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هفهای این درس هد
لیستی از دلیل وجود این دوره●
هماهای یمجزا● لیستی از یمزایای استفاده از شبکه در یمقایسه با سیست
ههاهای Client/Serverتمیز دادن تفاوت ● peer-to-peer و شبک
Client/Serverلیستی از اجزای یمعمول یک شبکه ●
تشریح استفاده اهای خاص از یک شبکه●
یمعرفی تعدادی از یمدارک یمرتبط با شبکه ●
ههتاها و تخصص اهایی که برای شما به عنوان یک ● یمشخص کردن یمهار

هیکند. یمتخصص شبکه برتری ایجاد یم



  

ههها دلیل استفاده از شبک
 شبکه●

گرواهی از کایمپیوتر اها و تجهیزات●
توسط یک رسانه به اهم یمتصل اهستند–

)stand-aloneکایمپیوتر اهای یمجزا (●
به کایمپیوتر اهای دیگر یمتصل نیست●
هیکند ● ههاهای خود استفاده یم همافزار اها و داد از نر

یمزایای کایمپیوتر اهای تحت شبکه با کایمپیوتراهای یمجزا●
استفاده از تجهیزات اشتراکی●

صرفه جویی در پول و زیمان–
یمدیریت یمرکزی شبکه ●



  

ههها  انواع شبک
یمدل اهای زیادی بر یمبنای●

یموقعیت کایمپیوتر●
یمیزان کنترل بر یمنابع اشتراکی●
ساختار ارتباط و یمنابع به اشتراک گذاشته شده وجود دارند●

انواع شبکه●
peer-to-peerنظیر به نظیر ●
●Client/Server



  

هههای نظیر به نظیر شبک

peer-to-peer اشتراک منابع در یک شبکه ۱-۱شکل 



  

هههای نظیر به نظیر شبک
ههاهای خانگی با چندین کایمپیوتر● یمانند شبک
ارتباط یمستقیم کایمپیوتر اها●

با یمجوز و سطح دسترسی یمساوی●

با به اشتراک گذاری یمنابع خاص●
یممکن است یمنابع را به اشتراک گذاشته باشد●
یممکن است اهیچ یمنبعی به اشتراک نگذارد و از دسترسی بقیه جلوگیری کند●

هناها اطلعات ارسال کند● هیتواند برای اهر کدام دیگر از آ اهر کایمپیوتر یم



  

هههای نظیر به نظیر شبک
یمزایا●

پیکربندی ساده●
ههسازی ارزان● پیاد

یمعایب●
قابل انعطاف نیست●
به اندازه کافی ایمن نیست●
هیاهای بزرگ عملیاتی نیست● ههساز برای پیاد



  

هههای نظیر به نظیر شبک
هشاهای اشتراک گذاری یمنابع● رو

ویرایش یمجوزاهای یمنابع اشتراکی●
با یمسؤولیت کاربر–

کنترل یمرکزی وجود ندارد●
یمستعد ناپایداری و یمشکلت ایمنیتی–

یمحیط●
خانه یا دفتر کار کوچک●
ههاهای بزرگ یمانند اینترنت● شبک

–BitTorrent و Emule



  

هههای  Client/Serverشبک

Client/Server اشتراک منابع در یک شبکه ۲-۱شکل 



  

هههای  Client/Serverشبک
)Serverکایمپیوتر یمرکزی (خادم یا ●

تسهیل کردن ارتباطات و اشتراک یمنابع●

کلینت اها (کایمپیوتر اهای دیگر)●
کایمپیوتر اهای شخصی●

ههاهای کاری یا – هیشود workstationبه عنوان ایستگا  اها شناخته یم

اشتراک گذاری یمرکزی یمنابع کنترل شده توسط سرور●
ههاها ، فضای ذخیره سازی و تجهیزات● اشتراک داد
 اها وجود نداردclientاشتراک گذاری یمستقیم بین یمنابع ●



  

هههای  Client/Serverشبک
وظایف کایمپیوتر اها●

Serverخادم یا ●
Clientایستگاه کاری یا ●

همافزار اها و ابزاراها– اجرای یمحلی نر

ههاها– ذخیره یمحلی داد

همافزاراها، فضای ذخیره سازی و تجهیزات سرور– استفاده از ابزاراها، نر
استفاده از سرور به عنوان یک واسط–

ارتباطات●
)Router و Switchسوییچ و یمسیریاب (●



  

هههای  Client/Serverشبک
نیاز اهای یک خادم●

)Network operating systemسیستم عایمل شبکه (●
ههاهای ایستگاه اهای کاری– یمدیریت یمنابع و داد
اطمینان از دسترسی کاربران احراز اهویت شده–
هلاها– کنترل دسترسی کاربران به فای
یمحدود کردن دسترسی شبکه کاربران–
اعمال قوانین ارتباطی یک کایمپیوتر–
همافزار اها برای یک ایستگاه کاری– فرااهم کردن ابزاراها و نر

ههاهایی از یک خادم یا ● Serverنمون
 نسخه سرورMAC OS X و ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۳یونیکس، لینوکس ، ویندوز ●



  

هههای  Client/Serverشبک
Client در یمقابل Serverیمشخصات ●

حافظه، پردازشگر، و فضای ذخیره سازی بیشتر●
هتافزار اهای خاص● یمجهز شده با سخ

هتاهای یمدیریت شبکه– برای فرااهم آوردن قابلی

ههاهای  ● Peer-to-peerیمعایب در یمقایسه با شبک
پیچیدگی در طراحی و نگهداری●



  

هههای  Client/Serverشبک
ههاهای ● peer-to-peerیمزایا در یمقابل شبک

تعریف کاربران در یک یمحل●
هیشوند ● یمنابع اشتراکی به طور یمتمرکز کنترل یم
یمانیتورینگ، عیب یابی و رفع خطا به صورت یمتمرکز●
ایمکان بهبود زیمان پاسخگویی به کاربران●
ههاهای بزرگ● یمناسب برای شبک
یمقیاس پذیری●

در سازیمان یمتوسط و بزرگ بسیار پر طرفدار است●



  

LANs, MANsو WANs

 پیچیده ترClient/Server یک شبکه ۳-۱شکل 



  

LANs, MANsو WANs
●LAN یا  Local Area Network

هیشود ● شبکه به یک فضای کوچک یمحدود یم
۱۹۸۰داهه ●

ههاهای LANشبکه – peer-to-peer به عنوان یک بستر پر طرفدار در شبک

ایمروز●
ههتر – هگتر و پیچید Client/Serverدر شبکه بزر

●MAN یا metropolitan area network
هیرود ● شبکه از یمرزاهای یک ساختمان فراتر یم
هگتر استLANاز شبکه ●  بزر
●Client اها و server هیکند  اهارا در چندین ساختمان به یکدیگر یمتصل یم



  

LANs, MANsو WANs

●WAN یاwide area network
هیکند MAN یا LANدو یا چند ●  را در چند نقطه جغرافیایی به اهم یمتصل یم
LANدر یمقایسه با ●

هیکند – ههاهای یمتفاوتی استفاده یم هشاهای انتقال و رسان از رو
هیبرد – از تکنولوژی اهای یمتنوع تری سود یم

ارتباطات شبکه●
دفاتر یمجزا از یک سازیمان–
دفتر یمجزا از سازیمان یمتفاوت–



  

LANs, MANsو WANs  (ادایمه)

 سادهWAN یک ۴-۱                      شکل 



  

هههای  Client/Serverعناصر معمول در شبک
)Clientکلینت (●

هیکند ● کایمپیوتر تحت شبکه که یمنابع و سرویس اها را از کایمپیوتر دیگر در شبکه درخواست یم
ایستگاه کاری یمورد استفاده کاربر●
همافزار سمت ●  که بر روی ایستگاه کاری نصب شده است.clientنر

)Serverخادم (●
هیکند ● کایمپیوتر تحت شبکه که یمنابع به اشتراک گذاشته شده را یمدیریت یم
هیکند ● سیستم عایمل شبکه را اجرا یم

)Workstationایستگاه کاری (●
کایمپیوتر شخصی یمتصل یا غیر یمتصل به شبکه●



  

هههای  Client/Serverعناصر معمول در شبک

)network interface card یا  NICکارت شبکه (●
تجهیزی درون کایمپیوتر ●

هیکند – کایمپیوتر را به رسانه شبکه (کابل شبکه ، ایمواج بی سیم و ...) یمتصل یم

هیسازد– اجازه ارتباط با دیگر کایمپیوتر اها را یمیسر یم

)network operating system یا NOSسیستم عایمل شبکه (●
همافزار خادم● نر
همافزاراها و دیگر ● ههاها ،کاربران ،گروه اها ،ایمنیت ،ابزار اها و نر ایمکان یمدیریت داد

کاراهای تحت شبکه را یمیسر یمی سازد



  

کارت شبکه

 کارت شبکه۵-۱شکل 



  

هههای  Client/Serverعناصر معمول در شبک
●Host

هیداهد تا یمنابع خود را به اشتراک بگذارند● کایمپیوتری که به بقیه کایمپیوتر اها اجازه یم

●Node
کلینت، سرور و تجهیزات دیگر●

ارتباط بر روی شبکه–
)network addressشناسایی توسط یک آدرس یمنحصر به فرد (–

تجهیزات ارتباطی●
هیکند ● چند شبکه یا بخش یمختلفی از یک شبکه را به اهم یمرتبط یم
یمانند سوییچ و روتر●



  

هههای  Client/Serverعناصر معمول در شبک

●Segment
ههای از نود اها● یمجموع

هیکنند – از یک کانال ارتباطی یمشابه برای عبور ترافیک خود استفاده یم

●Backbone
ههای  از ●  اها و تجهیزات یمشترک یمشخصsegmentارتباط یمجوع
یک شبکه از شبکه اها●

●Topology
هلاهای ● )hybrid و bus ،ring  ،starساختار فیزیکی شبکه (شک



  

LAN) یک backboneستون فقرات (

LAN) یک backbone ستون فقرات (۶-۱شکل 



  

توپولوژی های معمول در شبکه

 توپولوژی های معول در شبکه ۷-۱شکل 



  

هههای  Client/Serverعناصر معمول در شبک
●Protocol

هیکنند که ● یک روش استاندارد و یا یک قالب برای ارتباط تجهیزات یموجود در یک شبکه. پروتکل اها تضمین یم
داده بین دو نود در شبکه به طورکایمل ،به ترتیب و بدون خطا یمنتقل شود.

●Data packet اها
هیشوند ● واحد اهای یمجزایی از داده که بین دو نود جابجا یم

آدرس داهی●
ساختاری برای نسبت دادن یک عدد یمنحصر به فرد به اهر نود●

)transmission mediaرسانه انتقال (●
هیشود (یمانند کابل یا ایمواج رادیویی)● به یمعنی آن چیزی است که اطلعات توسط آن ارسال یا دریافت یم



  

رسانه انتقال 

هههایی از رسانه انتقال۸-۱شکل   نمون



  

ههها به چه شکل استفاده می شوند؟ شبک
سرویس اهای شبکه ●

هیشود ● خدیماتی که توسط شبکه داده یم
اولین و بارزترین سرویس●

–E-mail

هساهای یمهم دیگر● سروی
–Printer sharing, file sharing, Internet access , هتاها  و دسترسی به وب سای

 قابلیت دسترسی از راه دور و تلفن و تصویر بر روی شبکه



  

سرویس فایل و پرینتر
سرویس فایل●

ههاها ● قابلیت سرور برای به اشتراک گذاری فایل، فضای ذخیره سازی و برنایم

فایل سرور●
هیداهد ● سرویس فایل را ارائه یم

هیسازد● سرویس فایل بنیاد شبکه را یم
سرویس پرینتر●

هیگذارد● پرینتر را بر روی شبکه به اشتراک یم
هیشود ● در زیمان و اهزینه صرفه جویی یم



  

Access Servicesسرویس دسترسی 
اجازه دسترسی کاربران از راه دور●
هناهایی خارج از شبکه● اجازه دسترسی کاربران شبکه به یماشی
کاربر راه دور●

یک کاربر بر روی یک کایمپیوتر درون یک شبکه دیگر در یمحل جغرافیایی به ●
 LANغیر از یموقعیت 

سیستم عایمل اهای شبکه خود دارای سرویس اهای دسترسی اهستند●



  

Access Servicesسرویس دسترسی 
هیتوانند از راه دور یمشکلت را تشخیص داهند● کاریمندان یم
هیداهد تا از یمنابع  تجهیزات ● به کاربران خارج از شبکه این اجازه را یم

استفاده کنند
ههاند ● یمانند زیمانی که در یک ایستگاه کاری در یمحل به سیستم یمتصل شد



  

سرویس های ارتباطی
●Convergence

چندین یمدل از سرویس اهای ارتباطی بر روی یک شبکه ●
یمانند تلفن، فکس، پیغام رسان اها و تصویر و ...●

●Unified communications
یمدیریت یمرکزی تمایمی ارتباطات تحت شبکه●

●E-mail
قدیمی ترین و پر استفاده ترین ●

●Mail Server
هیداهدmailکایمپیوتر که سرویس ●   را ارائه یم

ذخیره و  انتقال نایمه اها–



  

سرویس های ارتباطی
 اهاmail serverوظایف دیگر ●

جدا کردن اسپم اها●
یمدیریت یمحتوااهای یمشکل دار●
یمسیریابی پیغام اها بر یمبنای قواعد تعریف شده●
 تحت وبclientدر اختیار گذاشتن ●
آگاه سازی یمدیر یا کاربران در صورتی که رخداد یمشخصی اتفاق بیفتد●
زیمانبندی انتقال، بازیابی، دخیره و فراینداهای نگهداری●
ههاهاmail serverارتباط با دیگر ●  اها در دیگر شبک

هیکند ● همافزاراهای یمیل سرور را اجرا یم سرور یمیل به طور اختصاصی نر



  

سرویس های اینترنتی
ایجاد صفحات وب●

هیکنند تا صفحات وب را به یمیزکاراها برسانند● سروراها با یکدیگر کار یم
●Web server

همافزار اهای یمناسب بر روی آن قرار دارد تا بتاند اهمزیمان به – کایمپیوتری که نر
هتاهای چندین کاربر پاسخگو باشد. درخواس

هساهای اینترنتی ● دیگر سروی
ایمکان انتقال فایل، ساختار آدرس داهی اینترنتی، فیلتر اهای ایمنیتی، ارتباط ●

یمستقیم به کایمپیوتر اهای دیگر بر روی اینترنت



  

سرویس های مدیریتی
ههاهای کوچک● یمدیریت شبک

یک یمدیر شبکه ●
هلاهای شبکه● هتاهای داخلی اهر یک از سیستم عایم فعالی

ههاهای بزرگ ایمروزی● یمدیریت شبک
هتاهای یمدیریت شبکه● یمدیریت یمرکزی فعالی



  

سرویس های مدیریتی
سرویس اهای یمهم دیگر●

یمانیتور کردن وکنترل ترافیک●
●Load balancing
هتافزار ● پیغام اهای تشخیص یمشکل و خرابی سخ
هیاها● یمدیریت دارای
●License tracking
)security auditingبازرسی اهای ایمنیتی (●
هساها● یمدیریت آدر
پشتیبان گیری و بازیابی داده اها●



  

یک متخصص شبکه شوید
بازار کار●

جایگاه اهای زیادی برای یمتخصصین شبکه وجود دارد●
ههای نیاز بیشتری وجود دارد● در سطح حرف

خود را برای ورود به بازار کار آیماده کنید●
بر یمباحث عمویمی شبکه یمسلط شوید●
بخش یمورد علقه خود را انتخاب کنید●
در تخصص اهای یمورد علقه خود یمطالعه کنید●
یمهارت اهای ارتباطی و کار گرواهی خود را بال ببرید●
دوشادوش تکنولوژی به جلو حرکت کنید●



  

مهارت های اجتماعی خود را افزایش دهید
یمهارت اهای اجتماعی●

ههگیری نیست● قابل انداز
برای پروژه اهای شبکه بسیار یمهم است●

ارتباط با یمشتری–
ارتباط کلیمی و یمتنی–
اعتماد–
کارگرواهی–
هیاهای راهبری– توانای



  

دریافت مدارک
فرایند دریافت یمدرک●

تسلط در یموضوع یمدرک●
یممکن است وابسته به سخت افزار، سیستم عایمل، زبان برنایمه نویسی و یا یک ابزار نرم افزاری باشد.–

برای اثبات تسلط●
آزیمون را بگذرانید–

سازیمان اهای تخصصی●
●CompTIA , LPI

فروشنده اها یا تولید کنندگان●
●Microsoft , Cisco , Mikrotik



  

جستجوی کار 
هشاهای جستجوی کار● رو

NIITکاریابی اهای تخصصی یمانند ●
هناهای تخصصی ●  و ...technotux.org  ،persiannetworks.comانجم
جستجوی اینترنتی●
ههاها● روزنایم
هتاهای اهدف● هتاها و یا حضور در شرک سر زدن به سای
گوش به زنگ بودن برای استخدام سازیمان اها●
به اهمه اعلم کنید (وب لگ تخصصی، اهر نفر یه کاریاب برای شما)   :-)●



  

به اجتماعات تخصصی بپیوندید
یمزایای زیادی برای شما دارد●

ارتباط با افراد دیگر با علقه یمندیهای یمشترک●
فرصت اهای آیموزشی جدید●
دسترسی به اطلعات تخصصی●
هیاهای قابل لمس● ههساز هلاها و پیاد دسترسی به یمثا
دسترسی به یمقاله اها و یمتون یمنتشر شده●
کارگاه اها و کنفرانس اهای تخصصی●
همافزار اهای آزاد و یا نسخه در حال انتشار ابزار اها● نر
ههاهای گران قیمت● دسترسی به آزیمایشگا
پیدا کردن یک یمربی●



  

اجتماعات تخصصی
هناهای اینترنتی● انجم

●Persiannetworks.com , http://forum.shafagh.com 
●Technotux.com, ubuntu.ir

انجمن فیزیکی●
isfahanlug.orgگروه کاربران لینوکس اصفهان ●
انجمن علمی دانشگاه●
کمیته اهای سازیمان نظام صنفی ایمور رایانه ای استان اصفهان●
خود یک انجمن را پایه گذاری کنید ...●



  

ههاهای غیر وطنی ;) نمون

 سازمان های مرتبط با شبکه۱-۱جدول 



  

منابع
هیفر● تهیه کننده و یمترجم: بهراد اسلیم

 b.eslamifar@gmail.comپست الکترونیکی: ●
●PersianNetworks هتاهای یمن در وب نوش
هتاهای شخصی یمن● وب نوش

Network+ Guide to Networksکتاب ●
Tamara Deanنویسنده: ●
ویرایش پنجم●

http://samsclass.infoسایت ●

هیشود.GFDLحق استفاده، تغییر، و توزیع، تحت یمجوز یمستندات آزاد گنو « » داده، و حتی توصیه یم

http://forum.persiannetworks.com/blogs/tolstoy/
http://www.linuxmotto.ir/
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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