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 شبکه هاي محلی کامپیوتر

 دانشگاه کوشیار رشت

زواره: مدرس   
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 8 دالیل استفاده از شبکه
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 پروتکلتعریف 

    عبارت است ازایجاد زبان مشترك جهت ارتباط بـین کامپیوترهـا و صـرف

قـراردادي  (نظر از نوع سخت افزار،سیستم عامل و نـرم افـزار کـامپیوتر    

که باید قـرار  )بین چند کامپیوتر که می خواهند با هم ارتباط بر قرار کنند

 .داد مشترك به کار ببرند

 

10 



4/1/2015 

6 

 سیگنال
انتقال براي کامپیوتري هاي شبکه در 

 هاي رسانه از است ممکن ارتباط

 نوع به بسته شود استفاده مختلفی

  می اطالعات استفاده مورد رسانه

 متناسب هاي سیگنال به بایست

 اگر مثال عنوان به. شود طراحی

 به کنیم استفاده نوري فیبر رسانه

 .شود می تبدیل نوري پالس

 

   سیگنالها نوع رسانه

 الکتریکی سیم مسی

 پالت نور فیبرنوري

 الکترومغناطیسی بی سیم
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 سرویس هاي ارائه شده توسط یک پروتکل
به ایـن منظـور   (Packet a cknowledgment)اعالم دریافت بسته -1

که گیرنده پس از دریافت بسته تصدیق دریافت آن را به فرستنده ارسال 
 .می کند

عبارتنـد از   (Segmentation)بخش بندي یا تقسیم بنـدي اطالعـات    -2
تقسیم بندي اطالعات که فرستنده می خواهد به کامپیوتر گیرنده بفرستد 

. مـی گوینـد  Packetبه قسمت هاي کوچکتر که به این قسمت ها بسته یا 
از این امکان جهت کنترل سرعت ارسال (Flow Control)کنترل جریان یا

 و دریافت بسته ها فرستنده و گیرنده استفاده می شود 
این امکان می تواندسرعت ارسال کنترل کند یا افزایش یـا کـاهش   : نکته

 .یابد

Header 
 سرآیند یا گیرنده

Packet 
 بسته

Tailer 
 ته ایند یا فرستنده
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 :(ERROR DETECTION)تشخیص خطا قابلیت  -3

می بایست امکانی جهت تشخیص خطـا در بسـته هـاي ارسـالی ودریـافتی داشـته       پروتکل 

یکـی از سـاده تـرین    .رسیده است یا نهمقصد تعیین کند بسته مورد نظر سالم به تا  .باشد

می باشد در ایـن روش بیتهـاي ارسـالی بـا یکـدیگر      CRTروش هاي تشخیص خطا روش 

XOR  مــی شــوند و در ســمت مقابــل گیرنــده نیــز اطالعــات راXOR ــا کــد کــرده و ب

CRCدریافتی مقایسه می کند و خطا زا تشخیص می دهد. 
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 (ERROR CORRECTION):تصحیح خطا یاامکان  -4

 در پروتکل می بایست امکانی جهت تصحیح خطا جهت تصحیح خطاي

دراین صورت پروتکل قـادر بـه تشـخیص    .داشته باشدوجود احتمال 

همیلتـون  تشخیص خطا کـد  روشهاي یکی از .وتصحیح خطا می باشد

 .باشدمی 
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 :(DATA COMPRESSION)داده هاسازي فشرده  -5

 

    پروتکل می بایست امکاناتی جهت حـذف اطالعـات تکـراري در داده

اطالعـات  ارسالی داشته باشد به این منظور که تـا حـد امکـان حجـم     

 .ارسالی را کم کند
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 :(DATA ENCRYPTION)گذاري یا رمز نگاري دادهکد  -6

 

 امکاناتی جهت محافظت داده ها در مقابل داراي پروتکل می بایست

رمـز  کـار  دسترسی غیر مجازي باشد یکی از مهمترین روشهاي این 

 . نگاري داده ارسالی است
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 نحوه طراحی یک پروتکل

به طور کلی براي طراحی یک سیستم روشهاي مختلفی وجو دارد که عبارتنـد  
 :از

 ماژوالر        طراحی  -1 

 طراحی الیه اي  -2 

 سرورکالینت طراحی  -3

طراحی پروتکل از روش طراحی الیه اي استفاده می شود به این صـورت  در  
پروتکـل را بـر عهـده    هـاي  که هر کدام از الیه ها وظیفه خاصی از سـرویس  

در این روش هیچکـدام از الیـه هـا قـادر بـه انجـام       . گرفته و انجام می دهد 
 .  وظایف الیه دیگر نیستند

ارتباط بین الیه ها با کمترین داده قابل تبادل انجام می شود در هر همچنین  
مشـابهی اسـتفاده   هاي دو سمت گیرنده و فرستنده می بایست از تعداد الیه 

شود هر الیه در گیرنده عکس عمل انجام شـده در فرسـتنده را انجـام مـی     
 .دهد 
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 .تعداد پروتکل در دریافت ودر ارسال باید با هم برابر باشد :نکته
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  (BROAD BAND)باندشبکه پهن  :انواع شبکه ها
 (BASE BAND)باند تکوشبکه 

همان طور که مـی دانیـد در ارسـال اطالعـات داده هـا بـه قسـمتهاي        

باند تقسیم می شود درشبکه هاي تک Packet کوچکتر به نام بسته یا 

درحـال انتقـال مـی    Packet) سـیگنال (در هر لحظه تنهـا یکـی از ایـن    

در هـر  می تـوان  باشدمثل شبکه اینترنت ،ولی در شبکه هاي پهن باند 

بـه عنـوان مثـال در شـبکه هـاي      .را ارسال کردPacketلحظه چندین 

تلویزیـونی  برنامه تلویزیونی می توان عالوه بر دریافت هم زمان چند 

هیچگـاه در شـبکه   بانـد  از شبکه هاي پهـن  .از اینترنت هم استفاده کرد

جهت ارسـال اطالعـات   حلی نشده اما به عنوان راه استفاده LANهاي 

 .مورد توجه متخصصین قرار گرفته استWanدر شبکه هاي 
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 ارتباطانواع روشهاي برقراري 

 

 (Circuit Switching)مداري سوئچینگ ١.

 (Message Switching) سوئچینگ پیام٢.

 (Packet OR Cell Switching) سوئچینگ بسته یا سلول٣.
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 سوئیچینگ مداري
 است که در آن بین دو ماشین یک اتصال فیزیکی دائم وجود دارد و روشی

ماشین از این رسانه فیزیکی براي تبادل و انتقال اطالعات استفاده می نمایند 
ترتیب خطوط ارتباطی بدین ) انتقال صدا (تلفن مخابرات بسترهاي : مانند . 

گیرنده و فرستنده از نظر الکتریکی به هم متصل بـوده و یـک مـدار بسـته     
عمل سوئیچینگ براي برقرار شدن ارتباط نیاز به یک عمل در . وجود دارد 

این عمل توسـط چنـد رلـه     Digitalدر سیستم هاي . شماره گیري داریم 
 .انجام می شود 

     حال ممکن است سوالی پیش آید مبنی بر اینکـه آیـا ایـن روش سـوئیچینگ
علت وجود شماره گیري ایـن  ؟ به براي شبکه قابل استفاده می باشد یا خیر 

گونه از سوئیچینگ براي شبکه هاي کامپیوتري اسـتفاده نمـی شـود ، زیـرا     
عمل شماره گیري باعث تلف شدن زمان شده و برخـی از داده هـا منتقـل    

 .نمی شوند 

    در روش سوئیچینگ مداري بین دو نود که یک مسـیر ارتبـاطی دارد نمـی
و تا زمـان بسـته بـودن ایـن کانـال      . توانیم ماشین هاي دیگر را متصل کنیم 

 .ارتباطی این عمل مقدور نمی باشد 
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 اسـتفاده   شیکه هاي کـامپیوتر ي سوئیچینگ مدراري به دالیل زیر در
 :نمی شود 

 اتالف وقت (شماره گیري ( 

    بسته بودن مسیر ارتباطی و در صورت باز بـودن هـم یـکNode   مـی
 دیگر ارتباط برقرار کند  Nodeتواند با یک 

  اتصال فیزیکی همیشه باید برقرار باشد 

 ولـی  . اسـت  ) آنالوگ ، پیوسـته  (خطوط انتقال سوئیچینگ مداري صوت

 . گسسته می باشد  Digitalدر شبکه هاي 
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 سوئچینگ پیام
      در این سوئیچینگ که تنها براي انتقال داده استفاده می شـود هماننـد روش سـوئیچینگ مـداري یـک

یـک کـامپیوتر بـا تعـداد      Switchوجود دارد کـه در مرکـز    Switchارتباط ثابت و دائمی با مرکز 
Port    هاي زیادي قرار داده شده است که وظیفه دارد کلیه ورودي ها و خروجی ها را انجـام دهـد. 

 "این کامپیوتر مجهز به حافظه اصلی و حافظه جانبی می باشد "
 چند نمونه از سوئیچینگ پیام: 

  سیستم پیجر 

 سیستم انتقال صوت در تلفن همراه 

سیستم انتقال اطالعات در پیجر     

  اینگونه از روشهاي سوئیچینگ هر ایستگاه که تمایل به انتقال اطالعات داشته باشـد پـس از آمـاده    در
سازي داده هاي خود یک شناسنامه به این داده ها اضافه کرده و آنها را در قالب پیام به مرکز سوئیچ 

در این روش هیچ ایستگاهی مجبور نیست قبل از ارسال پیام اقدام به . می فرستد ) کامپیوتر مرکزي (
برقراري ارتباط فیزیکی نماید و به محض اینکه داده ها آماده ارسـال شـد عمـل انتقـال صـورت مـی       

 .پذیرد به همین علت این ایستگاه ها هیچ وقت اشغال نمی باشد 

 

خالف روش هاي مداري اگر دو پیام از دو ایستگاه متفاوت براي یک ایسـتگاه واحـد ارسـال    بر :  تذکر
توجه به نکـات بـاال روش پیـام    با . شود  زمانی به مقصد تحویل داده می پیام با یک تاخیر شود هر دو

ــریع ــود   ســـ ــال وجـــ ــغال کانـــ ــت و اشـــ ــداري اســـ ــدتر از مـــ ــر و کارآمـــ ــدارد  تـــ  .نـــ
جاي سوئیچ از کامپیوتر استفاده می شـود و بـا شـماره     در سوئیچینگ پیام مسیر فیزیکی است ولی به

 .بــه کــامپیوتر بفرســتیم وکــامپیوتر اطالعــات را بــه مقصــد برســاند  گیــري مــی تــوانیم اطالعــات را
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 مشکالت سوئیچینگ پیام: 

طول پیام  حافظه و به دلیل اندازه 

 هر مرکز سوئیچ باید حافظه زیادي داشته باشد 

       در صورت خرابی در ارسـال بیـت هـاي داده امکـان ارسـال مجـدد
 وجود داشته باشد 

   هر مرکز وظیفه دارد کلی پیام را دریافت و سپس آن را بـه کانـال
 .مناسب در خواست شده هدایت نماید 
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 سوئچینگ بسته

  با توجه به مشکالت سوئیچینگ پیام روش دیگري به نام سوئیچینگ بسته یا
محـدودیت  در سوئیچینگ پیام مشـکالتی نظیـر   . سلول مطرح می گردد 

پیام یا طول پیام و همچنین کمبـود حافظـه باعـث شـده اسـت کـه روش       
ــود   ــرح شـــــــــــ ــته مطـــــــــــ ــلول و بســـــــــــ  .ســـــــــــ

 : Packet & Cellتعریف سوئیچینگ بسته یا سلول 

است همانند سـوئیچینگ پیـام بـا همـان سـاختار بـه طوریکـه از یـک         روشی 
بـا ایـن   . کامپیوتر در جهت جابه جایی پیام ها و داده هـا اسـتفاده مـی شـود     

کننده پیام را به اندازه هاي مساوي و کـوچکتر تقسـیم   ارسال »»»»» تفاوت که
در سـوئیچینگ سـلول طـول پیـام     . می کند و سپس آن ها را ارسال می کند 

 .و در شبکه ها استفاده می شود . ثابت است 
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 انواع ارتباطها

  

1- Simplex  رادیو:یکطرفه مثل 

  

2- Half Duplex  مثل بی سیم: همزماندوطرفه غیر 

  

3- Full Duplex مثل تلفن: همزماندوطرفه 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري

براساس نوع اتصال 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري

بر اساس تکنولوژي سیم کشی 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري

بر اساس تکنولوژي سیم کشی 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري

بر اساس تکنولوژي سیم کشی 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري

بر اساس تکنولوژي بی سیم 

31 

 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري

بر اساس تکنولوژي بی سیم 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس اندازه 

33 

 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس اندازه 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس اندازه 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس اندازه 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس اندازه 

37 

 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس اندازه 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس اندازه 

39 

 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس الیه شبکه 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس معماري کاربري 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس معماري کاربري 

45 
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 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
بر اساس همبندي 

47 

 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري

آرایش خطی  -آرایش همبندي(BUS) 
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49 

 تقسیم بندي شبکه هاي کامپیوتري
حلقوي  آرایش -آرایش همبندي(Ring) 
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