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شكلهاي بكارگيري كامپيوتر

در هر لحظه فقط يك نفر با كامپيوتر ارتباط برقرار كرده و نيازهاي خود :  تك كاربره ♦
.را از آن كرفته ويا برنامه هاي مورد نظر خود را اجرا نمايد
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شكلهاي بكارگيري كامپيوتر

وجود دارد  يك كامپيوتر مركزي: چند كاربره    

كه چندين نفر مي توانند بطور همزمان از راه 

دور و نزديك  با آن ارتباط برقرار كرده و 

در . برنامه هاي مورد نظر خود را اجرا  نمايند

اين حالت بحث استفاده اشتراكي از منابع از 
، حافظه اصلي و غيره پيش  CPUجمله 

مي آيد لذا در اين شكل استفاده بايد 

سياست هاي خاصي براي مديريت وجود 
.داشته باشد

شكلهاي بكارگيري كامپيوتر

هر يك از  هبطوري  اگر تعدادي از كامپيوترها را به نحوي به يكديگر متصل كنيم : شبكه 

ارتباط برقرار نمايد و از ديگر كامپيوترهاي مستقل بتواند با ساير كامپيوترهاي مستقل 

.منابع يكديگر استفاده كنند يك شبكه را تشكيل داده ايم

networkمزاياي استفاده از شبكه

منابع از اشتركي استفاده♦

  يكديگر با افراد ارتباط اطالعات افزونگي از جلوگيري♦

دارد وجود شبكه كامپيوترهاي در كه اطالعاتي منابع به آسان دسترسي♦

يآموزش حتي و پژوهشي و تحقيقاتي امور در پيشرفت ♦

  يكديگر با افراد ارتباط♦

  دور راه پردازشگرهاي از استفاده♦

  نوع هر از پرونده ها انتقال♦

معايب استفاده از شبكه

اگر يك شبكه ي براساس سرويس دهنده را در نظر بگيريد كه تمام برنامه هاي  ♦

كاربردي روي يك سرويس دهنده شبكه نصب شده است و استفاده كنندگان براي 

حال اگر اين سرويس  اجراي برنامه هاي خود بايد به آن سرويس دهنده وصل گردند،

.دهنده خود دچار مشكل گردد سايرين نخواهند توانست برنامه هاي خود را اجرا كنند

نفوذ برنامه هاي مزاحم ويا افراد مزاحم به كامپيوترهاي شبكه كه ممكن است امنيت ♦

گرچه كه برنامه هاي مختلفي براي جلوگيري از نفوذ . اطالعات  قدري بخطر بيفتد
.وجود دارد

كاربردهاي شبكه هاي كامپيوتري

كاربردهاي تجاري•

كاربردهاي خانگي•

كاربران در حركت•

مالحظات اجتماعي•
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كاربرد تجاري شبكه ها  

دوكالينتوبايك سروريك شبكه

انواع تجارت الكترونيكي

كاربردهاي تجاري

.سرور با درخواست و پاسخ همراه مي باشد -مدل كالينت 

كاربردهاي خانگي  كاربرد تجاري شبكه ها  

...)منابع تحقيق ، (دسترسي به اطالعات از راه دور ♦

... )ارتباط با محققين ،(ارتباط فرد با فرد  ♦

سرگرميهاي تعاملي♦

تجارت الكترونيكي♦

كاربردهاي خانگي

در سيستمهاي نقطه به نقط ، كالينت و يا سرور ثابت وجود ندارد

كامپيوتري انواع شبكه

.شبكه هاي كامپيوتري را مي توان از دو ديدگاه تقسيم بندي كرد

از نظر بزرگي ♦

ازنظر ارائه سرويس♦

از نظر فناوري♦
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از نظر بزرگي شبكه هاي كامپيوتري
شبكه اي است در محدوده حدود PAN): (شبكه شخصي

.متر براي اتصاالت دستگاه هاي شخصي ١٠

شبكه اي است كه در يك محل  :(LAN)شبكه محلي♦

قرار دارد) …يك ساختمان‚يك طبقه(فيزيكي محدود 

در گستره يك شهر   :(MAN)شهري  شبكه♦

در سطح يك منطقه  مثل  :(RAN)منطقه اي   شبكه♦

يك كشور

شبكه در از اتصال چند :(WAN)شبكه گسترده♦

.بوجود مي آيدگستره  كشور، قاره  يا جهان

ي شخصيشبكه ها هايويژگي

.متر را پوشش مي دهد   ١٠محدوده     

.بكار گرفته مي شود... براي اتصال دستگاهاي شخصي  مثل موبايل، چاچگر، دوربين و 

.و بلو توث  استفاده مي شود  usbاز تكنولوژي  

نمونه اي ازشبكه محلي  

ي محليشبكه ها هايويژگينمونه اي ازشبكه محلي  

.اندازه شبكه هاي محلي محدود است♦

طول كانال كوتاه، افت سيگنال كم  (    باالتر است WANسرعت آنها نسبت به شبكه ♦

)لذا   نرخ خطا پائين، نرخ ارسال زياد  وتاخير انتشار  پائين است

.قابل اعتمادتر هستند♦

مديريت  شبكه آسانتر  است♦

هزينه نصب و راه اندازي  كم  ♦
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ي شهريشبكه ها هايويژگيچگونگي گسترش شبكه ها

كيلو متر را پوشش مي دهد  ٢٠٠- ١٠٠محدوده     

. استفاده مي شود   IEEE 802.16و   FDDIتكنولوژي

شبكه گسترده

ايجاد مي شود و منطقه جغرافيايي وسيعي را  LANاين شبكه از اتصال چندين شبكه ♦

دربرمي گيرد  

WANساختار شبكه 

♦Host  رابط بين شبكه و كاربر

♦ Router    مسيريابي در شبكه

♦Subnet

٣٠

شبكه و زيرها hostارتباط بين
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شبكه هاي گستردهمشخصه هاي 

از سرعت كمتري برخوردار هستند♦

نظر جغرافيايي ناحيه وسيعي را پوشش مي دهند♦

زياد قابل اعتماد نيستند♦

شبكه ها از نظر ارائه سرويس

:اگر از منظر ارائه سرويس به شبكه ها نگاه كنيم مي توانيم دسته بندي زير را داشته باشيم

شبكه هاي نظير به نظير♦

  شبكه براساس سرويس دهنده♦

شبكه نظيربه نظير

ايستگاه كاري  ٤شبكه نظيربه نظير شامل 

شبكه براساس سرويس دهنده

شبكه براساس سرويس دهنده شامل يك سرور و سه سرويس گيرنده 

 شبكه نقطه به نقطه و شبكه بر اساس سرويس دهنده

)broadcast هاي پخشيشبكه •

peer to peer شبكه هاي نظير به نظير•

تفكيك شبكه ها از نقطه نظر تكنولوژي انتقال
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Broadcastشبكه هاي پخشي يا 

داراي يك كانال مشترك بين همه كامپيوترها   •

حاوي بسته پيام •

بسته شامل متن پيام به همراه آدرس كامپيوتر مقصد •

پخش عمومي يا

broadcasting

پخش گروهي يا

multicasting

  انواع بخش

(Wireless Networks) شبكه هاي بي سيم

•LAN  بي سيم

Ad Hoc شبكه  •

•WAN بي سيم

LANبي سيم:
آنتن يك و راديويي مودم يك طريق از كامپيوترها بين ارتباط برقراري•

 شبكه :Ad Hoc 

شبكه اي كه از حضور خود بخودي تعدادي كامپيوتر متحرك ايجاد مي شود

WANبي سيم:

 تلفن شبكه جمله از بي سيم LAN به نسبت كمتر داده انتقال نرخ و بيشتر برد با

همراه

شبكه هاي بي سيم(Wireless Networks) شبكه هاي بي سيم

(a)همبندي بلوتوث(b)     شبكه محلي بي سيم

شبكه هاي بي سيم

 )b(  يكLAN پرنده)a( كامپيوتر هاي سفري منفرد

(Ad Hoc)شبكه هاي بي سيم

Infrastructure less wireless network
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شبكه هاي بي سيم

Infrastructure Based wireless network

Infrastructure based Wireless NetworkInfrastructure less Network

:به وسيله شبكه دارندبا هم راوسايلي كه امكان ارتباط
A Communications Model
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اجزاي اصلي شبكه هاي انتقال داده 

فرستنده و گيرنده ♦

داده هاي ارسالي♦

محيط فيزيكي براي تبادل داده ها♦

پروتكل استفاده شده براي ارسال داده ها♦

 

فرستنده 
گيرنده 

 
شبكه انتقال داده  

محيط فيزيكي 

 
پروتكل ارتباطي   

پروتكل ارتباطي 

 
داده هاي ارسالي   

داده هاي دريافتي 

Data Communications Model

مدل پاية يك سيستم انتقال داده

 

  1كامپيوتر  

  
شبكه انتقال داده    

  

  
 پردازنده كاربردي 

 زيرسيستم ارتباطي 

  2كامپيوتر  

  

 پردازنده كاربردي 

 زيرسيستم ارتباطي 

ارتباط بين كاربر به كــاربر 

ارتباط بين كــامپيوتر 
وكامپيوتر  

ــبكه   ارتباط بين كامپيوتر و ش

:دادهاصلي در طراحي شبكه هاي انتقال  هايمعيار

عملكرد♦

مقصد به مبدأ از ها داده ارسال تأخير ميزان–

مقصد به مبدأ از ها داده ارسال تأخير تغييرات ميزان–

مقصد به مبدأ از ارسالي هاي داده اتالف احتمال ميزان–

:اطمينان قابليت♦

خطا وقوع فركانس–

 خطا وقوع از بعد شبكه بازيابي زمان–

طبيعي حوادث دربرابر شبكه مقاومت ميزان–

پروتكل هاي شبكه اي

امنيت♦

دسترسي هاي غيرمجاز افراد به اطالعات محرمانه شبكه –

توپولوژي  شبكه هاميزان مقاومت شبكه درمقابل نفوذ ويروس–
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فهرست مطالب

توپولوژي شبكه♦

اجزاء شبكه♦

پروتكل شبكه♦

كامپيوترشماي ارتباط بين دو

روش هاي ارسال داده ها
:  روش سري ♦

داده ها به صورت بيت به بيت ارسال مي شوند–

:  روش موازي♦

داده ها به صورت گروه هاي چند بيتي ارسال مي شوند–

:  نكته ♦

از آنجائيكه داده ها داخل كامپيوتر بصورت موازي حركت مي كنند لذا قبل از –
ها به خارج كامپيوتر بايد داده ها توسط يك مبدل بصورت سريال در - ارسال داده

.آيند و سپس در مقصد مجدد از حالت سريال به موازي تبديل شوند

كنترل خطا و كنترل جريان

افزايش ) خرابي( زمانيكه داده ها از كامپيوتر خارج مي شوند احتمال خطا در بيت ها ♦
.يابدمي

:كنترل خطا♦

.خطا فقط تشخيص داده شده ولي رفع نمي شود: تشخيص خطا –

.خطا هم تشخيص داده شده و هم رفع مي شود: تصحيح خطا–

:كنترل جريان  ♦

تنظيم سرعت ارسال داده فرستنده طوري كه گيرنده داده ها را از دست ندهد –

چگونگي ارتباط و انتقال داده

ارتباط كابلي مستقيم دو 
كاميپوتر

از كامپيوتر دو ارتباط
تلفن خط و مودم طريق 

 شبكه محلي در چند ساختمان اداري

شبكه محلي در چند ساختمان صنعتي

)كارخانجات(

چگونگي ارتباط و انتقال داده
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بزرگ خصوصيشبكه

توپولوژي شبكهچگونگي ارتباط و انتقال داده

 عبارت به .مي كند معين را شبكه يك در كامپيوترها همبندي چگونگي شبكه توپولوژي

 به چگونه را شبكه اي تجهيزات و كامپيوترها كه مي كند تعيين شبكه توپولوژي ديگر

:از عبارتند كامپيوتري شبكه هاي در توپولوژي ها متداول انواع .كنيم متصل هم

  Bus   خطي♦

Starستاره اي♦

Ringحلقوي♦

Treeدرختي♦

Meshكامل يا توري♦

Hybridركيبيت♦

خطيتوپولوژي

:از عبارتند توپولوژي اين ضعف نقاط

.مي شود قطع شبكه كل شبكه، كابل  براي مشكل بروز درصورت ♦

.آن كم نسبي سرعت♦

توپولوژي ستاره اي

.مي شوند متصل هاب يا كننده متمركز يك به كامپيوترها كليه ، همبندي نوع اين در

و ضعف توپولوژي ستاره اينقاط قوت 

: از عبارتند توپولوژي اين قوت نقاط

، نصب سادگي♦

  ،مناسب سرعت ♦

، آسان توسعه ♦

 شبكه از خط آن به متصل كامپيوتر فقط شود قطع هاب به متصل خطوط از يكي اگر ♦

.مي شود خارج

  به هاب اگر ، است هاب به وابسته شبكه كل كه است اين توپولوژي اين ضعف نقاط از 
.افتاد خواهد كار از شبكه كل شد، دار مشكل دليلي هر

توپولوژي حلقوي

 يك تشكيل كه شده متصل هم به نحوي به كامپيوترها كليه توپولوژي اين در
.مي دهند حلقه
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توپولوژي حلقويوضعف نقاط قوت 

:از عبارتند شبكه اين قوت نقاط

.آسان نصب♦

راحت توسعه♦

: از عبارتند شبكه اين ضعف نقاط

.مي شود متوقف شبكه كل بيافتد، كار از كامپيوتر يك اگر♦

.كرد متوقف را شبكه كل بايد كامپيوتر يك كردن اضافه براي♦

.پائين نسبي سرعت♦

.خاص افزار سخت به نياز♦

توپولوژي درختي

 از كامپيوترها همبندي نوع دراين♦

 كننده  تكرار ويا هاب چند يا يك

 به ايستگاهها اتصال براي

. مي كند استفاده يكديگر

توپولوژي درختيمزيت  

  دچار هابها از يكي ورتيكهص در كه است اين هم بندي نوع اين قوت نقاط از

 ساير و افتاد خواهند كار از هاب آن به متصل كامپيوترهاي تنها شد، مشكل
.داد خواهند ادامه خود كار به كامپيوترها

توپولوژي كامل

 هر همبندي نوع اين در

 كليه به مستقيماً كامپيوتر

 متصل شبكه كامپيوترهاي

 مي شود

توپولوژي كاملوضعف نقاط قوت 

 مجزا ارتباطي كامپيوترها ساير با كامپيوتر هر كه است اين همبندي روش اين تمزي ♦

 است واطمينان امنيت درجه باالترين داراي توپولوژي اين  لذا .دارد

 بسيار شبكه در ارتباطي خطوط تعداد كه است اين همبندي روش اين اصلي عيب ♦
 صرفه به مقرون اقتصادي نظر از لذا .مي آيد بدست N(N-1)/2 رابطه از كه است زياد

.نيست ساده اي كار كابل همه اين به دادن سامان و سر آن از وگذشته نيست

توپولوژي تركيبي

 طريق از كه مختلف توپولوژي هاي با شبكه چندين از است تركيبي همبندي، شكل اين♦
. مي شوند متصل هم به ارتباط يك
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اجزاء شبكه

شبكه كارت♦

جزاء شبكها

  ،پل ،سوئيچ ،هاب مانند شبكه درفعالتجهيزات♦

مسيرياب

اجزاء شبكه

...و پنل،سوكت پچ راك، مانندفعالغير تجهيزات

رسانه انتقال  -اجزاء شبكه

رسانه انتقال -اجزاء شبكهرسانه انتقال -اجزاء شبكه
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پروتكل هاي شبكه اي

يك پروتكل ارتباطي عبارت است از مجموعه اي قوانين كه توسط كامپيوترها مورد ♦

مثالً طول بسته هاي . استفاده قرار مي گيرند تا بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند

كه براي يكديگر ارسال مي كنند چقدر باشد؟ يا چه مكانيزمي براي بررسي  اطالعاتي
درست به مقصد رسيده است؟ آيااطالعاتاينك

پروتكل هاي شبكه اي

TCP/IP

مي گيرد، قرار استفاده مورد بزرگ شبكه هاي در معموًال پروتكل اين

NetBEUI

 كوچك محلي شبكه هاي براي معموًال كه است شبكه اي پروتكل ساده ترين پروتكل اين

 مسيرگرداني قابل پروتكل اين كه است ذكر به الزم .مي گيرد قرار استفاده مورد
.شود مي استفاده انتشاري حالت از مقصد به اطالعات  رسيدن براي و نمي باشد

پروتكل هاي شبكه اي

IPX/SPX

.است ناول عامل سيستم اطالعات مبادله مبناي پروتكل اين

X.25

است X.25 اي بسته سوئيچينگ شبكه در اطالعات مبادله مبناي پروتكل اين
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