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  آشنايي با مفاهيم شبكه و اجزاي آن

  
ها بطور  اي كه بتوانند از داده گونه هوسيله خط انتقال يا هر وسيله ديگر ب هاتصال دو يا چند رايانه به يكديگر ب: تعريف شبكه

 .گويند را شبكه ميمشترك استفاده نمايند 

      يا ايانهايجاد يك شبكه ر مزاياي  
   :اي عبارت است از هاي رايانه هدف از ايجاد شبكه

 )سخت افزاري و نرم افزاري(اشتراك منابع  •
 )ها به صورت آنالين يا بر خط امكان تبادل پيام و ارسال و دريافت پرونده(ارتباط برخط  •
 مديريت و پشتيباني متمركز •
  صرفه جويي در زمان و هزينه •

  
  :عبارتند از هاي كامپيوتري مزاياي استفاده از شبكهبه عبارت ديگر، 

   

  ها بدون نياز به تكرار گذاري داده به اشتراك -1
  . هاي فاكس و غيره ها، اسكنرها، ماشين هاي چاپ ليزري، رسام افزاري مثل دستگاه گذاري منابع سخت امكان به اشتراك -2
 هاافزار گذاري نرم امكان به اشتراك -3
  امنيت -4
  سازي پشتيبان -5
  ارتباط بهينه كاربران -6
  نگهداري و پشتيباني مركز -7

 استمنابع، تبادل پيام و مديريت از راه دور گذاشتن كامپيوتري به اشتراك  هاي شبكه از توان گفت هدف استفاده در نتيجه مي
  .و اشتراك منابع از همه مهمتر است

استفاده كنيد و   NetMeeting(conf.exe)و يا  WinChat.exeهاي  رنامهتوانيد از ب مي 7براي تبادل پيام در ويندوز  :1 توجه
  :فرم كلي فرمان به صورت زير است.در خط فرمان استفاده كنيد net sendيا از فرمان 

NET  SEND  {name  | * | /Domain[: name] |/Users} Message 
name :  از ( نام رايانه مقصد استIP توان استفاده كرد نيز مي(  

/Domain[ : name]   : در فصول آينده شرح داده خواهد شد( نام دامنه(  
/Users : ارسال براي همه كاربران متصل به سرور  

Message : پيغام مورد نظر  
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فرم كلي فرمان به .در خط فرمان استفاده كنيد MSGاز فرمان  NET Sendبه جاي  7براي تبادل پيام در ويندوز  :2توجه 
  :صورت زير است

MSG  {username  | sessionname | sessionid |@filename|*|[/Server:servername][/Time:seconds][/v][/w]  
[Message] or read from stdin} 

Username :  شبكه كاربر موجود درنام  
Sessionname :  اگر از ارتباط (نام ارتباطConsole هد شداستفاده كنيد براي رايانه خودتان ارسال خوا( 

Sessionid :  است 1براي رايانه خودتان عدد ) جلسه(شماره ارتباط.  
@filename   : فايل حاوي ليست كاربران ، نام جلسه و نامIDها  

  ال براي همه افراد داخل شبكهارس:  *
/Servername :  شود همان شبكه اي كه در آن هستيد در نظر گرفته مي ،ر نوشته نشودگا(نام سرور.(  

/Time:Seconds  :ثانيه است 60پيش فرض آن . مدت زمان نشان داده پيغام روي صفحه گيرنده.  
/v  :نمايش اطالعات در حال اقدام براي فرستنده  
/w : منتظر تاييديه دريافت از گيرنده پيغام  

Message : پيغام مورد نظر  
  

  : ي عبارتند ازا ايانهاجزاي يك شبكه ر  
  )رايانه سرويس دهنده(. دهند وترهايي كه منابع مشترك را در اختيار كاربران قرار ميكامپي –  (Servers)سرورها -1
رايانـه  (. دهد، دسترسي دارنـد  كامپيوترهايي كه به منابع مشتركي كه سرور در اختيار آنها قرار مي –  (Clients)ها كالينت -2

  )سرويس گيرنده
  )سيمي يا بيسيم(. شوند ن، كامپيوترها به هم متصل ميي آ محيطي كه به وسيله – (Communication Media)رسانه  -3
 .گويند شود را پروتكل مي دهي در شبكه مي ها باعث سرويس مجموعه قوانيني كه رعايت آن –  (Protocol)قوانين -4

اي موجود در شبكه را به منظور  هاي رايانه سيستم عاملي است كه كنترل و مديريت فعاليت – سيستم عامل شبكه -5
  .به منابع مشترك و تبادل اطالعات برعهده دارد دستيابي

  از نظر گستردگي جغرافياييانواع شبكه  
 ي توان دو زيردسته اما مي) WANو  LAN( شوند تقسيم مي كلي دسته دوها از نظر مقياس و بعد جغرافيايي به  شبكهاصوالً 
CAN  وMAN ها اضافه كرد را هم به آن.  

  LAN (Local  Area  Network )هاي محلي ـ شبكه1
  .رود ها بكار مي يا دانشگاه و ها هاي محدود مثل يك ساختمان يا چند ساختمان نزديك به هم يا كارخانه ها در محيط اين شبكه

  : ها  خصوصيات اين شبكه
  .ها نزديك به هم هستند رايانه) الف
  . شوند مالكيت خطوط انتقال خصوصي است و توسط خود سازمان نصب و نگهداري مي) ب
  )  MBPS 400تا  MBPS1 حدود( ها بسيار باالست  سرعت انتقال داده ) ج
  ) توپولوژي (  .كند شبكه از ساختار و استاندارد مشخصي استفاده مي ) د
  .تعداد كاربران آنها محدود است) هـ
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   WAN(Wide Area Network)هاي گسترده  ـ شبكه2
شايد صدها يا هزاران  كه) كشور يا قاره– استان (گيرد  غرافيايي را در بر ميهاي ج محدوده وسيعي از ناحيه، ها اين شبكه

  . كيلومتر از هم فاصله داشته باشند
  

  : ها خصوصيات اين شبكه
  .تواند زياد باشد ها از يكديگر مي فاصله رايانه) الف
  .شود توسط آن پشتيباني ميشركت مخابرات است و در اختيار مالكيت خطوط انتقال  )ب
 كه سرعتاي  قاره  هاي اطالعاتي مثل ارتباط ميان مگر در شاهراه 9600BPS)تا  (2MBPSسرعت انتقال داده ها كم است ) ج

  ).برابر شبكه گسترده است 250ي محلي حدوداً  سرعت شبكه(است   Mbps155بيشتر از 
  .تعداد كاربران نامحدود است) د

 

  )خصوصي MAN(Metropolitan  Area  Network)  )WANهاي شهري  شبكه -3
هاي گسترده كوچكتر هستند و معموال در يك شهر  هاي محلي از مقياس بزرگتر و از شبكه ها در مقايسه با شبكه اين شبكه

كند و  اي است كه از خطوط اختصاصي استفاده مي يك شبكه خصوصي، شبكه. ها استفاده مي شوند  براي ارتباط دفاتر سازمان
  .ي رشد وزارت آموزش و پرورش را نام برد توان شبكه به عنوان مثال، مي. ضاي آن قابل دسترس استي اع فقط به وسيله

  

    CAN CAN(Campus  Area  Network)دانشگاهي يا هاي  شبكه -4
گانهاي ها يا پاد ها ، كارخانه شود و به طور معمول در دانشگاه ند شبكه محلي مجاور به هم ساخته ميچاز ارتباط ها  اين شبكه

  .گيرد نظامي مورد استفاده قرار مي
  

  دهي از نظر سرويس ها شبكهانواع 
  .گيرنده سرويس /دهنده سرويسو  نظير به نظير: شوند به دو نوع اصلي تقسيم مي دهي از نظر سرويس ها شبكه

گويند ) Server(دهنده ها سرويس گيرد كه به آن ي يك يا چند سيستم صورت مي دهي به وسيله در يك شبكه سرويس :تعريف
  . گويند )Client( گيرنده كنند سرويس ها استفاده مي هايي كه از اين سرويس و به سيستم

  .شود نيز گفته مي  Workstationها گيرنده به سرويس :توجه
  

  )Peer To Peer Network(شبكه نظير به نظير 
در مقايسه با نوع معماري . (ها قرار دارد اير رايانهاي در وضعيت مساوي با س هاي نظير به نظير، هر رايانه در شبكه

 ي هئاي، سيستمها همزمان عالوه بر ارا اگر در شبكه). كاره شبكه است ، همهدهنده سرويسكه  گيرنده سرويس -  دهنده سرويس
گيرنده در  شند هم سرويسدهنده با هم سرويستوانند  ميطور همزمان  هعبارتي ب ههاي بقيه هم استفاده كنند يا ب سرويس، از سرويس

  )PtPبه اختصار (است  Peer-to-Peerگوييم مدل سرويس دهي در آن شبكه  آن صورت مي
  :ها ويژگي

  .در مقياس بزرگ پيچيده است و مديريت آن متمركز نيست -1
  .شود در صورت بروز مشكل كل سرويس دچار اختالل نمي -2
  .هزينه است ها ساده و كم نصب آن -3
  .گيرنده دهنده است و هم سرويس يوتر هم سرويسهر كامپ -4
 .دهي كم است سرعت سرويس -5
  .ها كم است امنيت آن -6
 .تعداد كاربران محدود است -7
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  )Client – Server( گيرنده سرويس _ دهنده سرويس
 هـا و  نگهـداري فايـل   براي انجام عمليـات چـاپ،   دهنده سرويستر به نام  در اين نوع معماري، به طور معمول يك رايانه قوي

به شـبكه متصـل بـوده و    ) ها گيرنده سرويس(ها  رايانه. گيرد هاي جانبي متصل به شبكه مورد استفاده قرار مي ساير دستگاه مديريت
سيسـتم فقـط در نقـش سـرويس     يك يا چند اگر در يك شبكه  به عبارت ديگر . استفاده كنند دهنده سرويستوانند از خدمات  مي

بـه  ( Server-Basedگوييم مـدل سـرويس دهـي آن شـبكه       مير نقش سرويس گيرنده ظاهر شوند در آن صورت د بقيهدهنده و 
  .است) SBاختصار 

  :ها ويژگي
  .ها متمركز، جامع و ساده است مديريت آن -1
  .ها باالست امنيت داده -2
  .تر استيشب ptpتعداد كاربران نسبت به  -3
  .دهي باالست سرعت سرويس-4
  . اندازي اوليه باالست راهقيمت  -5
  .گردد ميمشكل دهي دچار  در صورت بروز مشكل در سرور اصلي سرويس -6

  )WireLess(هاي بدون سيم  شبكه
  :وندش ميگروه تقسيم  چند به كنندراتبادل  عاتطالاانندتو مي كه مسافتي به باتوجه سيم بي هاي هشبك

 (WWANs) Wireless Wide Area Networks  
ارتباط  ه ب شدصجاهاي مختلف ن در هايي كه نتنآيا  اي هماهوار يستمس يلهسو به كه است سيم بي صورت به WAN شبكه 

  . است WWANsبر مبناي   ههاي همرا يستم ارتباطي تلفنسبه عنوان مثال . كند را برقرار مي
 )Wireless Metropolitan Area Networks (WMANs  
 حـال  رد .اسـت  شـهرها  سطح رد فقط نآ هيد سرويس تعوس كه تفاوت اين با دارد WWANs شبيه ساختاري شبكه اين 
قـرار    دهافاست دمور رنوريبفي يا مسي سيم هاي شبكه براي )Backup( پشتوانه يك عنوان به نندتوا مي WMANs هاي شبكه حاضر
  .كنند تفاده مياسون قرمز براي اتنقال اطالعات دو نور ما راديويياز امواج  WMANsمعموال . دگيرن

 )Wireless Local Area Networks (WLANs  
)  دگـاه فرو ماننـد (هـا بـا وسـعت كـم      ها يا فضاي باز دانشـكده  هاي كوچك مانند شركت اين فناوري براي استفاده در محيط

اسـت و  خت  سـ ، يم مسـي سـ ب صـ هايي كه ن لحها يا م ارات و شركتدر ادصورت موقتي   هاين نوع فناوري بيشتر ب از. باشد مي
  .شود استفاده مي تمايل به دسترسي براي اشخاصي كه محل ثابتي ندارند زياد است،

  نيازي بـه اتصـال فيزيكـي نيسـت و در آن از كـارت شـبكه بـدون سـيم         (WLAN)در يك شبكه محلي بدون سيم  :تذكر
 (Wireless Nic) توان يك ارتباط  شود و توسط آن مي استفاده ميpoint to point اد كردايج.  

  

   WLAN توپولوژي
تواند بـا   مي باشد و مي (Wireless NIC)، هر ايستگاه داراي يك كارت شبكه بدون سيم  WLANبراي پياده سازي شبكه 

ي دو  تواند به صورت نقطه به نقطه به وسيله ساده ترين اين ارتباط مي. هر ايستگاه ديگري كه در محدوده باشد ارتباط برقرار نمايد
 (Access Point) نقطـه اتصـال   اي به نـام  از پيكربندي وسيلهين نوع ايك شبكه از براي ايجاد  .باشد (Point-to-Point)ه ايستگا

  .شود استفاده مي
• AP ي بدون سيم را قادر مي سازد تا به شبكه محلي متصل گردند ها اي است كه  ايستگاه وسيله .  
 . گويند(Cell) سلول  ،APبه ناحيه تحت پوشش يك  •
 .ها نيز افزايش يابد APها بيشتر شود ، بايد تعداد   تگاهسهر چه تعداد اي •
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  :هاي محلي بدون سيم  مزاياي شبكه
  .نيازي به سيم كشي براي هر ايستگاه كاري ندارد -1
 .در زمان برقراري ارتباط امكان حركت وجود دارد بدون قطع شدن ارتباط -2

 

  ي آزاد مطالعه
مگابيـت   2تـا   1ها  در اين استاندارد سرعت انتقال داده. تصويب رساند به WLANرا براي  a11/802ندارد استا IEEEانجمن  1997در سال 

  .گيگا هرتز رسيد 4/2مگابيت رساند و فركانس كار به  11ا به رسرعت  b11/802استاندارد . باشد مي
كند ولي از سرعت بـاالتري برخـوردار    كار ميهرتز گيگا   4/2كه در همان محدوده فركانسي   g11/802استاندارد ديگري وجود دارد به نام 

  .رسد گيگاهرتز مي 108سرعت در اين استاندارد به . است
باشد و دستگاهي كه اين استاندارد را پشتيباني كند تمام استانداردهاي زير خـود را   مي n11/802اعالم شد و  2008آخرين استاندارد در سال 

  .رسد مگاهرتز مي 300رين شرايط سرعت در اين استاندارد به در بهت. كند نيز پشتيباني مي

  

 )Wireless Global Area Network (WGAN    
و كـاربران   اين شبكه مانند شبكه تلفن جهاني كنـوني عمـل مـي كنـد    . داردنام   802.20كه  است IEEE انجمن يدپيشنها طرح

ن پهنـاي بانـد كـافي    دارا بوداز مزاياي اين شبكه  .باقي بمانند ه متصل، به شبككنند ن كشورها مسافرت ميير حالي كه بد دتوانن مي
  .تسرنت اتترسي به اينسدبراي 
 )Wireless Personal Area Network (WPANs    

WPAN  صورت به كاربران تاگردد  موجب مي فناوري اين AD HOC    با يكديگر ارتبـاط برقـرار كننـد.AD HOC ي دتاندارسـ ا
  .و رايانه كيفي ه يا تلفن همرا PDAsمانند رايانه جيبي  .كند ن رايانه و تجهيزات جانبي را برقرار ميييم بس ت كه ارتباط بيسا

  .موجود است (Infrared) و مادون قرمز (Bluetooth)هاي بلوتوث  به نام WPANsدر حال حاضر دو فناوري 
  مادون قرمز

مجهز به اين فنـاوري    هو گيرند  هفرستند  ههر دو دستگا. شود مي ه ادفاست عاتاطال انتقال براي قرمز مادون امواج از فناوري دراين 
  . شود مي ه از اين فناوري كمتر استفاد  هامروز. بايد بيشتر از يك متر باشدنو حداكثر فاصله آنها  دبايد در ديد مستقيم يكديگر باشن

  بلوتوث
 تواند و مي كند راديويي استفاده ميت و براي اين كار از امواج سا  هشد  هه كوتار فاصلدها   داده ليبكا انتقال جايگزين فناوري اين  

فنـاوري   .يوار بـه راحتـي عبـور كنـد    دمانند  دتواند از موانعي متعد مي راديوييامواج  .انتقال دهندمتر  100  اطالعات را تا مسافت
  .گيرد قرار مي د استفاده هاي كم مور ر فاصلهد... چاپگر و -رايانه جيبي  -ه بلوتوث براي ارتباط بين تلفن همرا

  .باشد كاهش قيمت و راحتي دسترسي مي –پايين آوردن توان مصرفي  –حذف كابل : هدف اصلي طراحي بلوتوث 
  .گيرنده را پشتيباني كند سرويس 7تواند تا  دهنده بلوتوث مي يك سرويس امروزه

  :كاربردهاي بلوتوث
 (Internet Bridge)پل ارتباطي اينترنت  -2                                               ست بلوتوث هد -1
 چاپ  -4                        (File Exchange)تبادل اطالعات  -3

  .دهد جدول زير توان مصرفي و برد انواع بلوتوث نشان مي
  )برد( محدوده دسترسي  توان مصرفي دستگاه

 متر10 ميلي وات1
 متر100 لي واتمي100
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   هاي فصل اول تست 
  
  

  هاي كامپيوتري چيست؟  ترين هدف در برقراري شبكه ـ مهم1
  مديريت از راه دور ) 4  ها  گذاشتن داده به اشتراك) 3  جويي در زمان  صرفه) 2  ها  جويي در هزينه صرفه) 1

  ؟ نيستها  ـ كدام گزينه از اهداف برقراري شبكه2
  كاهش ارتباط فيزيكي افراد ) 4  مديريت از راه دور ) 3  ها  تبادل پيام) 2  منابع  به اشتراك گذاري) 1

  توانند از طريق شبكه به كامپيوتر سرور متصل شده و پوشه يا چاپگر به اشتراك گذاشته شـده را ببيننـد ايـن     ـ كاربران مي3
  . گويند مي........ عمل را      

  مديريت سرور ) 4  ها بين كاربران تبادل داده) 3  گذاري منابع  به اشتراك) 2  مديريت از راه دور ) 1
  ؟ نيستـ كدام جزء يك شبكه كامپيوتري فيزيكي 4

1 (protocol   2( Client   3 (Server  4 (Media   
  شوند، به اين طرح يا  ها طبق يك نقشه مشخص توسط كانال انتقال به يكديگر وصل مي گيرنده ها و سرويس دهنده  ـ سرويس5

  . گويند  مي....... نقشه اصطالحاً     
  پروتكل شبكه ) 4  افزار شبكه  سخت) 3  معماري شبكه ) 2  توپولوژي شبكه ) 1

  دهـي در شـبكه    سـ به مجموعه قوانين استانداردي كه راهنماي انجام هر فعاليت در شبكه است و رعايت آنها باعث سروي6
  . گويند مي......  ،شود مي    

  معماري شبكه ) 4  عامل شبكه  سيستم) 3  پروتكل شبكه ) 2  شبكه توپولوژي ) 1
  . گويند مي...... اي مشترك ارائه شده دسترسي دارند را اصطالحاً  هاي كاري كه به منابع شبكه ها يا ايستگاه ـ رايانه7

1 (Node  2 (Media  3 (Client  4 (Server   
  كنند؟  تقسيم ميها را از نظر بعد و گستردگي فيزيكي چگونه  ـ شبكه8

1 (peer to peer, server Base   2 (WAN , MAN , LAN  
   Mesh , Bus , Star , Ring) 4  اي  سيم ـ ماهواره باسيم ـ بي) 3

  ؟ نيست LANهاي  ـ كدام ويژگي مربوط به شبكه9
  . فاصله كاربران از هم كم است) 2  . تعداد كاربران محدود است) 1
 . هاي مخابراتي است مالكيت خطوط انتقال در اختيار شركت) 4  . د استسرعت انتقال اطالعات زيا) 3

  صحيح است؟  WANهاي  ـ كدام ويژگي براي شبكه10
  . به وجود آمده استمجاور هم  LANاز مجموع چند شبكه ) 2  . ها است سرعت انتقال اطالعات بيشتر از بقيه شبكه) 1
  . اختيارات كاربران در شبكه نامحدود است) 4  . تهاي مخابراتي اس خطوط انتقال اطالعات كانال) 3

   ؟نيستـ كدام گزينه صحيح 11
  . دهند مي LANدر يك شركت محدود تشكيل شبكه  مستقلكامپيوتر  50) 1
  . به هم مرتبط هستند MANهاي يك شركت در يك استان توسط شبكه  نمايندگي) 2
  . به هم متصل هستند WANهاي بانك صادرات در كشورهاي خاورميانه از طريق شبكه  شعبه) 3
  . ارتباط بدون سيم آنها را به شبكه وصل كرد با توان در شبكه موجود نباشد مي ها رايانه اگر امكان ارتباط فيزيكي) 4
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  ـ كدام گزينه صحيح است؟ 12
  كند نه فاصله جغرافيايي بين آنها  عيين ميها و نوع آنها ت را طول كابل نوع شبكه) 1
  . شود ساخته مي LANبه هم وصل كنيم شبكه ) توسط مردم(اگر دو كامپيوتر نزديك به هم را از طريق ارتباط خط تلفن ) 2
3 (CAN گيرد اي صورت مي ها است كه كانال انتقال در آن از طريق امواج ماهواره نوع ديگري از شبكه .  
تـر شـود    شود يعنـي هـر چـه شـبكه گسـترده      هاي كامپيوتري به فاصله بين كامپيوترها و نوع شبكه مرتبط مي سرعت شبكه) 4

  . شود سرعتش كمتر مي
  . گويند يا ايستگاه كاري مي..... دارند اصطالحاً  را به كامپيوترهايي كه نقش گيرنده خدمات از كامپيوتر اصلي در شبكه -13

1 (Server 2 (Client  3 (Peer To Peer  4 (Server Base   
   ؟گيرنده است دهنده و هم سرويس ويسها هر رايانه هم سر شبكه كدامدر  -14

1 (Peer to Peer  2 (Server Base  3 (Work Group  4 (Lan Server  
  نيست؟  PTPهاي  گي مربوط به شبكهيژكدام و -15

  .مديريت متمركز وجود ندارد) 2  .تعداد كاربران محدود است) 1
  . كاربران به هم نزديك هستند) 4    . شبكه باالست در امنيت) 3

  گيرنده باشد؟  تواند سرويس دهنده اصلي نمي ها سرويس در اين شبكه -16
1 (Peer To Peer  2 (Work Station   3 (Server Base  4 (Point To Point   

  ؟ نيستصحيح  SBهاي  كدام گزينه در شبكه -17
  . برخوردار هستند PTPه از امنيت باالتري نسبت ب) 1
  . كند مديريت شبكه متمركز است و نحوه ارائه سرويس را براي كامپيوترهاي گيرنده صادر مي) 2
  . است PTP   فاصله افراد و تعداد آنها بسيار بيشتر از ) 3
  . تر ولي سرعت آنها باالتر است ها پايين قيمت نصب اين شبكه) 4

  . شود اطالق مي...... هاي  شبكه است كه به يسرويسمونيتورينگ  -18
1 (Peer To Peer   2 (Server Base  3 ( شهري ) 4  بدون سيم  

   ؟نيستكدام گزينه صحيح  -19
  . شود شبكه از سرويس خارج نمي ، كلاين است كه در صورت بروز مشكل در يكي از كامپيوترها PTPهاي  مزيت شبكه) 1
  . بنابراين از امنيت باالتري برخوردار هستند. نها متمركز استاين است كه مديريت آ SBهاي  مزيت شبكه) 2
  . شود ارج ميخاين است كه در صورت بروز مشكل در يكي از كامپيوترها شبكه از سرويس  SBهاي  مشكل شبكه) 3
از  در مديريت شبكه و كنترل خدمات است و اگر كاربران زياد باشند ممكـن اسـت شـبكه كنـد يـا      PTPهاي  مشكل شبكه) 4

  . سرويس خارج شود
  ؟ شوند، كدام صحيح است به دو شكل ايجاد مي WLANSهاي  شبكه -20

   اي و امواج راديويي از طريق امواج ماهواره) ADHOC   2و به شكل  APاز طريق آنتن ) 1
   به شكل تك باند و به شكل پهن باند) 4  از طريق بلوتوث و از طريق امواج مادون قرمز )2

  .شود سيم استفاده مي ها از كدام شبكه بي ها و شركت ها يا اماكن عمومي با وسعت كم مثل فرودگاه از دانشكدهدر فضاي ب -21
1 (WGAN'S  2 (WPAN'S   3 (WLAN'S  4 (WMAN'S   



   15      آشنايي با مفاهيم شبكه و اجزاي آن/ فصل اول       آموزشكانون فرهنگي    
    

   BTS هـاي  اي و آنـتن  مـاهواره  هـاي  سيستم است كه اطالعات از طريق......... هاي همراه بر مبناي  سيستم ارتباطي تلفن -22
   .گردد مي منتقل      

1 (WLANs  2 (WMANs  3 (WWANs  4 (WGANs   
   .شود هاي سيم مسي يا فيبر نوري استفاده مي براي شبكه (Back up)سيم به عنوان يك پشتوانه  هاي بي از اين شبكه -23

1 (WLANs  2 (WMANs  3 (WWANs  4 (WPANs   
   .با يكديگر مرتبط شوند ADHOCسازد تا به شكل  در ميااين فناوري كاربران را ق -24

1 (WPANs  2 (WLANs  3 (WGANs  4 (WMANs  
   .است كه از مزاياي آن داشتن پهناي باند كافي جهت دسترسي به اينترنت است........... شبكه تلفن جهاني از نوع  -25

1 (WWANS  2 (WPANs  3 (WLANs  4 (WGANs   
   .شود ها استفاده مي هجهت انتقال داد........ از  WPAN'Sمعموالً در  -26

  اي امواج ماهواره) 2    مادون قرمز –بلوتوث ) 1
  فيبر نوري) 4  مادون قرمز –اي  امواج ماهواره) 3

  رايانـه   يـا يا تلفن همـراه   PDAسيم بين رايانه و تجهيزات جانبي مانند رايانه جيبي  استاندارد است كه ارتباط بيكدام  -27
  كند؟ را برقرار مييفي ك      
1 (ADHOC  2 (OSI 3 (IEEE  4 (Twain   

                      ؟ نيستكدام گزينه در مورد مادون قرمز صحيح  -28
    .حداكثر فاصله دو دستگاه يك متر است) 1
    .هر دو دستگاه فرستنده و گيرنده بايد در ديد مستقيم يكديگر باشند) 2
    .كند وجود مانع اختاللي در ارتباط ايجاد نمي) 3
  .رود ماوس و صفحه كليد به كار مي ارتر در ساخت شبي) 4

  ؟نيستكدام گزينه در مورد بلوتوث صحيح  -29
    .تواند از موانع نيز عبور كند مي) 2  .كند از امواج ليزر براي ارتباط استفاده مي) 1
  .جانبي است هدف آن حذف كابل ارتباطي بين رايانه و لوازم) 4  .شود استفاده مي ADHOCاز آن جهت ارتباط ) 3

 .دستگاه را همزمان پشتيباني كند.......... امروزه يك دستگاه سرويس دهنده بلوتوث قادر است تا  -30

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7   
  .توان به اينترنت وصل شد مي......... اگر تلفن همراه مجهز به بلوتوث باشد از طريق سرويس  -31

1 (DMUX  2 (DUN  3 (DSL  4 (ADSL  
  .كند رد آن كم ميمتر از ب.......... مانع در مسير امواج بلوتوث به ازاي هر مانع وجود  -32

1 (10  2 (15  3 (20  4 (30   
  متر.......... رد ميلي وات با ب 100و ......... رد وات با ب ميلي 1اند از  دو نوع بلوتوث داريم كه عبارت -33

1 (100 , 10  2 (100 , 1  3 (10 , 1  4 (1000 , 10   
  ؟نيستكدام گزينه از كاربردهاي بلوتوث  -34

    مجهز به كارت بلوتوث عمليات چاپ توسط چاپگرهاي) 1
    توسط امواج بلوتوث Remoteكنترل يك سرور راه دور به شكل ) 2
    هاي مجهز به كارت بلوتوث ها به شكل نظير به نظير بين رايانه ارسال پرونده) 3
  .كه مجهز به بلوتوث باشند PCايل و پل ارتباط اينترنت بين يك موب) 4
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  ي كامپيوتري مناطق مختلف آموزش و پرورش در شهر تهران و شهرستان ها از لحـاظ تقسـيم بنـدي و گسـترش      شبكه -35
 )87سراسري (                                               فيزيكي به كدام نوع شبكه تعلق دارد؟        

1 (LAN  2 (WAN  3 (MAN  4 (CAN  
  )89سراسري (                                                                                   اي كدامند؟ ي رايانه اجزاي يك شبكه -36

1 (Server – Topology –Protocols  2 (Client – Topology – Cable – Server  
3 (Servers –Clients – Communication Media  4 (Server – Client – Hub/Switch – Protocol  

  )89سراسري (                                             است؟ peer-to-peer (PTP)هاي شبكه  يك از مشخصه كدام -37
  مديريت مركز) 2    امنيت باال) 1
  دهي توزيعي سرويس) 4  هاي بزرگ قابليت كاربرد در شبكه) 3

 )89آزاد (              باشد؟ هاي كامپيوتري مي ك از شبكهشبكه اينترنت جزء كدام ي -38

1 (LAN  2 (WAN  3 (MAN  4 (Global Network  
  )90سراسري (                                               :جز باشند به ها درست مي ي گزينه ، همهPeer – to – Peerهاي  در شبكه -39

  .جام عمليات كنترلي مشكل و پيچيده استان) 2  .دهنده، اختصاصي است سرويس) 1
  .كاربرِ خاصي به عنوان مدير شبكه وجود ندارد) 4  .مديريت جامع و متمركز وجود ندارد) 3

  )90سراسري (                                                             درست است؟ WANو  LANهاي  كدام گزينه در مورد شبكه -40
  .است WANهاي  تر از شبكه ، كمLANهاي  كهسرعت در شب) 1
  .است WANهاي  تر از شبكه ، بيشLANهاي  سرعت در شبكه) 2
  .ها كند نه طول كابل ها مشخص مي ي بين رايانه نوع شبكه را، فاصله) 3
  .سرعت در هر دو شبكه، بستگي به ابعاد و گستردگي شبكه دارد) 4

  )92و  91سراسري (            كديگر ارتباط داشته باشند؟    با ي Adhocكه به صورت  دهد كدام فناوري به كاربران امكان مي -41

1 (WWANS  2 (WGANS  3 (WPANS  4 (WLANS  
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  اي   هاي چهارگزينه پاسخ پرسش                                                                                                     
  
  

ها را رد و بـدل   ها اين است كه كامپيوترها بتوانند از طريق آن با هم مرتبط شوند و داده هدف اول در ايجاد شبكه »3«ي  ينهگزـ 1
  . كنند

ها است اما هدف از شبكه كردن كامپيوترها اين نيست كه افـراد بـا    ها و اهداف ايجاد شبكه سه گزينه اول از پيامد »4« ي گزينهـ 2
  . افراد بسيار به هم نزديك هستند) محلي( LANه باشند زيرا در يك شبكه هم ارتباط نداشت

كـه ايـن    Printer، Scanner ،Modemها به اشتراك گذاري منـابع اسـت مثـل     يكي از اهداف مهم در ايجاد شبكه »2« ي گزينهـ 3
  . شود ها مي جويي در هزينه باعث صرفه

  . كنند بكه هستند كه هر عملكرد در شبكه را قانونمند ميها قوانين رفتاري در ش پروتكل »1« ي گزينهـ 4
  . گويند توپولوژي مي Serverها نسبت به  به طرح يا آرايش فيزيكي كامپيوترها و كابل »1« ي گزينهـ 5
بكه ها عمليـات شـ   ها با هماهنگي پروتكل عامل ها راهنماي انجام صحيح هر عمل در شبكه هستند، سيستم پروتكل »2« ي گزينهـ 6

  . كنند را مديريت مي
  . هاي كاربران PCگويند مثل  مي Clientبه هر جزء گيرنده در يك شبكه  »3« ي گزينهـ 7
  . كنند تقسيم مي WANو  LAN  ،MANدهي به  از نظر گستردگي آنها در سرويسها را  شبكه »2« ي گزينهـ 8
داخلـي يـا از طريـق     يكشـ  ها از طريق كابـل  ت و شركتمالكيت خطوط انتقال خصوصي اس LANهاي  در شبكه »4« ي گزينهـ 9

  . شوند سيم محلي به يكديگر مرتبط مي شبكه بي
  . دهد در فواصل دور به هم پيوند مي Modemكامپيوترها را از طريق  WANهاي جهاني يا  شبكه »3« ي گزينه ـ10

   .تر است سرعت بيش LANسرعت انتقال ربطي به گستردگي شبكه ندارد اما معموالً در 
  . نامحدود نيستهم اختيارات  WANاختيارات هر كاربر بستگي به سطح دسترسي او از شبكه دارد حتي در 

را  CANتشكيل شبكه  LANوصل شوند ولي ارتباط چند  WANهاي مخابراتي به شبكه  توانند از طريق كانال مي LANهاي  شبكه
  . دهد مي
  . توانند تشيكل شبكه بدهند چون ارتباطي با هم ندارند كامپيوترهاي مستقل نمي »1« ي گزينه ـ11
   »1« ي گزينه ـ12

  . است WANيا  MANهاي مخابراتي اتصال به شبكه  ارتباط از طريق كانال: 2ي  در گزينه
تلفن در يك محدوده به هم مرتبط هستند كه اين ارتباط ممكن است از طريق كابل يا خط  LANچندين  CANدر شبكه : 3ي  در گزينه

  .صورت گيرد
  . سرعت در شبكه به نوع گستردگي آن بستگي ندارد: 4ي  در گزينه

  . شود هاي كاري در شبكه اطالق مي گيرنده اصطالحي است كه به كامپيوترها يا ايستگاه يا سرويس Client »2« ي گزينه ـ13
   »1« ي گزينه ـ14
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انون تبادل اطالعـات بـراي هـر كـامپيوتر را كـاربر      ق شوند و گر متصل ميبه علت اينكه تمام كامپيوترها به يكدي »3« ي گزينه ـ15
  . ها و تخريب آنها وجود دارد بنابراين امكان دستكاري داده ،كند همان كامپيوتر تعيين مي

  . گيرنده باشد تواند سرويس دهد و نمي دهنده فقط سرويس مي سرويس Serverهاي مبتني بر  در شبكه »3« ي گزينه ـ16
مركزي كه بايد ميزان حافظـه، سـرعت و امكانـات آن بـاال باشـد و       Serverها به علت استفاده از يك  اين شبكه »4« ي گزينه ـ17

  . دارند و سرعت آنها هم باالتر است PTPمت باالتري نسبت به يقاز .... و  UPSـ  Hubاي از نظير  همچنين لوازم شبكه
  . گردد اطالق مي SBهاي  ي است كه به سرور در شبكهتفيا ناظر صمونيتورينگ  »2« ي گزينهـ 18
شود البته ميزان تأثير اين خرابي بستگي بـه   با خرابي يكي از كامپيوترها فقط همان كامپيوتر از سرويس خارج مي »3« ي گزينهـ 19

  . توپولوژي شبكه هم دارد
سيم به صورت نظير بـه نظيـر بـه يكـديگر      به كارت شبكه بيهاي مجهز  ها محدود باشد و رايانه اگر تعداد رايانه »1« ي گزينهـ 20

   .شود استفاده مي ADHOCمتصل شوند از روش 
سـيم و   هاي بـي  پل ارتباطي بين رايانه APمتصل مي شوند و  APسيم به دستگاه  هاي مجهز به كارت شبكه بي در روش دوم رايانه

  .شبكه داخلي موجود خواهد شد
داشته  دسترسيخواهند به همه اطالعات  ر جاهايي كه كاربران محل مشخص و ثابتي را ندارند و مياين روش د »3« ي گزينهـ 21

  . كنند بسيار مناسب است باشند و يا اين كه كاربران از رايانه كيفي يا جيبي استفاده مي
اي برقـرار   ن در هـر نقطـه  جهاني است كه ارتباط بين كاربران را از طريق خـط تلفـ   سيم ي بي شبكه WWAN'S »3« ي گزينهـ 22
  .كنند مي
  . دهي آن فقط در سطح شهرها است دارد با اين تفاوت كه وسعت سرويس WWAN'Sاين شبكه ساختاري شبيه  »2« ي گزينهـ 23
  . رود در حالت نظير به نظير به كار مي WLAN'Sاين فناوري جهت ارتباط  »1« ي گزينهـ 24
كنند متصل بـه شـبكه بـاقي بماننـد كـه از       توانند در حالي كه بين كشورها مسافرت مي مي در اين شبكه كاربران »4« ي گزينهـ 25

  . مزاياي آن داشتن پهناي باند كافي در دسترسي به اينترنت است
   »1« ي گزينهـ 26
   »1« ي گزينهـ 27
  .شود مي وجود مانع در مسير مادون قرمز باعث تضعيف زياد امواج يا قطع كلي ارتباط »3«ي  گزينه ـ28
  .كند ميمتري پشتيباني  100گيگاهرتز در محدوده  45/2بلوتوث از امواج راديويي در طيف  »1«ي  گزينه ـ29
  »4«ي  گزينه  -30
تلفـن  (گيري تلفـن اسـت    دستيابي به شبكه راه دور از طريق يك مودم به روش شماره Dial Up Networking »2«ي  گزينه  -31

  )ثابت يا همراه
   »2«ي  هگزين  -32
  »1«ي  گزينه  ـ33
هـاي راه دور بـه كـار     رود و به هيچ وجه براي ارتبـاط  سيم در فواصل كوتاه به كار مي بلوتوث جهت ارتباط بي »2«ي  گزينه  ـ34
  .متر دارد 100وات آن تا  ميلي 100رود به طوري كه نوع  نمي

  



   19      آشنايي با مفاهيم شبكه و اجزاي آن/ فصل اول       آموزشكانون فرهنگي    
    

  .باشد WANپس بايد  ،چون وسعت آن در تمام كشور است »2«ي  گزينه ـ35
  :از اند  اي عبارت ي رايانه اجزاي يك شبكه »3« ي گزينه -36
1 (Server       2 (Client       3 (Communication Media      4 (Protocol      5 (Operating system  

  :Ptpدر مدل  »4« ي گزينه -37
قاط مختلفي از شبكه پراكنـده هسـتند بنـابراين در    اند بلكه در ن ي خاصي متمركز نشده ها در نقطه ي سرويس چون مجموعه: مزيت

  .شود دهي در كل شبكه دچار اختالل نمي صورت بروز مشكل، سرويس
كـاربران در   و همچنـين ) هـاي كوچـك   شبكه(ها زياد نبوده  مديريت آن پيچيده بوده و هنگامي عملي است كه تعداد سيستم: عيب

  .هاي الزم را ديده باشند ها آموزش سرويسگذاري منابع و مديريت  اشتراك به ي مورد نحوه
  .ها شبكه مخابراتي دولتي است شود كه كانال انتقال آن هاي گسترده گفته مي به تمام شبكه WANهاي  شبكه »2« ي گزينه -38
ي  هاي بقيـه  دهند؛ از سرويس زمان كه به كامپيوترهاي ديگر سرويس مي ها هم سيستم Peer to peerهاي  در شبكه »1« ي گزينه ـ39

دهنـده اختصاصـي    پس سرويس است، گيرنده هم سرويس دهنده است و كنند، يعني هر سيستم هم سرويس ها هم استفاده مي رايانه
 .وجود ندارد

هاي اينترنتـي كـه پهنـاي كانـال انتقـال       مگر در شاهرگ ،تر است بيش WANنسبت به  LANمعموالً سرعت در  »2« ي گزينه ـ40
  .تري دارد سرعت بيش LANسيم است كه در مقايسه با  ها فيبر نوري يا امواج بي كابل بسيار وسيع و نوع

 Adhoc .بـا يكـديگر ارتبـاط داشـته باشـند      Adhocسازد تـا بـه صـورت     كاربران را قادر مي WPANsفناوري  »3« ي گزينه -41
رايانـه كيفـي را برقـرار     يـا يا تلفن همراه )PDA(يبي سيم بين رايانه و تجهيزات جانبي مانند رايانه ج استانداري است كه ارتباط بي

  .كند مي
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