
  

Networkراهنمای آموزش شبکه +
 : سیستم عامل های شبکهدرس نهم 

۱۳۹۱بهار 

بهراد اسلیمی فر
b.eslamifar@gmail.com

www.linuxmotto.ir



  

سرفصل ها
یمعرفی سیستم عایمل های رایج در شبکه●
هنها ● هیهای آ هم عایمل ها و برتر یمقایسه سیست

انتخاب یمناسب سیستم عایمل●

هیهای یمعمول سیستم عایمل شبکه ● یمعرفی ویژگ



  

هیهای سیستم عامل شبکه ( )NOSویژگ
Client/Serverبر یمبنای یمعماری ●
یمدیریت یمنابعی اشتراکی●
هیهای بسیاری دارد● سیستم عایمل شبکه ویژگ

تعدادی پیشفرض یموجود هستند●
برخی نیاز به پیکربندی و نصب دارند ●

تنظیمات پیشفرض، یا اختصاصی سازی پیکربندی–

اجزاء یک سیستم عایمل بسته به نوع و نسخه آن بسیار یمتفاوت است●



  

سیستم عامل های شبکه و سرور ها
هتافزار یمناسب● انتخاب سخ

سوالتی که باید جواب داده شود ●
همافزارها و ابزارهایی برروی سرور اجرا خواهد شد؟– چه نر
هیشوند؟– چه تعداد کلینت به آن یمتصل یم
چقدر فضای ذخیره سازی برای هر کاربر یمورد نیاز است؟–
 یمورد قبول است؟Downtimeچه یمقدار –



  

سیستم عامل های شبکه و سرور ها
هتافزار یمناسب● انتخاب سخ

همافزار● هیهای نر ویژگ
همافزار– نوع نر

هیکند – یمنابعی که استفاده یم

هیکند – پردازشی که یمصرف یم

انتخاب یک تولید کننده خوش نام●
کیفیت یمناسب، وابستگی یمحصول به تولید کننده، پشتیبانی فنی–

سرور یمورد اطمینان●
ههای که لزم است هزینه کنید● به انداز

خرابی قطعات تجهیزات: شایع ترین یمشکل–
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سرور یمورد اطمینان●
ههای که لزم است هزینه کنید● به انداز

خرابی قطعات تجهیزات: شایع ترین یمشکل–



  

انتخاب 
سرویس های یموجود و یا آیماده●
هزینه (حق یمجوز و پشتیبانی)●
آیمادگی پرسنل فنی برای استفاده و نگهداری●
هتافزار یمورد نیاز● سخ
در دسترس بودن ●

سیستم عایمل●
ابزارهای یمورد نیاز●



  

معرفی سیستم عامل ها



  

هلهای شبکه مطرح سیستم عام
یمحصولت یمایکروسافت●

●Windows 2003, Windows 2008... و 

یونیکس و لینوکس●
یونیکس●

 (پروژه یمتوقف شده)Solarisیمحصولت شرکت اوراکل (سان سابق): –
Mac OS Xیمحصولت شرکت اپل: –
–BSD دارای چند دسته است FreeBSD , OpenBSD و NetBSD

لینوکس●
–Debian, Redhat, Suse ... و 



  

منابع
هیفر● تهیه کننده و یمترجم: بهراد اسلیم

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