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اوليهمفاهيم-1-1

چيست؟(1)مخابرات داده
ارتباط بين دو عنصر شبکه مانند دو سوييچ يا دو ميزبان و سوييچ•
حث در مخابرات داده نحوه تبادل اطالعات بر روی يک کانال ارتباطی مورد ب•

.قرار می گيرد
.کانالهای ارتباطی از دو نوع اختصاصی و اشتراکی تشکيل می شوند•

…

(1) Data Communication

خط اختصاصی

(نقطه به نقطه)

دسترسی جندگانه



شبكه سازي چيست؟

از يک مبدا به يک يا چند مقصد(1)ارسال يک پيغام•
ايجاد بستر الزم برای اينکار•
.بيش از دو عنصر در امر ارسال و دريافت دخيل هستند•

سوییچها و روترهای بین راه

(1) Message

بسته



چيست؟(1)ارتباطات

,وتاطالعات و يا يک ايده بصورت ص,انتقال يک پيغام•
نوشته و يا رفتار,سيگنال

ال و انرژی الزم برای ارسال سيگن,نيازمند فضای انتقال•
.پروتکل برای محاوره بين عناصر است

,امنيتيک سيستم ارتباطات بايد جوانب مختلفی مانند•
وخرابی را مقاومت در مقابل خطا, منابعراندمان استفاده از

.در نظر بگيرد

(1) Communication



تاريخچه ارتباطات داده
.مفهوم سوييچينگ بسته مطرح شد: 62-1961

.بهم وصل شدندARPANETچهار کامپيوتر در شبکه : 1969
.کاربرد پست الکترونيکی بوجود أمد: 1972

:1980دهه
–PCايستگاهای کاری و,هاLANها بوجود آمدند.
.راه اندازی شدNSFNETشبکه–
.خصوصی سازی اينترنت آغازشد:1985
.کاربرد وب بوجود آمد:1992

به بعد با پا گرفتن کاربردهای خانگی و گسترش1992رشد اينترنت از سال 
.کاربردهای صنعتی بر اساس وب رشد شديدی را طی کرده است

. مراجعه نماييدhttp://www.isc.org/dsبه سايتبرای اطالعات بيشتر



اجزا  شبكه-1-2

زا زير می يک شبکه کامپيوتری يک سيستم توزيع شده از اج
:باشد

،   فيبرنوری, کابل کواکسيال, سيم مسی بهم تافته: فضاي انتقال–
فضا 

دروازه,پل,هاب,روتر,سويچ: عناصر سويچينگ–
ايستگاهای کاری,سرورها,کامپيوتری: ميزبانها–
ختلف  جهت برقراری ارتباط بين عناصر در سطوح م:پروتكلها–

, ح شبکه در سط, در سطح خط فيزيکی انتقال: بايد تعريف شود
درسطح ميزبانها



اجزا شبكه

لف شبکه ترکيبی از سخت افزا رو نرم افزارهای مخت—
.برای انجام وظايف مختلف است

قسيم خطوط ارتباطی به دو نوع اختصاصی و اشتراکی ت—
.ميشوند

Workstation Workstation

Workstation

Workstation Workstation

Workstation

Workstation Workstation

Workstation

Workstation Workstation

Workstation

( ) Dedicated1

( )2 shared

خطوط اختصاصیخط اشتراکی



انواع خطوط

.خطوط اختصاصی از نوع نقطه به نقطه هستند•
وع يک خط اشتراکی می نواند از نوع نقطه به نقطه يا از ن•

.  دسترسی چند گانه باشد
ن يک خط از نوع دسترسی چند گانه خطی است که چندي•

اليه .فرستنده می توانند ار طريق ان به ارسال اقدام کنند
MACهت وظيفه هماهنگی بين فرستنده های مختلف ج

.استفاده از فضای انتقال بصورت دوره ای را دارد



چيست؟(1)مالتی پلكس كردن 

از هر در خطوط اشتراکی، ترافيک ارسالی جريانهای عبوری•
به عمل ترکيب جريانهای. خط با هم ترکيب می شوند

ترافيک و تجميع آنها به عنوان يک جريان واحد که از 
طريق يک خط ارسال می شود، مالتی پلکس کردن می

.گويند
نجام شود ترکيب ترافيک جريانهای مختلف بايد بگونه ای ا•

که در گيرنده امکان جداسازی آنها از هم وجود داشته 
به عمل جداسازی ترافيک جريانهای مختلف . باشد

Demultiplexingمی گويند.

(1) Multiplexing



Multiplexingانواع روشهاي 

:ازعبارتندکردنپلکسمالتیروشپنج•
(TDMAوTDM)سنکرونزمانیاشتراک–
(SM)آسنکرونزمانیاشتراکياآماریکردنپلکسمالتی–
(FDMوFDMA)فرکانسیاشتراک–
(WDM)موجطولاشتراک–
(CDMA)کداشتراک–



انواع شبكه ها

نقطه به نقطه-

شبکه محلی با دسترسی چند گانه-

يچئشبکه مبتنی بر سو-

شبکه گسترده اينترنت-

يوترها بطور غير  ارتباط بين کامپگسترده هایشبکهو يچئمبتنی بر سودر شبکه های 
.مستقيم و ار طريق عناصر واسطه مانند سوييچها و روترها برقرار ميشود



انواع شبكه ها
:از يک بعد شبکه ها به سه دسته تقسيم می شوند

شبکه های محلی•
شبکه های وسيع•
شبکه های بی سيم•

ريابی در شبکه های محلی از روش دسترسی چند گانه استفا ده می کنند و مسي•
. عا ت توپولوژی بين تجهيزات انجام می شودالآن بدون ارسال اط

الت نيطه در شبکه های گسترده حوزه جغرافيا يی شبکه وسيع است و از اتصا•
. به نقطه استفا ده می شود

.برای مسيريابی نياز به توزيع اطالعات توپولوژی شبکه می باشد•



انواع شبكه ها
:دهدجدول زير مقايسه ای بين انواع شبکه ها و مشخصات اصلی آنها را نشان می

Range Bandwidth (Mbps) Latency (ms)

LAN 1-2 kms 10 – 1000 1 – 10
WAN worldwide 0.010 – 10000 [1] 100 – 500
MAN 2-50 kms 1 – 150 10
Wireless LAN 0.15-1.5 km 2 – 54 [2] 5 – 20
Wireless WAN worldwide 0.010 – 2 100 – 500
Internet worldwide 0.010 – 2 100 – 500

[1]: OC-192 over ATM: 

http://newsroom.cisco.com/dlls/innovators/switching/eugene_wang_profile.htm

l

[2]: IEEE 803.11a:

http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/2109881
(Last Mile)شبکه های شهری بخش دسترسی شبکه های وسیع را تشکیل می دهند و بعنوان مایل آخر 

گفته می شوند که محدوده ای در حدود چند کیلومتر تا چند ده MANاین شبکه ها گاها . شناخته می شوند

.کیلومتر را می پو شانند

ی توانند شبکه های بی سیم م. در شبکه های بی سیم اغلب ارسال اطالعات بصورت رادیویی انجام می گیرد

.تندشبکه های ماهواره ای بعنوان مثال از نوع شبکه های وسیع هس. از نوع محلی، شهری، یا وسیع باشند

http://newsroom.cisco.com/dlls/innovators/switching/eugene_wang_profile.html
http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/2109881


سوييچينگ و مالتی پلكسينگ-1-3
ته بندی  دسشبکه ها را می توان بر حسب تبادل اطالعات بين تجهيزات

:کرد

شبكه هاي كامپیوتري

شبكه هاي 

ينور

شبكه هاي همه پخشي

(دسترسی چند گانه)

سوییچینگ بسته

ویچشبكه هاي مبتني بر س

سوییچینگ مداری

سوییچینگ

مدارمجازی
هايشبكه

دیتاگرام

شبكه هاي 

TDM

(1) (2)

(4) (3)

(5) (6)

( ) Circuit switching1

( )2 packet switching 

( )3 optical network

( )4 time division multiplexing

(5) virtual circuit switching

(6) datagram



سويچينگ مداري چيست؟
:سوييچينگ مداری دارای مشخصات زير است

.برقرار ميشودمسيرثابتوپهنای باند ثابتبين دو طرف ارتباط يک کانال انتقال با •
تفاده نشده پهنای باند اس.کانال ايجاد شده فقط توسط طرفين قابل استفاده است•

.توسط ساير جريانها قابل استفاده نيست
.طبيعی است قبل از شروع به ارسال اطالعات نياز به برقراری مسير است•



سويچينگ بسته چيست؟
.اطالعات به واحدهای کوچک بنام بسته تقسيم می شود•
.بين طرفين وجود ندارداختصاصی کانال ثابت •
.پهنای باند بر حسب نياز به کاربران تخصيص می يابد•

A

B

C
10 Mbs
Ethernet

1.5 Mbs

45 Mbs

D E

statistical multiplexing

queue of packets
waiting for output

link



سويچينگ مداري مجازي وديتا گرام
سويچينگ بسته به دو نوع تقسيم می شود

: (Datagram)ديتاگرام•
صد در روش ديتاگرام هر بسته حاوی آدرس شبکه ترمينال مق_

.است
بصورت تهبا پردازش آدرس شبکه مقصد هر بسعبور بستهمسير_

.تعيين می شودگام به گام 
.می گويندconnectionlessبه اين روش -

.V.C (Virtual Circuit):سويچينگ مدار مجازی   •
مسير ارسال همه بسته ها ثا بت است و در زمان.V.Cدر روش _

.بر قراری مدار مجازی تعييين می شود
.V.Cهر بسته حاوی يک شماره مشخصه برای مدار مجازی _

.دناست که مسير آنرا تعيين می ک
.می گويندconnection-orientedبه اين روش -



1نتيجه گيري فصل 

شدريفتعارتباطاتدربستهوپيغاممفهومفصلايندر•
قراربحثموردهاشبکهانواعوارتباطیخطوطانواع•

گرفت
رائهاکامپيوتریهایشبکهانواعازبندیدستهنوعچند•

درمجازیمداروگرامديتاهایسازیپيادهبهوشد
.شداشارهبستهسويچينگ

.شدمعرفیآنانواعوکردنپلکسمالتیمفهوم•


