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 :  مقدمه

داد. اما  در اوایل هر موسسه مرکز کامپیوتری داشت که در اتاقی قرار داشت و تمام نیازهای محاسبه و پردازش موسسه را انجام می

اکنون این اتاق کامپیوتر جای خود را به تعداد زیادی از کامپیوترهای متصل به هم داده است که این سیستمها شبکه کامپیوتری 

 شوند.  نامیده می

 شبکه کامپیوتری : تعریف 

هر گاه دو یا چند کامپیوتر مستقل از هم از طریق خط ارتباطی مانند سیم مسی، فیبر نوری و ... با همدیگر مبادله اطالعاتی داشته 

 شود.  باشند به آن شبکه کامپیوتری گفته می

برای درک بهتر به وجود آمدن شبکه بهتر است تصور کنید با کامپیوتر شخصی خود که دارای امکانات نرم افزاری و وسایل جانبی از 

کنید. حال تصور کنید که همان امکانات مورد نیاز سایر اعضای موسسه  قبیل چاپگر، مودم، پالتر و ... است در یک موسسه کار می

ای جواب این سوال دو پاسخ داریم : یکی اینکه برای تک، تک افراد همه امکانات را فراهم کنیم و هم باشد. تکلیف چیست؟ بر

 دیگری اینکه سیستمی را طراحی کنیم که همه افراد بتوانند از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری به صورت مشترک استفاده کنند. 

 

 تاریخچه : 

شروع به فعالیت نمود و  Advance Research Project Agencyاتی تحت عنوان میالدی یک آژانس تحقیق 0691در اواخر 

 توان اطالعات را بر روی رسانه ارتباطی )مانند سیم مسی، فیبر نوری و ...( ارسال و دریافت نمود.  هدف آنها این بود که چگونه می

شبکه موسوم به آرپانت ساخته شده که پس از آن میالدی با برقراری ارتباط چهار رایانه متصل به هم، اولین  0696در سال 

 آوری شبکه توسعه یافت.  فن
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 آشنایی با کاربرد و مزایای شبکه از دیدگاه علمی و فنی 

 تمرکز مدیریت  .1

 اشتراک منابع  .2

 قابلیت اطمینان باال .3
 ها  کاهش هزینه .4
 

 :  بندی مزایای شبکه از دیدگاه علمی و فنی جمع

 ها و فایلها  اشتراک برنامه 

  دسترسی به اطالعات با حجم زیاد در زمان کوتاه 
  تمرکز مدیریت 
  میزان تحمل خرابی 
 ها  اشتراک پایگاه داده 
  اشتراک منابع شبکه 
  )امنیت اطالعات )قابلیت اطمینان باال 
  صرفه جویی در زمان 

 

 آشنایی با شبکه از دیدگاه ارتباطات 

هدف دیگر شبکه کامپیوتری ایجاد رسانه ارتباطی قدرتمند بین افراد دور از هم است. افراد ممکن است در سطح جهان پراکنده 

 گردد.  پذیر می باشند که به این صورت ارتباط افراد در سطح جهان با یکدیگر امکان

 

 : آشنایی با کاربرد شبکه در زندگی روزمره

E-bank  بانک الکترونیکی 

E-commerce  تجارت الکترونیکی 

E-library  کتابخانه الکترونیکی 

E-mail  پست الکترونیکی 

Chat  گفتگوی اینترنتی 
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 انواع شبکه :

 LAN : Local Area Network محلی 

 MAN : Metropolitan Area Network شهری 

 WAN : Wide Area Network گسترده 

 ؟ چیست شبکه وپولوژیت

استفاده شده در اتصال کامپیوتر ها را توپولوژی گویند. توپولوژی پیاده سازی شده برای شبکه ها دالیل مختلفی سبک هندسی 

 .دارند. دالیلی از قبیل هزینه، امکانات و سرعت شبکه

وژی انتخابی انتخاب یک توپولوژی خاص نمی تواند بدون ارتباط با محیط انتقال و روش های استفاده از خط مطرح گردد. نوع توپول

 .بر نوع محیط انتقال و روش های استفاده از خط تاثیر می گذارد "جهت اتصال کامپیوترها به یکدیگر ، مستقیما

با توجه به تاثیر مستقیم توپولوژی انتخابی در نوع کابل کشی و هزینه های مربوط به آن ، می بایست با دقت و تامل به انتخاب 

. عوامل مختلفی جهت انتخاب یک توپولوژی بهینه مطرح می شود. مهمترین این عوامل بشرح توپولوژی یک شبکه همت گماشت 

 :ذیل است

ساختمان پیاده  انتخاب گردد، در نهایت می بایست عملیات نصب شبکه در یک LAN هر نوع محیط انتقال که برای شبکه :هزینه

مربوطه به کابل ها و محل عبور کابل ها در ساختمان است . در سازی گردد. عملیات فوق فرآیندی طوالنی جهت نصب کانال های 

حالت ایده آل کابل کشی و ایجاد کانال های مربوطه می بایست قبل از تصرف و بکارگیری ساختمان انجام گرفته باشد. بهرحال می 

 .بایست هزینه نصب شبکه بهینه گردد

 

پردازش داده ها و گستردگی و توزیع گره ها در یک محیط است .  ، توانائی LAN یکی از مزایای شبکه های :انعطاف پذیری

بدین ترتیب توان محاسباتی سیستم و منابع موجود در اختیار تمام استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت . در ادارات همه چیز تغییر 

 "غییر پیکربندی در شبکه را فراهم نماید. مثالخواهد کرد.)لوازم اداری، اتاقها و ...( . توپولوژی انتخابی می بایست بسادگی امکان ت

 . ایستگاهی را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال و یا قادر به ایجاد یک ایستگاه جدید در شبکه باشیم
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 . شکل کلی طراحی شبکه را می گویند که انواع مختلف داردتوپولوژی شبکه :

- Bus Topology 

- Star Topology 

- Mesh Topology 

- Ring Topology 

- Hybrid Topology 

- Wireless Topology 

Bus Topology: در این توپولوژی یک کابل سرتاسر شبکه ما را در بر می گیرد و Device  های شبکه ما تمامی به این کابل

 . متصل می گردند مانند یک شبکه آبرسانی که یک لوله کشیده می شود و از آن انشعاباتی جدا می شود

 

 

 

وجود دارد که در صورتیکه سیگنالی از یک کامپیوتر خارج  Terminatorدر انتهای کابل شبکه این نوع توپولوژی قطعاتی به نام 

شد و مقصد آن در شبکه موجود نبود ،جذب این قطعات گردد تا از ترافیک شبکه جلوگیری نماید و در صورت عدم وجود این 

آینه عمل کرده و برگشت داده شود که  قطعات در انتهای کابل شبکه ممکن است سیگنال پس از رسیدن به انتهای کابل مانند یک

 . می نامند و این عمل باعث باال رفتن ترافیک شبکه خواهد شد Signal Bounceاین عمل را به اصطالح 

 : از جمله معایب آناین نوع توپولوژی دارای معایب بسیاری است که 

 در صورت پارگی در قسمتی از کابل شبکه ،کل شبکه از کار خواهد افتاد  -1

 .نیست  Scalableو یا  قابل ارتقاء -2
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Topology Star: در این نوع شبکه یکHub   دارد و همه سیستمها از طریق یک کابل مجزا به اینمرکزی وجودHub  

  متصل می شوند

 

 

در این نوع شبکه در صورت قطع شدن کابلی در شبکه ،تنها کامپیوتری دچار اختالل خواهد شد که کابل مربوط به آن دچار قطعی 

 شده است و دیگر سیستمهای شبکه میتوانند به کار خود ادامه دهند .

 

Mesh Topology :مسیر  در این نوع شبکه سیستمها از مسیرهای مختلف به یکدیگر متصل هستند و در صورتیکه یک

 دچار اختالل گردد سیستم میتواند از مسیر دیگری ارتباط خود را برقرار کند.

 . این روش را در ارتباطات چند دفتر با یکدیگر استفاده می شود که ارتباطشان همیشه پایدار باقی بماند معموالً

 

 Faultاز معایب این نوع شبکه میتوان به هزینه بر بودن آن و نیز نگهداری سخت آن اشاره نمود و نیز از مزایای خوب آن میتوان به 

tolerance . بودن آن است این بدان معنا است که با قطع یکی از لینک ها مشکلی برای ما ایجاد نمی شود 
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Ring Topology : در این نوع شبکه سیستمها بصورت دایره ای به یکدیگر متصل هستند .تقریباً شبیه به شبکه Star  می

 باشد که توسط دستگاهی بصورت مجازی بصورت دایره ای شبکه ایجاد می گردد .

قدیمی در صورتیکه قسمتی از شبکه دچار آسیب می گردید ،کل شبکه دچار اختالل می شده است ولی در  Ringدر شبکه های 

 جدید این اتفاق نمی افتد . Ringشبکه های 

 

 

Hybrid Topology : . به شبکه هایی گفته می شود که از مخلوط چند توپولوژی مختلف ایجاد شده است 

را نمایش می دهد و از پر کاربردترین شبکه های در حال  Star-Busهمانطور که مالحظه می کنید در شکل فوق که یک شبکه 

 . به یکدیگر متصل شده اند Busتشکیل شد ه است که توسط توپولوژی  Star شبکه چندین از حاضر است که
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Wireless Topology :  در این نوع از شبکه ها به جای استفاده از کابل برای ارتباط میان کامپیوترهای شبکه از سیگنال

را انجام می دهد  Hubهمان  که کار Access Pointاستفاده می گردد .برای این منظور شبکه را بایستی به دستگاهی به نام 

 تجهیز نمائیم.

http://www.raeissi.com/articles/network-/285-network-topology.html
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 بطور خالصه وب فقط بخشی از، البته بخش بزرگی، از اینترنت است. این دو مفهوم متفاوتند و نباید با هم اشتباه شوند

 

 قرار داشته باشند تا بتوانند به شبکه متصل گردند . Access Point در این نوع شبکه ها معموال سیستمها بایستی در دایره امواج

 

 

 

 

 

 

 

درک و تشخیص تفاوت بین اینترنت و شبکه جهانی وب  

اینترنت شبکه ای جهانی از شبکه هاست. یک ساختار شبکه ای عظیم است . اینترنت میلیونها رایانه، از سراسر جهان را در قالب 

یک شبکه به هم وصل می کند. شبکه ای که هر رایا نه، تا زمانی که به شبکه متصل است، می تواند با هر رایانه دیگر ارتباط بر قرار 

کند. اطالعات در جریان در اینترنت هم همین حالت را، با استفاده از زبانهای خاصی که معاهده یا پروتکل نامیده می شوند، دارند. 

شبکه جهانی وب ) یا به بیان ساده تر، وب ( راهی برای دسترسی به اطالعات روی محیط اینترنت است . 

 وب فقط یکی از راههای است که اطالعات می تواند در اینترنت منتقل شود . اینترنت همچنین برای پست  

از جمله مزایای این نوع شبکه ها عدم استفاده از کابل است و از معایب آن تداخل امواج و نیز تاثیرگذار بودن موانع در سر راه این 

نوع شبکه ها و نیز شنودی که دستگاه های اطراف شبکه میتوانند اطالعات شبکه را Capcher نمایند 

بسیاری، مفاهیم اینترنت و شبکه جهانی وب ) یا وب ( را برای تشریح موضوع و احدی به کار می برند، ولی در واقع این دو مفهوم 

یکسان نیستند، اینترنت و وب متفاوت ولی با هم در ارتباطند. 

الکترونیک، گروههای خبری، پیامهای آنی و تبادل فایلها بکار می رود. 

http://www.raeissi.com/articles/network-/285-network-topology.html
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 :تقسیم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش

 : حوزه جغرافیائی تحت پوشش به سه گروه تقسیم می گردندشبکه های کامپیوتری با توجه به 

 ) کوچک LANشبکه های محلی ) -1

 MAN شبکه های متوسط -2

 WAN شبکه های گسترده -3

 

 LAN شبکه های -1

حوزه جغرافیائی که توسط این نوع از شبکه ها پوشش داده می شود ، یک محیط کوچک نظیر یک ساختمان اداری 

 :شبکه ها دارای ویژگی های زیر می باشنداست . این نوع از 

 توانائی ارسال اطالعات با سرعت باال -

 محدودیت فاصله -

 قابلیت استفاده از محیط مخابراتی ارزان نظیر خطوط تلفن به منظور ارسال اطالعات -

 نرخ پایین خطاء در ارسال اطالعات با توجه به محدود بودن فاصله -

  MAN شبکه های -2

غرافیائی که توسط این نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و اندازه یک شهر و یا شهرستان است . حوزه ج

 : ویژگی های این نوع از شبکه ها بشرح زیر است

 پیچیدگی بیشتر نسبت به شبکه های محلی -

 قابلیت ارسال تصاویر و صدا -

 قابلیت ایجاد ارتباط بین چندین شبکه -

 WAN شبکه های -3

 . حوزه جغرافیائی که توسط این نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و اندازه کشور و قاره است

 : ویژگی این نوع شبکه ها بشرح زیر است

 قابلیت ارسال اطالعات بین کشورها و قاره ها -

 LAN قابلیت ایجاد ارتباط بین شبکه های -

 LAN سرعت پایین ارسال اطالعات نسبت به شبکه های -

 نرخ خطای باال با توجه به گستردگی محدوده تحت پوشش -
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 اینترنت  تاریخچه

های کامپیوتری خود بسیار وابسته است و  میالدی ، وزارت دفاع آمریکا تشخیص داد که دولت آمریکا به شبکه 0691در اواخر دهه 

 های کامپیوتری ملی آنها آسیب برساند چه اتفاقی خواهد افتاد؟  ای به شبکه این سوال مطرح شد که اگر دشمن در یک حمله هسته

های بزرگ را طراحی کرد که حتی اگر یکی از بخشهای آن از کار می افتاد باز  وزارت دفاع آمریکا یک نوع جدید از شبکهبنابراین 

ای از قوانین ارتباطی یا به  هم می توانست به کار خود ادامه دهد. آنچه که کل این شبکه عظیم را به هم ارتباط می داد مجموعه

تواند با هر شبکه دیگری  استفاده کند می TCP/IP ای که از قوانین نامیدند. اصوالً هر شبکه TCP/IP بود که آنرا« پروتکل»اصطالح 

های کوچکتر داخل آن از  کار می کند ارتباط برقرار کند و اگر در شبکه بزرگی که هر یک از شبکه TCP/IP که آن هم با قوانین

  .فتد مابقی شبکه به کار خود ادامه خواهد دادکنند یک شبکه کوچک از کار بیا استفاده می TCP/IP قوانین

آغاز به کار کرد و نتیجه این پروژه پس از چندین سال همان شبکه جهانی اینترنت کنونی است که  0691پروژه آریانت در سال 

 .اکنون به صورت غیرنظامی گردیده و تمامی عرصه گیتی را تحت پوشش خود قرار داده است

تعداد اندکی از آنان به منظور انتقال داده  "متعددی در شبکه های کامپیوتری استفاده می گردد که صرفاامروزه از پروتکل های 

طراحی و پیاده سازی شده اند . اینترنت نیز به عنوان یک شبکه گسترده از این قاعده مستثنی نبوده و در این رابطه از پروتکل های 

 متعددی استفاده می شود. 

 

است ، در صورتی که در این عرصه از  HTTPاربران اینترنت همه چیز محدود به وب و پروتکل مرتبط با آن یعنی برای بسیاری از ک

  نمونه ای در این زمینه است .  FTPاستفاده می گردد.   پروتکل های متعدد دیگری نیز

 


