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نتورک پالس چیست ؟
نشانه واجد رشایط بودن در زمینه +Comptia Networkگواهینامه بین املللی

آزمون مربوطه مواردی از قبیل تکنولوژی های شبکه , انواع .مهارت شبکه است
کابل یا رسانه شبکه , توپولوژی های شبکه , مدیریت و امنیت را پوشش می دهد . 

شبکه و کابل و کمک یار شبکه فعالیت کنید . 
برای تکنیسن های , Dell HP , Ricoh , Sharp , Xeroxکمپانی هایی همچون

مورد پیش
فاع امریکا 

شناخته می شود و در N10-005تایید می شود . نسخه اخیر این گواهینامه با کد
ایجاد گردیده است . در این نسخه موضوعاتی امنیت و مدل2011اول دسامرب سال 

OSIمورد تجدید نظر واقع شده اند.
مطالبی که تا اینجا بیان کردیم ترجمه ای از معرفی این گواهینامه در سایت رسمی 

سازمان کامپتیا بود . ولی به دالیل مسایل مختلفی که در ایران وجود دارد امکان 
دریافت این گواهینامه بین امللی در داخل ایران وجود ندارد . همچنین حتی با دارا 

مکان اشتغال در داخل ایران وجود ندارد . بودن این مدرک در داخل ایران ا

حتی در صورت عدم دریافت گواهینامه بین املللی آن یک شناخت جامع و کامل از 
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مطالب کلی شبکه پیدا خواهید کرد و راه را برای یادگیری مهارت های پیرشفته تر 
شبکه هموار می کنید . 

در حکم نردبانی برای مراحل +Networkپیرشفته تر موفقیت کسب کنید . دوره
بعدی خواهد بود و اگر قصد یادگیری در زمینه مهارت های شبکه را دارید بایستی 

.از اینجا رشوع کنید

این دوره شامل ؟

می توانید به آموزشگاههای داخل ایران بروید . اگر به زبان انگلیسی مسلط هستید 
می توانید کتابهای مرجع یا آموزشهای تصویری زیادی که در این زمینه وجود دارد را 

دنبال کنید .
های نتورک پالس بیش ار هفتصد صفحه حجم دارند و برای اشخاصی که به کتاب 

دنبال یک آموزش رسیع و آسان و درک مفاهیم کلی هستند مناسب نیست .
PluralSightکه در زمینه آموزش های کاربردی هاستمعتربترین کمپانییکی از

برای شآموزشآنچه که من در این . تصویری آیتی فعالیت می کند 
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Netwotk+Pluralsightیک کار ترجمه و تالیف است و بر اساس آموزش دوره
یک مجموعه آموزشی فارسی را ایجاد کرده ام.

فصل می باشد . مطالب به صورت کامال خالصه و کوتاه بیان 16این دوره شامل
در اصلی و رساندن مفاهیمشده است و دلیل این خالصه نویسی حفظ مطالب

عالوه بر این , دوره اموزش نتورک پالس یک دوره کوتاهرتین زمان ممکن است .
در ابتدا با مقدماتی است که در آن بیشرت سعی شده تا دانش آموختگان

اصلی شبکه آشنایی پیدا کنند .پس برای اینکه درباره شبکه بیشرت بدانیم مفاهیم
.این دوره رشوع خوبی است

اگر تاکنون هیچ د .یی از موضوعات متنوع شبکه پیدا کنیک دید کلو همچنین
کتابگونه مطالعه ای در زمینه آموزش شبکه نداشته اید این 

به صورت زنجیره وار و پشت رسهم طراحی کتاباین خواهد بود .بسیار مناسب
رسهم و فصل به

همچنین اگر قبال در زمینه شبکه آموخته هایی دنبال کنید .فصل و درس به درس
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این کتاب فقط از 

Netamooz.netسایت نت آموز 

قابل تهیه و تکثیر می باشد و هر نوع 
و فروش توسط اشخاص کپی غیر مجاز 

غیر قانونی می باشدسودجو 
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شبکه چیست ؟
قبل از هر رشوعی بایستی با مفهوم اولیه و اصلی شبکه آشنا شوید .

) Host(میزبانکامپیوتر یاشبکهتعریف 
اینجا کمی نیاز به برقراری ارتباط و اشرتاک منابع با یکدیگر باشند .را به یکدیگر متصل کنید به نحوی که قادر به 

اشرتاک منابع -(Connection)دقت دارد . گفتیم به نحوی که قادر به انجام دو کار باشند . برقراری ارتباط 
(Sharing Resources) تا . هدف اصلی شبکه نیز همین دو مفهوم است یعنی ما شبکه را بوجود می آوریم

بتوانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و پس از بر قراری ارتباط منابع خود را به اشرتاک بگذاریم .

یا میزبان به چه معناست ؟Hostخوب حاال 
Hostدارای کارت شبکه باشد که به کامپیوتر های دیگر اجازه برقراری یمی تواند شامل هر دیوایسیا میزبان

کارت شبکه دیوایسی است که هر را یک کامپیوتر در شبکه در نظر بگیرید .Hostبرای درک بهرت ارتباط بدهد . 
کامپیوتر برای برقراری ابتدایی ترین ارتباط شبکه به آن نیاز خواهد داشت .

منابع شبکه شامل چه چیزهایی می شود ؟ منابع شبکه چیست ؟
Resourcesیا اطالعاتی هستند که کامپیوتر ها در شبکه به اشرتاک می منابعیا

اق را با دیگران به اشرتاک بگذارید منابع شبکه محسوب می شود . حال یک فایل متنی یا عکس باشد یا پرینرت ات
دفرتتان . در سازمان ها برای رصفه جویی در منابع شبکه به جای اینکه برای هر کامپیوتری در هر اتاقی یک چاپگر 

قرار دهند , چاپگر را از طریق شبکه بین اتاق های مختلف به اشرتاک می گذارند . 

Network Interfaceیگر می شود را آن چیزی که باعث اتصال کامپیوتر ها به یکدیا رابط شبکه
رابط شبکه ای می گویند . در حقیقت کارت شبکه رابط شبکه ای می باشد .
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از نظر مدیریت منابعانواع شبکه 
Client Server:در این نوع از شبکه هر میزبان یا به عبارت ساده تر هر کامپیوتر به طور ویژه یک رسور

در این جمله دقت کنید . یا یک کالینت ( دریافت کننده منابع شبکه ) است . به واژه یا ( فراهم آورنده منابع ) 

(میزبان) شبکه یک کامپیوتر
شبکه را بر عهده دارد و کامپیوتر های دیگر از منابع شبکه بهره می برند وظیفه مدیریت منابعکه رسور نام دارد ,

. در این نوع شبکه به دلیل مدیریت مرکزی امنیت افزایش می یابد به همین در شبکه هایی که تعداد کامپیوتر ها 
د به دلیل رعایت امنیت و مدیریت مرکزی و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و بی نظمی عدد بیشرت می شو 10از 

در شبکه از این نوع شبکه استفاده می شود .

Peer to Peer در این نوع از شبکه برخالف نوع :Client Server ) هر کامپیوتر (میزبان) هم یک رسور
در این جمله دقت و همیک کالینت ( دریافت کننده منابع شبکه ) است . به واژه و همفراهم آورنده منابع ) 

این نوع از شبکه کالینت باشد , هم رسور و دیگر یک مدیریت مرکزی وجود ندارد .یک کامپیوتر هم می تواند 

شبکه معموال در شبکه های خانگی و کوچک کاربرد دارد . شبکه ها نیاز به مدیریت مرکزی نداریم . این 
Workgroupندوز سون خواهید خواند , از این نوع به حساب می آید در ویندوز سون که در دوره آموزش وی

نیز از نوع نظیر به نظیر هستند . Torrentشبکه های اولیه 
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وششانواع شبکه از نظر گسرته تحت پ
کلیت اکنون می خواهیم شبکه ها را برحسب بزرگی و موقعیت دسته بندی کنیم هرچند این نوع دسته بندی

ندارد و بسیار قدیمی است

:LAN (Local Area Network)دسته اول 
معموال شود شبکه محلی . این نوع معنی واژه انگلیسی آن می

بنا بر تجربه ای که افراد مختلف در . معموالمثل شبکه محلی کوچک یک دانشگاه . اگر دقت کنید گفتم کند 
را اینگونه نیز LANارایه دهند . برای مثال می توان LANزمینه شبکه دارند , ممکن است تعریف متفاوتی از 

د : تعریف کر 

LAN. ولی در کل نخواهد بودLANنست که تعدادی کامپیوتر را می توان شبکه ای دا
بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و از یک از طریق مسیری پر رسعت با یکدیگر ارتباط برقرار کرده اند . 
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) :CAN)Campus Area Networkدسته دوم
اگر بخواهیم از منظر واژگان آن را ترجمه کنیم , معنی آن می شود , شبکه فضای باز دانشگاهی یا شبکه محوطه

(به واژه مجاور دقت کنید) به مجاوردانشگاهی . در حقیقت این شبکه 
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:MAN (Metropolitan Area Network)دسته سوم 
از طریق محدوده شهریولی در غیر مجاور 

(به واژه های غیر مجاور و محدوده شهری دقت کنید)برای مثال بانک مسیر شبکه ای با یکدیگر ارتباط دارند . 

را پدید می آورند . ولی در صورتی که همین بانک ها ازMANبانک با یکدیگر از طریق مسیر شبکه ای یک شبکه 
نخواهد بود . دقت کنید که MANطریق فیرب با شعبه های دیگر در شهری دیگر ارتباط برقرار کنند شبکه ما دیگر 

این تعاریف همه جا کاربرد ندارند .
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) :WAN)Wide Area Networkدسته چهارم 
چند شهر معموالاز نظر واژگان به معنی شبکه پهناور است . این شبکه بین ناحیه ای پهناور گسرتش یافته است که 

LAN نباشد
WAN می گویند و دیگر انواعCAN وMAN اینگونه است که د ولی تعریف درست آنWAN

را شبکه ای پهناور گویند که مسیر ارتباطی بین چند شهر یا کشور یا قاره را پوشش می دهد .
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چگونه بین دو میزبان ارتباط برقرار کنیم ؟
دو تر را ایجاد کنیم ؟ فرض کنید که , حال چگونه ارتباط بین دو کامپیو اکنون که شبکه و انواع آن را شناختید 

میزبان (کامپیوتر) داریم . چگونه بین این دو کامپیوتر شبکه ایجاد کنیم ؟

ارسال می کنند . که این )Mediaمیزبان های شبکه برای ارتباط با یکدیگر بیت های اطالعاتی را از طریق رسانه (
یا اینفرا رد  باشد .  در RFباشد یا می تواند امواج بی سیم مدیا یا رسانه  می تواند یک کابل مسی یا فیرب نوری

مورد انواع مدیا در مبحثی جداگانه به طور مفصل صحبت خواهیم کرد . فقط در اینجا به این مسئله اشاره کردیم 
گر که برای برقراری ارتباط شبکه ای بین دو میزبان بایستی بیت های اطالعاتی از طریق مسیر مدیا برای یکدی

ارسال شوند .
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پروتکل چیست ؟
پروتکل به معنی مجموعه از قوانین و رویه ها برای برقراری ارتباط است . 

برقرار کنند بایستی از یک رسی پس با توجه به تعریف برای اینکه میزبان ها بتوانند با یکدیگر ارتباط شبکه ای 
رسی قوانین و پروتکل های یکسان استفاده کنند .  قوانین و رویه ها پیروی کنند یا به عبارت دیگر همگی از یک

بنابراین اگر یک میزبان از نوع خاصی از پروتکل استفاده کند و میزبان دیگر از نوع دیگری از پروتکل استفاده کند 
کردن با یکدیگر نخواهند بود . , آنها قادر به صحبت 

اینصورت قادر به صحبت کردن با آنها نخواهید بود . البته شاید بتوانید با فراگیری زبان با آنها صحبت کنید ولی در 
ه طور موثر در آن کشور زندگی کنید بایستی لباس و فرهنگ آن کشور را بیاموزید و از آن صورتی که بخواهید ب

پیروی کنید . پروتکل نیز شامل قوانین و رویه هایی فرا گیر می باشد .

بعضی از پروتکل های رایج شبکه ای امروز به رشح زیر می باشد :

می باشد که یک پروتکل رایگان می باشد و بدون آن اینرتنت معنایی TCP/IPمعروف ترین و رایج ترین آنها 
نخواهد داشت . درباره این پروتکل در مبحثی جداگانه به طور مفصل صحبت خواهیم کرد .

Apple Talk(پروتکل ویژه رشکت مایکروسافت) و NetBEUI( پروتکل ویژه رشکت ناول ) IPX/SPXسه پروتکل 
یا فروشنده خاص هستند و رایگان نیستند و برای Vendor Specificپل) پروتکل های (پروتکل ویژه رشکت ا

استفاده از آنها بایستی بهایی به رشکت سازنده پرداخت شود . 
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مقدمه آدرس دهی
همه کامپیوتر ها و میزبان ها در شبکه برای اینکه بتوانند در شبکه کار کنند بایستی با یک آدرس شناسایی شوند . 

نیز برای برقراری ارتباط بین دو نفر از طریق خط پست نیاز به ذکر آدرس گیرنده و فرستنده دارید . در مورد تلفن 
(Mac Address) و

هستند که در مباحث بعدی به طور مفصل راجع به این دو نوع آدرس در شبکه (IP Address)آی پی آدرس 
صحبت خواهیم کرد . 

صورت می پذیرد . (Private)خصوصیو یا به صورت(Public)در شبکه یا به صورت عمومی های آیپیآدرس 

یک رنج آیپی بخصوص هستند که به این منظور در نظر گرفته شده اند این رنج از آدرس Privateآدرس های آیپی 
خلی سازمان یا اداره یا خانه خود به کار را تنها می توان در شبکه های دا192.168.1.1آیپی به عنوان مثال 

Privateای خصوصی باشد . مشکل اینجاست که آیپی آدرس ه
خوب در داخل شبکه خود استفاده کنید , رشکت های دیگر نیز می توانند از آنها در داخل شبکه خود بهره گیرند . 

حاال  راه حل چیست ؟ 
و انحصاری برای ارتباط با خارج از شبکه داخلی . ولی سوال اینجاست به چه صورت Publicاستفاده از آدرس های 

میلیون آدرس آیپی منحرص به فرد داریم ولی این میزان آدرس نسبت به نیاز روز امروز محدود 4؟ با اینکه حدود 
و عمومی خریداری کنیم است . به همین دلیل به جای اینکه به تعداد کامپیوترهای یک سازمان آدرس آیپی یگانه 

معموال یک یا چند آدرس آیپی استاتیک خریداری می شود . سپس در بخش خروجی سازمان دیوایسی تحت عنوان 
NATترجمه آدرس خصوصی به عمومی است قرار می گیرد که وظیفه آن
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فصل دو
Network Media

رسانه شبکه
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Wired Media –Twisted Pair
هم تابیده شدهرسانه کابلی جفت به

هستند که به دسته بندی هایی تقسیم می شوند :Twisted Pairاز انواع رایج کابل های شبکه کابل های 

CAT 3 : 10 Mbps

CAT 5 : 100 Mbps

CAT 5e : 1000 Mbps

CAT 6 : 1000 Mbps

CATکلمه انگلیسی ابتدای ومخففCategory به معنی دسته بندی می باشد .CAT 3 10دارای رسعت انتقال
مگابیت بر ثانیه در ارتباطات شبکه ای مد 10مگا بیت بر ثانیه می باشد و به دلیل این که امروزه رسعت باالتر از 

بیشرت دیده می شود ولی CAT 3نسبت به CAT 5نظر می باشد , امروزه اینگونه کابل ها کمرت دیده می شود . 
می باشدEnhancedمخفف eکه واژه CAT 5 eده کمرت کاربرد دارد . به دلیل محدودیت رسعت انتقال دا

بیشرتین کاربرد را در شبکه های امروزی بوجود آورده است . به معنی بهبود یافته می باشد ) Enhanced(واژه 
انتقال می دهند .گیگا بایت بر ثانیه 1مگابایت بر ثانیه یا 1000این کابل ها داده ها را با رسعتی بالغ بر 

گیگا بایت بر 1داده ها را با رسعت CAT 5eوجود دارند که این کابل ها مشابه CAT 6کابل های دیگری با نام 

200برای رنج CAT 6کابل های مگاهرتز طراحی شده اند در صورتی که100برای رنج CAT 5eکابل های 
. درست است که هر دو کابل قابلیت خواهد شدCAT5eدر آینده جایگزین CAT6مگاهرتز طراحی شده اند و 

کابل های بیشرتی در انتقال داده با رسعت یکسانی را دارند ولی عواملی نظیر تداخل سیگنال باعث کاهش رسعت 
CAT5e نسبت به کابل هایCAT6د . خواهد ش

حال چه عاملی باعث تفاوت در رسعت انتقال در این کابل ها شده است . عوامل زیادی در این امر تاثیر دارند . از 
جمله می توان به ارتقا جنس آلیاژ به کار رفته در هر کدام از این کابل ها اشاره کرد . ولی مهم ترین عامل افزایش 

جفت های به هم تابیده شده است که در دسته Twistingرسعت در این دسته بندی ها تابیده شدن یا ه
بندی های جدید تر بهبود و افزایش یافته است . این سوال پیش می آید که چرا عمل تابیدن دو کابل به یکدیگر 

در صورتی که کابل ها به یکدیگر تابیده نشوند و یا به نحو درست تابیده نشوند باعث افزایش رسعت خواهد شد ؟ 
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یا تداخل سیگنال رخ خواهد داد . این تداخل سیگنال باعث افت شدید رسعت Crosstalkعملی تحت عنوان 
سیگنال عبوری خواهد شد .پس تابیده شدن بهرت دو کابل به یکدیگر مساوی با کاهش تداخل سیگنال عبوری و 

از چهار جفت به Twisted Pairافزایش رسعت سیگنال می باشد . در تصویر زیر مشاهده می کنید که کابل های 
هم تابیده شده پدید آمده اند

ولی مسافت چطور ؟صحبت کردیم . Twisted Pairتاکنون درباره رسعت انتقال سیگنال در کابل های 

.) طی می کنند Attenuationمرت را بدون افت سیگنال (100می دسته بندی های باال مسافت ا
مرتی دوستتان ایستاده اید و با او صحبت می کنید . او به راحتی 10

مرت افزایش 100مرت 50
خواهید بود ؟ زیرا امواج صدای او بر حسب بلندی صدا دهید . به چه دلیل دیگر قادر به شنیدن صدای او ن

یا افت سیگنال در کابل های مسی Attenuationمسافت خاصی را طی می کنند و سپس نابود می شوند . 
Twisted Pair برای این که این سیگنال از بین نرود قبل نهایت مسافت طی شده را می گویند .نیز وجود دارد و

یا تکرار Repeaterقرار می دهند که Repeaterدر مسیر های کابل ها دستگاههایی تحت عنوان از نابودی سیگنال 
و بازسازی سیگنال را بر عهده دارد .Regenerateکننده وظیفه 

از منظر پوشش کابل به دو دسته تقسیم می شوند :Twisted Pairکابل های 
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Unshielded Twisted Pair (UTP)-خارجیجفت های به هم تابیده شده بدون محافظ

Shielded Twisted Pair (STP)-جفت های به هم تابیده شده دارای محافظ خارجی

EMI)Electro Magneticکابل های بدون محافظ دربرابر امواج  Interference( حساس هستند . امواجEMI در
ورسنت وجود دارند وجود دارد بنابراین توصیه می شود از کابل های محل هایی که ژنراتور برق یا المپ های فل

دارای محافظ خارجی برای این گونه مکان ها استفاده کنید .تصویری از کابل های دارای محافظ را در زیر می بینید 

از کانکرت های Twisted Pairاست که برای کابل های نوع متصل کننده های کابل های آخرین مطلب در مورد 
RJ45
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Wired Media – Coaxial
رسانه کابلی کواکسیال

این نوع رسانه بسیار قدیمی است و امروزه کمرت از این نوع کابل برای ارتباط شبکه ای استفاده می شود به دلیل 
بسیار بهرت , ارزان تر و از Twisted pairرسانه جایگزین شده است .Twisted pairاین که این نوع رسانه توسط 

ولی با این حال شناخت کابل های کواکسیال خالی نظر کیفیت انتقال سیگنال و رسعت انتقال عملکرد بهرتی دارد .
از لطف نیست .

که در مرکز کابل شکل زیر دقت کنید . اولین الیهبه طور کلی کابل های کواکسیال از چهار الیه تشکیل شده اند .
می باشد . این الیه در حقیقت تنها الیه است که سیگنال از آن عبور می (Copper core)د هسته مسی قرار دار 

(Inner Insulator)کند . پس از آن یک الیه عایق به نام عایق داخلی 
نام دارد وظیفه (Shielding wire mesh)مرکزی از الیه سوم را برعهده دارد . الیه سوم که الیه محافظ کابل

(امواج تخریب گر تولید شده از EMI(تاثیر منفی سیگنال دو کابل بر یکدیگر) و Cross Talkر بمحافظت در برا
) نیز مثل هر پوشش Outer Insulatorد . الیه آخر یا عایق خارجی (را بر عهده دار ژنراتور و المپ فلورسنت)

س با الیه سوم می شود .

مرت را طی می 185مگابیت بر ثانیه و مسافت 10این کابل ها رسعت Thinnet (RG-58)رایج ترین این نوع کابل 
کنند و از کانکرت که شکل آن را در زیر می بینید استفاده می کند .
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که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید امروزه بیشرت در کابل های تلویزیون و ماهواره RG-60و RG-59انواع 
کاربرد دارد
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Wired media – Fiber Optic
فیرب نوریرسانه کابلی

آخرین نوع کابل که در مورد آن صحبت خواهیم کرد , 
مورد فیرب نوری بدانید این است که در فیرب نوری به جای جریان الکرتیسیته از نور به عنوان وسیله انتقال سیگنال 

به فواید باالی این رسانه پی برد :از همین جا می تواناستفاده می شود . 

Coaxialو Twisted pairتر است : وقتی که بسیار امن-1
کرده و سیگنال عبوری را Tab inبه راحتی می توان با استفاده از دیوایس هایی به داخل کابل منتقل می کنید , 

دزدید در صورتی که در فیرب نوری , به دلیل استفاده از نور برای انتقال جریان این کار ممکن نیست .

2-EMI نوری استفاده شده ندارد . بر جریان نور که برای انتقال سیگنال در فیرب یتاثیر

را طی می کنند .دارند و مسافت های باالییرسعت باالیی در انتقال جریان-3

Twisted Pair از این کابل ها

زیرا این کابل ها بسیار گران قیمت تر از کابل های دیگر هستند . همچنین هزینه نصب و راه اندازی آنها بسیار 
دیگری که باعث می شود ما قادر به استفاده از این کابل ها در همه جا نشویم , عدم . دلیل گران قیمت است 

ید . ولی در فیرب نوری به خم کنید و در همه جهات بچرخانید و هر کجا که الزم شد مسیر کابل آن را تغییر ده

جالب است بدانید که در انواع قدیمی فیرب نوری به دلیل استفاده از شیشه
ه) . در انواع امروزی بیشرت از نوع خاصی از پالسیتک استفاده می شود و با این نبودید (به دلیل شکنندگی شیش

مورد دیگری که در مورد عدم قابلیت انعطاف فیرب نوری می توان اشاره 
رتهای هزینه بر و افراد کرد , این است که برای قطع کابل در یک نقطه و اتصال آن به مسیری دیگر بایستی از کانک

متخصص با هزینه باال استفاده کرد .

دلیلاین به 
ل بسیار . همچنین رسعت و مسافت باالی انتقال داده توسط این کابکه امنیت در دنیای امروز حرف اول را میزند
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باالست . هرچند استفاده از این کابل ها بسیار هزینه بر است ولی با این حال روز به روز تجهیزات بهینه تر و 
جدیدتر و ارزان تری تولید می شود .

تصویر انواع کانکرت های استفاده شده در این نوع کابل ها را مشاهده می کنید .

SC(Squareاولین نوع کانکرت  Connector)یا کانکرت مربعی می باشد که از کانکرت های اصلی می باشد و از
LCو ST (Stab in Connector)تکنولوژی اولیه بهره گرفته است و این نوع به رسعت توسط انواع 

(Little Connector) . جایگزین شد
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عوامل موثر بر رسعت و مسافت 
سیگنالانتقال 

شده است ؟Twisted Pairچه عواملی باعث تفاوت در رسعت انتقال در کابل های مختلف 

عوامل زیادی در این امر تاثیر دارند . از جمله می توان به ارتقا جنس آلیاژ به کار رفته در هر کدام از این کابل ها 
Twisting جفت های

بهبود و افزایش یافته است .به هم تابیده شده است که در دسته بندی های جدید تر

این سوال پیش می آید که چرا عمل تابیدن دو کابل به یکدیگر باعث افزایش رسعت خواهد شد ؟ در صورتی که 
یا تداخل سیگنال Crosstalkکابل ها به یکدیگر تابیده نشوند و یا به نحو درست تابیده نشوند عملی تحت عنوان 

ال باعث افت شدید رسعت سیگنال عبوری خواهد شد .پس تابیده شدن بهرت دو رخ خواهد داد . این تداخل سیگن
کابل به یکدیگر مساوی با کاهش تداخل سیگنال عبوری و افزایش رسعت سیگنال می باشد . در تصویر زیر 

از چهار جفت به هم تابیده شده پدید آمده اندTwisted Pairمشاهده می کنید که کابل های 
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صحبت کردیم . Twisted Pairخوب درباره رسعت انتقال سیگنال در کابل های 
ولی مسافت چطور ؟

Twisted Pair مرت را بدون افت سیگنال (100مسافتAttenuation طی می کنند (
مرتی دوستتان ایستاده اید و با او صحبت می کنید . او به راحتی 10در فاصله .

افزایش دهید . به مرت 50
دا مسافت خاصی را چه دلیل دیگر قادر به شنیدن صدای او نخواهید بود ؟ زیرا امواج صدای او بر حسب بلندی ص

طی می کنند و سپس نابود می شوند .

Attenuation یا افت سیگنال در کابل های مسیTwisted Pair نیز وجود دارد و نهایت مسافت طی شده
را می گویند . برای این که این سیگنال از بین نرود قبل از نابودی سیگنال در مسیر های کابل ها دستگاههایی 

و بازسازی سیگنال را بر Regenerateیا تکرار کننده وظیفه Repeaterقرار می دهند که Repeaterتحت عنوان 
عهده دارد .
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What is the Plenum
پلنوم چیست ؟

پلنوم در تعریف به معنای فضای محصور است که .این فضای عبوری ممکن است در سقف باشد و به عنوان کانال 
هوا باشد . ممکن است در کف اتاق تعبیه شده باشد و همچنین ممکن است در دیواره ها ایجاد شده باشد . جنس 

با هوای عبوری و آتش ایجاد سم می کند . ایجاد شده و این ترکیب در اثر مجاورت مداومPVCخارجی کابل ها از 
به همین دلیل توصیه می شود از تهمچنین پی وی سی در صور 

Plenum Grade Cable. برای عبور کابل ها استفاده کرد
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Wiring Standards
استانداردهای کابل کشی

Twisted Pair و در سمت چپ حالت باز
سیم (چهار جفت به هم تابیده شده) 8

داده و پوشش خارجی آن را بربید. تشکیل شده است . برای کابل کشی بایستی کابل را با ابزار های مخصوص برش 
که ترتیب رنگ سیم ها را مشخص می EIA/TIA 568 Bو EIA/TIA 568 Aسپس با استفاده از دو استاندارد  
قرار دهیم . RJ45کند , سیم ها را در داخل سوکت 

, سفید نارنجی , آبی , سفیدسبز , سبزبه این ترتیب می باشد :EIA/TIA 568 Aترتیب رنگ سیم ها در استاندارد 
سفید آبی , نارنجی , سفید قهوه ای , قهوه ای

نیز به ترتیب زیر است : سفید نارنجی , نارنجی , سفیدسبز , EIA/TIA 568 Bترتیب رنگ سیم ها در استاندارد 
آبی , سفید آبی , سبز , سفید قهوه ای , قهوه ای 

سیم دیگر به 4وظیفه انتقال سیگنال را بر عهده دارند و عدد از آنها4در بین این هشت سیم و هشت رنگ 
سیمی که وظیفه انتقال سیگنال را بر عهده 4منظور آینده نگری و استفاده های جانبی تعبیه شده است . از 

.را بر عهده دارند(Receive)) و دو سیم وظیفه دریافت سیگنال Sendدارند,دو سیم وظیفه ارسال سیگنال (
سفیدسبز و سبز وظیفه ارسال و دو سیم سفید نارنجی و نارنجی وظیفه دو سیم Aعنوان مثال در استاندارد به

دریافت را برعهده دارند . اگر در ترتیب رنگ ها در این دو استاندارد نیز دقت کنید متوجه می شوید که ترتیب 
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جای رنگ های سبز و سفید سبز تغییر می 
پس فلسفه وجود این دو استاندارد نیز در نحوه استفاده آنها برای کابل کشی های متفاوت است . با توضیح کند . 
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انواع کابل کشی
Cross Over 568که در این نوع کابل کشی در یک طرف استانداردA 568و در طرف دیگرB استفاده می

ل منطبق باشد , بایستی از کابل را به یک کامپیوتر متصل کنید و برای اینکه مسیر ارسال و دریافت در دو طرف کاب
می بینیمStraightدو استاندارد معکوس هم استفاده شود .برعکس این موضوع را در نوع 

Straight568در این نوع کابل کشی در انتهای هر دو طرف کابل از استاندارد یا مستقیم کهA استفاده می

انواع دیوایس های شبکه همچون هاب , سوییچ , کابل را به کامپیوتر متصل کرده و طرف دیگر کابل را به یکی از
ظور چیست ؟ در دیوایس های شبکه مسیر پورت در داخل 

در حالت عادی برای این و دریافت است . گفتیم دو کابل وظیفه دریافت و دو کابل دیگر وظیفه ارسال را دارند .
سال در یک طرف صورت پذیرد و دریافت در طرف دیگر بایستی رنگ کابل ها در یک طرف معکوس شود که ار 

ولی چون در اینجا در یک طرف کامپیوتر وکارت شبکه آن را داریم و در طرف دیگر دیوایس شبکه و چون دیوایس 
ست .شبکه در داخل خود پورت را معکوس می کند پس دیگر نیازی به معکوس کردن کابل نی

RollOver 568که در این مدل از کابل کشی در یک جهتA و در جهت دیگر معکوس کامل آن را قرار می
به ترتیب رو به باشد : سفید سبز , سبز , سفید نارنجی , آبی , سفید آبی , نارنجی , 568Aدهیم یعنی اگر 

سفیدقهوه ای , قهوه ای 

قهوه ای , نارنجی , سفید آبی , آبی , سفید نارنجی , سبز , سفید سبزبرای طرف دیگر آن داریم : قهوه ای , سفید 

ویژه سیسکو بیس به کار می رود که این روتر ها نیاز هایی این مدل معموال استفاده رایج ندارد و برای روتر های
مبنی بر کابل کشی های ویژه دارند . 

Loopback. این مدل برای اهداف عیب یابی کاربرد دارد

Straightو Cross overکاربردی ترین مدل ها دو مدل اول یعنی 
لیت هایی ) قابآن هاکارت شبکه های. توصیف های داده شده این دو مدل قابل تعویض هستند 

ر ارسال و دریافت کدام است .را دارند به این معنی که تشخیص می دهند که مسیAuto Sendsاز قبیل 
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LAN Technology Types
انواع تکنولوژی های لن

LAN به شبکه های لوکال و محلی گفته می شود . در این شبکه های از دو نوع تکنولوژی
می شود , تکنولوژی رایج ترین تکنولوژی که امروزه از آن استفادهToken Ringو Ethernetاستفاده می شود : 

Ethernet است و امروزه تکنولوژیToken Ring. کاربرد چندانی ندارد و می توان گفت که دیگر وجود ندارد
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چیست ؟ چه ویژگی ها و اجزایی دارد ؟Ethernetحاال تکنولوژی 
IEEE را برای 802.3سازمانی است که استاندارد های شبکه را نام گذاری و تصویب می کند و این ارگان نام

این نام را 1980) سال Ethernet2استاندارد 
بنا شده و از این متد استفاده CSMA/CDسی یا متد دسرت Access methodبر مبنای Ethernetبرگزیده است . 

Carrier Senseمخفف CSMA/CDمی کند .  – Multiple Access –Collision Detection. می باشد

اکنون به توضیح هر یک از این اجزا می پردازیم :

شفاف این جز نظر لغوی یعنی دسرتسی چندگانه . ولی اگر بخواهیم به صورت:Multiple Accessابتدا 
آن را بیان کنیم , به این معنا است که : در شبکه ای که چند کامپیوتر داریم و همه آنها به شبکه متصل اند و همه 

آنها به صورت همزمان به شبکه دسرتسی دارند .

Carrier Sense: که به معنی فال گوش ایستادن است .گفتیم در شبکه کامپیوتر ها به صورت همزمان به
سی دارند . حال اگر همه آنها به صورت همزمان ادغام به ارسال داده ها در مسیر شبکه کنند , چه شبکه دسرت 

Carrierاتفاقی رخ خواهد داد ؟ تصادم رخ می دهد و هیچ کدام از بسته های اطالعاتی به مقصد نخواهد رسید . 
Senseته اطالعاتی به مسیر شبکه گوش می به این معناست که هر کدام از کامپیوتر های شبکه قبل از ارسال بس

دهد و به اصطالح فال گوش می ایستد تا مسیر خالی شود و در صورت خالی بودن مسیر ادغام به ارسال بسته می 
کند .

Collision Detection : در لغت به معنای تشخیص تصادم است . گفتیم که بسته اطالعاتی به مسیر
سیر ادغام به ارسال بسته می کند . حال در صورتی که به هر دو به بسته خالی بودن مگوش می دهد و در صورت 

در مسیر با یکدیگر با یکدیگر برخورد کردند و تصادم رخ داد و بسته ها به مقصد نرسیدند , تکلیف چه خواهد 
یجاد بود ؟ اینجاست که ویژگی تشخیص تصادم اهمیت خود را نشان می دهد . وظیفه آن این است که در صورت ا

زمانی بسیار کوتاه صرب کند و مجددا اغدام به ارسال بسته اطالعاتی کند . تصادم و نرسیدن بسته به مقصد یک بازه

CSMA/CDاین گونه می توان بیان کرد که 
می کنید و من گوش می دهم سپس من صحبت می کنم

در صورتی که هر دو به صورت همزمان رشوع به صحبت کردیم , یک نفر صرب خواهد کرد و دیگری صحبت می 
کند. دقت داشته باشید که کل این فرایند به دلیل استفاده از جریان الکرتیسیته و با توجه به رسعت جریان 

ه زمانی بسیار بسیار ناچیز رخ خواهد داد .سیته در یک باز یالکرت
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Ethernet Standards
استاندارد های اترنت

صحبت کردیم به رشح استاندارد های اترنت می پردازیم LANحال که در مورد استاندارد های 

استاندارد های اترنت که در شبکه های لن به کار می رود با استفاده از یک فرمول کلی نوشته می شوند برای مثال 
10BaseT

رسعتدر واقع این کلمه بر اساس این فرمول نوشته شده است :  جنس کابل + دیجیتال یا آنالوگ + 

می باشد به Basebandکه مخفف کلمهBaseمگابیت بر ثانیه است . 10به معنی رسعت 10یعنی در مثال باال 
Tبه معنای آنالوگ است که در اینجا به کار نرفته است و در نهایت Broadbandمعنی دیجیتال است و متضاد آن 

می باشد .Twisted Pairبه معنای جنس کابل از نوع 

به معنی کابل TXمگابیت بر ثانیه و 100یعنی رسعت 100که در آنها 100BaseFXو 100BaseTX: 1مثال 
Twisted Pair وFX فیرب نوریبه معنی کابل

گیگابیت بر ثانیه را دارند . هردو دیجیتال و اولی 1که هردو رسعت 1000BaseXو  1000BaseT: 2مثال 
Twisted Pair. و دومی فیرب است

گیگابیت بر 10که همگی رسعت باالی 10GBaseERو 10GBaseLRو 10GBaseSRو 10GBaseT: 3مثال 
از فیرب استفاده می کنند . SR,LR,ERو Twisted Pairثانیه را دارند . دیجیتال هستند و اولی از کابل 

.ها خالی از لطف نیست شنایی با آنهستند که آ LANاینها یک رسی استانداردهای 
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این تنها یک نسخه نمایشی از 
نتورك پالسکتاب آموزش 

می باشد . براي دریافت نسخه 
اصلی اینجا را کلیک نمایید

http://netamooz.net/shop/network-plus-book
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