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  معرفی
با اين حال در . تعاريف مختلفي از واژه شبکه وجود دارد

نزد بسيار  از افراد پذيرفته شده است که شبکه مجموعه 

وقتي . ا  از دو يا چند کامپيوتر متصل به هم است

کامپيوترها در يک شبکه به هم مي پيوندند، افراد مي توانند 

و غيره  CD-ROMدم، چاپگر، پرونده ها و اجزايي مانند مو

وقتي چند شبکه در نقاط مختلف . را به اشتراک بگذارند

توسط خدمات موجود شرکت ها  مخابراتي به هم متصل 

مي شوند، افراد مي توانند ايميل ارسال کنند، لينک هايي در 

شبکه جامع اينترنت برا  يکديگر به اشتراک بگذارند، و يا 

ان حقيقي با ساير کاربران دور ويدئو کنفرانس ها را در زم

  .شبکه به هم متصل کنند

  هر شبکه شامل

 حداقل دو کامپيوتر •

دستگاهي که (يک واسط شبکه برا  هر کامپيوتر  •

به کامپيوترها امکان محاوره در شبکه را فراهم مي 

يا ) NIC( ١کارت واسط شبکهکه غالبا  –کند 

 )گفته مي شود آداپتور

با سيم يا کابل است، که غال –يک واسط ارتباطي  •

اما ارتباطات بي سيم بين کامپيوترها  شبکه شده 

 نيز مي تواند باشد جانبيو دستگاه ها  

                                                             
١ Network Interface card 

 Microsoftمانند  –نرم افزار سيستم عامل شبکه  •

Windows يا  ٩٥Windows NT ،NOVEL 

Netware ،AppleShare   ياAristosoft 

LANtrastic 

حتي با دو  –ا در کنار اين ها، بسيار  از شبکه ه

دارند که به عنوان  ٣سوييچيا  ٢هابيک  –کامپيوتر 

در شکل ؟ . اتصال بين کامپيوترها عمل مي کند نقطه

  .اجزا  ذکر شده آمده است

  ھا ٥ھا و سرویس دھنده ٤مشتری
با رشد شبکه ها و اضافه شدن کامپيوتر ها  بيشتر به آن، 

ذخيره پرونده  را دارد که مرکزيک کامپيوتر نقش سرويس دهنده 

. ها و برنامه ها  به اشتراک گذاشته شده در شبکه را دارد

سرويس دهنده ها ارتباط با دستگاه ها  جانبي نظير چاپگر را نيز 

تعيين يک کامپيوتر به عنوان سرويس دهنده . مهيا مي سازند

باعث بي نياز  ساير شبکه ها از فضا  ذخيره ساز  نامحدود و يا 

کامپيوتر هايي که . ها  جانبي پرهزينه مي شود تجهيز به دستگاه

  .به سرويس گيرنده متصل مي شوند اصطالحا مشتر  نام دارند

  ٦ارتباطات ھمتا بھ ھمتا
ممکن است در شبکه، يک کامپيوتر بخصوص به عنوان 

بدين ترتيب با اتصال . سرويس دهنده شناخته نشده باشد

. ايجاد مي شود همتاهمتا به معدود  کامپيوتر به يکديگر، شبکه 

                                                             
٢ Hub 
٣ Switch 
٤ client 
٥ Server 
٦ Peer to Peer 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٤ 
 

کاربران مي توانند پرونده ها و ايميل ها را مبادله کنند، فايل ها را 

گر يا مودم متصل به پاچدر هارد يکديگر  کپي کنند و حتي از 

هر چه تعداد کاربران بيشتر  به . يک کامپيوتر استفاده کنند

شبکه افزوده شود، نياز به حضور سرويس دهنده برا  مديريت 

ارتقا  برنامه ها بيشتر نظير تهيه پشتيبان از پرونده ها يا  وظايف

  .مي شود

  سیم بندی و کابل
که به (شبکه ها مشمول سه نوع سيم کشي مي شوند 

 :)مي گويند ١رسانهآنها 

استاندارد صنعتي جديد در کابل  -٢زوج به هم تافته

. اين سيم تحت چند استاندارد مختلف موجود است. کشي

که به آن ( ٣ ٤رسته UTPيا  ٣فته بدون زرهزوج به هم تا

١٠BaseT البا برا  خطوط تلفن غ) نيز گفته مي شود

در شبکه ) ١٠Base٢يا ( ٥رسته  UTPاستفاده مي شود، و 

  .ها  استاندارد امروز  به کار مي رود

  .مانند کابل مدور تلويزيون است - ٥هم محور

  ٧زيرساختعموما برا  ارتباطات  - ٦فيبر نور 

ستگاه ها  شبکه ها  بزرگتر استفاده مي شود، و در د

 ٨محيط ها  سخت از فيبرها  نور  مقاوم در برابر خطا

ها به شبکه و نيز اتصال چندين شبکه  PCبرا  اتصال 
                                                             
١ Media 
٢ Twisted-Pair 
٣ Unshielded Twisted-pair 
٤ Category 
٥ Coaxial 
٦ Fiber-Optic 
٧ Backbone 
٨ Fault Resistant 

استفاده از کابل ها  فيبر نور  در سيم . استفاده مي شود

  .کشي قابليت اطمينان زياد  دارد اما بسيار هزينه بر است

  

هاتي برا  انتخاب کابل مناسب در ساختمان بايد توج

بايد مطمئن بود که کابلي که در کف ساختمان . لحاظ شود

و ديوارها جاساز  شده است نه تنها نياز فعلي را برآورده مي 

برا  مثال . کند که برا  چند سال بعد نيز جوابگو باشد

اما . استفاده کند ٣رسته  UTPاترنت مي تواند از کابل 

. نياز دارد ٥رسته  UTPرنت سريع به حداقل کابل ات

. باشند ٥بنابراين کليه سيم بند  ها  جديد بايد از رسته 

که در برابر سرما و گرما   ٩حتي مي توان از کابل ها  توپر

  . کف مقاوم هستند نيز استفاده کرد

  ١٠کارت ھای واسط شبکھ
يا آداپتورها، عموما  NICکارت ها  واسط شبکه، يا 

برا  لبتاپ ها و انواع . خل کيس کامپيوتر نصب مي شونددا

قابل حما، اين کارت ها در انداز کارت ها  اعتبار  هستند 

شناحته مي شوند و در يک  PCMCIAکه تحت نام 

  . نصب مي شوند ١١اسالت

                                                             
٩ Plenum 
١٠ Network Interface Cards 
١١ Slot 
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نيز نيازمند  NICانتخاب 

به اين معنا .  برنامه ريز  است

اترنت فقط اتصاالت  NICکه 

 ١٠/١٠٠ها   NICشتيباني مي کند، در حاليکه اترنت را پ

با همان قيمت با اترنت و اترنت سريع که ارتباطي با بازده 

بعالوه، بايد اطمينان حاصل کرد . باالتر است همخواني دارد

که مي  –مزبور نوع کابل کشي مورد استفاده شما NICکه 

يا (، هم محور )١٠BaseTيا (تواند زوج بهم تافته 

١٠Baseپشتيباني مي کند را  –يا تلفيقي از هر دو باشد ) ٢

  . يا خير

 ١ھاب
دستگاه ساده ا  است که گروه  ٢تقويت کنندهيا  هاب

 ٣هاب هر بسته. ها  کاربر  را به يکديگر متصل مي کند

هايش از يکي از  ٤داده ا  را که از طريق يکي از درگاه

ه که مي تواند نام –دريافت مي کند  ٥ايستگاه ها  کار 

، اسناد نوشتار ، تصاوير يا درخواست چاپ ٦الکترونيک

. را به تمام درگاه ها  ديگر خود عينا ارسال مي کند -باشد

کليه کاربران شبکه مي توانند تنها به يک هاب متصل باشند 

در يک يا به پشته ا  از هاب ها  به هم متصل شده 

هاب يا  ٨مشابه، که در استفاده از پهنا  باند» ٧بخش«

                                                             
١ Hub 
٢ Repeater 
٣ Packet 
٤ Port 
٥ Workstation 
٦ Email 
٧ Segment 
٨ Bandwidth 

هر کاربريکه به . ظرفيت انتقال داده با يکديگر مشترک اند

يک بخش اضافه شود، در استفاده از پهنا  باند با ساير 

  .کاربران آن بخش در رقابت خواهد بود

  مدیریت شبکھ
اين امکان را فراهم مي آورد تا نرم افزار مديريت شبکه 

ز  باشد ، ابزارها  جديد راه اندا ٩ترافيک شبکه قابل شنود

هاب و سوييچ ها  . شود و مشکالت شبکه پيگير  گردد

نرم افزار » ١٠کنسول«توانايي دارند تا به » مديريت شده«

مديريت شبکه اطالع دهند که با چه مقدار  از ديتا را سر و 

پخش دهنده هشدار صوت کار دارند، در زمان بروز مشکل 

بر زمان را ذخيره کنند تا امکان کنند، و حجم ترافيک 

بررسي زمان اوج ترافيک در روز را برا  مدير شبکه فراهم 

  . کنند

مديريت در شبکه ها  کوچک کم اهميت است، اما با 

  . گسترش شبکه ها اهميت خود را نشان مي دهد

  مودم
استفاده مي شود؛ به » تلفني«از مودم ها در ارتباطات 

عبارت ديگر در صورت لزوم با استفاده از يک تماس تلفني 

شبکه ارتباطي مي سازند، و وقتي نقل و انتقاالت داده يک 

مودم ها با خطوط . به پايان رسيد ارتباط مزبور قطع مي شود

وقتي شما بخواهيد داده را از . تلفني عاد  کار مي کنند

طريق خطوط تلفن انتقال دهيد، مودم داده را از فرمت 

                                                             
٩ Monitor 
١٠ Console 
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يا  ديجيتال دريافت کرده و آن را به سيگنال آنالوگ تبديل

مودم دريافت کننده، سيگنال آنالوگ را . مي کند١مدوله

مي کند تا  ٢دوباره به سيگنال ديجيتال تبديل يا دمدوله

نام مودم از تلفيق دو . برا  کامپيوتر قابل استفاده باشد

  .آمده است Modulating/Demodulatingعبارت 

  سوییچ
سوييچ ها هوشمندتر از هاب هستند و غالبا پهنا  باند 

يک سوييچ بسته ها  داده را بر . بيشتر  ارائه مي دهند

آن تنها به درگاه مناسب کاربر  ٣اساس داده ها  سرآمد

اير سبرا  جلوگير  از ارسال بسته به . مورد نظر مي فرستد

درگاه ها، سوييچ يک ارتباط موقتي بين مبدا و مقصد برقرار 

د شده قطع سپس با اتمام نقل و انتقال، ارتباط ايجا. مي کند

  . مي شود

يک سوييچ مي تواند چندين محاوره را پشتباني کند و 

يک . ترافيک بيشتر  به نسبت هاب در شبکه جابجا کند

ظرفيت  ١٠Mbpsهاب اترنت با هشت درگاه در مجموع 

يک . انتقال داده دارد که بين کاربران آن هاب مشترک است

شت مي تواند ه ٤دوسويهسوييچ اترنت با هشت درگاه 

 نبه اي. را در آن واحد پشتيباني کند ١٠Mbpsمحاوره 

  .را فراهم مي کند ١٦٠Mbpsترتيب ظرفيت انتقال داده 

                                                             
١ Modulate 
٢ Demodulate 
٣ Header 
٤ Full-duplex 

هر دو طرف در هر مانند ارتباط تلفني  سويهدر ارتباط دو

اما در ارتباط . زمان توانايي ارسال و دريافت را دارا هستند

ک زمان داده در طول کابل يا وسيله انتقال در ي ٥يک سويه

، در اين حالت تنها مي تنها در يک جهت حرکت مي کند

  .توان گيرنده بود يا فرستنده

 روتر
کماکان هوشمندتر  پليا  سوييچدر مقايسه با  روتر

روتر از آدرس دهي پيچيده تر  استفاده مي کند تا . است

روتر يا ايستگاه کار  هر بسته را تعيين کند که کدام 

جدول «قشه شبکه که به آن بر اساس ن. دريافت کند

مي گويند، روترها مي توانند اطمينان حاصل » مسيريابي

. کنند که بسته بهينه ترين مسير را تا مقصد خواهد پيمود

اگر يک ارتباط بين دو روتر قطع شود، روتر فرستنده روتر 

جايگزين خود را به شبکه معرفي مي کند تا جريان ترافيک 

  .ادامه يابد

وتر برقرار  ارتباط بين دو شبکه ا  است وظيفه ديگر ر

که به زبان ها  مختلف صحبت مي کنند، در واقع از 

، IP٦؛ که شامل دپروتکل ها  متفاوت استفاده مي کنن

IPXو ٧ ،AppleTalk روتر ها عالوه بر ارتباط شبکه . است

ها  موجود در يک منطقه يا ساختمان، در نقش واسط يا 

 نيا. را فراهم مي آورند WANارتباطي دو سرويس  ٨پريز

                                                             
٥ Half-duplex 
٦ Internet Protocol 
٧ Internet Packet Exchange Protocol 
٨ Socket 
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 ات شودي م همرافي تبراخام ها ت کرش و س زا ناکما

  .ندک طبترم مه هب ييايفارغج ظاحلز ا راه نداکپرا  ه هکبش

  شبکھ ھای محلی

  ٢و اترنت سریع ١اترنت
از  LANيا  ٣شبکه ها  محليآور   فنبه عنوان  اترنت

به شبکه  LAN. (مي گيردتاکنون مورد استفاده قرار  ١٩٧٠سال 

مجزا  ٤ا  اطالق مي شود که در محدوده يک ساختمان يا محوطه

 با قابليت ي چندگانه دسترساترنت برپايه ). تعريف شده باشد

مبتني  CSMA/CDيا  ٥سيگنال حامل تشخيص تداخل

   .است

 کار  به صورت اجمالي مي توان گفت يک ايستگاه

اترنت تنها زماني مي تواند بسته ها  داده را ارسال کند که 

هيچ بسته ا  در شبکه در حال ارسال نباشد؛ به اين معنا که 

در غير اينصورت صبر مي کند تا خلوت . باشد ٦خلوتشبکه 

اگر چند ايستگاه شبکه را خلوت ديدند و با هم شروع . شود

برا  حل . رخ مي دهد ٧تداخلبه ارسال بسته داده کردند 

اين مشکل هر ايستگاه مدتي تصادفي صبر مي کند و بعد از 

بار تالش  ١٦بعد از . آن دوباره بسته داده را ارسال مي کند

اصلي ارسال داده، دوباره شروع به ارسال  ٨رجام برنامهناف

در استفاده از هرچه تعداد افراد بيشتر  .بسته ها مي کند
                                                             
١ Ethernet 
٢ Fast Ethernet 
٣ Local Area Networks (LAN) 
٤ Campus 
٥ Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 
٦ Quite 
٧ Collision 
٨ Application 

و به  شبکه شريک باشند تعداد تداخالت بيشتر مي شود

دنبال آن تعداد ارسال مجدد پيامها نيز بيشتر شده که اين 

 .دمي شو ٩مساله باعث بروز مشکلي به نام اثر گلوله برفي

است، اما تالشها  مجدد طبيعي اد ويدتداخل يک ر

وقتي . برا  ارسال، باعث پايين آمدن سرعت شبکه مي شود

درصد پهنا  باند شبکه اشغال شده باشد  ٥٠بيش از 

در اين حالت برا  مثال زمان . رو  مي دهد ١٠انسداد

زياد  طول مي کشد تا يک پرونده چاپ شود، برنامه ها دير 

درصد يا  ٦٠اگر . و کاربران مجبورند صبر کنندباز مي شوند 

بيشتر از پهنا  باند شبکه مصرف شود شبکه به شدت کند 

  . ١٢و يا اصطالحا مي خوابد ١١مي شود، به سختي کار مي کند

  . ١٢خوابد

ال قپهنا  باند اترنت يا طرفيت انت همانطور که ذکر شد،

مگابيت بر ثانيه  ١٠ )گفته مي شود Throuputکه (داده آن 

)Mbps (اترنت سريعدر مورد . است ) ١٠٠ياbaseT (

روش تشخيص تداخل مانند اترنت است اما با سرعت 

١٠٠Mbps  برابر سريعتر ١٠کار مي کند يعني .  

مشابه يک بزرگراه تک بانده است  ١٣اترنت توزيع شده

اترنت توزيع شده ). شکل ؟( ١٠Mbpsسرعت مجاز با 

                                                             
٩ Snowball effect 
١٠ Congestion 
١١ Grind 
١٢ Halt 
١٣ Shared Ethernet 
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اما با سرعت مانند همان بزرگراه تک بانده است  ١سريع

١٠٠Mbps . به مثابه بزرگراه  ٢سوييچ شدهاترنت

اترنت سوييچ شده و  ١٠Mbpsعت چندبانده ايست با سر

يه بزرگراه چندبانده است باحداکثر سرعت مجاز  ٣سريع

١٠٠Mbps در هر باند.  

  ٤حلقھ رمز
است و نمونه جايگزين  انتقال رمزفن آور   حلقه رمز

يک . سوب مي شودروش تشخيص تداخل در اترنت مح

ا  حرکت مي کند که از يک در طول شبکه  رمزيا  نشانه

اين نشانه در هر ايستگاه . حلقه بسته تشکيل شده است

توقف مي کند و پرس و جو مي کند که آيا ماشين مزبور 

اگر پاسخ منفي باشد نشانه . داده ا  برا  ارسال دارد يا خير

ه ا  برا  ارسال اگر داد. به نقطه ديگر  از شبکه مي رود

وجود داشته باشد، ايستگاه فرستنده، قريم نشانه را به فريم 

فريم در طول . نبديل کرده و آنرا در حلقه قرار مي دهد داده

شبکه حرکت مي کند و توسط تمام ايستگاه ها تکرار مي 

شود، اما ايستگاه گيرنده عالوه بر آن، فريم را در حافظه 

باره به ايستگاه فرستنده مي وقتي فريم دو. ذخيره مي کند

رسد، آن ايستگاه فريم داده را از نشانه جدا کرده و نشانه 

  تا ٤با سرعت  حلقه رمزشبکه ها  . جديد  رها مي کند

١٦Mbps  کار مي کنند، اما در کنار اين سرعت پايين هزينه

                                                             
١ Shared Fast Ethernet 
٢ Switched Ethernet 
٣ Switched Fast Ethernet 
٤ Token Ring 

کمتر، سهولت استفاده و سهولت ارتقا به اترنت با بازده بهتر 

حلقه رمز در شبکه بند  . مي توان برشمردرا از خواص آن 

اين توپولوژ  متعلق به . جديد به ندرت استفاده مي شود

است که تحت استاندارد  IBMها  ماشين شبکه حاو  

IEEE کار مي کنند ٨٠٢.٥.  

  پر سرعت LANفن آوری 
و  انسدادامروزه با گسترش شبکه ها، مشکالتي نظير 

اين مشکل از فن آور  برا  حل . افزايش مي يابد ٥تاخير

پرسرعت استفاده مي شود که ترافيک را سريعتر  LANها  

منتقل مي کند و به نسبت اترنت، اترنت سريع و حلقه رمز، 

  . ظرفيت انتقال داده بيشتر  دارد

نوع ديگر   FDDIيا  ٦واسط داده فيبر توزيع شده

کار مي کند، اما  ١٠٠Mbpsاز حلقه رمز است که در سرعت 

و هاب و ) فيبر(ل استفاده از نوع کابل کشي متفاوت به دلي

سوييچ متفاوت از اترنت، اين فن آور  جا  خود را به اترنت 

در  ٧ ATM. سريع و فن آور  ها  ديگر شبکه داده است

برا   ATM. عمل مي کند ٦٢٢Mbpsمحدوده سرعت 

شبکه ها  بزرگ انتخاب متداولي است و خواص  ٨زيرساخت

ا  مثال صوت و ويدئو را مي تواند به همراه ويژها  دارد؛ بر

                                                             
٥ Delay 
٦ Fiber Distributed Data Interface 
٧ Asynchronous Transfer Mode 
٨ Backbone 
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به صورت   ١ديتا ارسال کند و نيز برا  اتصال چند سايت

  . استفاده مي شود WANجغرافيايي و تشکيل يک 

کار مي کند  ١٠٠٠Mbpsدر سرعت  ٢اترنت گيگابايت

و با نرم افزارها و کابل کشي اترنت و اترنت سريع همخواني 

  .دارد

  ٤و شبکھ ھای گسترده ٣دسترسی از راه دور 
تعريفي برا  شبکه ها  محلي است که در  LANشبکه 

کاربران و  WAN. يک ساختمانيا محوطه مشغول به کارند

LAN  ها  مختلف را به يکديگر ها  پراکنده در سايت

وصل مي کند، به صورتي که در يک شهر، کشور و حتي در 

به ارتباط  دسترسي راه دور. سطح جهان گسترده مي شود

با استفاده  ٥تلفنيساده ا  اطالق مي شود که غالبا از نوع 

از خطوط تلفن، بين يک کاربر عاد  و يک شعبه کوچک 

محوطه . رار مي شودادار  و يک شبکه ارتباطي مرکز  برق

متصل مي  اينترنتبا استفاده از ارتباطات از راه دور به 

و تماس تلفني به  ٦مودميک کاربر عاد  با استفاده از . شود

برا  . متصل مي شود ISPيا  ٧سرويس دهنده اينترنت

برا   روتر يا ٨مسيرياباتصال چندين کاربر استفاده ار 

                                                             
١ Site 
٢ Gigabyte Ethernet 
٣ Remote Access 
٤ Wide Area Networks 
٥ Dial up 
٦ Modem 
٧ Internet Service Provider 
٨ Router 

دين ترتيب محوطه به ب. مناسبتر خواهد بود ISP اتصال به

  . اينترنت متصل مي شود

بسيار بيشتر از سرعت  LANعموما سرعت در يک 

WAN برا  مثال يک اتصال . و يا دسترسي راه دور است

کار مي کند، اما  ١٠Mbpsاترنت توزيع شده با سرعت 

کمتر از ( ٣٢Kbpsسريعترين مودم ها  امروز  با سرعت 

حتي گرانترين . دکار مي کنن) يک درصد سرعت اترنت

WAN نظير خط  ٩اختصاصيT١.٥با پهنا  باند ( ١Mbps 

به همين . قابل مقايسه نيست) درصد خط اترنت ١٥معادل 

دليل بيشتر طراحان شبکه سعي مي کنند بيشتر ترافيک در 

باشد تا اينکه در طول ) همان سايت مستقر( LANداخل 

WAN جريان پيدا کند.  

  ١٠خطوط آنالوگ
روش مناسبي برا  برقرار   خطوط آنالوگاستفاده از 

ارتباط با ساير شبکه ها و يا اينترنت، و يا اجازه دادن به 

بسيار  از . کاربران راه دور برا  تماس به شبکه شما است

با اتصال مودم به . خطوط تلفن معمولي آنالوگ هستند

ديوار  تلفن مي توانيد با پرداخت همان  ١٢پريزيا  ١١جک

را  تماس تلفني مي پردازيد به امور خود هزينه ا  که ب

  . رسيدگي کنيد

                                                             
٩ Dedicated 
١٠ Analog Lines 
١١ Jack 
١٢ Socket 
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امروزه سريعترين مودم ها  آنالوگ با سرعت انتقال داده 

٥٦Kbps برا  دانلود فايل ها  حجيم و يا . کار مي کنند

بازديد از سايت ها  اينترنتي با گرافيک پيچيده بايد دنبال 

ه آن که ب( ٣٣.٦Kbpsمودمي باشيد که با مي نيمم سرعت 

V.باشيد و برا  بازده بيشتر قابليت ) گفته مي شود ٣٤

V.١تشخيص خطا( ٤٢ ( وV.٤٢bis )را ) ٢فشرده ساز  داده

  .نيز داشته باشد

با اينکه مودم ها راه کار ساده ا  برا  ارتباطات تلفني 

ها  ديگر و يا اينترنت هستند، اما برا  شبکه  LANبه 

هر مودم تنها مي . دها  گسترده جواب گو  مناسبي نيستن

راه دور را در هر زمان پشتيباني کند و » ٣محاوره«تواند يک 

هر دستگاهي که نيازمند ارتباط به جهان خارج است به يک 

  .است روترراه کار اين مساله استفاده از . مودم احتياج دارد

  مودم در مقابل روتر
اگر برا  ارتباط راه دور بين مودم و روتر قصد انتخاب 

  .ريم بهتر است به معايب و مزايا  زير توجه کنيمدا

  :مودم

 )از ديد سخت افزار (ارزان  .١

مناسب برا  کاربراني با دسترسي محدود از راه دور  .٢

 و گروه ها  کوچک

                                                             
١ Error Correction 
٢ Data Compression 
٣ Conversation 

قابل جابجايي، به صورتي که مي توان از هر مکاني  .٣

 که يک خط تلفن دارد ارتباط برقرار کند

 با خطوط تلفن کنوني همخواني دارند .٤

 هزينه ارتباط پايين است .٥

  :روتر

با سرعت بيشتر  از مودم را  WANاتصاالت  .١

 پشتيباني مي کند

 چندين کاربر را پشتيباني مي کند .٢

است به » داثمي«اتصال بسيار  از روتر ها  .٣

 اينصورت نياز  به شماره گرفتن وجود ندارد

اتصال قابل اطمينان تر از اتصال مودم مي  .٤

ط تلفن تمام مي شود باشد، اما گرانتر از خطو

 و امکان تماس صوتي وجود ندارد

و ) برا  امنيت بيشتر(رمزگذار  داده  .٥

را پشتيباني ) برا  بازده بيشتر(قشردگي داده 

 مي کند

 يا ٤مسيريابي از طريق تماس در صورت لزوم

DDR  مابين روش ها  اتصال  به عنوان ابزار

مبتني بر مسيريابي تمام وقت  و متدها  تلفني

ت و به اين معناست که روتر تنها زماني که نياز اس

                                                             
٤ Dial-On-Demand Routing 
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اين . است ارتباط را برقرار و هزينه را دريافت کند

 ISDNراه کار از يک روتر به همراه مودم يا خط 

است، به صورتي که اگر روتر نياز به برقرار  ارتباط 

  . داشته باشد تماس را برقرار کند

  خطوط اجاره ای
خطوط ها  تلفني انواع مختلفي از خدمات شرکت 

که مسير ارتباطي ديجيتال،  مي دهند را ارائه اجاره ا 

ساعت شبانه   ٢٤هستند که عموما  ١و نقطه به نقطه دائمي

عالوه بر پرداخت . هستند ٣»باز« ٢روز و هفت روز هفته

هزينه به ازا  برقرار  ارتباط، هزينه ماهيانه ا  برا  

خط اجاره ا  مناسب . نيز اخذ مي شود ٤داستفاده نامحدو

 ٤٥Mbpsتا  ٥٦Kbpsبرا  يک محوطه رنج سرعتي بين 

از آنجا که همه سرويس ها . خواهد بود) T٣يک سرويس (

به يک شيوه کار مي کنند، سرويس مناسب بستگي به تعداد 

) بعالوه پهنا  باند شبکه(کاربران و نيز ميزان ترافيک شبکه 

با  T١برا  شبکه يک محوطه خط  سرويس عمومي. دارد

  .است ١.٥Mbpsپهنا  باند 

نقطه به نقطه به اين معناست که خطوط اجاره ا  از 

ارتباط فيزيکي مستقيم از محوطه به سوييچ شرکت 

ها   ISPمخابراتي دارد و سپس به محوطه ا  ديگر و يا 

  .ديگر متصل مي شود

                                                             
١ Point to Point 
٢٤/٧ ٢ 
٣ Open 
٤ Unlimited Use 

  انتخاب سرویس مناسب
 ISDNهزينه . ر  دارندسرويس ها  آنالوگ قيمت کمت

شايد بيشتر باشد اما ار بهترين سرويس ها  آنالوگ امروز  

با احتساب خطوط اجاره ا ، اين سرويس . بازده بهتر  دارد

گرانترين نوع در بين سه سرويس ذکر شده است اما برا  

اختصاصي موقعيت ها  سنگين تر مناسب است که سرويس 

  رائه مي دهدو ديجيتال ا

  مراجع
http://www.scom.uminho.pt/uploads/Apoio - 
Doc Tec - educationplb.pdf 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

