به سیستمها کاهش و افزایش
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                                                                  BUS    :خطی شبكه -1
 

 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي

 :معارب
  کار از شبکه کامپیوتر یا کابل یک خرابی یا قوع با

 .می افتد
 برتر زمان و تر سخت یابی عیب و نگهداری
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي
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                                                                  Ring    :حلقوي شبكه -2
 

  و ل مستقیما  هم با نیز آخر و اول کامپیوترهای که تفاوت این با است خوی شبکه همانند
 .است خوی شبکه همانند شبکه این معایب و مزایا .هستند
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي
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                                                                  Ring    :حلقوي شبكه -2
 

 :ماارا
  دارای خوی به نسبت حلقوی در اطالعات گردش
  .است بندی اولویت قبیل از مزایای
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي

25 

                                                                  Ring    :حلقوي شبكه -2
 

 :معارب
  کار از شبکه کامپیوتر یا کابل یک خرابی یا قوع با

 .می افتد
 برتر زمان و تر سخت یابی عیب و نگهداری
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي

26 

                                         Mesh/Complete :کامل یا مش شبكه -3

            
   .هستند و ل هم به مستقل کابل یک با کامپیوترها تمام شبکه این در
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي

27 

                                         Mesh/Complete :کامل یا مش شبكه -3

            

 :ماارا
  دارد وجود اطالعات انتقال برای مسیر چندین چون
 شبکه در کلی اختالل موجب کابل یک شدن قوع

 .نمی شود



Khazar 

High Education Institue 

90-91موسسه آموزش عالی خزر  سال تحصیلی   

 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي
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                                         Mesh/Complete :کامل یا مش شبكه -3

            

 :معارب
 .است زیاد کابل مصرف شبکه این عمده عیب

 بودن پرهزینه و پیچیدگی
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي
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                                                                 Star    :ستاره اي شبكه -4
 
 شبکه کامپیوترهای تمام .می شود استفاده HUB نام به سخت افزار یک از شبکه این در

   .می شوند و ل هاب به همدیگر با ارتباط جهت
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي
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                                                                 Star    :ستاره اي شبكه -4

 :ماارا
  از شبکه کامپیوتر یک خرابی یا کابل یک شدن قوع با
 .نمی افتد کار

 .می شود انجام سریعتر عیب یابی
 کم عیب رفع و نگهداری هزینه
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي
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                                                                 Star    :ستاره اي شبكه -4

 :معارب
 دیگر شبکه های به نسبت بیشتری هزینه دارای شبکه این
 .است
  کار از شبکه کل شود خراب سوئیچ/هاب دلیلی هر به اگر

 .می افتد
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي
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                                                              Hybrid    :ترکیبی شبكه -5

 استفاده کامپیوترها تعداد افزایش و شبکه گسترش برای موجود روشهای ترکیب از   
 .می شود
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 ادامه:                                      انواع شبکه از لحاظ توپولوژي
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                                                              Hybrid    :ترکیبی شبكه -5

 استفاده کامپیوترها تعداد افزایش و شبکه گسترش برای موجود روشهای ترکیب از   
 .می شود
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 Media:                                                  رسانه هاي اندقال

34 

 (  کواکسیال)کابلهای هم محور •
 زوج بهم تابیدهسیمهای •
 فیبرهای نوری•
 کانالهای رادیویی   •
 های مخابراتی   کانالهای ماهواره•
 خووط تلفن عمومی  •
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                                                            Coaxial    :هم محور کابل -1

     
  یک با که مد جند از (کابل مرزی) مرکزی هادی سیم یک شامل محور هم کابل
 .است خارجی پوشش و شده بافته توری  ورت به فلزی حفاظ شده، پوشانده عایق الیه

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال
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                                                            Coaxial    :هم محور کابل -1

     

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 .شود می حمل باشد افشان یا مفتول  ورت به تواند می که کابل مرزی توسط سیگنال
 .می رود کار به نویز از سیگنال حفظ جهت (shield)حفاظ
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                                                            Coaxial    :هم محور کابل -1

     
 :است گونه دو محور هم کاهل
 Thin net   :نازك محور هم کاهل

 
 .است انعواف قابل نتیجه در و است اینچ 0.25 کابل این قور
 .است ساده آن با کار

 .دهد انتقال کننده تکرار به نیاز بدون متر185 تا میتواند را سیگنالها

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال
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                                                            Coaxial    :هم محور کابل -1

     
 :است گونه دو محور هم کاهل
 Thick net :ضخیم محور هم کاهل

 
 .نیست انعواف پذیر نتیجه در و است اینچ 5 .0 کابل این قور

 .دهد انتقال کننده تکرار به نیاز بدون متر500 تا میتواند را سیگنالها

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال
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 :هم محور کابل اتصاالت

 BNC:                                            British Naval Connector اتصال
 .می شود متصل لحیم یا پرچ با کابل انتهای به

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال
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 :هم محور کابل اتصاالت

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 :BNC T اتصال
 .می رود کار به کابل به شبکه کارت اتصال جهت
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 :هم محور کابل اتصاالت

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

                                             :Barrel اتصال
 .می رود کار به هم به کابل قوعه دو اتصال جهت



Khazar 

High Education Institue 

90-91موسسه آموزش عالی خزر  سال تحصیلی   
42 

 :هم محور کابل اتصاالت

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 :Terminator اتصال
 .می رود کار به خوی توپولوژی در امپداند توبیق جهت
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                                         Twisted Pair   :تابیده بهم زوج سیمهاي -2

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 .است شده تشکیل شده تابیده بهم که سیم جفت چند یا یک از کابل این
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 :هم محور با تابیده بهم زوج سیمهاي مقایسه

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 :ماارا
 ارزان      
 راحت استفاده      

 :معارب
 Cross Talk            تداخل      
 پذیری نویز      
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 :تابیده بهم زوج کابل انواع

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

                                      Unshielded Twisted Pair     :حفاظ بدون
  قرار پالستیکی غالف در حفاظی هیچگونه بدون استفاده مورد سیمهای کابل این در

 .است تابیده بهم زوج کابل نوع ساده ترین کابل این .دارند
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 :تابیده بهم زوج کابل انواع

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

                                               Shielded Twisted Pair     :حفاظ دار
 مورد .دارند قرار آلومینیومی حفاظ یک در استفاده مورد سیمهای مجموعه کابل این در

 .است الکترومرناطیسی نویزهای با محیوهای در کابل نوع این مصرف
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 :تابیده بهم زوج کابل هاي طبقه بندي

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

                                               Shielded Twisted Pair     :حفاظ دار
 مورد .دارند قرار آلومینیومی حفاظ یک در استفاده مورد سیمهای مجموعه کابل این در

 .است الکترومرناطیسی نویزهای با محیوهای در کابل نوع این مصرف
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 :تابیده بهم زوج کابل هاي تجهیزات و اتصاالت انواع

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

                                               Shielded Twisted Pair     :حفاظ دار
 مورد .دارند قرار آلومینیومی حفاظ یک در استفاده مورد سیمهای مجموعه کابل این در

 .است الکترومرناطیسی نویزهای با محیوهای در کابل نوع این مصرف
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 :1شماره تمرین

 ذکر را یک هر ویژگی های و کاربرد می شود؟ اطالق کابل های نوع چه به زیر واژه های
 .کنید

SSTP 

FSTP 

SFTP 
FFTP 
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                                                             Fiber Optic   :فیبرنوري -3

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

  از اطالعات انتقال برای و شده ساخته پالستیک یا سیلید خاص ترکیبات از نوری فیبر
 .کند می استفاده نور
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 :فیبرنوري عملكرد نحوه

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 تابانده فیبر داخل به بحرانی زاویه از بزرگتر زاویه ای با نور فیبر، در نور انتقال برای
 .می شود



Khazar 

High Education Institue 

90-91موسسه آموزش عالی خزر  سال تحصیلی   
52 

 :فیبرنوري ساختمان

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 Core:                                                                                     هسته -1
 .قسمت مرکزی کابل که نور از آن عبور می کند
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 :فیبرنوري ساختمان

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 Claddingروکش یا غالف                                                                  -2
الیه شیشه ای دیگری بوده که با هسته متحدالمرکز است ولی ضریب شکست نور در آن  
 .متفاوت است و به عنوان روکش دور تا دور هسته را گرفته و باعث شکست نور می شود
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 :فیبرنوري ساختمان

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 Primary Coating or Jacket                            :ژاکت یا اولیه پوشش -3
  حد تا و رطوبت مانند احتمالی های آسیب مقابل در فیبر از و بوده پالستیک جند از

 .می کند حفاظت هسته شکستن احیانا و ضربه کمی
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 :فیبرنوري انواع

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 Single  Mode Fiber                                                 :حالتهتک 
در این نوع فیبرها در هر لحظه یک سیگنال یا پالد نوری در آن عبور داده می شود 

 .که نور به  ورت مستقیم از داخل آن رد می شود
 

                                                   Multi Mode Fiber:حالتهچند 
در این نوع فیبرها در هر لحظه چندین پالد نوری با زوایای مختلف درون فیبر 

 .تابانده یا ارسال می شود
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 :کابلها سایر با فیبرنوري مقایسه

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 :مزایا
 پهنای باند باال -1
 .تضعیف در فیبر نوری کمتر است -2
 .فا له بین فرستنده و گیرنده را می توان افزایش داد-3
 در مقابل نویز مقاوم هستند -4
 (امنیت اطالعات. )انشعاب از فیبر نوری برای شنود اطالعات کار دشواری است-5
 )(sio2)اکسید سیلیسیم یا سیلیکا)ماده اولیه فراوان دارند-6
 ( کیلوگرم در هر کیلومتر1000کیلوگرم نسبت به 100).در یک اندازه دارای حجم و وزن کمی می باشد-7

 ...رطوبت و, مقاومت بیشتر در برابر دما  -8
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 :کابلها سایر با فیبرنوري مقایسه

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 :معایب
 گران بودن فیبر و اتصاالت -1
 .راه اندازی شبکه با آن سخت تر و زمان برتر است -2
 
 



Khazar 

High Education Institue 

90-91موسسه آموزش عالی خزر  سال تحصیلی   
58 

                                                        Wireless   :بی سیم انتقال -4

 ادامه:                                                         رسانه هاي اندقال

 :قرمز مادون نور
 :لیزر نور

 :رادیویی امواج
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                                                          Micro Wave   :رادیویی امواج

   

 ادامه:                                                         اندقالرسانه هاي 

  فرکانسهایی با الکترومرناطیسی امواج توسط را سیگنالها انتقال امکان
 .سازد می فراهم را نور فرکاند از کمتر

 : استفاده موارد
 زیاد های فا له در -1
 دارند سیار ماهیت شوندو نمی و ل شبکه به که دستگاههای -2
   باشیم نداشته کشی کابل اجازه که هایی محل -3

 :معایب
 باال پذیری نویز


