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  معرفي
تعاريف مختلفي از واژه شبكه وجود دارد. با اين حال در نزد بسياري از افراد پذيرفته شده است كه شبكه 

مجموعه اي از دو يا چند كامپيوتر متصل به هم است. وقتي كامپيوترها در يك شبكه به هم مي پيوندند، افراد 

را به اشتراك بگذارند. وقتي چند شبكه در  و غيره CD-ROMمي توانند پرونده ها و اجزايي مانند مودم، چاپگر، 

نقاط مختلف توسط خدمات موجود شركت هاي مخابراتي به هم متصل مي شوند، افراد مي توانند ايميل ارسال 

ويدئو كنفرانس ها را در زمان كنند، لينك هايي در شبكه جامع اينترنت براي يكديگر به اشتراك بگذارند، و يا 

  دور شبكه به هم متصل كنند. حقيقي با ساير كاربران

  هر شبكه شامل

 حداقل دو كامپيوتر	
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  يك واسط شبكه براي هر كامپيوتر (دستگاهي كه به كامپيوترها امكان محاوره در شبكه را فراهم مي

	گفته مي شود) آداپتور) يا NIC( 1كارت واسط شبكهكه غالبا  –كند 

  كه غالبا سيم يا كابل است، اما ارتباطات بي سيم بين كامپيوترهاي شبكه شده و  –يك واسط ارتباطي

	نيز مي تواند باشد جانبيدستگاه هاي 

  مانند  –نرم افزار سيستم عامل شبكهMicrosoft Windows 95  ياWindows NT ،NOVEL 

Netware ،AppleShare   ياAristosoft LANtrastic	

 دارند كه به عنوان نقطه 3سوييچيا  2هابيك  –حتي با دو كامپيوتر  –در كنار اين ها، بسياري از شبكه ها 

  اجزاي ذكر شده آمده است. 1اتصال بين كامپيوترها عمل مي كند. در شكل 

 

  ينوع شبكه يكل يشما 1 شكل

                                                            
1 Network Interface card 
2 Hub 
3 Switch 
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  ها 2ها و سرويس دهنده 1مشتري
و اضافه شدن كامپيوتر هاي بيشتر به آن، يك كامپيوتر نقش سرويس دهنده را دارد كه مركز ذخيره پرونده ها با رشد شبكه ها 

و برنامه هاي به اشتراك گذاشته شده در شبكه را دارد. سرويس دهنده ها ارتباط با دستگاه هاي جانبي نظير چاپگر را نيز مهيا مي 

دهنده باعث بي نيازي ساير شبكه ها از فضاي ذخيره سازي نامحدود و يا تجهيز به  سازند. تعيين يك كامپيوتر به عنوان سرويس

  دستگاه هاي جانبي پرهزينه مي شود. كامپيوتر هايي كه به سرويس گيرنده متصل مي شوند اصطالحا مشتري نام دارند.

  3ارتباطات همتا به همتا
ده شناخته نشده باشد. بدين ترتيب با اتصال معدودي ممكن است در شبكه، يك كامپيوتر بخصوص به عنوان سرويس دهن

ايجاد مي شود. كاربران مي توانند پرونده ها و ايميل ها را مبادله كنند، فايل ها را در  همتا به همتاكامپيوتر به يكديگر، شبكه 

داد كاربران بيشتري به شبكه هارد يكديگر  كپي كنند و حتي از چاپگر يا مودم متصل به يك كامپيوتر استفاده كنند. هر چه تع

  افزوده شود، نياز به حضور سرويس دهنده براي مديريت وظايف نظير تهيه پشتيبان از پرونده ها يا ارتقاي برنامه ها بيشتر مي شود.

	

  سيم بندي و كابل
 :مي گويند) 4رسانهشبكه ها مشمول سه نوع سيم كشي مي شوند (كه به آنها 

استاندارد صنعتي جديد در كابل كشي. اين سيم تحت چند استاندارد مختلف موجود  -5زوج به هم تافته

البا براي غنيز گفته مي شود)  10BaseT(كه به آن  3 7رسته UTPيا  6زوج به هم تافته بدون زرهاست. 

  ود.) در شبكه هاي استاندارد امروزي به كار مي ر10Base2(يا  5رسته  UTPخطوط تلفن استفاده مي شود، و 

  مانند كابل مدور تلويزيون است. - 8هم محور

                                                            
1 Client 
2 Server 
3 Peer to Peer 
4 Media 
5 Twisted-Pair 
6 Unshielded Twisted-pair 
7 Category 
8 Coaxial 
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  1كارت هاي واسط شبكه
يا آداپتورها، عموما داخل كيس كامپيوتر نصب مي شوند. براي لبتاپ ها و  NICكارت هاي واسط شبكه، يا 

شناحته مي شوند و در  PCMCIAانواع قابل حما، اين كارت ها در انداز كارت هاي اعتباري هستند كه تحت نام 

  نصب مي شوند.  2يك اسالت

 اترنت NICبه اين معنا كه نيز نيازمند برنامه ريزي است.   NICانتخاب  

با  10/100هاي  NICفقط اتصاالت اترنت را پشتيباني مي كند، در حاليكه 

همان قيمت با اترنت و اترنت سريع كه ارتباطي با بازده باالتر است همخواني 

كه مي تواند زوج بهم  –مزبور نوع كابل كشي مورد استفاده شما NICدارد. بعالوه، بايد اطمينان حاصل كرد كه 

  پشتيباني مي كند يا خير. را  –) يا تلفيقي از هر دو باشد 10Base2يا ، هم محور ()10BaseTتافته (يا 

	3هاب

دستگاه ساده اي است كه گروه هاي  4تقويت كنندهيا  هاب

از  داده اي را كه  5كاربري را به يكديگر متصل مي كند. هاب هر بسته

دريافت  7هايش از يكي از ايستگاه هاي كاري 6طريق يكي از درگاه

، اسناد نوشتاري، تصاوير يا 8كه مي تواند نامه الكترونيك –مي كند 

را به تمام درگاه هاي ديگر خود عينا ارسال  -درخواست چاپ باشد

                                                            
1 Network Interface Cards 
2 Slot 
3 Hub 
4 Repeater 
5 Packet 
6 Port 
7 Workstation 
8 Email 
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مي كند. كليه كاربران شبكه مي توانند تنها به يك هاب متصل باشند يا به پشته اي از هاب هاي به هم متصل 

هاب يا ظرفيت انتقال داده با يكديگر مشترك اند.  2ر استفاده از پهناي باندمشابه، كه د» 1بخش«در يك شده 

  هر كاربريكه به يك بخش اضافه شود، در استفاده از پهناي باند با ساير كاربران آن بخش در رقابت خواهد بود.

  مودم
استفاده از يك تماس استفاده مي شود؛ به عبارت ديگر در صورت لزوم با » تلفني«از مودم ها در ارتباطات 

تلفني يك شبكه ارتباطي مي سازند، و وقتي نقل و انتقاالت داده به پايان رسيد ارتباط مزبور قطع مي شود. 

مودم ها با خطوط تلفني عادي كار مي كنند. وقتي شما بخواهيد داده را از طريق خطوط تلفن انتقال دهيد، 

مي كند. مودم دريافت 3آن را به سيگنال آنالوگ تبديل يا مدولهمودم داده را از فرمت ديجيتال دريافت كرده و 

 4دوباره به سيگنال ديجيتال تبديل يا دمدولهكننده، سيگنال آنالوگ را 

مي كند تا براي كامپيوتر قابل استفاده باشد. نام مودم از تلفيق دو 

  آمده است. Modulating/Demodulatingعبارت 

  سوييچ
هاب هستند و غالبا پهناي باند بيشتري سوييچ ها هوشمندتر از 

آن تنها به درگاه مناسب كاربر مورد  5ارائه مي دهند. يك سوييچ بسته هاي داده را بر اساس داده هاي سرآمد

اير درگاه ها، سوييچ يك ارتباط موقتي بين مبدا و مقصد سنظر مي فرستد. براي جلوگيري از ارسال بسته به 

  مام نقل و انتقال، ارتباط ايجاد شده قطع مي شود. برقرار مي كند. سپس با ات

يك سوييچ مي تواند چندين محاوره را پشتباني كند و ترافيك بيشتري به نسبت هاب در شبكه جابجا كند. 

ظرفيت انتقال داده دارد كه بين كاربران آن هاب مشترك  10Mbpsيك هاب اترنت با هشت درگاه در مجموع 

                                                            
1 Segment 
2 Bandwidth 
3 Modulate 
4 Demodulate 
5 Header 
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را در آن واحد پشتيباني كند.  10Mbpsمي تواند هشت محاوره  1دوسويههشت درگاه  است. يك سوييچ اترنت با

  را فراهم مي كند. 160Mbpsترتيب ظرفيت انتقال داده  نبه اي

هر دو طرف در هر زمان توانايي ارسال و دريافت را دارا هستند. اما در مانند ارتباط تلفني  سويهدر ارتباط دو

داده در طول كابل يا وسيله انتقال در يك زمان تنها  2ارتباط يك سويه

، در اين حالت تنها مي توان گيرنده بود در يك جهت حركت مي كند

  يا فرستنده.

	روتر

كماكان هوشمندتر است. روتر از  پليا  سوييچدر مقايسه با  روتر

ه كاري هر بسته را دريافت كند. روتر يا ايستگاآدرس دهي پيچيده تري استفاده مي كند تا تعيين كند كه كدام 

مي گويند، روترها مي توانند اطمينان حاصل كنند كه بسته » جدول مسيريابي«بر اساس نقشه شبكه كه به آن 

بهينه ترين مسير را تا مقصد خواهد پيمود. اگر يك ارتباط بين دو روتر قطع شود، روتر فرستنده روتر جايگزين 

  ا جريان ترافيك ادامه يابد.خود را به شبكه معرفي مي كند ت

وظيفه ديگر روتر برقراري ارتباط بين دو شبكه اي است كه به زبان هاي مختلف صحبت مي كنند، در واقع از 

است. روتر ها عالوه بر ارتباط  AppleTalk، و IP3 ،IPX4؛ كه شامل دپروتكل هاي متفاوت استفاده مي كنن

را فراهم مي  WANارتباطي دو سرويس  5شبكه هاي موجود در يك منطقه يا ساختمان، در نقش واسط يا پريز

اين امكان از سوي شركت هاي مخابراتي فراهم مي شود تا شبكه هاي پراكنده را از لحاظ جغرافيايي به آورند. 

  هم مرتبط كند.

                                                            
1 Full-duplex 
2 Half-duplex 
3 Internet Protocol 
4 Internet Packet Exchange Protocol 
5 Socket 
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  مديريت شبكه
باشد ، ابزارهاي جديد راه  1ر مديريت شبكه اين امكان را فراهم مي آورد تا ترافيك شبكه قابل شنودنرم افزا

» 2كنسول«توانايي دارند تا به » مديريت شده«اندازي شود و مشكالت شبكه پيگيري گردد. هاب و سوييچ هاي 

دارند، در زمان بروز مشكل صوت  نرم افزار مديريت شبكه اطالع دهند كه با چه مقداري از ديتا را سر و كار

هشدار دهنده پخش كنند، و حجم ترافيك بر زمان را ذخيره كنند تا امكان بررسي زمان اوج ترافيك در روز را 

  براي مدير شبكه فراهم كنند. 

  مديريت در شبكه هاي كوچك كم اهميت است، اما با گسترش شبكه ها اهميت خود را نشان مي دهد. 

  كالس هاي شبكه
شبكه ها از لخاظ وسعت جغرافيايي و/يا كاربرد آن ها به دسته بندي هايي تقسيم مي شوند كه برخي از مهم 

  ترين آن ها عبارت است از:

 3شبكه هاي محلي )LAN( 

به شبكه اي اطالق مي شود كه در مدوده يك طبقه ساختمان، محوطه يا منزل نصب شده باشد. فن آوري 

 رمز است و به عنوان واحد پايه اي براي شبكه هاي گسترده استفاده مي شود.غالب آن اترنت و يا حلقه 

 4شبكه هاي گسترده  (WAN) 

جدا از هم تشكيل مي شود. براي مثال مي توان به  LANاين شبكه ها از اتصال جغرافيايي چندين شبكه 

  شبكه مستقر در يك دانشگاه يا چند اداره را نام برد.

                                                            
1 Monitor 
2 Console 
3 Local area network 
4 Wide area network 
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 1شبكه هاي شهري (MAN) 

 WiMAXشبكه مستقر در محوطه اي به پهناي يك شهر، براي مثال شبكه هاي 

 2شبكه هاي شخصي (PAN)  

 )Bluetoothاتصال دستگاه هاي موبايل و كامپيوتر دستي و ... به يكديگر (براي مثال از طريق 

 VPN3 

ار مي كند و به شبكه هايي كه با تونل زدن در داخل شبكه هاي ديگر و رمز گذاري و فشرده سازي داده ك

  همين دليل انتقال داده بسيار امني را فراهم مي آورد.

 4شبكه هاي خانگي (HAN) 

اتصال چند كامپيوتر درون منزل با استفاده از شبكه سيمي (هاب، سوييچ و كابل )يا از طريق بي سيم (با 

 نقطه به نقطه) wifiيا برقراي يك شبكه  5مرجع دسترسي استفاده از

 7و اكسترانت 6اينترانت 

اينترانت به شبكه محلي اطالق مي شود كه با استفاده از كامپوننت هاي وب، نرم افزارهاي شبكه و پروتكل 

ها وب محلي در يك منطقه ايجاد مي كنند كه نحوه آدرس دهي به گونه ايست كه وب مذكور تنها در همان 

اينترانت است اما با همان محدوديت ها كار مي  محيط قابل دسترس است. اكسترانت از نظر جعرافيايي بزرگتر از

  كند.

                                                            
1 Metropolitan area network 
2 Personal area network 
3 Virtual private network 
4 Home area network 
5 Access Point 
6 Intranets 
7 Extranets 
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  شبكه هاي محلي

  2و اترنت سريع 1اترنت
به شبكه اي  LANمي گيرد. (تاكنون مورد استفاده قرار  1970از سال  LANيا  3شبكه هاي محليآوري  فنبه عنوان  اترنت

 با قابليت دسترسي چندگانه مجزا تعريف شده باشد). اترنت برپايه  4اطالق مي شود كه در محدوده يك ساختمان يا محوطه

   .مبتني است CSMA/CDيا  5سيگنال حامل تشخيص تداخل

اترنت تنها زماني مي تواند بسته هاي داده را ارسال كند  كاري به صورت اجمالي مي توان گفت يك ايستگاه

باشد. در غير اينصورت صبر مي  6خلوتكه هيچ بسته اي در شبكه در حال ارسال نباشد؛ به اين معنا كه شبكه 

رخ  7تداخلكند تا خلوت شود. اگر چند ايستگاه شبكه را خلوت ديدند و با هم شروع به ارسال بسته داده كردند 

د. براي حل اين مشكل هر ايستگاه مدتي تصادفي صبر مي كند و بعد از آن دوباره بسته داده را ارسال مي ده

هرچه  اصلي ارسال داده، دوباره شروع به ارسال بسته ها مي كند. 8بار تالش نافرجام برنامه 16مي كند. بعد از 

و به دنبال آن تعداد ارسال  بيشتر مي شود در استفاده از شبكه شريك باشند تعداد تداخالتتعداد افراد بيشتري 

 مي شود. 9كه اين مساله باعث بروز مشكلي به نام اثر گلوله برفي مجدد پيامها نيز بيشتر شده

است، اما تالشهاي مجدد براي ارسال، باعث پايين آمدن سرعت شبكه مي شود. طبيعي اد ويدتداخل يك ر

روي مي دهد. در اين حالت براي مثال  10انسداددرصد پهناي باند شبكه اشغال شده باشد  50وقتي بيش از 

كنند. زمان زيادي طول مي كشد تا يك پرونده چاپ شود، برنامه ها دير باز مي شوند و كاربران مجبورند صبر 

                                                            
1 Ethernet 
2 Fast Ethernet 
3 Local Area Networks (LAN) 
4 Campus 
5 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 
6 Quite 
7 Collision 
8 Application 
9 Snowball effect 
10 Congestion 



13 
 

و  1درصد يا بيشتر از پهناي باند شبكه مصرف شود شبكه به شدت كند مي شود، به سختي كار مي كند 60اگر 

  . 2يا اصطالحا مي خوابد

) Mbpsمگابيت بر ثانيه ( 10 گفته مي شود) Throuputال داده آن (كه قپهناي باند اترنت يا طرفيت انت

 100Mbpsوش تشخيص تداخل مانند اترنت است اما با سرعت ر) 100baseT(يا  اترنت سريعدر مورد است. 

  برابر سريعتر.  10كار مي كند يعني 

اترنت توزيع (شكل ؟).  10Mbpsمشابه يك بزرگراه تك بانده است با سرعت مجاز  3اترنت توزيع شده

به مثابه بزرگراه  5سوييچ شدهاترنت . 100Mbpsمانند همان بزرگراه تك بانده است اما با سرعت  4شده سريع

يه بزرگراه چندبانده است باحداكثر سرعت  6اترنت سوييچ شده سريعو  10Mbpsچندبانده ايست با سرعت 

  در هر باند. 100Mbpsمجاز 

 

  اترنت توزيع شده 3شكل 

  

                                                            
1 Grind 
2 Halt 
3 Shared Ethernet 
4 Shared Fast Ethernet 
5 Switched Ethernet 
6 Switched Fast Ethernet 
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  اترنت سوييچ شده 4 شكل

 

  اترنت توزيع شده سريع 5 شكل

 

  اترنت سوييچ شده سريع 6 شكل
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  1حلقه رمز
است و نمونه جايگزين روش تشخيص تداخل در اترنت محسوب مي شود.  انتقال رمزفن آوري  حلقه رمز

در طول شبكه اي حركت مي كند كه از يك حلقه بسته تشكيل شده است. اين نشانه در هر رمز يا  نشانهيك 

ايستگاه توقف مي كند و پرس و جو مي كند كه آيا ماشين مزبور داده اي براي ارسال دارد يا خير. اگر پاسخ 

اشد، ايستگاه فرستنده، منفي باشد نشانه به نقطه ديگري از شبكه مي رود. اگر داده اي براي ارسال وجود داشته ب

بديل كرده و آنرا در حلقه قرار مي دهد. فريم در طول شبكه حركت مي كند و ت ريم نشانه را به فريم دادهف

توسط تمام ايستگاه ها تكرار مي شود، اما ايستگاه گيرنده عالوه بر آن، فريم را در حافظه ذخيره مي كند. وقتي 

رسد، آن ايستگاه فريم داده را از نشانه جدا كرده و نشانه جديدي رها مي فريم دوباره به ايستگاه فرستنده مي 

كار مي كنند، اما در كنار اين سرعت پايين هزينه كمتر،  16Mbps  تا 4با سرعت  كند. شبكه هاي حلقه رمز

شبكه بندي  سهولت استفاده و سهولت ارتقا به اترنت با بازده بهتر را از خواص آن مي توان برشمرد. حلقه رمز در

است كه تحت  IBMهاي ماشين جديد به ندرت استفاده مي شود. اين توپولوژي متعلق به شبكه حاوي 

  كار مي كنند. IEEE 802.5استاندارد 

 

  نمونه شبكه حلقه رمز 7شكل 
                                                            
1 Token Ring 
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  پر سرعت LANفن آوري 
براي حل اين مشكل از فن افزايش مي يابد.  1تاخيرو  انسدادامروزه با گسترش شبكه ها، مشكالتي نظير 

پرسرعت استفاده مي شود كه ترافيك را سريعتر منتقل مي كند و به نسبت اترنت، اترنت  LANآوري هاي 

  سريع و حلقه رمز، ظرفيت انتقال داده بيشتري دارد. 

كار مي  100Mbpsنوع ديگري از حلقه رمز است كه در سرعت  FDDIيا  2واسط داده فيبر توزيع شده

كند، اما به دليل استفاده از نوع كابل كشي متفاوت (فيبر) و هاب و سوييچ متفاوت از اترنت، اين فن آوري جاي 

عمل مي  622Mbpsدر محدوده سرعت  ATM 3خود را به اترنت سريع و فن آوري هاي ديگر شبكه داده است. 

شبكه هاي بزرگ انتخاب متداولي است و خواص ويژهاي دارد؛ براي مثال صوت و  4براي زيرساخت ATMكند. 

به صورت جغرافيايي و تشكيل يك   5ويدئو را مي تواند به همراه ديتا ارسال كند و نيز براي اتصال چند سايت

WAN  .استفاده مي شود  

ل كشي اترنت و اترنت سريع كار مي كند و با نرم افزارها و كاب 1000Mbpsدر سرعت  6اترنت گيگابايت

  همخواني دارد.

  8و شبكه هاي گسترده 7دسترسي از راه دور

 WANتعريفي براي شبكه هاي محلي است كه در يك ساختمانيا محوطه مشغول به كارند.  LANشبكه 

هاي پراكنده در سايت هاي مختلف را به يكديگر وصل مي كند، به صورتي كه در يك شهر،  LANكاربران و 

                                                            
1 Delay 
2 Fiber Distributed Data Interface 
3 Asynchronous Transfer Mode 
4 Backbone 
5 Site 
6 Gigabyte Ethernet 
7 Remote Access 
8 Wide Area Networks 
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به ارتباط ساده اي اطالق مي شود كه غالبا  دسترسي راه دورر و حتي در سطح جهان گسترده مي شود. كشو

با استفاده از خطوط تلفن، بين يك كاربر عادي و يك شعبه كوچك اداري و يك شبكه ارتباطي  1تلفنياز نوع 

متصل مي شود. يك كاربر عادي با  اينترنتمركزي برقرار مي شود. محوطه با استفاده از ارتباطات از راه دور به 

متصل مي شود. براي اتصال چندين  ISPيا  3سرويس دهنده اينترنتو تماس تلفني به  2مودماستفاده از 

مناسبتر خواهد بود. بدين ترتيب محوطه به اينترنت  ISPبراي اتصال به روتر  يا 4مسيرياب زكاربر استفاده ا

  متصل مي شود. 

و يا دسترسي راه دور است. براي مثال يك اتصال  WANبسيار بيشتر از سرعت  LANيك عموما سرعت در 

(كمتر از  32Kbpsكار مي كند، اما سريعترين مودم هاي امروزي با سرعت  10Mbpsاترنت توزيع شده با سرعت 

(با پهناي باند  T1نظير خط  5اختصاصي WANيك درصد سرعت اترنت) كار مي كنند. حتي گرانترين 

1.5Mbps  درصد خط اترنت) قابل مقايسه نيست. به همين دليل بيشتر طراحان شبكه سعي مي كنند  15معادل

  جريان پيدا كند. WAN(همان سايت مستقر) باشد تا اينكه در طول  LANبيشتر ترافيك در داخل 

  6خطوط آنالوگ
ها و يا اينترنت، و يا اجازه دادن  روش مناسبي براي برقراري ارتباط با ساير شبكه خطوط آنالوگاستفاده از 

به كاربران راه دور براي تماس به شبكه شما است. بسياري از خطوط تلفن معمولي آنالوگ هستند. با اتصال 

ديواري تلفن مي توانيد با پرداخت همان هزينه اي كه براي تماس تلفني مي پردازيد به  8پريزيا  7جكمودم به 

  امور خود رسيدگي كنيد. 

                                                            
1 Dial up 
2 Modem 
3 Internet Service Provider 
4 Router 
5 Dedicated 
6 Analog Lines 
7 Jack 
8 Socket 
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كار مي كنند. براي دانلود فايل هاي  56Kbpsامروزه سريعترين مودم هاي آنالوگ با سرعت انتقال داده 

حجيم و يا بازديد از سايت هاي اينترنتي با گرافيك پيچيده بايد دنبال مودمي باشيد كه با مي نيمم سرعت 

33.6Kbps  كه به آن)V.34 باشيد و براي بازده بيشتر قابل (يت گفته مي شودV.42 تشخيص خطا)و 1 (

V.42bis را نيز داشته باشد.2(فشرده سازي داده (  

هاي ديگر و يا اينترنت هستند، اما براي  LANبا اينكه مودم ها راه كار ساده اي براي ارتباطات تلفني به 

هر زمان راه دور را در » 3محاوره«شبكه هاي گسترده جواب گوي مناسبي نيستند. هر مودم تنها مي تواند يك 

پشتيباني كند و هر دستگاهي كه نيازمند ارتباط به جهان خارج است به يك مودم احتياج دارد. راه كار اين 

  است. روترمساله استفاده از 

  مودم در مقابل روتر
  اگر براي ارتباط راه دور بين مودم و روتر قصد انتخاب داريم بهتر است به معايب و مزاياي زير توجه كنيم.

  مودم:

 ارزان (از ديد سخت افزاري) .1

 مناسب براي كاربراني با دسترسي محدود از راه دور و گروه هاي كوچك .2

 قابل جابجايي، به صورتي كه مي توان از هر مكاني كه يك خط تلفن دارد ارتباط برقرار كند .3

 با خطوط تلفن كنوني همخواني دارند .4

 هزينه ارتباط پايين است .5

                                                            
1 Error Correction 
2 Data Compression 
3 Conversation 
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  روتر:

 با سرعت بيشتري از مودم را پشتيباني مي كند WANاتصاالت  .1

 چندين كاربر را پشتيباني مي كند .2

 است به اينصورت نيازي به شماره گرفتن وجود ندارد» داثمي«اتصال بسياري از روتر ها  .3

اتصال قابل اطمينان تر از اتصال مودم مي باشد، اما گرانتر از خطوط تلفن تمام مي شود و امكان  .4

 ندارد تماس صوتي وجود

 شردگي داده (براي بازده بيشتر) را پشتيباني مي كندفرمزگذاري داده (براي امنيت بيشتر) و  .5

و  مابين روش هاي اتصال تلفني به عنوان ابزاري DDR يا 1مسيريابي از طريق تماس در صورت لزوم

مبتني بر مسيريابي تمام وقت است و به اين معناست كه روتر تنها زماني كه نياز است ارتباط را  متدهاي

است، به صورتي كه  ISDNبرقرار و هزينه را دريافت كند. اين راه كار از يك روتر به همراه مودم يا خط 

  اگر روتر نياز به برقراري ارتباط داشته باشد تماس را برقرار كند. 

  ه ايخطوط اجار
كه مسير ارتباطي ديجيتال،  مي دهند را ارائهخطوط اجاره اي شركت هاي تلفني انواع مختلفي از خدمات 

هستند. عالوه بر  4»باز« 3ساعت شبانه  روز و هفت روز هفته 24هستند كه عموما  2و نقطه به نقطه دائمي

نيز اخذ مي شود. خط اجاره اي  5اده نامحدودپرداخت هزينه به ازاي برقراري ارتباط، هزينه ماهيانه اي براي استف

) خواهد بود. از آنجا كه همه T3(يك سرويس  45Mbpsتا  56Kbpsمناسب براي يك محوطه رنج سرعتي بين 

                                                            
1 Dial-On-Demand Routing 
2 Point to Point 
3 24/7 
4 Open 
5 Unlimited Use 
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سرويس ها به يك شيوه كار مي كنند، سرويس مناسب بستگي به تعداد كاربران و نيز ميزان ترافيك شبكه 

  است. 1.5Mbpsبا پهناي باند  T1رويس عمومي براي شبكه يك محوطه خط (بعالوه پهناي باند شبكه) دارد. س

نقطه به نقطه به اين معناست كه خطوط اجاره اي از ارتباط فيزيكي مستقيم از محوطه به سوييچ شركت 

  هاي ديگر متصل مي شود. ISPمخابراتي دارد و سپس به محوطه اي ديگر و يا 
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