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NETWORK CATAGORIES 

 

متعددی به  ومختلف  یلالمنابع موجود بر روی کامپیوترها به دهدف اصلی ایجاد شبکه به اشتراک گذاری منابع است. 

 :زیر اشاره کرد اشتراگ گذاشته میشوند که از جمله ی آنها می توان به موارد

 صرفه جویی در هزینه .1

 مدیریت متمرکز .2

 باال بردن امنیت .3

توسط یکسری قوانین  باید شبکه ها ایجاد شوند، یعنی کامپیوترها توسط یک محیط انتقال وبرای به اشتراگ گذاشتن منابع، 

زینه، مدیریت، و باالبردن به نام پروتکل با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند تا بتوانند ما را به هدف غایی یعنی صرفه جویی در ه

 .امنیت برسانند

 

SIGNALING METHOD 

اگر .دیگر منتقل میکنید ی نالوگ انتقال میدهید و یا آن را به طور دیجیتال از یک نقطه به نقطهشما دیتای خود را به صورت آ

ورت دیجیتال صاگر دیتای شما به .خواهد بود broadband دیتای شما به صورت آنالوگ منتقل شود، انتقال شما از نوع

فرستاده   mediaمعموال یک سیگنال روی  basebandدر انتقال  .خواهد بود baseband   منتقل شود، انتقال شما از نوع

 امکان ارسال و دریافت چند سیگنال نیز هست   broadbandمیشود اما در 

 

EXPANTION 

 

(PAN) Personal Area Network 

باط بین وسایل این شبکه شامل کامپیوتر شخصی شما و ارتباطات میان وسایل کامپیوتر بوده، همچنین جهت برقراری ارت

بصورت  . کاربرد دارد خصی چند نفر به یکدیگر یا برقراری اتصال این وسایل به شبکه ای در سطح باالتر و شبکه ی اینترنتش

شبکه های .. .و  hotspot  ،متصل می شود همچنین با استفاده از بلوتوث...  و USBو  سیمی به گذرگاه های کامپیوتر

 . این شبکه بیشتر ازچندمتر نیستبرد  شخصی را میتوان بصورت بی سیم ساخت.
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(LAN) Local Area Network 

 

عنوان ب دیگرقرار دارنداین شبکه دارای محدوده ی جغرافیایی کوچکی است فاصله اجزا در این شبکه ها کم بوده و نزدیک به یک

یت باال،مدیریت توان به امناز مزیت های این شبکه می  . مثال به اندازه یک سازمان کوچک یاچندین ساختمان می باشد

لیل محدودیت اشاره کرد همچنین به د wan راحت،تعداد کامپیوترهای کمترو سرعت )نرخ انتقال(باالتر نسبت به شبکه

 .جغرافیایی نیاز به خطوط استیجاری مخابراتی ندارد

 

 

MAN) Metropolitan Area Network) 

رتباط بین چندین اگی های این نوع شبکه می توان به ایجاد یژباشد.از وه در سطح یک شهر می حوزه ی جغرافیایی این شبک

LAN ها به یکدیگر از  برای اتصال شعبه اشاره کرد. معموالً ادارات و سازمان های بزرگی که چندین شعبه در شهر دارند

االت فیبر که از اتصقرار میگیرد.دراین شب  WANوLAN چنین شبکه ای استفاده می کنند. این شبکه مابین شبکه های

 .نوری ویا بصورت بیسیم جهت ارتباط محل های مختلف شبکه استفاده می شود
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(WAN)Wide Area Network 

دین شبکه ی حوزه ی جغرافیایی این شبکه درسطح کشور وقاره می باشد، برد این شبکه کل کره ی زمین است.اتصال چن

هت مبادله اطالعات جات ، ماهواره های مخابراتی یا از طریق خطوط تلفنی محلی با استفاده از خطوط استیجاری شرکت مخابر

 ی این نوع شبکه ،.بهترین مثال برا .)بعنوان مثال ارتباط بین شعبه های یک شرکت در چند شهر یا کشور(شامل میشودرا 

 .شبکه جهانی اینترنت می باشد

 

 

 

TOPOLOGY 
 

 اطالق می شود . انواع آن عبارتند از :به نحوه استقرار سیستم ها داخل یک شبکه 

 ) Bus) topology  توپولوژی خطی .1

 (Star topologyتوپولوژی ستاره ای ) .2

 (Ring topologyتوپولوژی حلقوی ) .3

 (Hybrid topologyتوپولوژی ترکیبی ) .4

 (wireless topologyتوپولوژی بی سیم ) .5

 (Mesh topologyتوپولوژی مش ) .6
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 ) Bus) topology  توپولوژی خطی

 به هم متصل می شوند.مرکزی در این توپولوژی تمامی کامپیوتر ها توسط یک کابل 

 

 

 

 

 مزایای شبکه های خطی :

 هد بود.میزان کابل مصرفی در این شبکه بسیار پایین است و در نتیجه هزینه پیاده سازی آن پایین خوا .1

 کمی دارد.پیاده سازی این شبکه بسیار آسان است و نیاز به تجریه  .2

 معایب شبکه های خطی :

بکه را از کار شچون تمام سیستم ها بوسیله یک کابل به هم متصل شده اند قطع شدن بخشی از کابل می تواند کل  .1

 بیاندازد.

 دارای سرعت کمتری برای انتقال اطالعات نسبت به سایر شبکه ها است  .2

 در این شبکه رفع ایراد و خطا یابی آن بسیار سخت است. .3

 اگر بخواهید در شبکه تغییراتی را ایجاد کنید کار بسیار سخت خواهد بود. .4

 (Star topologyتوپولوژی ستاره ای )

 یکدیگر از اه سیستم تمام و شوند می متصل hub تمامی سیستم ها بوسیله کابل به سوئیچ مرکزی یا Starدر توپولوژی 

 ها امپیوترک تمام زیرا شود نمی شبکه کل شدن قطع باعث کابل شدن قطع خطی توپولوژی برخالف و کنند می عمل مستقل

 .اند شده متصل مرکزی سوئیچ به جداگانه کابل بوسیله
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 مزایای توپولوژی ستاره ای :

 در صورت قطع شدن کابل یکی از سیستم ها ارتباط کلی بین سیستم ها اتفاق نمی افتد. .1

 ستاره ای بسیار ساده است.توسعه و اضافه کردن سیستم جدید در توپولوژی  .2

 دارای سرعت انتقال اطالعات بسیار باالتری نسبت به توپولوژی خطی دارد. .3

ز نظر اتصال به عیب یابی و رفع خطا در آن بسیار آسان و راحت می باشد و دلیل این امر جدا بودن هر سیستم ا .4

 سوئیچ می باشد.

 متفاوت استفاده می شود. در توپولوژی ستاره ای از کابل های با استاندارد های .5

 معایب توپولوژی ستاره ای :

 در این توپولوژی به خاطر استفاده از طول کابل زیاد و سوئیچ دارای هزینه زیادی است. .1

ر خواهد چ مرکزی کل شبکه از کایوصل هستند در صورت خراب شدن سوئ چون تمام سیستم ها به سوئیچ مرکزی .2

یری استفاده گ Back Upیا نوع توپولوژی را عوض کرد و یا از روش های  افتاد و برای حل این مشکل بهتر است

 کرد.

 (Ring topologyتوپولوژی حلقوی )

ساعت شروع به  در توپولوژی حلقوی همه کامپیوتر ها به طور حلقوی به یکدیگر وصل می شوند و داده ها در جهت عقربه

قتی اولین نیز گفته می شود و Token Ringگردش می کند و به کامپیوتر مقصد می رسد در این توپولوژی که به آن 

د و هر زمان اد کرده و بر روی کانال این را ارسال می کنایج Tokenسیستم که روشن می شود سیگنالی را به نشانه 

د و سپس داده را ارسال کامپیوتری بخواهد به سیسمتی در شبکه داده ای را ارسال کند منتظر این توکن می ماند تا به آن برس

ر وقت داده به هو کند در واقع هر وقت این توکن به سیستم رسید آن موقع آن سیستم اجازه ارسال داده را خواهد داشت 

مبنی بر دریافت  را ارسال می کند Acknowledgeسیستم مقصد انتقال پیدا کرد آن سیسم به کامپیوتر ارسال کننده پیام 

 داده ارسال شده.
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 مزایای توپولوژی حلقوی :

 در این توپولوژی چون سیستم ها به صورت دایره ای به هم وصل هستند طول کابل کم خواهد بود. .1

 طول کابل کمتر است برای استفاده از فیبر نوری مناسب می باشد.چون  .2

 معایب توپولوژی حلقوی:

ه ناده ها اینگوداد چون روال ارسال در این توپولوژی اگر یک سیستم دچار مشکل شود کل شبکه از کار خواهد افت .1

 نتقال داده شود.اسیستم بعدی  است داده به سیستم بعدی ارسال می شود و اگر داده برای آن سیستم نباشد باید به

هر سیستم بایستی  این نوع توپولوژی بر روی دستیابی هر سیستم برای انتقال داده تاثیر گذار است بدین صورت که .2

 منتظر بماند تا نشانه به آن برسد تا اجازه ارسال داده را داشته باشد.

 .باید چندین سیستم بررسی شود در این توولوژی عیب بابی و حل مشکل دشوار است و برای این کار .3

 (Mesh topologyتوپولوژی مش )

خاطر نحوه ارتباط  در توپولوژی مش تمام کامپیوترها بوسیله کابل به همدیگر متصل می شوند و مصرف کابل در این روش به

ین توپولوژی به دو ا در ارتباط است. ی دیگربسیار زیاد می باشد. در این توپولوژی هر سیستم به صورت جداگانه سیستم ها

یکدیگر ارتباط  تمام سیستم ها با  full meshتقسیم بندی میشوند که در توپولوژی   partial meshو   full meshنوع 

 مستقیم دارند اما در نوع دیگر این گونه نیست و ممکن است برخی ارتباط مستقیم نداشته باشند 
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 مزایای توپولوژی مش:

 ن باال می باشد.جداگانه با سیستم دیگری در ارتباط است دارای امنیت و قلبلیت اطمینا چون هر سیستم به صورت .1

 اگر در این میان کابل سیستمی قطع شود کل شبکه از کار نمی افتد. .2

 معایب توپولوژی مش:

 بدلیل کابل کشی بین تمام سیستم ها دارای هزینه زیاد می باشد.

 (Hybrid topologyتوپولوژی ترکیبی )

ه یکدیگر مرتبط این توپولوژی ترکیبی از چندین شبکه مختلف با توپولوژی متفاوت از هم است که توسط یک کابل اصلی ب

 شده است.

 

 

 (wireless topologyتوپولوژی بی سیم )

ها به وسیله  که تمام سیستم دین صورتدر توپولوژی بی سیم ارتباط بین کامپیوتر ها بصورت بی سیم انجام می شود ب

 .باشد می مشخص نسیفرکا باند در سیم بی بصورت ارتباط این که کنند می برقرار ارتباط یکدیگر با خود وایرلس شبکه کارت

 

 

 مزایای توپولوژی بی سیم :

 های که کابل کشی در آنجا امکان پذیر نیست استفاده کرد.ز توپولوژی بی سیم می توان در جاا .1

 توپولوژی بی سیم را می توان بدون استفاده از کابل گسترش داد. .2

 توپولوژی بی سیم به خاطر عدم استفاده از کابل کشی به کاربران اجازه حرکت را می دهد. .3



 
10 Network + 

OSI MODEL 
 

 رتباط و ایجاداالیه که برای ارتباطات شبکه ای طراحی شده است و برای برقراری  7، مدل مفهومی شامل OSI دل مرجعم

پروتکل های ی است و انتزاع این مدل، یک مدل. الیه عبور کند 7یک شبکه و انتقال داده در بستر شبکه، دیتا باید از این 

 .TCP/IP دیگر می توانند مبتنی بر این مدل کار کنند همانند

 

 

  Phisycal : لالیه او

اری و ایجاد شبکه اولین الیه فیزیکی است. برای برقر OSI در شکل باال مشاهده می کنید که اولین گام یا اولین الیه در مدل

 .زاتهم کنیم، مثل کابل، کارت شبکه، هاب، روتر و سایر تجهیفرا باید را افزاری سخت های نیازمندی  گام

 .تاس مربوط …استاندارد های الیه فیزیکی بیشتر به مباحث سیگنالینگ دیتا، نحوه ی انتقال، جنس مدیا و
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   Data link : الیه دوم

فیزیکال  ای  MAC address در این الیه مهمترین اتفاق آدرس دهی است، تمامی کارت شبکه ها دارای آدرسی به نام

 .آدرس فیزیکی هستندیا آدرس 

 …نتر، موبایل و هر کارت شبکه ای چه به صورت وایرلس و چه کابلی کارکند، برای هر دستگاهی، کامپیوتر، لپ تاپ، پری

 .شود می گفته آدرس مک آن به که است 16 مبنای بر بیتی 48 آدرس یک دارای

MAC آدرس یک آدرس منحصر بفرد است و به روشهای مختلف می توان MAC address مربوط به کارت شبکه را 

 مشاهده کرد. 

  Network : الیه سوم

 آدرسی شبکه یهال اصلی ی شناسه دارد، برعهده …ه ی این الیه آدرس دهی، مسیریابی، مدیریت خطا، کنترل ازدحام فوظی

 است  IP address  نام به

IP address  بیتی است. که برای شبکه های مبتنی بر پروتکل 32یک شناسه ی TCP/IP ر می گیردمورد استفاده قرا. 

فاهیم را درک ماز  است. از مشاهده ی هدر الیه می توان خیلی Network مسیریابی هم یکی از مهمترین وظیفه ی الیه ی

 .کرد

  Transport : الیه چهارم

. شامل دو پروتکل است PORT الیه انتقال وظیفه ی نگهداری و کنترل اطالعات را دارد، مشخصه این الیه شناسه ای به نام

 .ستا connection less که به صورت UDP و پروتکل connection oriented که به صورت  TCP مهم

 .را نیز برعهده دارد session داده ی دریافتی از الیه segmentation وظیفه ی

  Session : الیه پنجم

 .برقرار می شود session عنوان تحت  و گیرنده ارتباطی هد بین فرستندنرسیدبه شکل قابل درکی برای ارسال وقتی داده ها 

 .و گیرنده را دارد بین فرستنده session  این الیه وظیفه ی ایجاد ، مدیریت ، نگهداری و در نهایت خاتمه یک

  Presentation : الیه ششم

 ،  encrypt : ز جملهاالیه ششم اطالعات الیه باال را برای الیه های پایین تر قابل فهم می سازد و یا بر عکس، عملیاتی 

compress  در این الیه انجام می شود. 

   Application : الیه هفتم

ق آن با یوانند از طراست و کار این الیه ایجاد یک الیه محیطی است که نرم افزارهای کاربردی بت OSI باالترین الیه مدل

 .شبکه در ارتباط باشند
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  DSLرحله بر روی بستر بعد از توضیح در مورد الیه ها و آشنایی با وظایف هر الیه میتوان این مدل را به صورت مرحله به م

 مثال در سمت مبدا :به عنوان پیاده سازی کرد 

 کامپیوتر موجود در شبکه ، قصد ارسال داده برای کامپیوتر دیگر را دارد . در الیه Application ، وجود کاربر رابط 

 . نماید می برقرار ارتباط نظر مورد برنامه با کاربر آن طریق از و داشته

 پس از ارسال داده از الیه Application ، های الیه ترتیب به ارسالی داده Presentation و Session طی را 

 اختیار در داده ایتنه در و نموده اضافه اولیه داده به را ای اضافه اطالعات فوق های الیه از یک هر.  نماید می

 . شود می داده قرار Transport الیه

 در الیه Transport ، داده به بخش های کوچکتری تقسیم و هدر TCP در موجود دهدا به.  گردد می اضافه آن به 

 جددم بازسازی امکان تا شده گذاری شماره  segment هر.  شود می گفته  "Transport ، "segmentالیه

 فرستنده باشد(  وسطت ارسالی داده همان گیرنده توسط دریافتی داده داریم انتظار)  باشد داشته وجود مقصد در آنان

  هرsegment  در ادامه به منظور آدرس دهی شبکه ) منظور آدرس دهی منطقی است ( وrouting در  مناسب

 و اطالعاتی بسته ، Network الیه در موجود داده به.  شود می داده قرار  Networkاختیار الیه

نموده و آن را برای  اضافه آن به را خود IP هدر ،  Networkالیه.  شود می گفته Packet یا

 . نماید می ارسال DataLink الیه

 در الیه DataLink های الیه هدر شامل اینک هم که یا داده به Transport و Network است ، 

"frame"  به فریم یک رد و شده کپسوله دریافتی، اطالعاتی های بسته از یک هر ، الیه این در.  شود می گفته 

 فوق فریم در.  شوند می سازماندهی  گیرنده و فرستنده کامپیوترهای(  MAC ) آدرس افزاری سخت آدرس همراه

 اضافه نیز  ،( سدر می مقصد کامپیوتر به که زمانی قبلی الیه  توسط ارسالی پروتکل نوع)  LLC به مربوط اطالعات

 شده ساقتبا  Frame Check Sequence کلمات از که FCS نام با فیلدی ، فریم انتهائی بخش در.  شود می

 . گردد می اضافه خطاء بررسی منظور به است

 در صورتی که کامپیوتر مقصد بر روی یک کامپیوتر از راه دور باشد ، فریم به روتر و یا gateway منظور به 

 . گردد می ارسال مناسب مسیریابی
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 با  بدیل شوندبه منظور استقرار فریم بر روی شبکه می بایست اطالعات موجود به صورت سیگنال های دیجیتال ت .

له نمودن عملیات کپسو Physical  الیه ، است  توجه به این که یک فریم مشتمل بر مجموعه ای از صفر و یک

 ارقام موجود در فریم به یک سیگنال دیجیتال را انجام خواهد داد .

 تعداد اندکی ده ( ، در ابتدای فریم و به منظور انجام عملیات همزمان سازی ) هماهنگ شدن دریافت کننده با فرستن

 صفر و یک اضافه می گردد .

  و اما در سمت مقصد : 

 اندن سیگنال کامپیوتر دریافت کننده در ابتدا به منظور هماهنگ کردن خود با کامپیوتر فرستنده در جهت خو

را تمامی فریم آن  دیجیتال، تعداد محدودی از بیت ها را می خواند . پس از اتمام عملیات همزمان سازی و دریافت

 . نماید می ارسال ،( DataLink به الیه باالتر ) الیه

  الیه DataLink ، خطاء وجود با رابطه در الزم بررسی ابتدا در ( CRC  )همان یا و Cyclic Redundancy 

Check ننده انجام را در خصوص اطالعات دریافتی انجام خواهد داد . محاسبات فوق توسط کامپیوتر دریافت ک

د که آیا فریم خیص داده خواهد شتش آن اساس بر و شده مقایسه FCS فیلد در موجود مقدار با کار ماحصل و  شده

 توسط که را یهدر یا و اضافه اطالعات ، DataLink دریافتی بدون بروز خطاء دریافت شده است ؟ در ادامه الیه

 اطالق Packet آن به که را داده مابقی و برداشته  را است شده اضافه آن به دور راه از کامپیوتر DataLink الیه

 . نماید می ارسال Network الیه برای گردد می

 در الیه Network ، آدرس IP آدرس با اطالعاتی بسته در موجود IP در  و شده همقایس کننده دریافت کامپیوتر 

 برای العاتیاط بسته مابقی و شده برداشته اطالعاتی بسته از IP هدر یا و Network الیه هدر ، مطابقت صورت

 ل می گردد . ارسا ،(  Transport الیه)  باالتر الیه

 در الیه Transport مجدد ازسازیب زمان در.  شد خواهد انجام ، دریافتی داده مجدد بازسازی عملیات و پردازش 

یافت نموده در ار ها بخش از یک هر وی که شود می داده اطالع فرستنده به گیرنده کامپیوتر توسط دریافتی داده

 وضعیت عالما)  فرستنده برای  ACK است تا خللی در بازسازی مجدد داده ایجاد نگردد . با توجه به ارسال یک

segment پروتکل از ،(  فرستنده کامپیوتر به دریافتی TCP مقابل در UDP است شده استفاده  . 

 پس از ارسال داده از الیه Transport ، های الیهدر  ارسالی داده Presentation و Session د میشوند و وار

 ختیارا در دریافتی داده ، فوق عملیات انجام از پس وبسته به نیاز تغییراتی روی آنها صورت میگیرد 

 . شود می گذاشته Application الیه

 

امی فرآیندهای اشاره جزئیات مسئله نشده و تمدر زمان مبادله اطالعات بین کامپیوترهای موجود در شبکه ، کاربران درگیر 

 شده به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد .
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PROTOCOLS 

ه قوانین و روال هایی که بپروتکل ها با توجه به تعریفی که در کتاب پروفسور تنن باوم به نام شبکه های کامپیوتری آمده است 

ک زبان مشترک بین سیستم برای برقراری ارتباطات مورد استفاده قرار می گیرند اطالق می شود. اما در زبان عامیانه پروتکل ی

تکل های مختلفی برای پرو. را قادر می سازد بتوانند با همدیگر تبادل اطالعات داشته باشندهای کامپیوتری است که آنها 

پروتکل هایی می تواند  برقراری ارتباط بین سیستم ها و شبکه های کامپیوتری در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد ، اما تنها

 شد.عنوان پروتکل مشترک تعیین شده با مورد استفاده قرار بگیرد که از طرف سازمان استاندارد جهانی به

 به قادر آنها,  کند استفاده لپروتک از دیگری نوع از دیگر میزبان و کند استفاده پروتکل از خاصی نوع از میزبان یک اگر بنابراین

 انواع پروتکل های کاربردی به شرح زیر است : .  بود نخواهند یکدیگر با کردن صحبت

TCP/UDP 

 در اینترنت پروتکل های مختلفی وجود دارد که هر یک وظیفه خاص خود را انجام می دهند . 

به دلیل درصد  بیشترین مورد استفاده را دارند اما IPX//SPX و TCP//IP در شبکه های کامپیوتری دو مجموعه پروتکل

روتکل جهانی پبه عنوان یک  TCP//IP شودکه در سیستم عامل های ناول استفاده می  IPX//SPX استفاده کم از پروتکل

نهایی یک پروتکل تبه  TCP//IP معروف شد و امروزه تمامی بستر اینترنت از این پروتکل استفاده می کنند. توجه کنید که

 . آمده است نیست و یک پشته پروتکل یا مجموعه پروتکل ارتباطی می باشد که از ترکیب شدن چندین پروتکل به وجود

 

 
 

حتی ناول از این پشته  ر سیستم عامل هایی که امروزه می شناسید ، اعم از ویندوز ، لینوکس ، یونیکس ، مک ، اندروید واکث

ز سرویس هایی که پروتکل پشتیبانی می کنند و به همین دلیل است که شما می توانید از طریق سیستم عامل ویندوز خود ا

و وب سایت یاهو از  کس ارائه می دهند استفاده کنید. برای مثال سرویس ایمیلسیستم عامل های دیگر مانند لینوکس و یونی

دمات آنها استفاده خسیستم عامل یونیکس و وب سرور های یونیکسی استفاده می کنند اما شما با ویندوز خود می توانید از 

 . دمی باش TCP//IP کنید و تنها دلیل این امکان داشتن پروتکل مشترک ارتباطی به نام

می  می باشد که نشان دهنده این Transmission Control Protocol Internet Protocol مخفف TCP//IP کلمه

ظیفه تعیین وشده است . این دو پروتکل  یلتشک IP و TCP باشد که این پشته پروتکل بصورت کلی از دو پروتکل اصلی

 ون پشته پروتکلچگونگی برقرار ارتباط بین سیستم ها در شبکه و روش انتقال اطالعات بین آنها را تعیین می کنند در

 TCP//IPعهده دارند ، این  همانطور که اشاره شد چندین پروتکل وجود دارند که وظیفه ارتباطات داده ها را در شبکه بر

  : کل ها عبارتند ازپروت

TCPیا Transmission Control Protocol بردی در که وظیفه برقراری ارتباطات بین نرم افزارهای کار

 شبکه را عهده دار است
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UDPیا User Datagram Protocol ای بین  که وظیفه برقراری ساده ترین حالت برقراری ارتباطات داده

 .نرم افزارها در شبکه را عهده دار است

ت ارسالی یا اتصال گرا است و بدین معناست که صحت اطالعا Connection Oriented یک پروتکل TCP توجه کنید که

 OSI مفهومی نیز مانند مدل TCP//IP . مدلز جهتی سرعت آن نسبتا پایین است برای این پروتکل بسیار مهم است و ا

 4ه پروتکل دارای الیه می باشد این پشت 7که دارای  OSI مدل می باشد و برخالف Layering دارای ساختار الیه بندی یا

یا    nterfaceINetwork یا کاربردی و Application یا انتقال ، Transport یا اینترنت ،  Internet الیه به نامهای

 رابط شبکه می باشد

 گونه پیام در این پروتکل هیچ tcp است . بر خالف )connection less (یک پروتکل بدون ارتباط محور UDP پروتکل

 ackمبنی بر دریافت پکت از سوی سرور ارسال نشده و بیشتر در مواردی مانند انتقال صوت voip ئو که پهنای باند در یا وید

تفال این ترافیک هر جهت ان tcp این موارد از اهمیت باالیی برخوردار است بکار می رود زیرا در صورت استفاده از پروتکل

 به ازای دریافت پکت خود باعث اشغال پهنای باند خواهد شد ack پیام

 

IP (Internet Protocol)  
 به صورت اختصاصی در بحث های بعدی در مورد آن صحبت خواهد شد  

ICMP ( Internet Control Messaging Protocol ) 
ها،  host تر ها وخطایابی در کامپیوتر ها ، روجهت  cmpI پروتکل .وظیفه بررسی خطاها و وضعیت شبکه را بر عهده دارد

 .یردگبررسی وجود سیگنال و به طور کلی بررسی وضعیت ارتباطی بین روتر و سرور ها مورد استفاده قرار می 

 

 

DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol)  
دهد. اختصاص می IP وجود در شبکه، یک آدرستگاه مطور پویا است که به هر دسنوعی از پروتکل برای پیکربندی هاست به

اختصاص داده  DHCP است. این آدرس از طریق یک روتر دارای سرویس IP هر دستگاه با اتصال به اینترنت نیازمند آدرس

های متصل را مدیریت کند. در این موارد یک تواند تمام دستگاهتنهایی نمیهای خیلی بزرگ یک روتر بهشود. در شبکهمی

به جای  DHCP روتکلگیرد. در این حالت پها در شبکه قرار میبه دستگاه IP سرور اختصاصی فقط برای اختصاص آدرس

 یریت پیکربندی شبکه برایپی آدرس است، بلکه مدی آیدهندهنه تنها اختصاص   DHCPشودروتر، روی سرور اجرا می

subnet mask ، default Gateway  و سرویس DNS ی این پروتکل استهدهنیز برع. 
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ARP ( Address Resolution Protocol) 

-PC  اطالعاتی را بهخواهد می PC – A مطابق با شکل زیر ،  .کندتبدیل می MAC آدرس را به IP آدرس پروتکلی است که

Bبفرستد. PC-A آدرس IP مربوط به  PC-B   آدرس داند، امارا از قبل می MAC داند که به همین دلیل باید را نمی

 سیستم به طور کامل برقرار گردد و به مرور در شبکه جدول یا همان استفاده شود تا ارتباط بین این دو ARP  پروتکل از

ARP Tableکه متشکل از MAC Address  شبکه می باشد، کامل می شودسیستمهای 

 

PC-A بسته یک ARP می  ۱۰,۱,۱,۲ آدرس دارای کند تا کامپیوتری کهدرخواست می تولید کرده و از تمامی کامپیوترها

 و 10.1.1.1 :مبدأ IP آدرس ستهبساخته که در آن  Broadcast بسته یک  PC-A باشد، پاسخی را برگرداند. در واقع

مقصد  MAC آدرس و  ۰۰۰۰.۰ccc.1111 مبدأ برابر با MAC آدرس .است 255.255.255.255 :شبکه آدرس

  PC-B رسد، اما تنهایبسته به دست تمامی کامپیوترها م.شودقرار گرفته شده و در نهایت فریم ارسال می  FFF…FF برابر

 .است PC-B  ربوط بهم  MAC گرداند که این جواب حاوی آدرسرا برمی PC-A  جوابی به

 به B  پاسخی که کامپیوتر و به ARP Request  کندارسال می B به  A ای که کامپیوتربسته در نظر داشته باشید که به

A گرداندبرمی  ARP Reply گویندمی 

http://hushplus.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-ip/
http://hushplus.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-ip/
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 DNS ( Domain Name System)   

ردد. زمانی که شما استفاده می گ IP به آدرس های Domain ان ومیزب کامپیوترهای اسامی  ترجمه منظور به فوق پروتکل از

     است خاصو بر اساس یک درخو IP را در مرورگر خود تایپ می نمائید ، نام فوق به یک آدرس www.hiweb.ir آدرس

(query ) که از جانب کامپیوتر شما صادر می شود ، ترجمه می گردد . 

DNS یک های ریشه مشابه)  شود می مستقر متعددی های ماشین روی بر که  است” بانک اطالعاتی توزیع شده “، یک 

کوچک در  DNS دهنده سرویس یک دارای موسسات و ها شرکت اکثر امروزه( .  شوند می انشعاب اصلی ریشه از که درخت

پیدا می نمایند . از ر را سازمان خود می باشند تا این اطمینان ایجاد گردد که کامپیوترها بدون بروز هیچگونه مشکلی ، یکدیگ

ی یک سرویس دهنده نام به برا DNS در مواردی که کامپیوتر شما اقدام به ارسال یک درخواست مبتنی بر  DNS پروتکل

 www.hiweb.ir  آدرسرورگر خود مدر صورتی که در ” می نماید ، استفاده می شود .مثال  Domain منظور یافتن آدرس

ی شود . مصادر  DNS از کامپیوتر شما و به مقصد یک سرویس دهنده DNS بر مبتنی درخواست یک  را تایپ نمائید ،

ر حمل داده به منظو UDP از پروتکل” معموال DNS پروتکل. وب سایت است IP ماموریت درخواست ارسالی ، یافتن آدرس

ک پروتکل ی overhead کمتری می باشد. هر اندازه overhead دارای TCP نسبت به UDP استفاده می نماید . پروتکل

ل و یا بهتر بگوئیم با مشک UDP پروتکل از استفاده با داده  کمتر باشد ، سرعت آن بیشتر خواهد بود . در مواردی که حمل

یجاد گردد که داده به منظور حمل داده استفاده نموده تا این اطمینان ا TCP از پروتکل DNS خطاء مواجه گردد ، پروتکل

 . بروز خطاء به مقصد خواهد رسیدبدرستی و بدون 

 

 
 

 

NAT ( Network Address Translation) 

 IPv4 نسخه چهارم پروتکل اینترنت نسبت به تقاضای فعلی شبکه به لحاظ تعداد IP همین دلیل امکان  محدود می باشد. به

محدودیت ، استفاده  ندارد. عالوه بر اینبرای تمام تجهیزاتی که به اینترنت می خواهند متصل شود وجود  IP درنظر گرفتن

 . های معتبر موجود در اینترنت نیاز به پرداخت هزینه است  IP از

 NAT برای برطرف شدن این مشکالت ارائه شد. در شبکه های محلی از Private IP ای شبکه تعداد استفاده می شود و بر

 . رقرار می شودبارتباط دستگاه ها به اینترنت  NAT سرویس گرفته می شود و با استفاده از )Public(معتبر IP محدودی
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NAT یک IP به IP دیگر را تبدیل می کند یا عبارتی Private IP را به Public IP  ور مثال یک طتبدیل می کند. به

به  NAT از سرویس دستگاه است که می خواهند از اینترنت استفاده کنند با استفاده 20شبکه را در نظر بگیرد که دارای 

  Privateگاه هاتهیه می شود و برای دستPublic IP       تهیه شود کال یک Public IP جای اینکه برای هر دستگاه یک

 IPدر نظر گرفته می شود و این دستگاه ها با استفاده از یک Public IP  .ا اینکار در مصرفببه اینترنت متصل می شوند IP 

 .  شودو هزینه صرفه جویی می 

 

 

 Dst   Addبا Src Add: 192.168.1.2همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید پکت از سمت 

 SrcNATعمل   46.224.1.20به  Src Addبه سمت روتر فرستاده شده و در آن با تغییر  8.8.8.8

 صورت گرفته است. 
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HTTP/HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol) 
 

 

بین سرور و کالینت  اصطالحا به پروتکلی گفته می شود که برای ایجاد ارتباط، دریافت، و ارسال داده ها یا HTTP پروتکل

. طریقه کار ارتباط برای بستن پلی میان سرور و کالینت استفاده می کند TCP/IP استفاده می شود. این پروتکل از پروتکل

عاتی، بین سرور و ترتیب است که داده ها، از طریق بسته های اطال به این HTTP کالینت با سرور، با استفاده از پروتکل

، به بخش های کوچکتری کالینت رد و بدل می شود. به این ترتیب که برای برای ارسال داده ای به سمت مقصد، در ابتدا، داده

قت حالت در حقی shttp پروتکل  شکسته می شود و سپس از هر کدام به سمت مقصد و با ترتیب مشخص ارسال می شوند

 secure  پروتکل http  است. 

 

SNMP( Simple Network Management Protocol)  
 و دریافت کالینت یک از را اطالعات است رارق که ها( ویروس آنتی و مانیتورینگ رهایافزا رمن مانند) فزارهاییا رمن تمامی

 یا Protocol anagementM Network Simple نمایند. فتدریا ار اطالعات این طریقی زا که دارند یازن کنند، پردازش

 مربوط اطالعات آوری جمع برای SNMP از است. شبکه دیریتم و کار ینا برای پرکاربرد و مشهور پروتکل SNMP همان

 شود. می ستفادها ،IP یک اساس بر روترها، و ها سوییچ پرینترها، سرورها، مانند شبکه تجهیزات و ها کانفیگ به

 که است Application الیه پروتکل یک اقعو رد SNMP شود. می تقسیم الیه ندینچ به شبکه اشید،ب داشته بخاطر اگر

 می TCP/IP پروتکل همان از بخشی پروتکل این .شود می استفاده شبکه تجهیزات بین مدیریتی اطالعات تبادل برای

 به LAN های بکهش تجهیزات و عناصر مانیتور و مدیریت برای پرکاربرد و ارزشمند بسیار های پروتکل از یکی SNMP .باشد

  رود. می کار

 اطالعات تا شده فعال و نصب ها ینتکال روی که ویژگیست) agent یک که است شکل بدین SNMP کار نحوه کلی بطور

 است قرار که روریس همان) Manger SNMP به را ها کالینت اطالعات (بفرستد سرور به و کرده آوری جمع را کالینت

 کند. می مانیتور و کرده ارسال دهد(ب تحویل ینگمانیتور فزارا رمن به و کرده دریافت agent از را ها کالینت اطالعات
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SMTP/POP3 

  SMTP : پروتکل

 )mail-E (های الکترونیکیاست. از این پروتکل برای ارسال پیام Simple Mail Transfer Protocol مخفف عبارت

 شود. استفاده می

  3POP :پروتکل

 ر است.برای دریافت ایمیل از سرو است و یک پروتکل )قانون( استاندارد Post Office Protocol  مخفف عبارت

 

 
 

TELNET/SSH 

 .دهدهای مختلف یک کامپیوتر را از راه دور مییکی از تکنولوژی های ریموت می باشدو به افراد توانایی کنترل قسمت

Telnetهای محلی و اینترنت برای یک ارتباط دوطرفه توسط کامند است. باید یک پروتکل تحت شبکه است که در شبکه

 etTeln هست و یکی از نقاط ضعف )CMD (یا Command Prompt فقط از طریق Telnet توجه داشت که ارتباط در

این .کنددأ و مقصد جابجا میکت ها را بدون رمزنگاری بین مبدیگر پعبارتیصورت باز دانست. بهتوان ارسال پکت ها بهرا می

 برطرف شده است . SSH ضعف توسط پروتکل 
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RDP (Remote Desktop Protocol ) 

نها می باشد، دقیقا گویی آ desktopمعنای قابلیت و توانایی کامپیوترها برای اتصال از راه دور به یکدیگر و همچنین کنترل به 

 است.  کاربر کنترل آن سیستم را در دست دارد با این تفاوت که این ارتباط از طریق بستر شبکه برقرار شده

 در ویندوز وجود دارد،  به بعد به صورت پیشفرض xp متعلق به مایکروسافت بوده و این نرم افزار از نسخه ویندوز پروتکلاین 

استفاده  و دیگر برنامه ها نیز بدین منظور TeamViewer ،PC Anywhere ،VNC ص ثالث مانندبرخی برنامه های شخ

    Remote یگردمی شوند و با این نرم افزارها هم شما می توانید به سیستم ویندوزی مقصد ریموت برقرار کنید  ولی 

Desktop  مایکروسافت به حساب نمی آیند و در واقع این ها Third Party Utility ط آنها می هایی هستند که توس

 .توانید ریموت از راه دور را از طریق بستر شبکه برقرار کنید

را در  Remote Desktop و اتصال به رایانه یا سرور مقصد از راه دور شما باید قابلیت Remote Desktop برای ارتباط 

ه در سیستم مقصد و همچنین باید از یک نام کاربری ک سیستم عامل مقصد فعال کرده باشید تا بتوانید به آن متصل شوید

 .باشد استفاده کنید Authenticate قابل اعتبار سنجی و

 

 

 

FTP( File Transfer Protocol) 

 . به پروتکلی اطالق می شود که برای ارسال و دریافت فایل بین سرور و کالینت بکار گرفته می شود
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IGMP ( Internet Group Management Protocol)  

 . می باشد TCP/IP  در Multicasting  مسئول مدیریت

 Multicasting پروتکلی است که مسئولیت و مدیریت لیست اعضاء برای IGMP میتوان موضوع باال را کمی گسترش داد

IPعهده دار است را  ، در شبکه . 

ارسال میگردد چیست؟ پروسه ای است که طبق آن یک پیام برای گروهی انتخاب شده از گیرندگان  IP Multicasting اما

 . لیست این اعضاء را نگهداری میکند IGMP نامیده می شود و Multicast این گروه به نامکه 

     باشد که این عضو بودن توسط Multicast Group در یک شبکه گیرنده پیام حتماً باید عضوMulticasting  برای

IGMP انجام میشود . 

 

IP ADDRESS & SUBNETTING 
 

IP CLASSES 
  یک آدرس منطقی که برای مشخص کردن دستگاه در ارتباط بین شبکه ها تعیین میشود

ت است که در هر عدد هشت بی 192.168.10.20از چهار رقم تشکیل شده است که با نقطه از هم جدا میشوند بطور مثال 

  می باشند 0-255دسیمال هستند و بین  اعداد بکاربرده شده.  بیت 32مجموع میشود 

ه به هر کاز چهار بخش تشکیل شده است  ip تشکیل شده است و هر bit 32از  ip address همانطور که گفته شد هر

 ایجاد و سازی رداستاندا به تصمیم شبکه نیاز به توجه با میباشد octet یک 192نیز گفته میشود بطور مثال  octet بخش

 5 در آدرسها ه نمودنموده اند که با توجه به نیاز هر شبکه باید از آن استفاد  شبکه مدیریت لف شبکه برایمخت کالسهای

 کونتس آدرس این در شما کنید فرض است آدرس آن کالس دهنده نشان آدرس هر اول عدد و میشوند بندی رده کالس

را  60قط خیابان ده پالک ف نمیتوانم بفرستم شما یه هند از را نامه یک بخواهم اگر. 60 پالک ده خیابان کیانپارس اهواز:دارید

نان از صحت تحویل بنویسم حتی اگر آن قسمت نمایانگر منزل شما باشد واداره پست در ایران هم کمک نمیکند و برای اطمی

 روش این به نیز IP نامه آدرسهای پستی به ناحیه هایی تقسیم شده اند که کار را برای تحویل آن آسان میکند.آدرسهای

و  (network address) شبکه آدرس به متعلق اول قسمت که است شده تشکیل قسمت دو از IP هر دمیکنن کار مشابه

  ( استhostقسمت دوم متعلق به آدرس میزبان )

Network Address آدرس از بخشی عنوان به,  مشابه شبکه روی بر موجود سیستم هر IP بطور.یشودم گرفته نظر در آن 

  است IP این در شبکه آدرس کننده مشخص 10 عدد میباشد A کالس از IP به اینکه توجه با IP 10.20.20.20مثال

Host Address این زیرا میباشد بفرد منحصر بصورت هاست آدرس میکند مشخص را شبکه روی بر موجود سیستم هر 

رس هاست آد 20.20.20 اعداد IP 10.20.20.20 مثال بطور. میباشد شبکه روی بر خاص سیستم یک دهنده نشان آدرس

  میدهدرا نشان 

شش صفر و قسمتهایی که تحت پو Net IDهستند مربوط میشوند به  subnetکه تحت پوشش یک های  IPقسمت هایی از 

اگر همه یک شبکه میشود و Net IDصفر باشند عدد حاصله  Host IPاگر همه عددهای مربوط به  Host IPهستند میشوند

 broad cast IPبه عنوان  IPو آخرین  Net IDبه عنوان  IPبه دست می آید. در هر شبکه اولین  Broad cast IPباشند 

 هستند

 

http://network.tosinso.com/articles/7236
http://network.tosinso.com/articles/7236
http://network.tosinso.com/articles/1723
http://network.tosinso.com/articles/7236
http://network.tosinso.com/articles/7236
http://network.tosinso.com/articles/7236
http://network.tosinso.com/articles/7236
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 مثال: 

IP:      5.192.16.123 19  

Subnet mask:   255.255.255.0  
 

Net ID:     5.192.16.0 19 
 

Broad cast IP:   5.192.16.255 19 

 یا

 میباشد.  195.192.16.254الی  195.192.16.1های قابل استفاده از   IPدر مثال باال

Class A 1-126 
Class B 128-191 
Class C 192-223 
Class D 224-239 
Class E 240-254 

  
 شدبا می A کالس در که اسنت این دهنده نشان است 10 با توجه به اینکه رقم اول آن ip10.10.10.1   مثال

  ip192.168.10.20 کالس در که است این دهنده نشان است 192 با توجه به اینکه رقم اول آن C باشد می 

 

Class A 
معموال برای  انهایشان زیاد است ومیزب تعداد ولیکن, کم هایشان شبکه تعداد که هایی شبکه برای A شبکه های کالس

  دولتی و آموزشی انتخاب میشوند مناسب هستنداستفاده توسط انستیتوهای 

ز ( و سه بخش دیگر نیnetwork address) شبکه آدرس دهنده نشان آن نخست بخش, A کالس شبکه آدرس یک در

 عدد و هشبک آدرس به 10 عدد IP 10.20.20.20 ( در شبکه است.بطور مثالhost addressنشاندهنده آدرس میزبان )

  دارد تعلق میزبان آدرس به 20.20.20

 میباشد صفر بیت اولین A کالس دهی آدرس در

01111110 = 0 + 64 + 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 0 = 126 

 

Class B 
در نظر گرفته  است کوچک بسیار و بزرگ بسیار های شبکه بین هایشان شبکه تعداد که هایی شبکه برای B کالس های شبکه

 رسآد نشاندهنده دیگر بخش دو و شبکه آدرس دهنده نشان آن نخست بخش دو B کالس شبکه آدرس یک در شده است

 تعلق زبانمی آدرس به 10.10 عدد و دارد تعلق شبکه آدرس به 172.16 عدد IP 172.16.10.10 مثال بطور است میزبان

 باشدمی صفر بیت دومین B کالس دهی آدرس در دارد

10111111 = 128+ 0+ 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 191 

  

Class C 
  است شده داده تدارک دارند کمتری میزبان اما دارند زیادی های شبکه تعداد که هایی شبکه برای C کالس های شبکه
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  رددا تعلق میزبان آدرس به آخر بخش و شبکه آدرس دهنده نشان آن نخست بخش سه,  C کالس شبکه آدرس یک در

  دارد تعلق میزبان آدرس به 20 و شبکه آدرس به 192.168.10 عدد IP 192.168.10.20 مثال بطور

 میباشد صفر بیت سومین,  C کالس دهی آدرس در

11011111 = 128 + 64+ 0+ 16+ 8+ 4 + 2+ 1 = 223 

  

Class D 
 میباشد صفر بیت چهارمین D کالس در استفاده Multicasting برای D کالس آدرس

11101111= 128+64+32+0+8+4+2+1=239 

 

Class E 
 ده میشوداستفا research and Development برای E کالس آدرسهای

 

Loop Back 
شبکه مورد  ل است که این عدد برای چک کردن کارتدلی این به نبود فوق کالسهای در 127 عدد داگر دقت کرده باشی

ین آدرس استفاده ااز صحت سالم بودن کارت شبکه اطمینان حاصل کنید میتوانید از  داستفاده قرار میگیرد و اگر بخواهی

  میباشد  loopbackهای   ipمورد استفاده در رنج   ipبیشترین  127.0.0.1. کنید   pingو آنرا  کنید

 

IP ADDRESS TYPES 
تا  0.0.0.0ه بین موجود در باز ip آدرس هایوجود نداشت و تمام  Public، Private با نام های ip در ابتدا دسته بندی

ه شبکه بعدها درحوز ICANN ،  IANA قابل استفاده برای همه بودند.سازمان هایی با نام های 255.255.255.255

 عدم(نترنتیمعرفی شدند که از جمله وظایف مهم آنها مسئولیت هماهنگی جهت بررسی یکتا بودن سیستم شناسه های ای

(duplicate گاه داده های منحصر ضمین عملکرد با ثبات و امن انها هست به بیانی دیگر مسئولیت نگه داری و تعمیر پایو ت

بکه اطمینان حاصل گردد.این به فرد را، که در فضای اینترنت قرار دارند بر عهده دارد ، تا به وسیله ان از امنیت و پایداری ش

 د های جدید دامنه، معرفی پسون (Root Zone DNS) ی سطح باالهای دامنهشرکت همچنین وظیفه مدیریت فضای نام

(TLDs)مدیریت و توسعه سیستم ، DNS ای اینترنت از های منطقهکنندههای آدرس به ثبتسرور ها و تخصیص بلوک

   ه کلی از محدودبخش Invalid یا unregister یا Private را نیز برعهده دارد.آدرس های ... IP هایجهت ثبت شناسه

IP  ین آدرس ها عدم اآدرس هایی بودن که به سازمان ها برای استفاده درون سازمانی بصورت رایگان تعلق می گرفت مزیت

ت مسیریابی ها بود و عیب آن عدم قابلی ip دادن Duplicate برای جلوگیری از ICANN ، IANA نیاز به سازمان های

ه قابلیت مسیریابی در کهای باقیمانده  Ip سازمانی و در بستر اینترنت بود.به سایرها در خارج از شبکه درون  IP توسط این

می  valid و یا register یا public های ip بودند ICANN ، IANA اینترنت را داشتند و تحت نظارت سازمان های

  .گفتند که دارای هزینه نیز بودند

های  IP غیر از رنج یک رنج خاصی تعریف شده هستند و بقیه آدرس ها بهباید بدانیم که آنها در  Private های IP در مورد

  . را تشکیل خواهند داد Public زیر ،آدرس های
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IP ADDERESS ASSIGNMENT METHODS 

 وجود دارد :  ipدو روش برای اعمال 

static 

هزینه ی آن  وخریداری کنید را شخصا هم می توانید  Static IP آی پی استاتیک هیچ وقت تغییر نمی کند، 

 .معموال به صورت ماهیانه محاسبه می شود

آی پی  اگر آی پی شما استاتیک باشد هر زمان که کامپیوتر شما به شبکه متصل شود همیشه دارای یک

ت کنید که سآی پی را   staticدرون شبکه داخلی خود نیز میتوانید به صورت   .مشخص و ثابت خواهید بود

 تا زمان اعمال تغییرات مجدد تغییر نخواهد کرد .  ipنیز  درون صورت

 

dynamic 

 .آی پی داینامیک متغیر است و با هر بار اتصال به شبکه آی پی شما تغییر می کند

شما  IP ینترنتابه عنوان مثال اگر به شبکه اینترنت متصل شوید متوجه خواهید شد که در هر بار اتصال به 

کنید تعداد  که شما از آن سرویس اینترنت خریداری می   ISPین موضوع ساده است، تغییر می کند. دلیل ا

یشه به اینترنت ثابت داشته باشد، چرا که آن کاربر هم IP دارد و الزم نیست برای هر کاربر یک IP محدودی

ا به فرد دیگری ی رمتصل نیست و بنابراین زمانی که اتصال خود را از اینترنت قطع می کند می توانند آن آی پ

تصال کاربر ها، اقرار می دهند تا در هر  IP Pool بدهد، برای این کار آی پی های خریداری شده را داخل یک

 ستا  DHCPبه این شکل در داخل شبکه نیز بر عهده پروتکل   ipوظیفه تخصیص  قابل استفاده باشند

 

APIPA 

اشند که گونه ایی پیکربندی شده ببه اگر چنانچه  Microsoft Windows به طور کلی، سیستم عامل های مبتنی بر

می  DHCP دریافت نمایند، در صورت در دسترس نبودن سرور DHCP را از طریق TCP/IP تنظیمات مرتبط با پروتکل

قع شود. سناریوی وا این قابلیت می تواند در دو سناریو مفید .اختصاص دهند IP توانند به صورت خودکار، به خود یک آدرس

سناریوی  برای مدتی در دسترس کالینت های موجود در شبکه نباشد و DHCP اول آنست که در شبکه مورد نظر سرویس

ی توان مانع از قطع مدر شبکه مورد نظر نصب و پیکربندی نشده باشد. با استفاده از این قابلیت  DHCP دیگر آنست که سرور

 شد.  DHCP سترس نبودن سرویسارتباط کالینت ها در صورت در د

شده است.  برای این قابلیت کنار گذاشته 169.254.255.255الی  169.254.0.0در استانداردهای جهانی، رنج آدرس 

 .خواهد کردبدین ترتیب می توان اطمینان حاصل نمود که این آدرس ها با آدرس های معتبر اینترنتی تداخل پیدا ن
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هنگامی  فعال می باشد. Microsoft Windows در تمامی سیستم عامل های مبتنی بر این قابلیت به صورت پیش فرض

ی فوق به خود اختصاص می دهد، می آدرسی از رنج ذکر شده IP که بنا بر دالیلی که در باال به آنها اشاره شد، یک کالینت

ین حالت می بایست داشته باشید که در اخود ارتباط برقرار نماید. توجه  subnet تواند با دیگر کامپیوترهای موجود در

شده اختصاص  در رنج ذکر IP کالینت های مورد نظر با استفاده از این قابلیت و یا به صورت دستی، به خود یک آدرس

 در بررسی این نحوه آدرس دهی نکات زیر قابل ذکر است :.دهند

 زمانی که یک سرویس گیرنده پاسخ مناسبی را از سرویس دهنده DHCP زمان  دریافت ننماید ، پس از مدت

 . کوتاهی یک آدرس تصادفی را از شبکه دریافت می نماید

 تصادفی یک آدرس” با توجه به این که سرویس گیرنده به صورت کامال IP  ، مواره این احتمال هرا انتخاب می نماید

فاده شده باشد . یوتر دیگری استتوسط کامپ” وجود خواهد داشت که یک کامپیوتر آدرسی را انتخاب نماید که قبال

 broadcast توسط سرویس گیرنده ، یک بسته اطالعاتی IP برای حل این مشکل ، پس از انتخاب یک آدرس

گهداری و یا توسط سرویس گیرنده در شبکه ارسال و بر اساس پاسخ دریافتی ، در خصوص ن  IP شامل آدرس

 .تصمیم گیری می گردد IP آزادسازی آدرس

 ارائه شده توسط اطالعات APIPA یک آدرس ، IP و یک Subnet mask ه عمومامی باشد و سایر اطالعالتی ک ”

ان نمی تو APIPA با استفاده از” ارائه می گردد را شامل نمی شود . مثال DHCP توسط سرویس دهنده

عات محدود به ه اطالپیش فرض را در اختیار سرویس گیرندگان قرار داد . بنابراین مبادل gateway  آدرس

دارای فضای آدرس دهی شبکه ” کامپیوترهای موجود در یک شبکه محلی کوچک می گردد که تماما

 TCP/IP روتکلپ پیکربندی با ارتباط در الزم اطالعات سایر بایست می نیاز صورت در.  باشند می 169.254.0.0

 .به صورت دستی مشخص گردد

 سرویس گیرندگانی که از APIPA  قیقه ، شبکه را دمی نمایند به صورت ادواری و در بازه های زمانی پنج استفاده

در  DHCP بررسی می نمایند . در صورتی که سرویس دهنده DHCP به منظور وجود یک سرویس دهنده

را  TCP/IP دیدسترس قرار بگیرد ، سرویس گیرنده یک درخواست را برای وی ارسال و اطالعات مربوط به پیکربن

 . افت می نمایداز آن دری

SUBNET MASK 

 

 Subnet maskمفهومی است که در کنار IP ها استفاده می شود و نماینگر این هست که تا کدام Octet ه قسمتمربوط ب 

Network وHost  می باشد.حاال طریقه این که یک کامپیوتر چگونه Subnet mask فاده ازرا محاسبه می کند و با است 

Subnet mask  تشخیص می دهد کهچگونه IP نها در یک شبکه هستند یا خیر را بیان می نماییم.برای بدست آورد 

Subnet mask تمام بیت های قسمت Network را یک کنیم و تمام بیت های قسمت Host را صفر کنیم  
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  نشان داده میشود IPبه صورتهای مختلف در کنار 

IP    46.225.12.205  

Subnet mask  255.0.0.0  

    46.225.12.205/8  یا 

 استnet id نشان دهنده تعداد بیت های مربوط به   8که عدد 

255.0.0.0                /8         255.255.224.0        /19                  

255.128.0.0            /9         255.255.240.0        /20  

255.192.0.0           /10        255.255.248.0        /21   

255.224.0.0           /11        255.255.252.0        /22    

255.240.0.0           /12        255.255.254.0        /23  

255.248.0.0           /13        255.255.255.0        /24   

255.252.0.0           /14        255.255.255.128     /25                

255.254.0.0           /15        255.255.255.192     /26 

255.255.0.0           /16        255.255.255.224     /27 

255.255.128.0        /17       255.255.255.240     /28   

255.255.192.0        /18       255.255.255.248     /29 

           255.255.255.252     /30 

SUBNETTING 

کامپیوتر وجود  04در هر واحد حدود  .کامپیوتر دارد 190واحد و حدود  6سازمانی هستید که  IT  شما مدیرتصور کنید 

و ارتباط  Ping  ا با همهبرای شبکه سازمان استفاده کرده اید. در این حالت تمام کامپیوتر x.192.168.10  دارد. شما از رنج

فقط بتوانند با کامپیوتر های  واحد 6دارند. از باال دستور آمده که هیچ واحدی نباید با واحد دیگر ارتباط داشته باشد. یعنی هر 

 واحد خود ارتباط داشته باشند. حاال چه باید کرد؟

 :حل راه

ازی اتصاالت شبکه هر ، جداس3های الیه Switch  ازبه روش های گوناگونی می توان این کار را اجرایی کرد. مانند استفاده 

 .است gSubnettin  گوناگون. اما یکی از روش های ساده و کم هزینه، استفاده ازIP  واحد، استفاده از رنج های
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 اصلی: ایده

 . IP رنج تغییر نه است، mask Subnet ایده اصلی کار، در تغییر

 نکنیم؟ استفاده مختلف های IP رنج از Subnetting جای به چرا

 این دو حالت را در نظر بگیرید:

1 - DHCP باشیم داشته. 
 دا در نظر بگیرید در این صورت :ج IP رنج واحد هر برای بخواهید شما و باشیم داشته DHCP اگر

 به ازای هر واحد باید یک  Scopeجدید در  DHCPتعریف کنید. 

 به ازای هر  Scope در  DHCP  کارت شبکه( 6شبکه داشته باشید )در این سناریو باید یک کارت 

 به ازای هر کامپیوتر باید  Reservation در  DHCP انجام دهید و یا هر کارت شبکه  DHCP  احد مربوطه ومستقیما به

 وصل شود و آن واحد هم باید از لحاظ فیزیکی ایزوله باشد وگرنه در شبکه هرج و مرج بوجود می آید

 

2 – DHCP باشیم نداشته. 

 اما دهیم انجام یدبا هم Subnetting حالت در را کار همین چند هر. کنید Set را ها IP باید برای هر واحد به صورت دستی

 ر است!کمت تغییرات مقدار

 در که حالی در کنید Set باید که هست IP همچنین اگر فردا از باال دستور بیاید که همه با هم شبکه شوند دوباره کلی

 .دهید تغییر را mask Subnet که کافیست فقط Subnetting از استفاده صورت
 

 : Directory Active و Gateway اینترنت، مشکل
ی هر رنج، اگر کالینت های شما به اینترنت متصل می شدند و االن هم باید به اینترنت متصل باشند باید به ازا

Active   بکهاستفاده نمی کنید و در شGateway  صورت اگر ازدر همان رنج داشته باشید. در غیر این  Gateway  یک

 Directory دارید باید به ازای هر واحد، یک  IP در  Directory Active تعریف کنید. 

 

 :شبکه در آزاد ها IP شدن ایجاد مشکل
عوت چاپ دکارت  200نفر هستند. پس شما  200فرض کنیم شما مهمانی گرفتید. می دانید که حداکثر مهمان های شما 

ذیرایی شود. حاال پمی کنید. هر کس که یکی از این کارت های دعوت را داشته باشد می تواند در مهمانی شما شرکت کند و 

می افتد؟ در  کارت دعوت چاپ کنید؟ چه اتفاقی 800نفر هستند اما شما  200در نظر بگیرید که مهمان های شما همان 

ارت های دعوت دسترسی کقی. اما در حالت غیر خوشبینانه اگر فرد یا افراد غریبه ای به این خوشبینانه ترین حالت هیچ اتفا

 !بیابند می توانند در مهمانی شما شرکت کنند و همه شیرینی ها را بخورند

 
 مثال:

 :بنابرایننیم. کSubnetting  زیر شبکه، 6را برای x.192.168.10  سناریو باال را در نظر بگیرید. ما می خواهیم رنج

192.168.10.0 Range IP 

00000000 . 00001010 . 01010001 . 11000000 inaryB in Range IP 

255.255.255.0 mask Subnet 
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00000000 . 11111111 . 11111111 . 11111111 inaryB in mask Subnet 

nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh Bits ostH - tsbi Net 

6 
 تعداد زیر شبکه مورد نیاز

 x یا همان

 تعداد زیر شبکه به باینری 110

  دیرمی گصورت محاسبه نیز مورد نیاز مطرح باشد از فرمول زیر  Subnet اگر تعداد

 

 
 

 . انجام میگیرد host و کاهش بیت های فضای Network اینکار را با افزایش بیت های فضای

N  از سمت راستتعداد بیت هایی هست که باید Host قرض بگیریم و به Network اضافه کنیم . 

 

 :تبدیل کنیم. پسbit Net  گرفته و بهbit Host  زیر شبکه، باید آن ها را از 6پس از محاسبه تعداد بیت ها الزم برای 

hhhhhsss . nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn bit Host – bit Net 

0000111 .11111111 . 11111111 . 11111111 Binary in askm Subnet New 

224255.255.255. (decimal) askm Subnet New 

 .کردیم پیدا را جدید Mask Subnet خب تا اینجای کار

 اما مرحله بعدی کار، مشخص کردن زیرشبکه ها است. مراحل کار به صورت زیر است:

 بیت. 3زیر شبکه الزم داشتیم که به باینری شد  6ما 

 32 = 8حالت بوجود می آورد:  8بیت در باینری  3

 

 

  ها حالت

000 0   

001 1 

010 2 

011 3 

100 4 
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101 5 

110 6 

111 7 

 

 :قرار بگیرد یعنی Host  بیت گرفته شده از 3هر یک از این حالت ها باید در 

  ها Subnet یا ها زیرشبکه محاسبه

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00011111 11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000000 000 

192.168.10.31 192.168.10.0 0 

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00111111 11000000 . 10101000 . 00001010 . 00100000 001 

192.168.10.63 192.168.10.32 1 

11000000 . 10101000 . 00001010 . 01011111 11000000 . 10101000 . 00001010 . 01000000 010 

192.168.10.95 192.168.10.64 2 

11000000 . 10101000 . 00001010 . 01111111 11000000 . 10101000 . 00001010 . 01100000 011 

192.168.10.127 192.168.10.96 3 

11000000 . 10101000 . 00001010 . 10011111 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000000 100 

192.168.10.159 192.168.10.128 4 

11000000 . 10101000 . 00001010 . 10111111 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10100000 101 

192.168.10.191 192.168.10.160 5 

11000000 . 10101000 . 00001010 . 11011111 11000000 . 10101000 . 00001010 . 11000000 110 

192.168.10.223 192.168.10.192 6 

11000000 . 10101000 . 00001010 . 11111111 11000000 . 10101000 . 00001010. 11100000 111 

192.168.10.255 192.168.10.224 7 

 

 جادای Subnet یک ها، حالت از یک هر که شد ایجاد حالت 8 بیت 3 با. دهیم انجام Subnetting خب بنابراین ما توانستیم

تای آن استفاده می کنیم.  6بکه باال فقط از ش زیر 8 از بنابراین. داریم الزم را باال موارد از شبکه زیر 6 فقط ما اما. کرد

یستم های سدر ادامه بحث مشاهده خواهیم کرد که دیگر .کنیم استفاده Subnet یک های IP کافیست برای هر واحد از

 . نخواهند بود 27/192.168.10.32قادر به مشاهده و ارتباط با سیستم های شبکه  27/192.168.10.0شبکه 
 

 : Subnetting مورد در نکته چند
 .کنید استفاده ها نآ بین های IP از باید و کنید استفاده IP Broadcast و ID Net از توانید نمی ها، IP طبق قواعد

 .دارد ارتباط و Ping درون خود های IP با فقط Subnet هر

 .کنید Set هم را جدید mask Subnet که باشد یادتان زیرشبکه، های IP در هنگام استفاده از
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 مثال دیگر :

 . زیر شبکه بصورت زیر خواهد بود 7به  10.0.0.0طریقه تبدیل شبکه 

 

 
 

  زیر شبکه از فرمول زیر استفاده می کردیم 7برای تبدیل به 

 
 

 . به جلو برویم Host به سمت Network بیت از سمت 3اینکار ما باید به اندزه  برای

 

 
 

 ه زیر همرا مشخص می نماید میتوانیم به شیو Host و Networkبرای ما مرز بین Subnet mask با توجه به اینکه

 Subnet maskجدید را نمایش دهیم . 

 
 

 . موجود می باشدما  Network تعداد بیت های هست که در سمت11 

 . برای بدست آوردن شبکه ها مجزا باید حاالت مختلف سه بیت را بررسی نماییم

 

 

 

 . شبکه مجزا و قابل استفاده بدست آوردیم 7خوب مالحضه می کنید که 
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ROUTING & SWITCHING 
 

DEFAULT GATEWAY 

Gateway  ات متصل در یک کامپیوتر و یا کامیپوتر ها و سایر تجهیزدر شبکه های کامپیوتر، در واقع دروازه ای است که با

 .شبکه را سایر شبکه مرتبط می کند

 

 

 

قرار  192.168.1.0را دارد. در واقع این کامپیوتر در شبکه  192.168.1.12یک کامپیوتر در یک شبکه که آی پی آدرس 

ارند می تواند با هم دقرار  192.168.1.0که در شبکه دارد. حاال این کامپیوتر به عالوه کلیه کامپیوتر ها و سیستم هایی 

ا شبکه یک کامپیوتر با ب، بخواهند 1ارتباط داشته باشند. اما اکنون به این موضوع فکر کنید که اگر این سیستم ها در شبکه 

 تردر این کامپیو Gateway .دارند Gateway ارتباط برقرار کنند، پس نیاز به 192.168.2.15آی پی آدرس 

اهند با سایر بخو 1تنظیم شده است و اگر بسته اطالعاتی از کامپیوترها و سیستم های موجود در شبکه  192.168.1.1

 ر شبکهمی رسانند. اگر سیستمی د Gateway سیستم ها در سایر شبکه ها ارتباط برقرار کنند، بسته را به دست

 Gateway باط برقرار کندکه در آن شبکه وجود دارد،نمی تواند ارت نداشته باشد، با هیچ شبکه دیگری جز سیستم هایی. 

ور، تنظیم کنید. سر DHCP را برای سیستم ها یا بصورت دستی و یا از طریق Gateway برای ارتباطاات شبکه ای، شما باید

ستند که با ا هدر واقع همان اینترفیسها یا بازوی یک روتر شبکه ای هستند، همین اینترفیس ه Default gateway این

 IP س روتر یکارتباط بین شبکه ها را برقرار می کنند. برای هر اینترفی)Routing protocol (پروتکل های مسیریابی

یق کابل شبکه وصل تنظیم می شود)توسط ادمین شبکه(، حاال هر کامپیوتر، سوئیچ و هر چیز دیگری به این اینترفیس از طر

ور باشید که برای در برخی سناریوها شاید مجب .آنها می شود Default Gateway ر، باشد، آی پی آدرس این اینترفیس روت

ز سوئیچی که به ارا تنظیم کنید، اما باید دقت داشته باشید که بصورت فیزیکی باید  Gateway سیستم های یک شبکه چند

 .اشته باشددشوند، ارتباط وجود  Default gateway سیستم شما کابل کشی شده، با اینترفیس های روتر که قرار است
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 نحوه شناسایی مقصد

 یگردیک کامپیوتر  Subnet mask و IP خودش با آدرس Subnet maskو IP یک کامپیوتر برای تشخیص اینکه آدرس

 . در یک شبکه هستند یا نه به شکل زیر عمل می کنند

 

Subnet mask 1 And IP Address1 = Result 1  

Subnet mask 2 And IP Address2 = Result 2  

 

و در این . اوت می باشدحاال اگر هر دونتیجه برابر هم باشد که در یک شبکه قرار دارند در غیر اینصورت شبکه های انها متف

 خواهد شد تا به سمت مقصد مسیر یابی شود . default gateway حالت در صورت نیاز بسته تحویل 

  ؟ در یک شبکه قرار دارند یا خیر 60.25.55.2و  60.24.35.1دو آدرس برای مثال بررسی می کنیم که ایا 

 

 

COMMANDS 

 

PING 

شبکه میباشد، به کمک این دستور از برقراری  (Troubleshooting) این دستور یکی از پرکاربردترین دستورات عیب یابی

 .وارد شده مطمئن میشویم IP ارتباط با سایت یا

مرحله اول عیب یابی ارتباطات شبکه، بکار رفته و مشخص میکند که آیا اتصال به هاست مقصد برقرار در  ping معموال دستور

 ، بعد از نوشتن دستورCMD روش کار بدین صورت میباشد که در .هست ویا آیا کامپیوتر/سرور مقصد در دسترس میباشد
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Ping  نام دامنه یا زیردامنه مورد نظر و یا IP نیممد نظر را وارد میک. 

سرور را  TCP/IP های تستی بطور اتوماتیک به آدرس مربوطه ارسال شده و نتیجه برقرار بودن ارتباط Packet در اینصورت

نمایش می دهد. چنانچه از مقصد پاسخی دریافت نشود به معنی عدم ارتباط شما با آن آدرس میباشد. در واقع بدین معناست 

 .دو آدرس وجود دارد که میبایست بررسی گردد که به هردلیلی مشکل ارتباطی بین این

  :ping –t دستور

 Interrupt که توسط کاربرادامه داشته باشد تا زمانی Ping میتوان تعیین کرد دستور Ping در دستور t با استفاده از پارامتر

که کاربر دستور  تا زمانی یا درخواست ارسال میشود ولی در این مورد به صورت بی نهایت Request 4شود. در حالت عادی 

 .را متوقف نکرده این درخواست ها ادامه خواهد داشت

 .را بفشارید Ctrl+C برای پایان دادن به کار این دستور کلیدهای :نکته

  :ping –n دستور

ذکر خواهیم نظر را هم بگیریم از این دستور استفاده کرده و بعد از آن تعداد مد  pingزمانی که بخواهیم به تعداد مشخصی 

 کرد

 

 

 راآن جددمتا دستگاه مقصد و بازگشت از یک دستگاه   (Packet)پینگ می تواند مدت زمان ارسال بسته

 بررسی کند. 

 

IPCONFIG 

کامپیوترتان را بدانید، نیاز است که وارد کنترل پنل شده و مسیر نسبتا طوالنی را طی نمایید. اما با  IP چنانچه بخواهید آدرس

که کامپیوتر شما در حال حاضر استفاده میکند و بسیاری اطالعات مفید  IP با سرعت بیشتری به آدرس ipconfig دستور

 .دیگر نیز دسترسی خواهید داشت

 .استفاده نمایید   ipconfig /all دستوربرای مشاهده کامل پیکربندی میتوانید از 

مربوط به پسوندهای آن میباشد. به طور مثال   ipconfig /renew و ipconfig /release رهایدستواز استفاده  ینبیشتر
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 و سپس ipconfig /release سرور گرفته باشد، با دستور DHCP را از یک IP با فرض بر اینکه سیستم آدرس

ipconfig /renew میتواند کامپیوتر را مجبور به دریافت IP آدرس جدید نمایید. 

میشود، به عبارتی به جای   Cache DNS میباشد که باعث حذف ipconfig /flushdns همچنین پسوند کاربردی دیگر

سرور استفاده شود، مستقیما اطالعات را از سرور اصلی دریافت خواهد   DNS شبکه برای دسترسی به  Cache اینکه از

 .این دستورات در عیب یابی شبکه بسیار کاربردی خواهند بود.کرد

 

 

TRACE 

جه بین کامپیوتر شما شبکه بسیار کاربردی است، چنانمیباشد، و برای عیب یابی در  Pathping این دستور نیز همانند دستور

ل ویندوز از دستور در سیستم عام.تا مقصد روترهایی موجود باشد، اطالعاتی مربوط به هر یک از آنها را گزارش خواهد داد

Tracert . استفاده میشود 

صورت وجود مشکل  ز محاسبه شده و درها از مبدا تا هر روتر نی Packet در این است که زمان انتقال Trace مزیت دستور

به  Tracert ستورمیتوانیم مشاهده کنیم در کجای مسیر ارتباطی در شبکه اشکال بوجود آمده است، از این رو اغلب از د

 .استفاده میگردد Pathping جای

 رسال و برگشت هرمان ادر تصویر زیر ستون اول شماره هریک از روترهای موجود در مسیر را نشان میدهد، سه ستون بعدی ز

Packet را بر حسب میلی ثانیه نشان میدهد، و ستون آخر نام و IP دستگاه دریافت کننده Packet ان میدهدرا نش. 

https://sazmanhost.com/KB/260/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-Cache
https://sazmanhost.com/KB/260/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-Cache
https://sazmanhost.com/KB/260/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-Cache
https://sazmanhost.com/KB/257/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-DNS-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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NSLOOKUP 

 NSLookupمخفف Name Server Lookup ابزاری است به منظور خطایابی (Troubleshooting) و رفع مشکالت 

DNS   امکان بدست آوردن اطالعات مربوط به دامنه ها از طریقکه با کمک این دستور Name Server راهم میباشد، ها ف

 .هر دامنه میباشد ZoneFile این اطالعات همان اطالعات مربوط به

 ته باشد یا اشتباهوردی وجود نداشسرور را بررسی میکند و چنانچه رک DNS این دستور به منظور عیب یابی تمام رکوردهای

 .توان مشکل را بررسی کردباشد می

 :دو حالت مختلف دارد NSLookup دستور

 -Interactiveدر این حالت میتوان دستورات زیادی را پشت سر هم اجرا نمود :لیتعام. 

 .مینویسیم CMD را در محیط NSLookup بدین منظور عبارت 

 .نمایش داده میشود سروری که سیستم، از آن استفاده می کند DNS مریوط به IP سپس نام و آدرس

وارد شده،  tajanweb.com وارد میشود. به عنوان مثال در تصویر زیر نام دامنه IP سپس در خط بعدی نام دامنه یا آدرس

روری که س DNS مریوط به IP را مشاهده خواهیم کرد و مجددا tajanweb.com های مربوط به سایت IP در این حالت

 .یش داده میشودسیستم از آن استفاده میکند نما

 .دیگری وارد گردد IP مجددا میتوانید در خط بعدی اسم یا
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- Noninteractive  در این حالت یالفاصله بعد از عبارت  :غیر تعاملی NSLookup امنه یا آدرسنام د IP  وارد میشود تا

 .اطالعات مربوط به دامنه نمایش داده شود

هر بار میبایست  امکان وارد کردن چند نام دامنه پشت سر هم وجود ندارد و برعکس حالت باال Noninteractive در حالت

 .را وارد کرد IP و بعد ار آن نام دامنه یا NSLookup عبارت

 

 

TELNET 

روی سیستم   telnetآن بعد از فعال کردن قابلیت  دستوردر مورد این پروتکل قبال توضیح داده شده است اما جهت اجرای 

 زیر اجرا شود : عبارتمقصد میبایست 

port    domain name or ip telnet    

 

 

 

CONFIGURATIONS 
 

INTRODUCE MODEMS AND THEIR CONFIGURATIONS 

 می باشد.  Route و Bridge دیده می شود، مد ADSL یکی از تنظیمات متداولی که در مودم های

    نکشنبرای دسترسی به اینترنت، نیاز به ایجاد کاشاید تا کنون این سوال به ذهن شما رسیده باشد که چرا 

PPPoE(point to point protocol) است؟ جواب این سوال در یک جمله، احراز هویت شما توسط Service 

Provider می باشد. پس از احراز هویت شما، میزان اعتبار حساب شما توسط سرور Service Provider سی شده و برر

نیز   pppoeروتکل پعالوه بر احراز هویت کنترل لینک و کنترل شبکه نیز توسط  .ترنت، برقرار می شوددسترسی شما به این

 بررسی میشود 

را برقرار کند. برای انجام این کار، نام کاربری و  PPP Over Ethernet یا همان PPPoE می تواند کانکشن ADSL مودم

، ISP سرور را نیز تنظیم کرده و مودم شما به VCI و VPIم تنظیم کرده، دریافت کرده اید را در مود ISP کلمه عبور که از
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بر روی  IP ، آدرسPPPoE تنظیم شده و پس از برقراری کانکشن Route کانکت می شود. در این حالت، مودم در حالت

 :مودم قرار می گیرد. تصویر زیر، این سناریو متداول را نشان می دهد

 

 

 

 

تر یا روتر متصل را باید کامپیو PPPoE مودم به یک پل تبدیل می شود و کانکشن Ethernet تلفن و، پورت Bridge در مد

در چه  Bridge لی، بر روی کامپیوتر یا روتر تنظیم می شود. وIP Address، بزند. پس از انجام این کار، ADSL شده به

 سناریوهایی کاربر دارد؟

 :به سناریو زیر دقت کنید

 

 
 

ه نیاز به برقراری ه در تصویر فوق مشاهده می کنید، این شرکت دارای یک دفتر مرکزی و چهار شعبه می باشد کهمانگونه ک

ها را به  ADSL Modem ارتباط بین شعب خود دارد. بنابراین در هر شعبه، یک روتر قرار می دهد. در این سناریو باید

 وتر دریافت کند. را ر IP public را برقرار کنند و PPPoE کشنتنظیم کنید تا روتر پشت این مودم ها، کان Bridge صورت

ورد مشکل مشترک بهتر مبعضا به دالیلی نیاز است روی کامپیوتر کانکشن ایجاد شود تا بنابر وضعیت به وجود آمده بتوان در 

 روی سیستم استفاده میشود  broadbandاظهار نظر کرد در این حالت از کانکشن 
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VP و VC چیست؟ 

شامل طول،  هابرای درک بهتر این تقیسم بندی، ارتباط بین دو شهر را فرض کنید که با چندین بزرگ راه )همه شرایط آن

( مجازی مسیر) هاراه بزرگ این از یک هر انتهای در و باشد شده وصل هم به( بگیرید نظر در یکی را نامشان جز به پهنا و ...

تواند از همه این مسیرها راهش را پاکت داده( بخواهد از مبداء به مقصد برود، می Y (فرد که درصورتی. باشد ایستاده نفر یک

مشخص( را که در انتهای ISP  مسیر دادهها به (X بپیماید. درست است که فرد به مقصد رسیده اما درصورتی که بخواهد نفر

 همان مسیر حرکتش را انجام دهد که از قبل تعیین شده است )توسطیکی از این مسیرها ایستاده را ببیند، باید درست از 

(ISP. 

 Virtual" مخفف عبارت VC .گویندمی VC شود که به آننیز به چندین کانال تقسیم می (VP) خود مسیر مجازی

Channel"   خص های مجازی موجود در یک مسیر مجازی، مقصد نهایی را مشاست. کانال "کانال مجازی"به معنای

ایی خواهد رسید که انتظار داشتیم. به همین به ج های داده دقیقاًکنند. با استفاده از مسیر مجازی و کانال مجازی، پاکتمی

ها از یک نقطه مشترک )مثالً مرکز جداگانه از یکدیگر هستند مگر آن که همه آن VP یا VC ها معموالً دارایISPدلیل، 

ها ممکن است به اشتباه ارسال شده و به مقصد رد و بدل کنند چون در غیر این صورت، دادههای خود را اصلی مخابرات( داده

 .برسند

 ندین الینچتوسط خطوطی به  (VP) ، همان مثال قبلی را فرض کنید با این تفاوت که در بزرگ راVC برای درک بهتر

(VC) ها به یکمقصد اصلی داده( ند، یک نفرتقسیم شده است. حال فرض کنید در یک مسیر مشخص، در انتهای هر با 

ISPمان مسیری هایستاده باشد. با این شرط که نتوانیم باندمان را در طول مسیر عوض کنیم، باید درست از  )مشخص

 .تا به فرد مورد نظر برسیم ISP) توسط( حرکتمان را شروع کنیم که از قبل مشخص شده باشد

VCI و VPI چیست؟ 

این  های مجازی آن در یک کانال انتقال فیزیکی آشنا شدیم. حال برای این که بتوانیممجازی و کانال در بخش قبلی، با مسیر

 به بتواند نهایت در و کند ارسال مقصد به درستی به را داده هایپاکت تا خود بشناسانیم، DSL ها را به مودممسیرها و کانال

 .کنیممی استفاده VPI و VCI مقدار دو از شود، متصل اینترنت

VPIمخفف عبارت "Virtual Path Identifier"  عموالً ماست. این مقدار را  "مشخص کننده مسیر مجازی"به معنای

بیتی )حالت رایج( دارای  ۸بیتی است که در حالت  ۱۶ا ی ۸یک مقدار  VPI .توانید در تنظیمات مودم خود پیدا کنیدمی

ه فعالً به صورت کبیتی  ۱۶را دارد. درحالت ( ۲۵۵صفر تا ) ۲۵۵~۰حالت مختلف بوده و امکان داشتن مقداری بین عدد  ۲۵۶

( ۶۵۵۳۵صفر تا ) ۶۵۵۳۵~۰د حالت مختلف بوده و امکان داشتن مقداری بین عد ۶۵۵۳۶ شود ، دارایگسترده استفاده نمی

 .را دارد

های داده باید از آن مسیر، مسیر دهی ه شماره مسیر مجازی است که پاکتهمان مشخص کنند VPI درواقع مقدار عددی

از آن بگذرد تا به  است که فرد باید "نام بزرگ راه"همان  VPIشده و به مقصد برسند. در مثالی که در بخش اول زده شد، 

 .مقصد برسد

شوند. مودم نیاز دارد تا بفهمد از طریق کدام میهای مجازی تقسیم همان طور که گفته شد، مسیرهای مجازی خود به کانال

مخفف  VCI .شودبه مودم شناسانده می VCI کانال مجازی، در مسیر مجازی مشخص، داده را ارسال کند. این کانال توسط

بیتی است.  ۱۶بوده و یک مقدار  "مشخص کننده کانال مجازی"به معنای  "Virtual Channel Identifier" عبارت

 .را دارد( ۶۵۵۳۵صفر تا ) ۶۵۵۳۵~۰حالت مختلف بوده و امکان داشتن مقداری بین عدد  ۶۵۵۳۶ رایدا یعنی

https://bytegate.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-isp-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-2/
https://bytegate.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-isp-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-2/
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اب شده ای که انتخVPI ها باید در مسیردهد که دادههمان شماره کانال مجازی را به مودم می VCI درواقع مقدار عددی

همان  VCIده شد، مثالی که در بخش اول زشود. در است که مقصد اصلی مشخص می VCI است، مسیر دهی شوند. توسط

 .ا به مقصد اصلی خود برسداست که فرد باید از بین تعداد زیادی از باندهای موجود، از آن بگذرد ت "شماره باند یک بزرگ راه"

اطالع داده  به کاربر ISP  کنند. این دو مقدار باید توسطدر کنار یکدیگر، مسیر نهایی را مشخص می VCI و VPI دو مقدار

 .انتقال داده خواهند شد ISP های ما عمالً به جایی غیر ازشوند زیرا بدون فهمیدن این مقادیر، داده

 

DMZ & PORT FORWARDING 

Demilitarized Zone : DMZ .معنی لغوی آن منطقه در افشا قرار گرفته شده است  

 

 است.  Destination NATنوعی   DMZنکته:

 

  

https://bytegate.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-isp-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-2/
https://bytegate.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-isp-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-2/
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  MailServerمی آید، به مقصد25ما با پورت  Public IPمتباال درخواست هایی که به سدر تصویر 

 انجام می شود.  9292، و 21،80،53ارجاع داده می شود. همین عمل برای پورت های 

 نکته: پورت ورودی و خروجی یک کانکشن بر روی روتر می تواند متفاوت باشد. 

به آدرس  ها بدون توجه به پورت آنها  Requestتعریف می شود، تمامی DMZزمانی که بر روی روتر 

 پکت دریافت شده با توجه به  Port Forwardingولی در حالت. مورد نظر ارسال می شود

Destination Port به صورت پیش فرض مشترک از  خود به مقصد می رسدIP ده داینامیک استفا

 DHCPتعیین شده در Rangeتصادفی از IPخود یک    PPPoEمی کند ، یعنی با هر بار کانکشن

   x.x.46.224 د مثال :کندریافت می 

 می شود.  Drop، تمامی درخواست ها از سمت اینترنت به سمت مشترک Range IPدر این 

تا  IPیک یا چند  دیگری Range IPاز  DHCPخریداری می کند  IP Publicزمانی که مشترک 

 انتهای سرویس به او اختصاص می دهد. 

ر داده عبو از سمت اینترنت به سمت مشترک اجازه Firewall،درخواست ها بر رویRange IPدر این 

   می شود.

  IP Staticقبل و بعد از خریدن 

  

 شده Routeبه سمت مشترک  IPخریداری کرده است ، پس چهار عدد  IPبه طور مثال: مشترکی چهار

سمت داخل شبکه مشترک استفاده می شود ،  IP، فراموش نشود مشترک مودم/روتر دارد ، این چهار است

 داده شده متصل است. PPPoEبه کانکشن  ISPدیگری که از سمت  IPسمت خارجی روتر با 



 
42 Network + 

MAC FILTERING 

مدیران آن شبکه این امکان  رایب ها و روترهای داخل شبکه وجود داشته ومک فیلترینگ قابلیتی است که در بسیاری از مودم

های دیگری طبق آدرس مکشان، هایی با آدرس مک مشخص را گرفته یا به دستگاهکند که جلوی ورود دستگاهرا فراهم می

 .اجازه ورود به شبکه را بدهد

مرحله ساخت فرد دارد که در کارخانه در  مخصوص و منحصربه MAC address تاپ و موبایلی یک، لپ )PC(هر دستگاه

توانید مودم خود را به صورتی تنظیم کنید که الیه امنیتی دیگر شما میشود. برای اضافه کردن یکبه آن اختصاص داده می

در مودم یا روتر وایرلس واردشده باشد و دسترسی  آن MAC address هایی اجازه اتصال بدهد که از پیشتنها به دستگاه

 .ه مودم قطع کندها را بغیرمجاز دیگر دستگاه

را انتخاب  MAC Filter ای شبیه بهبروید و گزینه Wireless بعد از وارد شدن به صفحه تنظیمات مودم یا روتر، به قسمت

 .ها را وارد کنید MAC addressکنید. ابتدا این ویژگی را فعال کنید و سپس

 

 IPad و IPhone یافتن مک آدرس در انواع

 .دستگاه اجرا کنید را از روی Settings گزینه .1

شود مک آدرس مربوط به نوشته می Wi-Fi Address بزنید، کدی که روبروی گزینه About سپس General روی گزینه .2

 .شماست IOS دستگاه

 

 عامل مکیافتن مک آدرس در سیستم

 .کلیک کنید System Preferences از روی نوار منو روی لوگوی اپل سپس  .1

 .را انتخاب کنید network از پنل باز شده گزینه  .2

 .کلیک کنید Advance در پایین پنجره جدید روی .3

توانید مک آدرس می Wi-Fi Address پایین صفحه روبروی Wi-Fi کنید در تبسیم استفاده میهای بیاگر از شبکه  .4

 .دستگاه را مشاهده کنید
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 یافتن مک آدرس در ویندوز

 .را بازکنید RUN در منوی استارت .1

 .را تایپ کنید RUN ،CMD ر موجود دردر کاد .2

 .بزنید Enter را تایپ کرده و getmac /v فرمانمیتوان   ipconfig /allعالوه بر دستور  .3

 .را در بین خطوط پیدا کنید مربوط به کارت شبکه مورد نیاز  Physical Address عبارت  .4

 

 یافتن مک آدرس در اندروید

 .اجرا کنیدرا از روی دستگاه  Settings گزینه .1

شود مک نوشته می Wi-Fi MAC Address بزنید. کدی که روبروی گزینه Status سپس About Device روی گزینه .2

 .آدرس مربوط به دستگاه اندروید شماست
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 لینوکسیافتن مک آدرس در 

  برای پیدا کردن مک آدرس در سیستم های لینوکس ، مراحل زیر را طی کنید

 ifconfig استفاده از دستور

/sbin/ifconfig | grep HWaddr 

 : خروجی دستور شبیه به مقدار زیر خواهد بود

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:EA:91:04:07 

 : و یا میتوانید فقط قسمت اول دستور را اجرا کنید که تمامی اطالعات کارت شبکه را در اختیارتان قرار می دهد

/sbin/ifconfig 

 : خروجی دستور شبیه به مقدار زیر خواهد بود

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:EA:91:04:07 

        inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0 

        inet6 addr: fe80::20f:eaff:fe91:407/64 Scope:Link 

        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

        RX packets:60400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

نیز به تنهایی  ifconfig -a یا ifconfig ها از دستور interface تمام و mac address برای مشاهدهمیتوانید همچنین 

 استفاده کنید 


