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تشـريحي  فـوق  حـل  و  درس آمـوزش مرجـع   تـرين و شـيواترين   ، دقيقترين كتاب حاضر، كامل

 مهندسـي  مهندسي كامپيوتر و كنكور كارشناسي ارشد ي ، ويژههاي كامپيوتري شبكه سواالت درس

بـراي موفقيـت    هاي كامپيوتري شبكهباشد. با توجه به اهميت خاصي كه درس  فناوري اطالعات مي

 ي م، ايـن مجموعـه  يها تدريس و تحقيق، تصميم گـرفت  الدر آزمون كارشناسي ارشد دارد، بعد از س

هـاي معتبـر    نشـگاه در حال حاضر اكثـر اسـاتيد دا   م.يينما نگارشفرد  اي منحصربه يوهخاص را به ش

جيمز كوروس و كيت راس، لئون گارسـيا  مشهور اين درس يعني  ي نويسندههاي سه    بكشور از كتا

سال اخير از مفاهيم همـين   هاي مطرح شده در چند كنند و عموم تست استفاده مي و بهروز فروزان

كتـب مرجـع و برخـي منـابع      ايـن  هاي گيري از نوشته م تا با بهرهيلذا بر آن شد است. بوده ها  كتاب

اين كتاب تـالش نمـوده اسـت تـا      م.يتحرير درآور ي ه صورت جامع به رشتهمعتبر ديگر، كتابي را ب

 ،هـاي مصـوب وزارت علـوم    مبناي تدريس دانشگاهي و براسـاس سرفصـل   مباحث مطرح شده را بر

هاي معتبر ايران و جهـان   و منطبق با مفاهيم و مباحث تدريس شده در دانشگاه تحقيقات و فناوري

   بررسي و تبيين نمايد.

هاي كارشناسي ارشد تنظـيم   و براساس جديدترين تغييرات منابع و آزمون جلد دواين كتاب در 

يت كانـال  ي پيوند داده و مـدير  ي فيزيكي، اليه ل مفاهيم اوليه، اليهجلد اول شامل فصو شده است.

بـراي   اسـت.  ي كاربرد ي انتقال و اليه اليه ،ي شبكه اليه فصول شاملت، جلد دوم اس پخش همگاني

ي خط به خط و دقيق متن درس، اقـدام   م پس از مطالعهيكن ي موثر از اين كتاب توصيه مي استفاده

خـود، تمـامي   رونـد ارتقـاء مهـارت و دانـش      ي به پاسخگويي سواالت همان فصل نماييد و در ادامه

جـه  هاي مربوطه را به طور كامل و خط به خط با دقـت فـراوان بررسـي نماييـد. همچنـين تو      پاسخ

، كارشناسـي ارشـد   ن كنكـور به عنوان منبع اصلي طرح تست توسط طراحـا  نماييد كه كتب مرجع



دستخوش تغييـر و تحـوالت سـاختاري و     هاي جديد ويراست هاي مختلفي دارد، كه همواره ويراست

جديـدترين ويراسـت    ،. ضمن اينكه همواره منبع اصلي طرح تست توسـط طراحـان  بوده استني مت

بوده است. شما براي موفق شدن در اين درس، يعني كسب نمره كامل و پاسخگويي بـه   كتب مرجع

درصد سواالت به صورت درست، بايد به اين تغييرات آگاهي داشته باشـيد، مـا در ايـن كتـاب      100

 مصـوب وزارت علـوم   هـاي كـامپيوتري   هاي جديد منابع شبكه تا ويراسچاپ همگام بهمواره در هر 

 هستيم. جديد كتب مرجع هاي كنيم. در اين چاپ همگام با ويراست حركت مي

اين كتاب عالوه براينكه براي داوطلبان آزمون كارشناسـي ارشـد، قابـل اسـتفاده اسـت، مرجـع       

 باشد. ها مي نشگاهارزنده و جامعي براي آموزش اين درس در دا

 ي عزيزاني كه در تهيه ي م كه مراتب سپاسگزاري و قدرداني خود را از همهبا كمال ميل خرسند

 يم.دريغشان تقديم نما هاي بي حمايت ي اند به واسطه اين كتاب نقش داشته

كـه در بـه ثمـر     آزاده (راهيان ارشـد) انتشارات رياست محترم  از جناب آقاي جعفر بدوستاني

 اند، سپاسگزارم. رساندن اين اثر بسيار محبت كرده

كوشـي و   مديريت محترم بخش نشر و چاپ انتشارات به پاس سـخت  امير بدوستانيجناب آقاي 

 يم.نما ، كمال تشكر و قدرداني را ميتالش فراوانشان

كمـال   داشـتند، كه انجام امـور اجرايـي كتـاب را برعهـده      فرزانه محمدلوچنين سركار خانم  هم

 م.نماي تشكر و قدرداني را مي

در پايان دوست دارم در يك بيان صميمانه، به خوانندگان محترم، ابراز كنم كه در نوشـتن ايـن   

ام. تمام فكرم آن بوده كه هرآنچه در توان دارم را  كتاب چيزي به جز عشق و خدمت را لحاظ نكرده

 در اين مسير به كار گيرم.

ناپـذير   كار رفته است، وجود اشتباه در آن اجتنـاب  اين اثر به ي اني كه در تهيهبا وجود دقت فراو

م هرگونه نظر و پيشنهاد در زمينه ساتيد و دانشجويان عزيز خواهشمنداست. لذا از تمامي دوستان، ا

 khalilifar.ir اصالح يا بهبود اين كتاب را از طريق سايت:

 arastoo.khalilifar و يا صفحه اينستاگرام: 

 arastookhalilifar@ و يا صفحه تلگرام: 

 در ميان بگذارند. با ما 09122306602با شماره تلفن  و يا به طور مستقيم

شـما   ي اميد است كه اين خدمت ناچيز مورد قبول خداوند متعال قـرار گرفتـه و قابـل اسـتفاده    

 عزيزان باشد.

 فر ارسطو خليلي
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 هاي كامپيوتري فاهيم شبكهم                                       

  

  

  

  هاي كامپيوتري شبكه
تشـكيل   كنند، ميها را به هم متصل  هاي ارتباطي كه اين گره ها و لينك هاي كامپيوتري، از گره شبكه

هـا ميزبـان گفتـه      هاي كاربردي كـاربران قـرار دارنـد و بـه آن     هاي انتهايي برنامه شده است، در گره
بـر  ي انتهـايي ديگـر    ي انتهايي به گـره  هاي مياني وظيفه انتقال اطالعات را از يك گره شود. گره مي

كنند تا به مقصـد مـورد نظـر     ها را به شكلي دست به دست هدايت مي ها داده عهده دارند، اين گره
هـاي كـامپيوتري    شود. بنابراين هـدف از شـبكه   هاي مياني مسيرياب نيز گفته مي به اين گرهبرسند، 

  . باشد هاي مياني مي هاي انتهايي (گره مبدأ و مقصد) توسط گره تبادل داده ما بين گره
  مثال:

  
در مرورگر وب (گره مبدأ) به سمت وب سـرور   www.sbu.ac.irابتدا درخواست با نوشتن آدرس 

شود. سپس پاسـخ از سـمت وب سـرور كـه همـان       هاي مياني ارسال مي (گره مقصد) از طريق گره
  گردد.  ارسال مي ،باشد صفحه وب مورد نظر مي

  هاي كامپيوتري   شبكه مزاياي
ديگـر و يـا از   به كشور به عنوان مثال اگر قصد انتقال داده از يك كشور ها:  سهولت انتقال داده  -1

تر از انتقال آن  ها توسط رسانه انتقال شبكه بسيار آسان شهر ديگر داشته باشيد، ارسال دادهشهري به 
   دأ و مقصد است.و جابه جا كردن آن بين مب CDوي ر پس از ذخيره آن بر

1 



 هاي كامپيوتري) كنكور كارشناسي ارشد (شبكه  10

قـرار   دهد تا منابع خود را در اختيـار تمـام كـاربران شـبكه     شبكه به ما اجازه مياشتراك منابع:   -2
افـزاري   توانند سـخت  هاي بيشتري تهيه كنيم. منابع مي دهيم، بدون اينكه بخواهيم از آن منابع نسخه

هـا و ...) باشـند. از    داده پايگاه ،ها فايلافزاري (مانند  ) و يا نرمو ...  CDROM(مانند: چاپگر، اسنكر،
هاسـت. بـه عنـوان مثـال بـه اشـتراك        جـويي در هزينـه   گذاري منابع، صرفه مزاياي ديگر به اشتراك

  كند. گذاشتن منبعي مثل يك چاپگر، از هزينه كردن براي خريد چاپگرهاي متعدد جلوگيري مي
هـا را بـراي بـه     هـا و يـا پايگـاه داده    كه منابعي مانند فايـل  در صورتيافزايش قابليت اطمينان:   -3

ها استفاده  ر شبكه به روي چند كامپيوتر قرار دهيم و ديگر كامپيوترها از اين نسخهگذاري د اشتراك
هـاي موجـود در كامپيوترهـاي ديگـر اسـتفاده       توان از نسخه كنند، در صورت خرابي يك نسخه مي

  كرد.
  توان از دو جنبه بررسي كرد: افزايش سرعت در شبكه را ميت: افزايش سرع -4

و انتقال آن از مبدأ بـه    CDتر از ذخيره آن روي  رسانه انتقال شبكه سريعالف) انتقال داده به وسيله 
  مقصد است.

افزارهاي توزيع شده را روي شبكه و به شكل موازي به وسيله چند كامپيوتر اجـرا   توان نرم ب) مي
  شود. سرعت پاسخگويي مي باعث افزايش نمود كه

هـاي شـبكه ماننـد پسـت      توانند از طريق سرويس كاربران مي: ارتباط بين كاربران و سرگرمي -5
هاي تحت شـبكه، گـوش دادن بـه     الكترونيكي و چت با يكديگر ارتباط برقرار كنند، همچنين بازي

  اشد.ب هاي سرگرمي تحت شبكه مي راديو و موسيقي و غيره از جنبه
جهـاني    هاي كامپيوتري و يا شبكه شبكهخريد و فروش از طريق  هر نوعتجارت الكترونيكي:   -6

  شود: اينترنت را تجارت الكترونيك گويند كه به پنج دسته تقسيم مي
1-  B2C  :(Bussiness to Customer) :.خريد هر نوع كاال توسط مشتري از فروشگاه مجازي  
2-  B2B  :(Bussiness to Bussiness) :و فروش بين دو شركت به وسيله اينترنت. خريد  
3-  C2C  :(Customer to Customer) :و فروش بين دو مصرف كننده.  خريد  

توانـد مشخصـات آنهـا را در     دوم منزل خود، مـي  به عنوان مثال هر شخص براي حراج اشياء دسته
  .هاي مختلف قرار دهد تا آنها را به فروش برساند سايت

4-  G2C  :(Government to Customer) :       تجارت بين دولـت و مـردم مثـل پرداخـت قبـوض بـه
  وسيله اينترنت و يا خودپرداز.

5-  B2G  :(Bussiness to Government) :ها مثل پرداخـت ماليـات و    تجارت بين دولت و شركت
  عوارض از طريق اينترنت.

  هاي كامپيوتري   اجزاي شبكه
افزار يك شبكه بررسـي   افزار تشكيل شده است. ابتدا سخت افزار و نرم سخت هر شبكه از دو بخش

  شود: مي
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  افزار شبكه سخت

، پذيري دارند، هدف اصلي ايجاد شبكه هاي انتهايي يا كامپيوترهاي ميزبان كه قابليت آدرس گره  -1
  اتصال كامپيوترهاي ميزبان به يكديگر است.

هـاي   هـا و مسـيرياب   هـا، سـوئيچ   ها، پل ها، تكراركننده مانند هابهاي مياني يا واسط مياني  گره  -2
هـا از مبـدأ و مقصـد را بـر عهـده       ها كه وظيفه مديريت شبكه و هدايت ارسال داده مياني و دروازه

  دارند.
هـاي   ي انتقال داده هستند و بـا اتصـال گـره    هاي ارتباطي كه در واقع رسانه كانال انتقال يا لينك  -3

نوري يا هوا  توانند سيم مسي، فيبر ها مي ها را بر عهده دارند. اين رسانه يكديگر انتقال دادهشبكه به 
  ها بحث خواهد شد. سيم) باشند. كه در فصل دوم به تفصيل در مورد آن و خأل (بي

  زير شبكه

 شـود، بنـابراين كـاربرد اصـلي زيـر      به حاصل جمع واسط مياني و كانال انتقال، زير شبكه گفته مي
  شبكه، انتقال داده است.

  ها گسترش جغرافيايي شبكه
  شوند: هاي كامپيوتري از نظر اندازه و گستردگي جغرافيايي به چندين دسته تقسيم مي شبكه

   SAN 1هاي سيستمي شبكه  -1

ها يا صدها مادربورد مجهز به پردازنده و حافظه اختصاصي براي انجام ابررايانش  كه براي اتصال ده
  ها در حد چند متر است. روند. وسعت اين شبكه به كار مي

  PAN 2هاي شخصي شبكه  -2

گيرند و مالكيت فردي دارند. اين رده از شـبكه   اي زير ده متر شكل مي ها در محدوده اين نوع شبكه
هاي شخصي و خانگي مثل كامپيوتر، تلفن همراه، دستگاه دورنگـار (فكـس)    براي اتصاالت دستگاه

وربين ضبط صوت و نظاير آن به يكديگر كاربرد دارد. در اين رده از شبكه تمـام  و تلفن، چاپگر، د
سيم) و  (بي  USBتالش طراحان، بر سادگي كاربري و ارزان تمام شدن آن متمركز است. تكنولوژي 

  اند. ها توسعه داده شده سيم) براي اين رده از شبكه بلوتوث (بي

3هاي محلي شبكه -3
LAN  

در فواصـل جغرافيـايي محـدود (حـداكثر يكـي دو كيلـومتر) و تحـت تملـك         هـا   اين نوع شـبكه 
انـدازي   هاي كوچك نصب و راه هاي آموزشي و شركت هاي كوچك، ادارات، نهادها، محيط سازمان

  شود. مي

                                                                                                                      
1 System Area Networks 
2 Personal Area Network 
3 Local Area Networks 
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هـا،   كوچك بودن اين نوع از شبكه (از ديدگاه طول فيزيكي كانال انتقال) و كم بودن تعداد ايسـتگاه 
توان  براي اين رده از شبكه به ارمغان آورده است كه از آن جمله بدين موارد مي محاسن فراواني را

  اشاره كرد:
É  ،اول اينكه افت سيگنال كم و طبعاً نرخ خطا بسـيار پـايين     با توجه به كوتاه بودن طول كانال

ه تـا  تواند بسيار باال باشد (از چنـد مگابيـت در ثانيـ    تواند مي است. دوم اينكه نرخ ارسال مي
بسيار ناچيز خواهد بود. مجموعه اين عوامل  1چند گيگابيت بر ثانيه) سوم اينكه تأخير انتشار

  باعث خواهد شد تا سرعت مبادله اطالعات در اين نوع شبكه بسيار باال باشد.
É  ها  ها، مديريت آسان تر از بقيه شبكه در اين نوع شبكه با توجه به محدود بودن تعداد ايستگاه

  است.
É  اندازي اين نوع شبكه چندان باال نيست. هزينه نصب و راه  

  و تــوكن رينــگ  Wi-Fi(IEEE 802.11)ســيم  هــاي بــي هــاي اترنــت، شــبكه تكنولــوژي توجــه:
(Token Ring) هــا توســعه داده شــده اســت. در فصــل چهــارم بــه ايــن  بــراي ايــن رده از شــبكه

  ها خواهيم پرداخت. تكنولوژي

2هاي شهري شبكه  -4
MAN    

شـوند و از لحـاظ    مـي  ي وسـيع ( مثـل يـك شـهر) پيـاده      ي يك منطقه ها در گستره اين نوع شبكه
بـين   MANي پوشـش شـبكه    هاي شبكه، گسـتره  شبيه است تا ديگر رده LANتكنولوژي بيشتر به 

  صد تا دويست كيلومتر است.

  WAN 3هاي گسترده شبكه  -5

هاي محلـي   شود و شبكه ، قاره يا جهان پياده ميي جغرافيايي يك كشور ها در گستره اين نوع شبكه
يـا   »زيـر سـاخت ارتبـاطي   «در حقيقـت يـك    WANي  نمايد. شبكه و بين شهري را بهم متصل مي

  كند. مبادله مي »هاي ميزبان ماشين«ها را بين  است كه داده »ستون فقرات«

  توپولوژي
از توپولوژي يا همبندي، نحـوه   كامپيوتري يك گراف است، بنابراين منظورهاي  مدل رياضي شبكه

باشد. در يك بيان ديگر به  هاي ارتباطي مي گراف شبكه از طريق لينكدهنده  هاي تشكيل اتصال گره
بـا يكـديگر، در   هـا   نحوه و الگوي چيدمان عناصر شبكه در كنار يكـديگر و چگـونگي ارتبـاط آن   

  شود. اصطالح توپولوژي يا همبندي گفته مي

                                                                                                                      
مدت زماني است كه يك سيگنال حامل پيام (الكتريكي يا نوري) از ابتداي كانال به انتهـاي   (Propagation Delay)تأخير انتشار  1

ميكروثانيه به ازاي هـر   5هاي مسي حدود  ميكروثانيه و در كانال 3/3تأخير انتشار حدود  فيبر نوريهاي  شود. در كانال آن منتقل مي
  كيلومتر خواهد بود.  

2 Metropolition Area Network 
3 Wide Area Network 
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هاي انتقـال داده (فنـاوري    هاي كامپيوتري بر اساس ماهيت كانال فيزيكي شبكه ساختار و توپولوژي
  شود: انتقال) به دو طبقه اصلي زير تقسيم مي

  (point to point)نقطه به نقطه  - 1

هاي نقطه به نقطه به يك كانال فيزيكي مستقيم فقط و فقط دو گره متصـل اسـت و هـيچ     در شبكه
نخواهد بود. در شكل زير نمونه اي از يك شبكه نقطه بـه نقطـه بـه     گره ديگري به آن كانال متصل

  تصوير كشيده شده است.
) كانال مستقيم و اختصاصي وجود دارد ولي Fو  A) و همچنين (Bو  Aهاي ( در اين مثال بين گره

قادر اسـت بـه صـورت غيـر      A) كانال اختصاصي ديده نمي شود. در اين ساختار گره Dو  Aبين (
  برساند.  Dي خود را به  داده  Cو   Bهاي مياني  از طريق گره مستقيم و

هاي نقطه به نقطه آن نيست كه بين هر دو گره از شبكه حتمـاً يـك لينـك مسـتقيم      منظور از شبكه
بلكه بدين معناست كه اگر چنين كانالي وجود داشـته باشـد، آن كانـال، اختصاصـي و      ،وجود دارد

  كند. ر روي آن فعاليت نميمستقيم است و هيچ شريك سومي ب

هـاي   كانال مستقيمي موجود نباشد، بسـته  ،نقطه به نقطه هر گاه بين دو گرههاي  در شبكه نكته:نكته:نكته:نكته:�
توانند با گذر از چندين گره مياني، دست به دست هدايت و تحويـل مقصـد نهـايي     مي حاوي داده

را به نحوي دست به دسـت،  ها  مشهورند وظيفه دارند داده» مسير ياب«هاي مياني كه به  گره شوند.
تـرين مسـير را    هدايت كنند تا بسته حاوي اطالعات در رسيدن به مقصد، كمتـرين تـأخير و كوتـاه   

  شود. گفته مي» مسيريابي«تجربه كند. به چنين روالي اصطالحاً 

  

  انواع توپولوژي نقطه به نقطه
گيرند كه در ادامه  مي مورد استفاده قرار ،هاي نقطه به نقطه چندين نوع، توپولوژي مختلف در شبكه

  :پردازيم مي ها به آن

  (star)توپولوژي ستاره 
 شـود.  هاي شبكه از طريـق يـك گـره مركـزي برقـرار مـي       در توپولوژي ستاره ارتباط تمامي ماشين

كنند. در واقـع فرسـتنده، داده    مي بنابراين كليه اطالعات براي آنكه مبادله شوند از گره مركزي عبور
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كنـد.   مـي  ها را به سمت مقصد هدايت كند و اين گره، داده مي ارسالي خود را به گره مركزي ارسال
 كابل موجود در توپولوژي خطي، در اينجا تبديل به يك گره مركزي شده است. ايـن گـره مركـزي   

  تواند يك هاب يا يك سوئيچ باشد. مي
  شرح داده خواهد شد. توپولوژي خطي جلوتر توجه:
هايي هستند كه براي اتصال چند ايستگاه و يا چند شبكه بـه يكـديگر    هاب و سوئيچ دستگاه توجه:

  ها خواهيم پرداخت.) روند. (در فصل پنجم به آن به كار مي

  
  هاي توپولوژي ستاره ويژگي

É  گره براي اتصال به شبكه، تنها نياز به يك پورت دارد (به غير از گره مركزي) هر 

É  .عملكرد شبكه به شدت وابسته به گره مركزي است 

É  شود. با قطع يك كابل، فقط ايستگاه متصل به آن، از شبكه خارج مي 

É    ولي خـراب  اگر گره مركزي خراب شود، كاركرد شبكه مختل خواهد شد. اما اگر يك گـره معمـ
 شود تنها همان گره از شبكه خارج خواهد شد.

گره (بدون احتساب گره مركـزي)، برابـر     nدر توپولوژي ستاره با  نيازهاي مورد  تعداد كابل :توجه
n .است  

    (Tree) توپولوژي درختي
هـاي ايـن    بـرگ شوند.  ها در يك الگوي درختي به يكديگر متصل مي در اين نوع توپولوژي ماشين

هاي مياني، عناصر ارتباطي (مثل هاب و سـوئيچ) هسـتند. هرگـاه دو     ها و گره همان ماشينت، درخ
ها توسط گره پدرشان  ماشين همزاد باشند (يعني از يك عنصر مياني منشعب شده باشند) ارتباط آن

 نـوع اين گيرد.  در سطوح باالتر انجام ميها  شود و در غير اين صورت برقراري ارتباط آن مي برقرار
آيـد و اسـتفاده از    از توپولوژي در حقيقت از به هم پيوستن چند شبكه با توپولوژي ستاره پديد مي

  آن بسيار رايج است.
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مثال: به منظور گسترش شبكه و اتصال چندين هاب به يكديگر معمـوالً از كـدام توپولـوژي اسـتفاده     
  شود؟ مي

   ) ستاره4  ) درختي  3  ) خطي 2   حلقه    )1  
  ) صحيح است.3پاسخ: گزينه (

همانطور كه اشاره شد كاربرد اصلي توپولوژي درختي زماني اسـت كـه بخـواهيم بـراي گسـترش      
  شبكه، چندين هاب را به يكديگر متصل كنيم.

  (Mesh)توپولوژي گراف كامل يا مش 
سـتقيم و  مانتقـال  هاي ديگر به وسيله يك كانال  در توپولوژي مش، هر ايستگاه به تك تك ايستگاه

هاي يك شبكه باشد، هر ايستگاه به وسيله  ، تعداد ايستگاه nشود. در واقع اگر  اختصاصي متصل مي
1-n ها متصل شده است. به شكل زير توجه كنيد: كانال به ديگر ايستگاه  

  

يك شبكه با توپولوژي مش داراي  نكته:�
n ( n )−1

2
  كانال انتقال است. 

 پورت بـراي اتصـال   n-1داراي حداقل ،مياني (كارت شبكه) مبتني بر گراف كامل واسط نكته:�
  به ديگر كامپيوترها است.

  هاي توپولوژي مش ويژگي

É  سرعت انتقال داده باال به دليل وجود كانال اختصاصي 

É  عدم وجود مشكل ترافيك به دليل وجود كانال اختصاصي 

É   افتد) كانال كل شبكه از كار نميقابليت اطمينان باال (با خرابي چند 

É  فراوان باالست.هاي  هزينه برپايي شبكه مش به دليل استفاده از كانال 

É  .قابليت گسترش و افزودن كامپيوترهاي جديد به اين شبكه مشكل است  

   (Irregular)توپولوژي گراف ناقص يا بي نظم 
دارد، ولي الزاماً بين هر دو كـامپيوتر يـك   در اين توپولوژي بين تمامي كامپيوترها يك مسير وجود 

  كانال مستقيم وجود ندارد.
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   (Hybrid)توپولوژي تركيبي 
. ايـن  انـد  هاي بزرگ كامپيوتري معموالً از اتصال چنـدين توپولـوژي مختلـف تشـكيل شـده      شبكه

حلقـه  شناسد. شكل زير تركيبي از توپولوژي خطي،  توپولوژي بزرگ را به نام توپولوژي تركيبي مي
  و ستاره است.

  
  توپولوژي خطي جلوتر شرح داده خواهد شد. توجه:

  (Broadcast)همه پخشي، پخش همگاني يا انتشاري   -2

هـاي شـبكه    هاي انتشاري، انتقال اطالعات از طريق يك كانال فيزيكي كه بين تمام ايستگاه در شبكه
كامپيوترها به يك كانال انتقـال متصـل   شود. در واقع در اين نوع شبكه همه  مشترك است، انجام مي

اي براي ارسـال   كنند. هر ايستگاه كه داده هستند و براي ارتباط با هم فقط از همين كانال استفاده مي
كنـد. بقيـه    دهد و به طرف مقصد ارسـال مـي   داشته باشد، آن را روي كانال پخش همگاني قرار مي

اي دريافـت كنـد، اگـر     صورتي كه ايستگاهي داده كامپيوترها در حال گوش دادن كانال هستند و در
دارد و اگـر نـه آن را    داده دريافتي بر اساس آدرس مقصد براي آن فرستاده شده باشد، داده را بر مي

هاي ارسالي را دريافـت كننـد    توانند داده ريزد. توجه كنيد، در اين شبكه تمام كامپيوترها مي دور مي
  دارند. ر ميولي فقط داده مختص به خود را ب

هاي شبكه از برخـي جهـات مشـكل     هاي مشترك براي انتقال اطالعات بين ايستگاه استفاده از كانال
  آفرين است.

É  مديريت پيچيده كانال  
ها بتوانند در يك روال قانونمنـد و عادالنـه،    در اين شبكه، مديريت كانال به نحوي كه تمام ايستگاه

شـود   ها هر ايستگاه عنصري مستقل محسوب مي است. زيرا در شبكهاز كانال استفاده كنند، پيچيده 
لذا رعايت قانون و نوبت در اسـتفاده از كانـال بـر     ،و هيچگونه حاكميت بيروني بر آن وجود ندارد

ها يك ايستگاه مجاز نيست به محض  ها است. دقت كنيد كه در اين نوع شبكه ي خود ايستگاه عهده
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بلكه بايد بر طبـق قواعـدي كـه بـه نـام       ،اشت، آن را روي كانال بفرستداي براي ارسال د آنكه داده
بنـدي كـرده و سـپس اقـدام بـه       مشهور است، خودش را نوبـت  1»پروتكل نظارت بر واسط انتقال«

شـده و در نتيجـه    2»تصـادم «ارسال نمايد. ارسال همزمان دو ايستگاه در اين نوع شبكه، منجـر بـه   
  اعتبار خواهند شد.هاي ارسالي خراب و فاقد  داد

É  امنيت پايين 

بنـابراين اطالعـات    ،ها موظف به گوش دادن به كانـال انتقـال هسـتند    با توجه به آنكه تمام ايستگاه
  شود.   ها شنيده مي روي كانال مشترك توسط تمام ايستگاه

و كافي است كسي بخواهد به اطالعات ديگران دسترسي داشته باشد، بنابراين يك ايسـتگاه كنجكـا  
به راحتي با انتقال تمام يا بخشي از اطالعات در حال تبادل روي كانال به درون حافظه اصلي خود، 

هـاي مشـترك، بـراي     دهد. به همين دليـل اسـتفاده از شـبكه    آن را در اختيار شخص بيگانه قرار مي
ري شـده  ارسال اطالعات محرمانه زماني عقالني خواهد بود كه اين اطالعات قبل از ارسال رمزگذا

  باشند.

É   كارايي پايين 

ها فقط يك كانال در اختيار دارند، لذا فقط سهم كوچكي از كل پهناي  با توجه به آنكه تمام ايستگاه
ها در اثر بروز تصادم يا نويز، دچار خرابي شـوند   گيرد. اگر داده باند در اختيار يك ايستگاه قرار مي

  وضع به مراتب بدتر هم خواهد شد.
مشترك به عنوان يك تكنولوژي انتقـال بسـيار مقـرون بـه     هاي  اين تفاصيل استفاده از كانال با تمام

اي، شـبكه   هـاي مـاهواره   شـود. شـبكه   آيد و به صورت گسترده از آن استفاده مي صرفه به شمار مي
» پخـش همگـاني  «نـوع  هـاي   ، همگي شـبكه WiFiسيم بلوتوث و  و شبكه محلي بياينترنت محلي 

  شوند. ميمحسوب 

  انواع توپولوژي پخش همگاني 
گيرد كه در ادامه  هاي پخش همگاني مورد استفاده قرار مي چندين نوع، توپولوژي مختلف در شبكه

  پردازيم: ها مي به آن

  (Bus)توپولوژي خطي 
در اين نوع توپولوژي تمام كامپيوترها از طريق يـك كانـال فيزيكـي مشـترك بـه همـديگر متصـل        

  گونه تبادل اطالعات از طريق اين كانال انجام خواهد شد. شوند و هر مي
  

                                                                                                                      
1 Medium Access Control Protocol 
2 Collision 
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  هاي توپولوژي خطي  ويژگي

É  اندازي و ارزان بودن  دگي در نصب، راهسا 

É  ها) بسيار كم است. هاي مورد استفاده (نسبت به ساير توپولوژي تعداد كابل 

É  ها و اعضاي جديد، كـار چنـدان    شبكه ساده است، بدين معني كه براي افزايش گره گسترش
  سختي نبايد صورت گيرد. تنها بايد عنصر جديد را به كابل مشترك وصل نمود.

É  .هر گره براي اتصال به شبكه، تنها نياز به يك پورت دارد  
É   امنيت پايين  
É  ك گره باشـد. بـدين مفهـوم كـه دو گـره بـه طـور        كانال بايد در هر لحظه، تنها در اختيار ي

هاي خود از كانال مشترك اسـتفاده نماينـد. بنـابراين اگـر      توانند براي انتقال داده همزمان نمي
اي حق آغاز تبادل داده خـود را نخواهـد    كانال مشغول باشد تا زمان آزاد شدن آن، هيچ گره

هـاي ارسـالي    خـراب شـدن داده   داشت، در غير اينصورت تصادم رخ خواهد داد كه باعـث 
  شود. مي

É  اي ببيند، عملكرد كل شبكه مختل خواهد شد. اگر كابل مشترك صدمه  
É       دهنـده   براي جلوگيري از انعكاس سيگنال از انتهاي كانـال، بايـد در انتهـاي كابـل از خاتمـه

(terminator) .استفاده نمود  
  كانال پخش همگاني خواهيم پرداخت. ي مديريت در فصل چهارم به طور مفصل به نحوه :توجه

   (Ring)توپولوژي حلقه 
ها در يك ساختار بسته حلقوي به وسيله كانال انتقال به ايستگاه قبلي و  در توپولوژي حلقه، ايستگاه

شوند. جهت جريان اطالعات يكي از دو حالت ساعتگرد يا پادساعتگرد است  بعدي خود متصل مي
ايسـتگاه بـه ايسـتگاه غيـر مجـاور آن در حلقـه منتقـل شـود، بايـد          و براي آنكه اطالعات از يـك  

هاي داده را دريافت و در خروجـي خـود تكـرار كننـد تـا در       هايي كه در مسير هستند، بيت ماشين
نهايت اطالعات به مقصد برسد. ارتباط هر ايستگاه با ايستگاه بعدي خود در حلقه يكطرفه اسـت و  

آن بسـته بايـد     ها را بفرستد، اي از داده ن قبلي خود در حلقه، بستهاگر يك ايستگاه بخواهد به ماشي
يك دور كامل در حلقه گردش كند تا به ايستگاه مورد نظر برسـد. در ايـن روش تمـام كامپيوترهـا     

اي را دريافـت   كنند. هر كـامپيوتر كـه داده    ها را به ترتيب در جهت ارسال اطالعات دريافت مي داده
فرسـتد، ولـي    كند اگر متعلق به خودش نبود، آن را براي كامپيوتر بعدي مي سي ميكند آن را برر مي

كنـد.   دارد و ديگر آن داده را براي كامپيوتر بعدي ارسال نمـي  اگر متعلق به خودش بود آن را بر مي
  شود. با اين كار از گردش داده به شكل نامحدود در شبكه جلوگيري مي
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هـا   ن واحد فقط يـك ايسـتگاه حـق ارسـال دارد و مـابقي ايسـتگاه      در توپولوژي حلقه در آ توجه:

توانند چيزي بفرستند بلكه بايد همگي در خدمت فرستنده باشند. مديريت آنكه چه كسي حـق   نمي
بندي ارسال چگونه است از مباحث ويژه و بنيادي اين نوع از شـبكه محسـوب    ارسال دارد و نوبت

  يم پرداخت.شود كه در فصل چهارم به آن خواه مي
ولي باطنـاً   ،رسد به نظر مي» نقطه به نقطه«اگرچه شبكه با توپولوژي حلقه، از لحاظ ظاهري  توجه:

زيـرا تمـام كانـال انتقـال در      ،شـود  محسـوب مـي   (Broadcast)» پخش همگاني«اين شبكه از نوع 
  خدمت ايستگاه فرستنده و گيرنده است.

  هاي توپولوژي حلقه  ويژگي

É  كابل مورد استفاده كم است. تعداد  
É  .هر گره براي اتصال به شبكه، تنها نياز به دو پورت دارد  
É  كند) حذف پديده تضعيف (زيرا هر گره اطالعات دريافتي خود را تكرار مي  
É  شـود، چـرا كـه      ها، عملكرد كلي شبكه مختل مـي  ها و يا گره در صورت خرابي يكي از كابل

  رود. يكديگر از بين ميامكان ارتباط اعضا با 

  است. nگره، برابر  nهاي مورد نياز در توپولوژي حلقه با  تعداد كابل نكته:�

گـره، بـه    nكمترين و بيشترين كابل پيموده شده براي تبادل داده در يك شبكه حلقـه بـا    نكته:�
  n-1و  1ترتيب برابر است با: 

ترين و  هاي مورد نياز، كم اين صورت تعداد كابل گره را در نظر بگيريد. در 5مثال: توپولوژي حلقه با 
  ترين تعداد كابل پيموده شده براي تبادل داده به ترتيب از راست به چپ برابر است با: بيش
  1 (4 ،1 ،4  2 (4 ،1 ،5  3 (5 ،1 ،4  4 (5 ،1 ،5  

  ) صحيح است.3پاسخ: گزينه (
ترين كابل پيموده شـده   ترين و بيش هاي مورد نياز، كم گره، تعداد كابل nدر يك توپولوژي حلقه با 

باشد. لـذا   مي 5برابر  n مثالاز آنجا كه در اين   n-1و  n ،1براي تبادل داده به ترتيب برابر است با 
  گزينه سوم درست است.

    (wireless)سيم  توپولوژي بي
سيم  شود بلكه اتصال به شكل بي له كابل برقرار نميدر اين توپولوژي، اتصال بين كامپيوترها به وسي
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  گيرد. بوده و انتقال اطالعات به وسيله ارسال امواج صورت مي

  

  افزار شبكه نرم
سازي  شود. بعد از پياده تشكيل ميافزار  و نرمافزار  همانطور كه مطرح شد، شبكه از دو بخش سخت

مربوطه با توجه به نياز و افزار  ذكر شده، بايد نرمهاي  شبكه بر اساس يكي از توپولوژيافزار  سخت
از نظـر چگـونگي ارائـه    افزارهـا   نصب شود. نرمافزار  هدف برپايي شبكه، انتخاب و بر روي سخت

  شوند. خدمات به دو دسته تقسيم مي

  (Client/Server)دهنده  مدل سرويس گيرنده و سرويس -1

نصب شده بر روي كـامپيوتري اسـت كـه بـا توجـه بـه       افزار  نرم ،كامپيوتردهنده  منظور از سرويس
  كند. ها به آنها خدمات ارائه مي درخواست ديگر ايستگاه
افزار نصب شده بر روي كامپيوتري است كه نياز به اطالعاتي دارد  نرمنيز، سرويس گيرنده كامپيوتر 

رخواست خـود  شود، در واقع سرويس گيرنده در صورت نياز، د توليد ميدهنده  كه توسط سرويس
دهـد و نيـاز    مـي  در اولين فرصـت بـه آن پاسـخ   دهنده  فرستد و سرويس ميدهنده  را براي سرويس

  كند. سرويس گيرنده را برطرف مي
شـود،   روي يك كامپيوتر مشخص نصب مـي دهنده  سرويسافزار  افزار، نرم سختسازي  بعد از پياده

شود. توجه داشته باشيد، اينكـه   بكه نصب ميسرويس گيرنده نيز روي بقيه كامپيوترهاي شافزار  نرم
يـا سـرويس   دهنـده   شود، مشخص كننـده سـرويس   افزار نصب مي وي چه كامپيوتري كدام نرمر بر

ها، خدمات وب، اشـتراك گـذاري    گيرنده بودن آن كامپيوتر است. از اين پس ارسال تصوير و داده
پـذيرد و همچنـين مسـئوليت امنيـت      ميانجام دهنده  منابع و ديگر خدمات توسط ايستگاه سرويس

اسـت. بـه دليـل متمركـز بـودن و      دهنـده   كاربران بر عهـده سـرويس  هاي  ها و حساب تمام دستگاه
هاي بزرگ با تعداد كـاربران   براي شبكهدهنده  مديريت آسان منابع، مدل سرويس گيرنده و سرويس

  بسيار مناسب است.زياد 
اسـت، در ايـن صـورت    دهنده  سرويس گيرنده و سرويس ايستگاه 2۰۰اي داراي  تصور كنيد شبكه

هـا نصـب    افزار خاص به جاي اينكه آن را روي تك تك سـرويس گيرنـده   براي استفاده از يك نرم
نصـب كنـيم. البتـه نقطـه ضـعف مـدل       دهنده  كنيم، تنها كافي است يك نسخه آن را روي سرويس

تمام شبكه از كـار  دهنده  ي سرويساين است كه در صورت خرابدهنده  سرويس گيرنده و سرويس
هـا از   خواهد افتاد و ممكن است تمام اطالعات از دست بـرود، بـه همـين دليـل در بعضـي شـبكه      

و همچنين از سيستم تهيه نسخه پشتيبان اسـتفاده  دهنده  به جاي يك سرويسدهنده  چندين سرويس
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هـاي سـرويس گيرنـده و     املهايي از سيستم ع شود. سيستم عامل لينوكس و ويندوز سرور مثال مي
  هستند.دهنده  سرويس

دقت كنيد كه منظور از سرويس دهنده، لزوماً يك كامپيوتر پيشرفته نيست. اين تصور غلطي  توجه:
لزوماً بايد يك كامپيوتر بسيار قدرتمند باشد. حتي يك كامپيوتر خـانگي بـا   دهنده  است كه سرويس

را ايفـا  دهنـده   تواند نقش سرويس در برخي كاربردها ميو يا مشابه آن نيز  xpسيستم عامل ويندوز 
ها در شبكه لزوماً يك عدد نيست. بدين معني كـه در يـك    كند. عالوه بر اين تعداد سرويس دهنده

  هاي مختلفي را متصور بود از جمله: توان سرويس دهنده شبكه مي
DNS Server, Proxy Server, Data Base Server, File Server, Web Server  ... و  

  (Peer to peer)مدل نظير به نظير   -2

باشـد. در واقـع   گيرنـده   سرويسو هم يك دهنده  سرويستواند هم يك  در اين مدل هر ايستگاه مي
هاي ديگر درخواست دهد و پاسـخ بگيـرد. پـس از     تواند در صورت نياز به ايستگاه هر ايستگاه مي
تمـام   ،شـود و بعـد   ها نصب مـي  به نظير روي تمام ايستگاهنظير افزار  شبكه، نرمافزار  برپايي سخت

  شود. ها توزيع مي بين ايستگاه ،منابع اطالعاتي
هـاي كـاربردي، اينترنـت و غيـره      هاي نظير به نظير اشتراك منابعي ماننـد چـاپگر، برنامـه    در شبكه

اسـت كـه بـا     شود. اين مطلب به اين معنـي  گيرد ولي منابع در يك ايستگاه متمركز نمي صورت مي
دهد. ولي در مقابل بـه   رود و شبكه به كار خود ادامه مي خرابي يك ايستگاه كل منابع از دست نمي

ها نظارت كند كه اين مـدل   بايد روي تمام ايستگاه ،علت همين توزيع شدگي منابع، مديريت شبكه
  كند. هاي بزرگ نامناسب مي را براي شبكه

ها از آن جا كـه بـه    است. ضمناً كار با آنها  ارزان قيمت بودن آن هاي نظير به نظير، از مزاياي شبكه
هـا   هـا محـدوديت در تعـداد گـره     سيستم عامل خاصي نياز ندارند، ساده است. اما عيب بـزرگ آن 

عدد) است. در اين نوع از شبكه هر فردي مسئول دستگاه خـويش اسـت. لـذا از قبـل      2۰(حداكثر 
  در اين خصوص صورت گيرد. هاي الزم به كاربران بايد آموزش

  درست است؟ peer to peerهاي  مثال: كدام عبارت در مورد شبكه
  و تعدادي ديگر نقش سرويس گيرنده دارند.دهنده  ها نقش سرويس تعدادي از گره  )1  
  و هم سرويس گيرنده باشد.دهنده  تواند هم سرويس ) هر گره همزمان مي2  
هايي كـه نقـش سـرويس گيرنـده      دارند با تعداد گرههنده د هايي كه نقش سرويس ) تعداد گره3  

  دارند برابر است.
  ) هيچكدام4  

  ) صحيح است.2پاسخ: گزينه (
و سرويس گيرنـده مصـداق دارد. در   دهنده  هاي سرويس دقت كنيد كه گزينه اول در رابطه با شبكه

و سـرويس  دهنـده   يسهاي سـرو  از شبكه، هيچ الزامي به برابر بودن تعداد گره يضمن در هيچ نوع



 هاي كامپيوتري) كنكور كارشناسي ارشد (شبكه  22

  گيرنده وجود ندارد.
هـاي كـامپيوتري انتقـال اطالعـات و در      همان طور كه قبالً بيان شد هـدف از ايجـاد شـبكه    توجه:

هاي كامپيوتري اصطالحاً به هر كامپيوتر كـه قصـد    ها است. در شبكه موازات آن پايين آوردن هزينه
اطالعات را بـراي يـك ايسـتگاه     دتوان فرستنده ميشود. يك  ارسال اطالعات دارد فرستنده گفته مي

(مانند تماس با تلفن) و يا چند ايستگاه (مانند فرستادن امواج راديـو) بفرسـتد، هـر ايسـتگاهي كـه      
شـود، بـه اطالعـاتي كـه در      كنـد، اصـطالحاً گيرنـده ناميـده مـي      اطالعات را دريافت و استفاده مي

  گويند. شود پيغام مي له ميها مباد هاي كامپيوتري بين ايستگاه شبكه
هاي كامپيوتري داراي يك آدرس منحصر به فرد است. هرگـاه فرسـتنده قصـد     هر ايستگاه در شبكه

ارسال اطالعات دارد، آدرس مبدأ و مقصد را همراه با تعدادي اطالعات كنترلي (در فصـول آينـده   
يك پيغام تشكيل شده است از دهد. در واقع  شود) در كنار اطالعات قرار مي مفصل توضيح داده مي

  اطالعات ارسالي، آدرس مبدأ، آدرس مقصد و اطالعات كنترلي.

  پروتكل
مجموعه قواعد و قوانين خاص و مشخص كه در قالب يـك الگـو ارائـه شـده و بـراي برقـراري        

 شود. در واقع پروتكل قواعد و مراحلـي را مشـخص   ارتباط بين كامپيوترهاي يك شبكه استفاده مي
هـا   ي برقراري ارتباط بايد از آن پيروي كننـد تـا ارتبـاط ايسـتگاه    اكند كه كامپيوترها در شبكه بر مي

دو  Bو  Aتـوان ارتبـاط بـين دو شـخص را بيـان كـرد. (       دچار ناهنجاري نشود، به عنوان مثال مـي 
  شخص هستند):

1-  A به B كند. سالم مي  
2-  B  بهA دهد. پاسخ سالم مي  
3-  A  وB كنند. ت ميبا هم صحب  
  كنند. ها با هم خداحافظي مي با اتمام صحبت -4

  كنيم: هاي كامپيوتري بيان مي حال همين رفتار را به شكل مختصر در شبكه
ايستگاه مبدأ يك پيغام مبتني بر درخواست براي ارسال اطالعات (قصد ارسال اطالعـات دارم) بـه   

ي به عنوان قبول درخواست به ايسـتگاه مبـدأ   فرستد (سالم). ايستگاه مقصد پيغام ايستگاه مقصد مي
كنـد (صـحبت كـردن)     فرستد (پاسخ سالم) ايستگاه مبدأ شروع به ارسال اطالعات به مقصد مي مي

فرسـتد و   اتمام اطالعات ارسالي، ايستگاه مبدأ پيغامي با عنوان قطـع ارتبـاط بـه مقصـد مـي     پس از 
  شود (خداحافظي). فرستد و ارتباط قطع مي يايستگاه مقصد پيغام قبول درخواست را براي مبدأ م

  OSI (Open System Interconnection) مدل مرجع
هـاي مختلـف    هـاي كـامپيوتري و عموميـت يـافتن آن در جهـان، كمپـاني       پس از گستردگي شبكه

متفـاوت طراحـي كردنـد. ايـن عمـل بـدون همـاهنگي و        هاي  افزار و نرمافزار  هايي با سخت شبكه
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زيـادي شـد. بـه شـكلي كـه ايـن       هـاي   ها صورت گرفت و باعث ناسـازگاري  تهمگامي بين شرك
كردنـد.   چون از قواعد يكساني استفاده نمـي  ،ها توانايي برقراري ارتباط با يكديگر را نداشتند شبكه

معرفـي كـرد تـا تمـام      OSIاي را با نـام   مدل شبكه (ISO)سازمان استاندارد جهاني  1984در سال 
افزار شبكه از اين مـدل اسـتاندارد پيـروي كننـد. بـا تبعيـت        افزار و نرم يد سختها براي تول كمپاني

هـاي   ها از اين مدل، ديگر مشكلي براي همگامي و برقراري ارتبـاط بـين شـبكه    ساختار تمام شبكه
  آمد. مختلف به وجود نميهاي  توليد شده توسط كمپاني

ه خاصي در جهت انتقال داده بر عهـده  از هفت اليه تشكيل شده است. كه هر اليه وظيف OSIمدل 
و فهـم توابـع و   سـازي   تر شدن طراحـي، پيـاده   دارد. علت اليه بندي كردن يك سيستم شبكه، ساده

به علت دارا بودن ساختار تفكيك شده   OSIوظايفي است كه بايد روي اطالعات ارسالي كار كنند. 
كاربران در مورد سـاختارهاي شـبكه   و مشخص بودن وظايف هر اليه بهترين گزينه جهت آموزش 

  باشد. مي

  
 OSIمدل 

آخرين سرآيند اضافه شده به داده در سمت فرستنده، اولين سرآيندي است كه در طـرف   نكته:�
در  (Stack Protocol)شود. به همين دليـل معمـوالً از اصـطالح پشـته پروتكـل       گيرنده برداشته مي

  شود. هاي كامپيوتري استفاده مي شبكه
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  بندي وظايف شبكه  هالي
به منظور تفكيك وظايف و عمليات الزم براي انتقـال داده، تعـدادي اليـه در يـك سيسـتم شـبكه       

بـا  هـا   شوند كه هر اليه وظيفه خاصي را براي انتقال داده بر عهده دارد و مجموعـه اليـه   تعريف مي
  كنند. كمك يكديگر عمل انتقال داده به صورت صحيح را تضمين مي

  مزايا

É  تست، نگهـداري و فهـم آن   سازي  تحليل، طراحي، پياده ،با تقسيم يك شبكه به اجزاء كوچكتر ،
  شود. تر مي ساده

É   گـذارد، بنـابراين سـرعت گسـترش و همچنـين       هـا تـأثير نمـي    اليهتغييرات در هر اليه بر ديگر
  يابد. خطايابي افزايش مي

  عيب  

É  هـاي كنترلـي را بـه     خطـا) داده كنتـرل  هاي كنترلي خود (مثالً  جا كه هر اليه جهت مكانيزم آن از
هـا بـا سـربار مواجـه      كند، بنابراين در هر اليه و در نتيجه در مجموع اليـه  هاي اصلي اضافه مي داده

  اهد شد.كنترلي سبب هدر رفتن پهناي باند خو  خواهيم بود. توجه نماييد كه سربار حاصل از داده

  معماري شبكه 
شود. براي تشريح  هاي موجود در هر اليه، معماري شبكه گفته مي ها و پروتكل به حاصل جمع اليه

  هاي كامپيوتري از نظر تئوري ، دو مدل مرجع وجود دارد: معماري شبكه
  OSIمدل   )1(
  TCP/IPمدل   )2(

ي  وظيفه هر اليه ارائـه سـرويس بـه اليـه     دهند. بندي متفاوتي را پيشنهاد مي ها اليه كه هر يك از آن
باالتر از آن است. بنابراين در اصطالح به وظيفه هر اليـه نسـبت بـه اليـه بـااليي خـود، سـرويس        

هايي است كـه بـراي هـر     شوند به عهده پروتكل گويند. انجام اين وظايف كه سرويس ناميده مي مي
  اليه وجود دارد.

  يه تا باالترين اليه عبارتند از:ترين ال از پايين OSIهاي مدل  اليه
: در واقع اليه فيزيكي يك ساختار سخت افـزاري اسـت كـه     (Physical Layer)اليه فيزيكي   -1

وظيفه آن ارسال اطالعات به صورت بيت به بيت، بدون تغيير در محتواي آن است. مشخصات اليه 
  د.شو فيزيكي با توجه به رسانه انتقال و نوع سيگنال آن بيان مي

: اليه پيوند داده وظيفه كنترل اليه فيزيكـي را بـر عهـده     (Data Link Layer)اليه پيوند داده   -2
بـراي   (MAC Address)دارد. در هنگام ارسال داده توسط اليه فيزيكي نياز به يك آدرس فيزيكـي  

 نحوهچنين شود. هم تعيين مقصد وجود دارد كه اين آدرس فيزيكي توسط اليه پيوند داده تعيين مي
گيرد. ايـن اليـه    ، توسط اليه پيوند داده صورت ميانتقال دسترسي به رسانه انتقال و مديريت كانال
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هـاي منتقـل شـده و     وظيفه كنترل جريان داده بين فرستنده و گيرنده، كنتـرل خطـا و خطايـابي داده   
  هاي ارسالي را بر عهده دارد. تحويل مرتب فريم

هـاي   با توجه به توضيحات گذشته متوجـه شـديد كـه شـبكه     : (Network Layer)اليه شبكه   -3
هاي ايـن   آيند. براي برقراري ارتباط بين ايستگاه بزرگ از اتصال تعدادي شبكه كوچك به وجود مي

)، در هنگام IPشود (آدرس  هاي كوچك براي هر ايستگاه يك آدرس منطقي در نظر گرفته مي شبكه
تـوان   ي منطقي را بر عهده دارد. از ديگر وظايف اليه شبكه مـي ارسال، اليه شبكه وظيفه آدرس ده

هـاي داده در اليـه شـبكه بـه شـكل       مسيريابي بين ايستگاه مبدأ و مقصد را نام بـرد. تحويـل بسـته   
  گيرد.  نامطمئن يعني بدون دريافت پيام تصديق انجام مي

دهنـد،   هاي اليه انتقـال ارائـه مـي    هايي كه پروتكل : سرويس (Transport Layer)اليه انتقال   -4
هاي ارسالي به كـامپيوتر   هاي اليه شبكه است. اين اليه در واقع مسئول تحويل قطعه مكمل سرويس

هـاي   گيرنده و دريافت پيام تصديق است. اليه انتقال در سمت فرستنده قطعـات داده را بـه بخـش   
گيرد، در هنگام دريافت اين قطعـات   كدام يك شماره در نظر ميكند و براي هر  كوچكتر تقسيم مي

ترتيب قطعات را حفـظ و از دريافـت دوبـاره يـك قطعـه جلـوگيري        ،ها توسط گيرنده اين شماره
كشف خطاي انتقال، كنترل جريان و ارائـه كيفيـت خـدمات    به توان  آن ميوظايف كند. از ديگر  مي

QOS (Quality of Service) اشاره نمود.  
قبل از ارسال اطالعات دو ايستگاه فرستنده و گيرنده اقـدام بـه   :  (Session Layer)اليه جلسه  -5

كنند در اين تبـادالت اطالعـات هويـت فرسـتنده و گيرنـده مشـخص و        تبادل اطالعات كنترلي مي
هـر  شود. در حين ارسـال نيـز بـا دريافـت      بين دو ايستگاه براي ارسال داده انجام ميسازي  همزمان

گيـرد. همچنـين    شود. تمام عمليات توسط اليه جلسه صورت مـي  بسته هويت فرستنده آن چك مي
تواند در صورت قطع ناگهاني ارتبـاط، دوبـاره ارسـال را از     ا قراردادن نقاط وارسي ميباليه جلسه 

  همان نقطه قطع ارتباط شروع كند.
سـوء اسـتفاده از اطالعـات توسـط      : بـراي جلـوگيري از   (Presentation Layer)اليه ارائـه    -6

هاي ارسالي رمز گـذاري و در   كامپيوترهاي ديگر و عوامل نفوذي بايد در طرف فرستنده روي داده
ها را رمز گشايي كرد. روش رمزگذاري در ابتداي برقـراري ارتبـاط و در هنگـام     طرف گيرنده داده

گيـرد.   ه انجام ميئل توسط اليه اراشود. اين عم ارسال اطالعات كنترلي بين دو ايستگاه مشخص مي
  هاي دريافتي است. وظيفه ديگر اين اليه تبديل كدهاي مختلف داده

هايي در ايـن اليـه وجـود دارنـد كـه توسـط        پروتكل:  (Application Layer)اليه كاربردي   -7
ترين اليـه بـه    شود، در واقع اين اليه باالترين و نزديك هاي كاربر به شكل مستقيم استفاده مي برنامه

هاي قبلي كـه توضـيح داده شـد برقـراري ارتبـاط بـين اليـه         وظيفه تمام اليه ،كاربر است و در كل
كاربردي در ايستگاه گيرنده با اليه كاربردي در ايستگاه فرسـتنده اسـت (برقـراري ارتبـاط بـين دو      

هاي اين اليه مانند  وتكلهاي مرورگر وب، پست الكترونيكي ، انتقال فايل و غيره از پر كاربر) برنامه
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Http ،Smtp ،POP3  وFTP كنند. استفاده مي  
مـورد   (Header)ها را از اليه باالتر خود دريافت كرده و بـه آن سرفصـل    هر اليه داده  OSIدر مدل

كند منظور از سرفصل و دنباله، اطالعات كنترلـي   اضافه مي (Trailer)نظر و در صورت لزوم دنباله 
هاي دريافتي از اليه باالتر اضافه كند تـا بـراي اليـه متنـاظر خـود در       اليه به داده است كه بايد يك

  ايستگاه ديگر قابل فهم شود.
كند. در طرف فرسـتنده هـر    مخفي ميتر خود را از اليه باالتر  هر اليه وظايف و عمليات اليه پايين

آن را به اليه پايين خـود  هاي دريافتي از اليه باالتر  اليه پس از اضافه كردن سرفصل و دنباله به داده
دهد. پس از عمل انتقال، در سمت گيرنده هر اليه با توجه به اطالعات كنترلـي موجـود    تحويل مي

نباله را حذف و اطالعات را براي قابل فهـم شـدن   در سر فصل و دنباله داده دريافتي، سر فصل و د
  دهد. كند و به اليه باالتر تحويل مي توسط اليه باالتر آماده مي

در هنگام ارسال اطالعات، هر اليه در ايستگاه فرستنده با اليه متناظر خود در ايستگاه گيرنـده يـك   
ه متنـاظر بـا هـم بـه تبـادل داده      هـاي دو اليـ   كند، در واقـع پروتكـل   ارتباط نظير به نظير برقرار مي

 PDUي پروتكـل يـا    شـود واحـد داده   هايي كه بين دو اليـه متنـاظر مبادلـه مـي     پردازند. به داده مي
(Protocol Data Unit) گويند. مي  

شـود.   مخـتص آن اليـه مـي      PDUاضافه كردن سرفصل و دنباله در هر اليه باعث به وجود آمـدن 
PDU نامند. اليه انتقال با اضافه كردن سرفصل مناسب  جم را پيغام ميمختص اليه هفتم، ششم و پن

سازد بـه همـين شـكل در     مي (Segment)اي مختص به خود را با نام قطعه  به يك پيغام واحد داده
ا يـ اي بـه نـام قـاب     و در اليه پيوند داده واحد داده (Packet)اي به نام بسته  ي شبكه واحد داده اليه

آيد و در نهايت در اليه فيزيكي اطالعات به شكل صـفر و يـك منتقـل     جود ميبه و (Frame)فريم 
آن را بـه قطعـات    ،اي با دريافت داده از اليه بـاالتر  شود. توجه داشته باشيد كه ممكن است اليه مي

  مختلف تقسيم و بعد به آن سرفصل و دنباله اضافه كند.

يك اليه را تشـكيل   PDUبايد توجه داشته باشيد كه مجموع سرفصل + داده + دنباله كه  نكته:�
  شود. به شكل توجه كنيد: تر به عنوان داده شناخته مي دهد براي اليه پايين مي
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  TCP/IPاي  مدل چهار اليه
توسـط   OSIقبـل از مـدل    197۰است كـه در دهـه     OSIاي مانند  يك طراحي شبكه TCP/IPمدل 

افـزار يـا    ارت دفاع آمريكا ارائه شده است. از عوامل مهم ايجاد اين مدل وابسته نبودن آن به نـرم وز
اند كه توسط آن هـر   اين مدل به شكلي طراحي شدههاي  افزار خاص است. در واقع پروتكل سخت

اراي كامپيوتر در شبكه بتواند با كامپيوتر ديگـر ارتبـاط برقـرار كنـد. ايـن مـدل در اليـه كـاربرد د        
، UDPو  TCPو غيره، در اليه انتقال داراي دو پروتكل  HTTP ،FTP ،DHCP ،DNSهاي  پروتكل

است، مدل  LLCو  MACهاي  و در اليه پيوند داده داراي پروتكل IPدر اليه شبكه داراي پروتكل 
TCP/IP .داراي چهار اليه است  

  
 TCP/IPبا  OSIمقايسه 

    TCP/IPو  OSIهاي  تفاوت

  هاي جلسه و ارائه را در اليه كاربرد ارائه داده است. اليه  TCP/IPمدل   -1
  قرار داده است. (Link)اليه پيوند داده و اليه فيزيكي را در اليه پيوند   TCP/IPمدل   -2
كنـد ولـي    در اليه شبكه از هر دو نوع ارتباط اتصال گرا و بدون اتصال پشتيباني مـي  OSIمدل   -3

شبكه فقط سرويس بدون اتصال دارد. ولي در اليه انتقال هر دو نوع ارتبـاط   در اليه TCP/IPمدل، 
  كند. را پشتيباني مي

  گويند. نيز مي  TCP/IP ،Host to Networkدر مدل  Linkبه اليه  :توجه

  OSIنگاهي انتقادي به مدل 

نـد عمـل نمـودن آن شـد، در مقابـل      ُكباعث  OSIپيچيدگي بيش از حد سازي نامناسب:  پياده  -1
TCP/IP  به دليل پيچيدگي كمتر توانست حضورOSI  .را كمرنگ كند  

هـاي ايـن مـدل درسـت انجـام       ها در اليه تقسيم بندي وظايف و پروتكلتكنولوژي نادرست:   -2
شلوغ  اي مثل شبكه بسيار مثل ارائه و جلسه تقريباً خالي و اليهها  نشده بود به طوري كه بعضي اليه

  است.
 TCP/IPبـود.   TCP/IPدر مقابـل   OSIاين عامل مهمترين دليل شكسـت   بندي نادرست: زمان  -3

هاي زياد كاري و آموزشي بر اسـاس آن انجـام    گذاري طراحي شده بود و سرمايه OSIمدتها قبل از 
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ول قـرار  پا به عرضه گذاشت كسي به پشتيباني آن برنخواست و مورد قبـ   OSIشده بود و زماني كه 
  نگرفت.

ارائـه شـد كـه از     UNIXبـراي اولـين بـار بـا سيسـتم عامـل        TCP/IPهاي نادرست:  سياست  -4
توسـط   OSIمحبوبيت خاصي برخوردار بود و از طرف ديگر به صورت رايگان ارائه شد ولي مدل 

IBM  كه خيلي قدرتمندانه بود ارائه شد و طراحان شبكه از بيم آنكهIBM  ديل به يك ابرقدرت تبـ
  نداشتند. OSI شود و دولتمردان نيز در آن سهيم شوند، تمايلي به استفاده از 

گره و با توپولوژي گراف كامل  nهاي مورد نياز در يك شبكه با  تعداد كابل تواند نميمثال: كدام گزينه 
  باشد؟

  1 (15   2 (38   3 (21   4 (28  

  ) صحيح است.2پاسخ: گزينه (

چنانچه در فرمول 
n ( n )−1

2
و  21، 15هـاي   قرار دهيم، تعداد كابـل  8و  7، 6به ترتيب  nبه جاي  

  رسيم. نمي 38، به عدد  nشود. اما به ازاي هيچ مقدار  حاصل مي 28

  مثال: اصطالح معماري شبكه با كدام گزينه مطابقت دارد؟
  ) پروتكل موجود در هر اليه2     بندي شبكه اليه  )1  
  هاي آن  ها و پروتكل ) مجموعه اليه4    شبكهافزار  خت) س3  

  ) صحيح است.4پاسخ: گزينه (
هاي موجـود در هـر اليـه اطـالق      ها و پروتكل معماري شبكه، اصطالحي است كه به مجموعه اليه

  شود. مي

  مثال: كدام گزينه لزوماً در مورد فناوري انتقال داده نقطه به نقطه درست است؟
  كنند. از كانال مشتركي استفاده ميها  كليه گره  )1
  ) بين هر گره بايد حداقل يك مسير فيزيكي وجود داشته باشد.2
  ) بين هر دو گره بايد حداقل يك مسير منطقي وجود داشته باشد.3
  ) روش انتشاري بهبود يافته آن است.4

  ) صحيح است.3: گزينه (پاسخ
رود. در فنـاوري   هاي فناوري انتشاري به شمار مي استفاده از كانال ارتباطي مشترك از جمله ويژگي

نقطه به نقطه بين هر گره نيازي به وجود مسير فيزيكي نيست بلكـه صـرف وجـود مسـير منطقـي      
  كند. كفايت مي

  كند؟ مثال: كدام اليه است كه هيچ سرآيندي به داده دريافتي خود اضافه نمي
  ه) پيوند داد4   ) انتقال3   ) فيزيكي2   كاربرد  )1  
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  ) صحيح است.2پاسخ: گزينه (
بينـد.   افزار در ارتباط است و در پايين خود اليـه ديگـري را نمـي    اليه فيزيكي كه مستقيماً با سخت

  كند. رآيندي را به داده خود اضافه نميسهيچ 

گره داريم كه به شكل كامل (مش) طراحي شده اسـت. حـداكثر چنـد     5اي با  مثال: فرض كنيد شبكه
توانيم از اين شبكه حذف كنيم تا امكان انتقال داده نقطه به نقطه در اين شبكه همچنان برقـرار   ميكابل 
  باشد؟

  1(  1٠   2 (6   3 (7   4 (5  
  ) صحيح است.2پاسخ : گزينه (

براي ايجاد ارتباط نقطه به نقطه بايد بين هر دو گروه دلخواه حداقل يك مسير وجود داشـته باشـد.   
 nهاي يـك درخـت بـا     درخت داريم. درخت گرافي است كه دور ندارد. تعداد يالبنابراين نياز به 

رأس نياز به  5است. در حالت گراف كامل با داشتن  n-1رأس برابر 
×

=
5 4

10
2

يال وجود دارد كه  
  رسيم. ) مي5-1=4يال ( 4ها به  نآعدد از  6يال داريم كه با حذف  1۰بنابراين 

  كدام گزينه همگي موارد، فناوري انتقال انتشاري دارند؟مثال: در 
  سيم ) خطي، حلقه، بي2     مش، خطي، حلقه  )1  
  سيم، حلقه  ) ستاره، بي4   سيم، خطي، ستاره ) بي3  

  ) صحيح است.2پاسخ: گزينه (

  مثال: كارايي و امنيت در فناوري انتقال داده انتشاري چگونه است؟
  ) باال، باال4   ) پايين، پايين3   پايين ) باال،2   پايين، باال  )1  

  ) صحيح است.3پاسخ: گزينه (
به علت استفاده از يك كانال مشترك، هم كارايي و هـم امنيـت در چنـين فنـاوري دچـار مخـاطره       

شود. كارايي به اين دليل كه كانال به اشتراك گذاشته شده مسلماً پهنـاي بانـد محـدودي دارد و     مي
در صورت شنود كابل مشترك، كليه اطالعات، در معرض شنود قرار خواهـد   امنيت به اين دليل كه

  گرفت.

  افزاري كدام مورد فاقد اهميت است؟ مثال: از ديد سخت
  ) پروتكل2     ) فناوري انتقال داده1  
  3و  2) گزينه 4     ) زير شبكه3  

  ) صحيح است.2پاسخ: گزينه (
افـزار در ارتبـاط هسـتند. در     هستند كه بـا سـخت   مفاهيم فناوري انتقال داده و زير شبكه، مفاهيمي

  افزاري فاقد اهميت است. حالي كه مفهوم پروتكل از ديد سخت
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 بـه  نياز حداقل) نامنظم( ناقص گراف نقطه به نقطه توپولوژى با كامپيوتر N بين ارتباط ايجاد براى -1
        )85 آزاد(  است؟Link  چند

  1 (2-N  2 (1-N 3 (N 4 (N(N )−1

2
  

   
        )84 سراسرى(  است؟ صحيح كامپيوترى هاى شبكه اى اليه مدل مورد در زير هاى عبارت از يك كدام -2

   .يابد مي كاهش طراحى پيچيدگى شود مي بيشتر ها اليه تعداد چه هر) 1  
  .يابد مي كاهش سيستم سربار شود مي بيشتر ها اليه تعداد چه هر) 2  
  .شود مي تر پيچيده تغييرات اعمال شود مي بيشتر ها اليه تعداد چه هر) 3  
  .شود مي تر پيچيده سازى پياده شود مي بيشتر ها اليه تعداد چه هر) 4  
    

 كامپيوتر 3 توپولوژى تغيير بدون باشد قرار اگر است كامپيوتر 4 داراى Mesh توپولوژى با اى شبكه -3
  )87 آزاد(        است؟ ديگر link چند به نياز شود اضافه شبكه اين به ديگر

  1  (15  2  (18  3  (12  4  (16  
    

        باشد؟ مي كدام كامپيوترى هاى شبكه سازى پياده براى اى اليه مدل از استفاده) داليل( دليل -4

  )88 سراسرى(                                تر ساده سازى پياده) 1  

  تر آسان نگهدارى تر، ساده سازى پياده) 2  
  كمتر هزينه با تغييرات اعمال تر، آسان نگهدارى تر، ساده سازى پياده) 3  
  كمتر سربار كمتر، هزينه با تغييرات اعمال تر، آسان نگهدارى تر، ساده سازى پياده) 4  
     

  )88 آزاد(        است؟ گزينه كدام معادل زير تعريف -5

  .»شود مي انجام آنها بين داده انتقال عمل كه يكديگر به متصل مستقل كامپيوترهاى از اى مجموعه«
  كامپيوترى شبكه) 4  زيرشبكه) 3  توپولوژى) 2  پروتكل) 1  
     

  )الف گروه ـ 89 آزاد(        دارد؟ مطابقت زير تعريف با گزينه كدام -6

  .»اند شده متصل كامپيوتر به كه بورد كى و پرينتر و موس مانند كامپيوتر، سيم بى اجزاء از اى شبكه«
  1 (GAN  2 (PAN 3 (MAN  4 (LAN 
    

  )اطالعات فناورى ـ 89 آزاد(        است؟ نشده ذكر درستى به OSI مدل اليه وظيفه گزينه، كدام در -7

  كاربردى اليه: خطا كنترل) 2  داده پيوند اليه: جريان كنترل) 1  
  داده پيوند اليه: انتقال رسانه كنترل) 4  انتقال اليه: جريان كنترل) 3  
    

  )اطالعات فناورى ـ 90 آزاد(        شود؟ مي ناميده چه OSI مدل انتقال اليه در داده واحد -8

  فريم) 4  پيغام) 3  قطعه) 2  گرام داده) 1  

  اول فصل هاي تست 
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  .است صحيح) 2( گزينه -1
 عبـارت  بـه  شود برقرار ها ايستگاه ارتباط تا داريم پيوند 2 به نياز حداقل روبرو گراف در مثال براى
  .داريم پيوند) ها ايستگاه تعداد N )N-1 به نياز ديگر

  
. باشـد  داشـته  وجـود  مسير يك حداقل دلخواه گره دو هر بين بايد نقطه به نقطه ارتباط ايجاد براى

 nبـا  درخـت  يـك  هـاى  يال تعداد. ندارد دور كه است گرافى درخت. داريم درخت به نياز بنابراين

  .است n-1 برابر رأس
      

  .است صحيح) 1( گزينه -2
 كمتر اليه هر پيچيدگى و شوند مي تقسيم ها اليه بين وظايف باشد بيشتر ها اليه تعداد هرچه

 طورى به باشد مي طراحى هاى پيچيدگى كاهش بندى اليه اهداف ترين مهم از يكى واقع در. شود مي
 است حالى در اين. شود مي تر ساده سازى پياده و تر ساده تغييرات اعمال ها، اليه تعداد افزايش با كه
 به خود نوبه به اليه هر زيرا يابد مي افزايش سيستم كل سربار شود بيشتر ها اليه تعداد چه هر كه

  .پردازد مي سرآيند توليد
      

  .است صحيح) 1( گزينه -3

n(nفرمول از Mesh توپولوژى در Link تعداد )−1

2
 كامپيوتر 4 كه حالتى در. شود مي محاسبه 

× برابر ها لينك تعداد داريم
=

4 3
6

2
 ها لينك تعداد كنيم مي اضافه ديگر كامپيوتر 3 كه زمانى و است 

× برابر
=

7 6
21

2
) بنابراين شود مي  )− =15 21 6   .شود اضافه بايد لينك 15

      
  .است صحيح) 3( گزينه -4

 اعمـال  و تر ساده را دارى نگه و سازى پياده ها، اليه بين وظايف پخش دليل به اى اليه مدل از استفاده
 سـربار  اليه هر در دنباله و سرفصل افزودن داليل به ولى ،كند مي پذير امكان كم هزينه با را تغييرات

  .شود مي بيشتر
      

  .است صحيح) 4( گزينه -5
  .آيد مي وجود به كامپيوترى شبكه يك مستقل كامپيوتر مجموعه يك اتصال از

    

  اول فصل هاي تستپاسخ 
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  .است صحيح) 2( گزينه -6
 را كـامپيوتر  بـه ) غيره و پرينتر بورد، كى موس، مانند( كامپيوتر يك اجزاء سيم بى اتصال از اى شبكه
PAN دارد متر چندين حد در گستردگى شخصى شبكه. نامند مي .  
      

  .است صحيح) 2( گزينه -7
 به دسترسى نحوه تعيين ،)MAC آدرس دادن قرار( دهى آدرس اليه اين وظيفه :داده پيوند اليه

 اليه براى و است فيزيكى اليه كننده كنترل اليه اين واقع در. است كانال مديريت و انتقال رسانه
 داده مبادله وظيفه فقط فيزيكى اليه زيرا دهد، انجام بايد را كارى چه كه كند مي مشخص فيزيكى
 خطايابى و خطا كنترل داده، هاى بسته مرتب تحويل. دارد عهده بر را داده محتواى از نظر صرف

  .است اليه اين وظايف از نيز گيرنده و فرستنده بين داده جريان كنترل و شده منتقل هاى داده
 كنترل انتقال، خطاى كشف با همراه مطمئن صورت به داده تحويل براى سرويس ارائه :انتقال اليه

 داده، انتقال براى مجازى مدار حذف و نگهدارى ايجاد، ،)داده پيوند اليه همانند( داده جريان
 يا نشود گم اى قطعه كه اين براى ها آن گذارى شماره و اطالعات كردن قطعه قطعه و شكستن

  .است اليه اين وظايف از (Quality of service) خدمات كيفيت ارائه و نشود دريافت دوباره
    

  .است صحيح) 2( گزينه -8
 اليـه  داده واحد ،بسته يا گرام داده. باشد مي (segment) قطعه OSI مدل از انتقال اليه در داده واحد
 جلسـه  و ارائـه  كـاربردى،  هـاى  اليـه  داده واحـد  ،پيغـام  و داده پيونـد  اليه داده واحد ،فريم شبكه،

  .باشد مي
    

   



 33   هاي كامپيوتري فصل اول: مفاهيم شبكه

 

  

  كرد؟ اشاره مورد كدام به توان مي كامپيوترى هاى شبكه مزاياى از -1
  زياد هاى هزينه) 2  داده انتقال در سرعت) 1  
  )3( و) 1( هاى گزينه) 4  مختلف كاربران بين ارتباط) 3  

         
  باشد؟ الكترونيك تجارت در B2B ارتباط براى مثالى تواند مي گزينه كدام -2

  اوليه مواد واردات) 2  سهام فروش و خريد) 1  
  اينترنتى كتابخانه) 4    قبوض پرداخت) 3  

         
  كدامند؟ ترتيب به ها شبكه كوچكترين و ترين وسيع -3

  1 (PAN، MAN 2 (LAN،MAN   3 (WAN، PAN 4 (WAN، LAN 

        
  چيست؟ شبكه افزار نرم از منظور -4

  شبكه هاى پروتكل) 2  شبكه در عامل سيستم نوع) 1  
  )2( و) 1( هاى گزينه) 4    شبكه توپولوژى) 3  

         
  چيست؟ شبكه زير -5

  مختلف هاى شبكه مجموع) 2  ميانى واسط و كانال مجموع) 1  
  )3( و) 1( هاى گزينه) Host  4 و ميانى واسط مجموع) 3  

         
  كنند؟ مي پخش شبكه خطوط روى آنرا پيام، ارسال براى كامپيوترها روش كدام در -6

 Client/Server) 2    نظير به نظير) 1  

  3 (broadcast network  4 (LAN 

        
  كرد؟ ارسال خاص كامپيوتر به را پيام يك پخشى، انتقال نوع در توان مي چگونه -7

  آدرس فيلد در تغيير با) Link    2 از استفاده با) 1  
  هيچكدام) 4  نظير به نظير مدل از استفاده) 3  

        
  : الزاماً Point to Point انتقال تكنولوژى در -8

  .دارد وجود فيزيكى مسير يك كامپيوتر دو هر بين) 1  
  .دارد وجود ارتباطى مسير يك كامپيوتر دو هر بين) 2  
  .كنند مي دريافت را شده ارسال پيام يك كامپيوترها تمامى) 3  
  .است پيام عهده به مناسب مسير انتخاب تشخيص) 4  

  اول فصلتأليفي  هاي تست 
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  ؟كند مين پيروى نقطه به نقطه انتقال تكنولوژى از توپولوژى كدام -9
  1 (Star  2 (Mesh 3 (Bus 4 (Tree 

        
  چيست؟ كنند مي استفاده HUB مانند ميانى هاى واسط از كه هايى توپولوژى اصل مزيت -10

  باال امنيت) 2    كمتر هزينه) 1  
  هيچكدام) 4    باال خطاى تحمل) 3  

         
  شود؟ مي اى استفاده چه HUB در uplink پورت از -11

  يكديگر به HUB دو كردن متصل) 2   تلفن خطوط اتصال) 1  
 HUB به MAU اتصال) 4    سيم بى ارتباط) 3  

        
  : اى حلقه توپولوژى در -12

  .متصلند هم به مخصوصى HUB با كامپيوترها) 1  
  .رسد مي گيرنده به مستقيماً شده ارسال پيام) 2  
  .است متصل مجاورش كامپيوتر به كامپيوتر هر) 3  
  )3( و) 1( هاى گزينه) 4  

         
  شود؟ مي محاسبه چگونه كامپيوتر m با ارتباطى هاى كانال تعداد mesh توپولوژى در -13

  1 ((m )−1  2 ((m )(m )− +1 1  3 (m(m )−1

2
  4 (m

2
  

         
  است؟ باالتر ها توپولوژي ساير به نسبت خطا تحمل توپولوژى كدام در -14

  1 (Bus 2 (Ring  3 (Mesh 4 (هاى گزينه )3( و) 1(  
        

  ............. يك پروتكل -15
  .است افزار نرم) 2    .است توپولوژى) 1  
  .است شبكه خاص اليه يك) 4    .است شبكه مدل) 3  

         
  است؟ Service وظايف از يك كدام -16

  اطالعات انتقال) OSI 2 مدل اليه هر وظيفه كردن مشخص) 1  
  هيچكدام) 4  شبكه كامپيوترهاى بين ارتباط ايجاد) 3  

         
  است؟ اليه كدام عهده به گيرنده به فرستنده سمت از ارسالى هاى بسته مسيريابى -17

  )3( و) 2( هاى گزينه) 4  شبكه) 3  جلسه) 2  انتقال) 1  
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  چيست؟ شبكه معمارى از منظور -18
  شبكه افزار سخت) OSI  2 مدل هاى اليه) 1  
  ها پروتكل و ها اليه مجموع) 4  ها پروتكل و افزار سخت مجموع) 3  

         
  دارد؟ قرار اليه كدام در IP پروتكل -19

  جلسه اليه) 4  كاربرد اليه) 3  انتقال اليه) 2  شبكه اليه) 1  
         

  است؟ شبكه اليه هاى سرويس مكمل اليه كدام -20
  )4( و) 2( هاى گزينه) 4  انتقال اليه) 3  فيزيكى اليه) 2  داده پيوند اليه) 1  

         
  .كند مين اضافه footer يا و header گونه هيچ اطالعات، به............  اليه -21

  داده پيوند) 4  انتقال) 3  فيزيكى) 2  شبكه) 1  
         

  است؟ اليه كدام عهده به ارتباط قطع و ايجاد -22
  )2( و) 1( هاى گزينه) 4  انتقال اليه) 3  فيزيكى اليه) 2  جلسه اليه) 1  

         
  پذيرد؟ مي انجام اليه كدام هاى پروتكل توسط سازى، فشرده و كدگذارى -23

  جلسه اليه) 4  فيزيكى اليه) 3  داده پيوند اليه) 2  ارائه اليه) 1  
         

  است؟ اليه كدام به مربوط فريم الحطاص -24
  ارائه اليه) 4  انتقال اليه) 3  شبكه اليه) 2  داده پيوند اليه) 1  

         
  نيست؟ OSI مدل شدن منزوى داليل از كداميك، -25

  نامناسب سازى پياده) 2  نادرست هاى سياست) 1  
  نادرست بندى زمان) 4  جلسه و ارائه هاى اليه بودن شلوغ) 3  

         
  .است.............  اليه وظايف از محاوره تفكيك و محاوره كنترل -26

  جلسه) 4  انتقال) 3  شبكه) 2  ارائه) 1  
         

  چيست؟ همگانى پخش كانال به نسبت نقطه به نقطه كانال مزيت -27
  باال اطمينان قابليت باال، امنيت) 2  برخورد عدم باال، امنيت) 1  
  )3( و) 2( هاى گزينه) 4  باالتر امنيت كمتر، پيچيدگى) 3  

         
  .است...........  نوعى پروتكل -28

  اى شبكه مدل) 4  كاربردى اليه) 3  افزار نرم) 2  سرويس) 1  
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  است؟ Segment ها داده واحد اليه، كدام در -29
  انتقال اليه) 4  كاربرد اليه) 3  جلسه اليه) 2  فيزيكى اليه) 1  

         
  هاست؟ توپولوژى از تركيبى توپولوژى، كدام -30

  1 (Hybrid  2 (Mesh  3 (Tree 4 (Star 

        
  چيست؟ ها شبكه در Server و Client از منظور -31

  .گيرد مي سرويس كه كامپيوترى دهد، مي سرويس كه كامپيوترى) 1  
  .گيرد مي سرويس هم و دهد مي سرويس هم كه كامپيوترى گيرد، مي سرويس كه كامپيوترى) 2  
 ولـى  كنـد  مي مشخص را شبكه هاى سرويس كه كامپيوترى گيرد، مي سرويس كه كامپيوترى) 3  

  .دهد مين سرويس
  .دهد مي سرويس كه كامپيوترى گيرد، مي سرويس كه كامپيوترى) 4  

         
  كرد؟ معرفى Server يك عنوان به توان مين را زير هاى عامل سيستم از كداميك -32

  1 (windows XP  2 (windows Server 2003 

  3 (Linux    4 (window Server 2000  
        

  است؟ مفيد كار راه كدام كامپيوترى هاى شبكه در ها داده پردازش سرعت بردن باال جهت -33
  .كرد استفاده افزارى نرم نظر از چه و افزارى سخت نظر از چه قدرتمند سرورهاى از) 1  
  .كرد محدود را شبكه كامپيوترهاى تعداد) 2  
  .كرد محدود را كاربران) 3  
  .كرد استفاده WAN هاى شبكه از) 4  

         
  است؟ Internetwork هاى شبكه از مثالى شبكه كدام -34

  1 (LAN 2 (Wireless 3 (Internet 4 (هيچكدام  
         

  .است............  شبكه نوع از كامپيوتر با سيم بى كليد صفحه يك بين ارتباط -35
  1 (PAN 2 (LAN 3 (Wireless 4 (GAN 

               
  است؟ شده منسوخ عمالً توپولوژى كدام از استفاده -36

  1 (Mesh 2 (Star 3 (Bus 4 (Hybrid 

        
  است؟ مگابايت چند معادل گيگابايت يك -37

  مگابايت 124) 4  مگابايت 1٠٠) 3  مگابايت 1٠24) 2  مگابايت 10٠٠) 1  
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  كنند؟ مي كار اليه كدام در HTTP و FTP هاى پروتكل -38
  انتقال) 4  ارائه) 3  كاربرد) 2  شبكه) 1  

         
  است؟ تر سريع ارتباط نوع كدام در اطالعات ارسال نرخ -39

  گرا اتصال ارتباط) 1  
  تأييد پيغام دريافت بدون و اتصال بدون ارتباط) 2  
  تأييد پيغام دريافت با همراه اتصال بدون ارتباط) 3  
  تأييد پيغام دريافت بدون گرا اتصال ارتباط) 4  

         
40- TCP است؟ اليه كدام هاى پروتكل از  

  انتقال و شبكه) 4  انتقال) 3  كاربرد) 2  شبكه) 1  
         

  شد؟ ارائه عامل سيستم كدام توسط بار اولين براى TCP/IP مدل -41
  1 (Linux 2 (Unix 3 (Windows 4 (Dos 

        
  شد؟ ارائه شركت كدام توسط OSI مدل -42

  1 (Microsoft 2 (Apple 3 (IBM 4 (Intel 

        
  .شود مي استفاده..........  يك عنوان به هاب ،Star توپولوژى در -43

  سرويس) 4  انتقال رسانه) 3  ميانى واسط) 2  مبدل) 1  
         

  دارد؟ كاربرد اليه كدام در Packet اصطالح -44
  كاربرد اليه) 4  شبكه اليه) 3  انتقال اليه) 2  فيزيكى اليه) 1  

        
  است؟ توپولوژى كدام توپولوژى ترين پرهزينه -45

  1 (Bus 2 (Mesh 3 (Star 4 (Ring 
        

  است؟ اى شبكه نوع چه از مثالى كابلى تلويزيون شبكه -46
  1 (WAN 2 (Wireless 3 (MAN 4 (PAN  

        
  كنند؟ مي استفاده اى شبكه نوع چه از حمل قابل كامپيوترهاى -47

  1 (WAN 2 (Wireless 3 (PAN 4 (MAN 
        

  دارد؟ وجود بيشترى اطالعات امنيت زير مدل كدام در -48
 Client/Server مدل) 2    نظير به نظير مدل) 1  

  هيچكدام) 4   همگانى پخش مدل) 3  
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  .است صحيح) 4( گزينه -1
     

  .است صحيح) 2( گزينه -2
  .گيرد صورت اينترنت طريق از تواند مي كه است شركت دو بين فروش و خريد اوليه مواد واردات

    
  .است صحيح) 3( گزينه -3

     
  .است صحيح) 4( گزينه -4

 يـا  و هـا  پروتكـل  عامـل،  سيسـتم  توسـط  كه است شبكه دو دهى سرويس شبكه، افزار نرم از منظور
  .شود مي انجام شبكه تحت افزارهاى نرم

    
  .است صحيح) 1( گزينه -5

     
  .است صحيح) 3( گزينه -6

    
  .است صحيح) 2( گزينه -7

    
  .است صحيح) 2( گزينه -8

    
  .است صحيح) 3( گزينه -9

  .كند مي استفاده پخشى تكنولوژى از Bus توپولوژى
     

  .است صحيح) 3( گزينه -10
     

  .است صحيح) 2( گزينه -11
     

  .است صحيح) 4( گزينه -12
 بـدون  -2 (MAU) مخصـوص  HUB از اسـتفاده  -1 صـورت  دو بـه  تـوان  مي را Ring توپولوژى

  .كرد اندازى راه مجاورش، كامپيوتر دو به كامپيوتر هر اتصال با و MAU از استفاده
    

  .است صحيح) 3( گزينه -13
     

  .است صحيح) 3( گزينه -14
     

  .است صحيح) 2( گزينه -15

  اول فصلتأليفي  هاي تستپاسخ 



 39   هاي كامپيوتري فصل اول: مفاهيم شبكه

  .است صحيح) 1( گزينه -16
     

  .است صحيح) 3( گزينه -17
     

  .است صحيح) 4( گزينه -18
     

  .است صحيح) 1( گزينه -19
     

  .است صحيح) 3( گزينه -20
     

  .است صحيح) 2( گزينه -21
     

  .است صحيح) 1( گزينه -22
     

  .است صحيح) 1( گزينه -23
     

  .است صحيح) 1( گزينه -24
     

  .است صحيح) 3( گزينه -25
     

  .است صحيح) 4( گزينه -26
     

  .است صحيح) 4( گزينه -27
     

  .است صحيح) 2( گزينه -28
     

  .است صحيح) 4( گزينه -29
     

  .است صحيح) 1( گزينه -30
     

  .است صحيح) 4( گزينه -31
     

  .است صحيح) 1( گزينه -32
     

  .است صحيح) 1( گزينه -33
     

  .است صحيح) 3( گزينه -34
     

  



 هاي كامپيوتري) كنكور كارشناسي ارشد (شبكه  40

  .است صحيح) 1( گزينه -35
     

  .است صحيح) 3( گزينه -36
     

  .است صحيح) 2( گزينه -37
     

  .است صحيح) 2( گزينه -38
     

  .است صحيح) 2( گزينه -39
     

  .است صحيح) 3( گزينه -40
     

  .است صحيح) 2( گزينه -41
     

  .است صحيح) 3( گزينه -42
     

  .است صحيح) 2( گزينه -43
     

  .است صحيح) 3( گزينه -44
     

  .است صحيح) 2( گزينه -45
     

  .است صحيح) 3( گزينه -46
     

  .است صحيح) 2( گزينه -47
     

  .است صحيح) 2( گزينه -48
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