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 آشنايي با شبكه ها
 
 

 شبكه چيست ؟
         شبكه در پايه اي ترين سطح خود شامل دو آـامپيوتر           

مي باشد آه به وسيله آابل به يكديگر      متـصل شـده انـد                    
!  به  طوري  آه از داده ها به  طور مشرتك اسـتفاده  مناينـد                  

در حايل آه ايده دو آامپيوتري آه با آابل به هم متـصل شـده               
 ممكن است عجيب به نظر برسد ويل در گذشته اينكار موفقعيت            اند

 !بزرگي در ارتباطات حمسوب مي شد 
در ابتدا تكنولوژي شبكه تعداد آامپيوتر هـاي متـصل و نيـز             
فاصله فيزيكي آه حتت پوشش شبكه قرار مي گرفت را حمـدود  مـي               

ساخت مثال  از اين شبكه ها مي شد  در داخل يك ساختمان و يا                 
آت آوچك استفاده منود  آه اين شبكه هـا  در بعـضي مـوارد                شر

مناسب هستند  و امروز نيز مورد استفاده قـرار مـي گرينـد و               
 !شبكه هاي حملي ناميده مي شوند 

  قدميي مني توانستند  به طور شا يسته           ))LAN((شبكه هاي حملي      
اي نيازهاي شبكه اي شـرآتهاي بـزرگ جتـاري  بـا دفـاتري در                

  خمتلف را بر آورده  سازند اما  وقيت شبكه هاي گسرتده              مكااي
))wan((  طراحــي گرديــد حــوزه جغرافيــايي شــبكه بــا اتــصال 

آاربران در استاا با شهر هاي متفاوت رشـد منـود و در ايـن               
شبكه ها تعداد آاربران در شبكه مي توانست تا هزاران آاربر           

 !افزايش يابد
 ؟ چرا از شبكه استفاده مي آنيم

عمدتا  از شبكه براي  به اشرتاك در آوردن  منابع و امكانات               
منـابع شـامل داده هـا       . ارتباط  پيوسته  استفاده مي شـود         

دسـتگاهاي  . برنامه هاي آاربردي و دستگاهاي جانيب مي باشـد          
جانيب شامل درايو ديسك خارجي چاپگر ماوس مودم يا جوي استيك           

 !مي باشد 
 !سال به صورت رفت و برگشت پيامها يا پست الكترونيكي  است ارتباطات پيوسته شامل ار
  اجزاء شبكه

        معموال متامي شبكه ها داراي خصوصيات و اجـزاي خاصـي           
 :مي باشند آه عبارتند از 

  ها serverسرويس دهند ها          ♦
  ها  clientسرويس گريندها          ♦
ــانه                         ♦ ــراي (رس ــي ب ــاط راه ارتب

 )آامپيوترها 
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  انواع شبكه

شـبكه هـا بـه دو       .        با وجود شباهتها در شبكه هـا        
 :گروه عمده تقسيم مي گردند

 peer to peerشبكه نظري به نظري )-١
 server Baseشبكه بر اساس سرويس دهنده )-٢

سـرويس دهنـده هـاي      .          در شبكه هاي  نظري به نظـري       
ها وجود نـدارد متـام آـامپيوتر هـا           اختصاصي بني آامپيوتر    

معادل مي باشند  و هر آامپيوتر مي تواند  هـم بـه صـورت                
سرويس دهنده و هم به صورت سرويس گرينده عمل آند و در اين             

 !شبكه ها هيچ آامپيوتري مسئول اداره شبكه نيست 
  

 آـامپيوتر در    ١٠در شبكه هاي  نظري به  نظري معموال آمرت از            
ارزان وبـا اميـين     . ند  واين شبكه ها سـاده        شبكه وجود دار  

 !آمرت هستند 
 معموال يك آـامپيوتر آـه از    server Base          در شبكه هاي 

نظر سخت افزاري داراي حداقل هاي تعـيني شـده مـي باشـد و               
براي سرعت در سرويس دهي و اميين شبكه هبينـه شـده شـبكه را               

 .اداره       مي آند 
  توپولوژي شبكه

     اصطالح توپولوژي شبكه به طـرح فيزيكـي يـا آرايـش              
. آامپيوتر ها آابلها و ساير اجزاء شبكه اطالق مـي گـردد             

توپولوژي  اصطالح استانداري است  آه اآثـر متخصـصني شـبكه             
! وقيت به طرح پايه شبكه اشاره دارند استفاده مـي مناينـد             

يـك  توپولوژي شبكه بر روي توانايي شبكه اثـر مـي گـذارد             
 :توپولوژي برتر بر ديگري مي تواند شامل موارد ذيل باشد

 نوع جتهيزاتي آه شبكه نياز دارد  ♦
 توانايي هاي جتهيزات  ♦
 امكان رشد شبكه  ♦
 روشي آه شبكه مديريت مي شود  ♦

         اآثر شبكه ها از آابل براي اتصال يك آـامپيوتر          
ني به آامپيوتر ديگر استفاده مي آنند اما اين آـار بـه مهـ             

سادگي نيست آه فقط با اتصال آابل آامپيوترها به هم متصل           
انواع خمتلف آابلـها در ترآيـب       . شوند و تشكيل شبكه دهند      

با آارهتاي متفاوت شبكه سيـستم هـاي عامـل شـبكه و سـاير                 
توپولـوژي  ! اجزاء نياز به انواع متفـاوت آرايـشها دارد          

 يك توپولـوژي     مثال! شبكه داللت ضعيفي بر تعداد حاالت دارد        
خاص نه تنها نوع  آابل مورد  استفاده  بلكه چگونگي عبور             
آابلها از ديوارها و سقفها و آفها را نيز تعيني مي منايـد             

توپولوژي مي تواند چگـونگي ارتبـاط آـامپيوتر هـا در            .  
 !شبكه را نيز تعيني آند 
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  توپولوژي هاي استاندارد

ي پايه ذيل بـه دسـت            متام طرحهاي شبكه از سه توپولوژ     
 :مي آيد 

 خطي  ♦
 ستاره اي ♦
 حلقوي  ♦

  )bus(توپولوژي خطي 
         اگر آامپيوترهادريـك رديـف در طـول آابـل تكـي            

آنرا توپولوژي خطي مي گوينـد      . متصل باشند   ) آابل اصلي   (
اين توپولوژي ساده ترين ومعمول تـرين روشـن شـبكه سـازي             

 ! آامپيوتر مي باشد 
 
 

سـتون  (ي شامل يك آابل  تكـي بنـام اصـلي               اين توپولوژ 
مي باشد  آه آليه آامپيوترهاي شبكه را با يـك خـط             )فقرات

شكل يك شبكه خطي در صـفحه بعـد آمـد           ! تكي متصل مي سازد     
 :است 

 
 

 ١تصوير مشاره 
 

          آامپيوترها در شبكه توپولوژي خطي با آدرس دهي        
آن داده هاي بر    داده اي براي آامپيوتري خاص و قرار دادن         

روي آابل به صورت سيگنال الكرتونيكي ارتباط بر قـرار مـي            
 . منايند 

     
    داده هاي شبكه به شكل سيگناهلا اآرتونيكـي بـراي متـام            
آامپيوترهاي شبكه ارسال مي گردد اما اطالعـات فقـط توسـط            
آامپيوترهايي پذيرفته مي شود آـه آدرس آن بـا آدرس رمـز             

لي مهاهنگ باشد و چون در هرحلظه فقـط يـك           شده در سيگنال اص   
ــتد   ــي بفرس ــبكه خط ــا را در ش ــد داده ه ــامپيوترمي توان آ
توانايي و سرعت شبكه متاثر از تعداد  آامپيوترهاي متـصل           
به  آابل اصلي  شبكه مي باشد البته پايني بودن سرعت شبكه             
فقط به تعداد آامپيوتر ها وابسته نيست و به عوامل متعدد           

 ! وارد ذيل بستگي دارد از مجله م
♦  
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♦  
 توانايي هاي سخت افزاري آامپيوترهاي شبكه  ♦
تعداد دفعاتي آه آامپيوتر هاي شبكه داده ها را انتقال           ♦

 مي دهند 
 نوع برنامه هايكاربردي آه در شبكه اجرا مي شود  ♦
 انواع آابلهايي آه در شبكه استفاده مي گردد  ♦
 فاصله بني آامپيوترهاي شبكه  ♦

 يا سـيگناهلا ي الكرتونيكـي بـه آـل           داده ها          چون  
از يك انتهاي آابل به انتهاي ديگر       . شبكه ارسال مي گردد     

اگر اين سيگنال جمزا باشد بدون وقفـه        .  حرآت خواهند آرد    
سـيگناهلا در رفـت و برگـشت  در طـول آابـل              . ادامه يابد   

ادامه  مي يابند  آه به اصطالح  لرزش سيگنال اجياد مي آند              
مانع ارسال سيگناهلاي سايرآامپيوتر ها مي شود آه بـراي          و  

مهار اين لرزش سيگنال در دوانتهاي آابل از قطعـه اي بـه             
نام قطعه پاياني استفاده مي آنند تـا سـيگناهلاي آزاد را            

 !جذب آند 
         اگر آابل به طور فيزيكي در شبكه  قطع شود مـثال            

لـرزش سـيگناهلا آـل      اگر يك انتهاي آابل قطع گردد به علت         
شبكه از آارخواهد افتاد و حيت  آامپيوترهايي آـه ارتبـاط            

 فيزيكي آابل آا  
 

برقراراست منيتوانند با هم ارتباط برقرارآنند وايـن يكـي          
ــت    ــي اســـ ــوژي خطـــ ــاي توپولـــ ــدوديت هـــ !       ازحمـــ

 : خطي به دو روش مي توان عمل آرد LANبراي گسرتش 
  BNCاستفاده از بست ) -١
 استفاده از دستگاه تقويت آننده) -٢

  موجـب تـضعيف سـيگنالها در طـول  آابـل مـي       BNC     روش اول يعني اسـتفاده از بـست            
ياد  در شبكه مورد استفاده قرار نگيـرد          گردد  و بهتر است به  صورت پشت سر هم و به تعداد ز              

ولي استفاده از دستگاه تقويت آننده  بـالعكس  سـيگنالهاي ضـعيف شـده در آابـل را دريافـت                      
 !مي آند و سيگنالها را تقويت آرده و به آابل ارسال مي آند آه روش بسيار مناسبي است 

 
  )Star(توپولوژي ستاره اي 

آــامپيوتر هــا  بــه . اي           در توپولــوژي ســتاره 
) آـانون (وسيله آابلهاي اصلي به قطعه مر آزي به نام هاب           

سيگناهلاي آامپيوتر فرستنده از طريق هـاب       ! متصل شده اند    
 در اين شبكه !  به متام آامپيوترهاي شبكه اتصال مي يابند 

 
اگر يك آامپيوتر يا آابلي آه آن را به هاب متصل مي آنـد              

 آامپيوتر خراب از شـبكه خـارج مـي          در شبكه خراب شود فقط    
شود و بر خالف شبكه خطي شبكه به طور عـادي بـه آـار خـود                 

 ر هاب در شبكه ستاره اي خراب شودويل اگ! ادامه مي دهد 
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 !شبكه از آار مي افتد آل 
 
 

 ٢تصوير مشاره 
 

 
 

  هاهبا
        هاب قطعه مرآزي در توپولوژي ستاره اي مي باشد و          

  وجود دارد دونوع فعال و غري فعال
 هاهباي فعال مانند  يك  تقويت آننده  عمـل مـي آننـد و                 -

سگناهلا را دريافت  و تقويت مي آنند بـه مهـني دليـل گـاهي                
! اوقات آا را تقويت آننده چند در گاهي نيز مـي نامنـد              
 ! در ضمن هاهباي فعال براي اجرا نياز به نريوي برق دارند 

 
هاي اتصال سيگناهلا را تقويت     هاهباي غري فعال به صورت بست      -

هاهبـا بـه    ايـن   ! مني آنند  و فقط آا را عبور مي دهند           
 نريوي برق نياز ندارند 

 
 

  فوائد هاهبا
      هاهبا تطبيق پذيرند و امكـان راحـت گـسرتش شـبكه را             

مهچنني در بعضي هاهبا در گاههاي  متفـاوتي         ! فراهم مي آنند    
رار داده شده  مهچنني هاهبا      براي مهاهنگي با انواع  آابلها ق      

فعاليت و ترافيك شبكه را آنرتل مي آننـد  و هاهبـاي فعـال               
بسياري وجود دارند آه داراي  توانايي عيب يابي  هستند و            

 !نشان مي دهند آه آيا بست آار مي آند يا خري 
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  )TOKen  Ring(توپولوژي حلقوي 
بل تكـي             در اين توپولوژي آامپيوتر ها در يك آا       

دايره اي شكل متصل مي شوند انتهاي پاياني  وجـود نـدارد             
توپولــوژي حلقــوي  توپولــوژي فعــال مــي باشــد زيــرا هــر 
آامپيوتر در اين شبكه به صورت يك تقويت آننـده عمـل مـي              
آند و  چون  سيگناهلا از متام آامپيوتر ها مي گذرد  خرابي              

  !يك آامپيوتر مي تواند بر آل شبكه تاثري بگذارد

 ٣تصوير مشاره 
 

         يكي از روشهاي انتقال داده ها به صـورت حلقـوي            
عبور نشانه ها  است  به اين صورت    آه آامپيوتر ها يكي                
پس از ديگري نشانه ها را دريافـت آـرده و بـه آـامپيوتر               
بعدي مي فر ستند  مگرآنكه آدرس رمزشده در نشانه با آدرس            

 تائيـد آامپيوترفرسـتنده     پـس از  ! آامپيوتر برابر باشـد     
آامپيوتر گرينده پيامي را به آـامپيوتر فرسـتنده بـر مـي             

 !گرداند آه نشان مي دهد داده ها در يافت شده 
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 اتصال اجزاء شبكه 

 
 
 

 
 
 

 
  آابل آشي شبكه

         تعداد زيـادي آابـل وجـود دارد  آـه نيازهـا و              
وچك تا بزرگ را بر آورده      انداز هاي متفاوت شبكه ها  از آ       

مي آنند ويل فقط سه گروه از ايـن آابلـها در شـبكه مـورد                
 !استفاده قرار مي گريند 

 
 آابلهاي آواآسيال  ♦
 آابلهاي زوج مارپيچ  ♦
 آابلهاي فيرب نوري ♦
  

  آابلهاي آواآسيال
         آابل آواآسيال قبال پر مصرفرتين  آابل بندي شبكه         

لها هم ارزانرت از ساير آابلـها       حمسوب مي شد  زيرا اين آاب      
بودند و هم به علت انعطاف پذيري آار با آا ساده است در             
ساده ترين شكل  آابل آواآسيال  شامل يك سيم هادي  مرآزي             
از جنس مسي  و يك عايق وروي  آن حفاظ فلزيح بافتـه شـده                

 !در آخر نيز حفاظ خارجي قرار دارد !است 

 ٤تصوير مشاره 
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اظ بافته شده فلزي در آابلهاي آواآـسيال جـذب          آار اليه حف  

نويزهـا سـيگناهلا و امـواج       (نو پزهـاي اطـراف سـيم اسـت          
و حفاظي اسـت آـه      ) الكرتيكي پراآنده در اطراف سيم هستند       

اين سيگناهلا وارد داده هاي شبكه نشوند و به اصطالح خرابي           
درجه ضخامت اين اليه در آابلهاي      ! داده ها به حداقل برسد      

 !اآسيال متفاوت است آو
 

  انواع آابلهاي آواآسيال
 :دونوع آابل آواآسيال وجود دارد 

 )اتر نت نازك (نازك ) -١
 )اترنت ضخيم(ضخيم ) -٢
 
 

آابل آواآسيال قابل انعطاف با حدود      .        اترنت نازك   
 اينچ مي باشد ايـن آابـل مـي توانـد قبـل از آنكـه                 ٢٥/٠

 مرت محـل    ١٨٥گنال را حدود    سيگنال شروع به خراب شدن آند سي      
 قـرار   RG-58منايد آابلهاي آواآسيال نازك در گروهي به نـام          

آابلـهاي  !  اهم مي باشد     ٥٠مي گريند آه مقاومت ظاهري آا       
 . اترنت مستقيما به آارت شبكه وصل مي شوند

 
 ٥تصوير مشاره 

 
آابل آواآسيال نسبتا حمكـم بـا قطـر         .        اترنت ضخيم   

مسي اترنت  ضخيم    )) مغزي((سيم مرآزي   !  اينچ مي باشد     ٥/٠
نسبت  به  اتر نت نازك ضخيم تر است  در نتيجه مي توانـد                 
سيگناهلا را به فاصله  دورتر محل آند  آه اين فاصله حـدود              

يار بيشرت اسـت     مرت مي رسد  آه نسبت به  اترنت نازك بس           ٥٠٠
به مهني علت از نوع ضخيم در آابل اصلي شـبكه اسـتفاده مـي               
شود و سپس آن را با بست خمصوصي به آابلهاي آواآسيال نازك            

ويل با ايـن حـال      ! وصل مي آنند تا به آارت شبكه وصل شود          
استفاده از آابلهاي آواآسيال نـازك بـسيار راحـرت اسـت و             

 !ايني تري برخودار است نسبت به آابلهاي ضخيم از قيمت پ



 ٩

 
  سخت افزار بست آواآسيال

              هر دو اترنت نازك و ضخيم از بـستهايي بـه           
 : استفاده مي آنند  BNC  (Brithish   NavaL   conector)نام 

 اين بست به انتهاي آابل مي چـسبد و بـراي             :BNCبست آابل   
 ٥ر تـصويرمشاره   مي باشد منونه اين بست را دTconectorاتصال به  

 مشاهده مي آنيد 
 اين بست آارت مياجني شبكه را بـه آابـل شـبكه     :BNC   Tبست 

منونه اين !معروف است  Tconectorاين بست به بست ! متصل مي آند 
 . مشاهده مي آنيد ٥بست را در تصوير مشاره 

 
 

 از يك طرف به آارت شبكه واز دو سر ديگر به بست Tconectorبست  
BNC بست شبكه اي    ! و قطعه پاياني متصل است        آابلBNC:    ايـن 

بست براي اتصال دو قطعه آابل اترنت نازك وگسرتش طول آابل           
 .به آار مي رود 

 
 ((Twisted    pair))آابل زوج مار پيچ 

آابل زوج مارپيچ در ساده ترين شـكل خـود شـامل دو رشـته               
و د. عايق از سيم مسي مارپيچي به دور يكديگر مـي باشـند             

 :نوع آابل زوج مارپيچ وجود دارد 
 (UTP)زوج مارپيچ بدون حفاظ  ♦
 (STP)زوج مارپيچ حفاظ دار  ♦
 

 
 ٦تصوير مشاره 

 
         تعدادي  سيم زوج مارپيچ  اغلب با يكديگر گـروه           
بندي شده و در پوشش  حمافظ  قرار      مي گريند تـا آابـل                    

لـهاي زوج   تعداد واقعي اين زوجها در آاب     . را تشكيل دهند    
 !مارپيچ متغري است 
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  (UTP)زوج مارپيچ بدون حفاظ 

            اصوال يك مسئله مهم براي متام انواع آابلـهاي          
است ايـن   ) نويزها  (شبكه  مسئله نداخل  امواج اطراف سيم         

 وجود دارد و در جمموع آابلهاي       UTPامر به ويژه در آابلهاي      
UTP هاي ديگري براي  تـداخل    استعداد بيشرتي نسبت  به آابل

اين مسئله نياز ايـن آابلـها را در حميطهـاي بـا             ! دارند  
 ! امواج الكرتيكي به حفاظ قوي آشكار مي سازد 

 از متـداول تـرين      UTP              با اين حال آابلـهاي      
 بـه علـت     LANنوع آابل زوج مارپيچ مي باشد و در شبكه هاي           

 !راحيت نصب به وفور استفاده مي گردد 
 

 (STP)زوج مارپيچ حفاظ دار 
 از يك جليقه بافته اي مسي با  آيفيت تـر            STPآابلهاي               
  استفاده مي آند و مهچنني يك پوشش زرورقي بـني و دور              UTPاز  

 نـسبت   STP! زوج مارپيچ داخلي زوجها را نيز دارا مي باشد          
و  در تداخل الكرتويكي اسـتعداد آمـرتي دارد          UTPبه آابلهاي   

مي تواند در مسافتهاي طوالني تر وبا سرعتهاي بيـشرت مـورد            
 .استفاده قرار  گريد 

 :چند نكته در مورد آابلهاي زوج مار پيچ 
 LANدر صورتي آه نـصب راحـت و آسـان را بـراي طراحـي                )  -١

ــيم از   ــته باش ــار نداش ــايف در اختي ــه آ ــواهيم و بودج خب
 آابلهاي زوج مارپيچ استفاده آنيد

ه در فواصل زياد و سرعتهاي باال مي خواهيم         در صورتي آ  )  -٢
از انتقال درست داده ها اطمينان داشته باشيم نبايد از          

 !زوج مارپيچ استفاده آنيم 
 

  سخت افزار بست زوج مارپيچ
بـراي    RJ-٤٥         آابلهاي زوج مارپيچ از بستهاي تـافن 

اتصال به آامپيوتر استفاده مي آند  اين بـست شـبيه بـست              
 مي باشد  ويل با  آنكه در اولني نگاه شـبيه بـه    RJ-١١تلفن 

هشت بـست آـابلي     RJ-٤٥.  نظر مي رسند ويل تفاوهتايي دارند 
 فقط چهار بست قرار     RJ-١١قرار مي گريد  ويل در بستهاي تلفن         

 !مي گريد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١

 
 آابل هاي فيرب نوري 

           در آابل فيرب نوري و فيرب هاي نـوري سـيگناهلاي           
 دجييتال را به شكل پالسهاي مروله شده نوري محل مي           داده اي 

منايند اين يك روش نسبتا امين براي ارسال داده ها مي باشد            
در آابـل   )) سـيگناهلا   ((زيرا هيچ گونه ضربه اي الكرتيكـي        

فيرب نوري  مخل مني شود  اين بدان معنا است آـه آابـل فيـرب                 
بـل مـسي از     نوري مني تواند سوراخ شود و داده ها مانند آا         

 ! بني مني روند 
       فيرب نوري  شامل استوانه  بـسيار نـازك  شيـشه اي               
بنام مغزوي است  آه بـه وسـيله اليـه متحـداملرآز شيـشهاي               
احاطه گرديده است آه گاهي اوقـات از پالسـتيك سـاخته مـي              
شوند مهان گونه آه در شكل  زير مي بينيد  فيرب نوري داراي              

ر رشته  شيشه اي سيگنال را فقط در يك          دو رشته سيم است  ه     
جهت عبور مي دهد به طـوري آـه آابـل شـشامل دو رشـته در                 

 يك رشته مي فرستد و يك رشته . جليقه هاي جمزا مي باشد 

 ٧تصوير مشاره 
 
 

 .پالسهاي نوري را دريافت مي آند 
ت آابل فيرب نوري مشكل تداخل الكرتيكي ندارد و بي          ال  انتقا

       .ايت سريع هستند
)) 100   Mbps 200000تا  Mbps ((   ا مي توانند يك سيگنال يـا پـالسآ 

 .  محل منايند ها آيلو مرت رانوري
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 آارهتاي 
 آداپتور شبكه

 
 
 
 

  نقش آارت آداپتور شبكه
       آارهتاي آداپتور شبكه به عنوان مياجني  فيزيكي يـا          

آارهتـا در   . نند  رابط بني آامپيوتر و آابل شبكه عمل  مي آ         
قسمت گسرتش هر آامپيوتر و سرويس دهنده شبكه نصب مي شـوند            

 . 
پس از آنكه آارت نصب گرديد آابل شـبكه بـه درگـاه آـارت               
متصل مي گردد تا ارتباط واقعـي فيزيكـي بـني آـامپيوتر و              

 .باقيمانده شبكه را بر قرار سازد 
 :نقش آارت آداپتور شبكه 

وتر براي انتقـال بـه آابـل        آماده سازي داده هاي آامپي     ♦
 شبكه 

 ارسال داده ها به آامپيوتر ديگر  ♦
 .آنرتل جريان داده ها بني آامپيوتر و سيستم آابل آشي  ♦

آارت آداپتور شبكه مهچنني داده هاي وارد شونده را از آابل           
 CPUدريافت مي آند و آنرا به با يتهايي تبديل مي آند آـه  

 . آامپيوتر ميتواند بفهمد 
ن تكنيكي تر آارت آداپتور شبكه شامل سخت افـزار و           در بيا 

روتينهاي نرم افـزاري آـه در       (برنا مه نويسي ميان افزار      
مي باشد آـه آـنرتل   ) ذخريه شده  ROMحافظه فقط خواندني يعين 

در اليه پيونـد داده     (منطقي پيوند و آنرتل دسرتسي رسانه ها        
 .را پياده سازي مي منايد  OSIهاي مدل 

 
  ازي داده هاآماده س

       قبل از آنكه  داده هـا بتواننـد  از طريـق شـبكه               
ارسال گردند  آارت آداپتور شبكه  بايد آنرا از شكلي آـه             
آامپيوتر مي فهمد به شكل ديگري آه بتواند از طريق آابـل            

 . شبكه حرآت منايد تغيري دهد
داده ها از طريق آامپيوتر در طول مسريهايي آه لو به لو            

چون چندين مسري لو به لو مـي        . ار هم قرار گرفته اند      آن
باشند داده ها مي توانند به جاي آنكـه در هـر حلظـه يكـي                

 .عبور منايند بصورت گروهي با يكديگر عبور آنند
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گذرگاههاي قدميي مانند گذرگاههايي آه در آـامپيوتر شخـصي          

 بـييت بودنـد     ٨ استفاده مي گرديدنـد گـذرگاههاي        IBMاوليه  
عبـور مـي    ) مهزمـان ( بيت داده را در يـك حلظـه          ٨يرا آا   ز

 .دادند 
IBM   PC/AT  بييت استفاده مي آرد آه بدان معناسـت  ١٦از گذرگاه 

آـامپيوتر هـاي    .  بيت مهزمان مي تواننـد عبـور مناينـد           ١٦
وقـيت  .  بييت اسـتفاده مـي مناينـد         ٣٢زيادي از گذر گاههاي     

ي منايند گفته مي شـود      داده ها از گذرگاه آامپيوتر عبور م      
 بيت لو به لو     ٣٢ يا   ١٦بصورت موازي حرآت مي آنند زيرا       

 ١٦ بـييت را بـصورت بزرگـراه         ١٦گـذرگاه   . حرآت مي منايـد     
 اتومبيل آه لو به لـو يكـديگر در حرآتنـد            ١٦بانده با   

و هر آدام يك بيـت داده را محـل مـي مناينـد              ) حرآت موازي (
 .تصور آنيد 

 
 
 

شبكه داده ها بايد در جريان تك بييت حرآت مناينـد           در آابل   
وقيت داده ها از آابل شبكه عبور مي منايند گفته مي شـود             . 

بصورت انتقال سريال حرآت مي منايند زيرا هر بيـت بـدنبال            
به عبارت ديگر آابل بزرگـراه يـك        . بيت ديگر جريان دارد     

ر حلظه  داده ها دراين بزرگراهها مهيشه در ه      . بانده مي باشد  
آامپيوتر يـا داده هـا را مـي         . فقط يك باند حرآت دارند      

فرستد و يا دريافت آارت آداپتور شبكه عبـور داده هـا را             
به صورت موازي و بشكل گروهي مي گريد وآا را طوري   جمددا              

 بيـت   ١ساختبندي مي منايد آه از طريق مسري سريال به نـاي            
ديل سيگناهلاي دجييتال   آابل شبكه جريان يابند اينكار با تب      

آامپيوتر به سيگنا هلاي نوري و الكرتيكي آه مي تواننـد از            
قطعه مسئول  . طريق آابلهاي شبكه حرآت منايند اجنام مي گريد         

 .اينكار فرستنده گرينده مي باشد 
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 آدرس شبكه
 

        عالوه بر تبديل داده ها آارت آداپتـور شـبكه حمـل            
رس را به باقيمانده شبكه نشان مي دهـد تـا از            آارت يا آد  

 .متام آارهتاي ديگر شبكه متيز شود 
خمفف انـستيوي مهندسـني      ( LEEEآدرسهاي  شبكه توسط  آميته         

آميتـه بلوآهـايي     .  تعيني  مي گردد     )  الكرتونيك و الكرتيك  
ــاي    ــارت ه ــازندگان آ ــك از  س ــر ي ــه ه ــها  را  ب از آدرس

سـازندگان بطـور سـخت      . ي دهـد    آداپتور  شبكه اختـصاص مـ      
هاي روي آارت قـرار     ) تراشه(افزاري اين آدرسها را در چپ       

مي دهند  آه فرايند سوزاندن آدرس در آارت ناميده مي شود            
هر آـارت و در نتيجـه هـر آـامپيوتر           “ با اين فرايند    .  

 .آدرس منحصر بفردي در شبكه دارد 
  بـه منظـور      آارت آداپتور  شبكه نيز در  چندين حمل ديگـر          

گرفنت  داده ها  از آامپيوتر و آماده منودن آا براي آابل             
 .شبكه شرآت دارد 

 
 
 
آارت آداپتور شبكه و آامپيوتر بايد براي حرآت داده ها           -١

ــد   ــرار مناين ــاط برق ــارت ارتب ــه آ ــامپيوتر ب در . از آ
  (D MA)آارهتايي آه مـي تواننـد از دسرتسـي مـستقيم حافظـه      

وتر قسميت از فضاي حافظـه خـود را بـه           هبرمند شوند آامپي  
  .آارت آداپتور شبكه اختصاص مي دهد

آارت آداپتور شبكه تقاضاي داده هـاي آـامپيوتر را بـه             -٢
 ) .عالمت مي دهد(اطالع آن مي رساند 

 گذرگاه آامپيوتر داده ها را از حافظـه آـامپيوتر بـه             -٣
 . آارت آداپتور شبكه حرآت مي دهد 

 سريعرت از آارت آداپتور شـبكه اي        داده ها اغلب مي توانند    
آه آا را اداره مي آند حرآت منايند به اين دليل داده ها             

آارت فرستاده مي شوند و در آجنا به طور موقـت   (RAM)به بافر 
 .هم در ارسال و هم دريافت نگهداري مي شوند 

 
  ارسال و آنرتل داده ها

ها را بـه         فبل از آنكه آارت آداپتور شبكه عمال داده         
شبكه ارسال منايد يك حماوره الكرتونيكي با آارت گرينده اجنام          

 :مي دهد بطوريكه هر دو آارت با موارد ذيل موافق باشند 
 حداآثر اندازه گروههاي داده هايي آه بايد ارسال گردند  ♦
 ميزان داده هاي ارسايل قبل از تاييد  ♦
 فواصل زماني بني ارسال مقادير بزرگ داده ها  ♦
 آارت قبل از سرريز شدن داده ها چـه مقـدار داده را              هر ♦

 .مي تواند نگه داري منايد 
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 سرعت انتقال داده ها  ♦

اگر آارت  جديدتر سريعرت و پيچيده تر  براي ارتبـاط  بـا               
مدل آهسته تر  مورد نياز باشد  هر دو آارت نياز به پيدا              
آردن سرعت انتقال مشرتآي آه هر يك مي توانند اجنـام دهنـد             

برخي از آارهتاي  آداپتور شبكه جديـدتر مـداراتي          . دارند  
دارند  آه اجازه مي دهند  آارت  با سرعت آارت آهسته تـر               

 .تنظيم گردد
هر آارت به آارت ديگر عالمت مي دهـد آـه پارامرتهـاي خـود               

. وپذيرش يا تنظيم باپارامرتهاي آارت ديگر را نـشان دهـد            
ديـد دو آـارت شـروع بـه         وقيت متام جزئيات ارتباطي تعيني گر     

 .ارسال و دريافت داده ها مي متايند 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 افشين عباسپور: و تنظيم تهيه 
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