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تعریف شبکه

شبکه به حداقل دو رایانه که به روش سیمی یا بدون سیم به یکدیگر اتصال یافته 
باشند تا از منابع و امکانات یکدیگر به صورت مشترک استفاده کنند، گفته می شود. 

این منابع شامل: فایل ها، پرینترها و... می باشد.

دالیل به وجود آمدن شبکه 

کردن  جا به جا  رایانه،  کاربران  مشکل  بزرگ ترین  شبکه،  آمدن  به  وجود  از  قبل 
انتقال  به  تصمیم  کاربر  در صورتی  که  شبکه  غیر  محیط های  در  بود.  اطالعات 
اطالعات به دستگاه دیگری می گرفت، مجبور بود از ابزاری مانند دیسکت و کارت 
پانچ استفاده کرده و پس از کپی کردن اطالعات بر روی آن به صورت فیزیکی اقدام 

به ارسال دیسکت و یا کارت پانچ می کرد.
از مشکالت روش انتقال فیزیکی اطالعات، هزینه خریداری رسانه ای مانند دیسکت، 
سی دی و... و همچنین صرف زمان زیاد به منظور انتقال اطالعات و افزایش این هزینه 
اطالعات و  تعدد مقصد می باشد. محدودیت حجم ذخیره سازی  زمان در  صورت  و 

همچنین فرسایش تدریجی ابزارهای فیزیکی از مشکالت دیگر این روش است. 
انتقال  به روش های گوناگون موجب کاهش هزینه و زمان  رایانه  اتصال  با  شبکه 

اطالعات و همچنین افزایش امنیت انتقال می شود. 

شبکه های  از  هنرجو  ذهنیت  شکل گیری  در  کلیدی  و  مهم  نقش  فعالیت  این 
رایانه ای دارد و باید توجه ویژه به این فعالیت گردد. توجه شود هنرجو با مفاهیم 
)آدرس های IP و کالس های آنها( آشنا نمی باشد و تنها آدرس IP را از هنرآموز 

دو رایانة دارای کارت شبکه را با کابل شبکه ـ پچ کورد ـ به هم وصل کنید، تنظیمات فعالیت 1 
مربوطه را مانند فیلم باال در قسمت Network and Sharing Center هر رایانه انجام 
دهید )آدرس IP رایانة اول را 192.168.1.2 و آدرس IP رایانه دوم را 192.168.1.3 قرار 
دهید(. سپس در هر رایانه یک پوشة جدید )New folder( ایجاد کنید و بین رایانه 

یکدیگر به اشتراک بگذارید.

واحد یادگیری 1
شایستگی نصب و راه اندازی شبکه های رایانه ای
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مربوطه گرفته و در رایانه یا لپ تاپ خود وارد می کنند. در این فعالیت هنرجویان 
باید از قبل، فیلم ایجاد شبکه بین 2 رایانه را مشاهده کرده و سپس در کالس به 
گروه های 2 نفره تقسیم می شوند و با یک کابل شبکه آماده )پچ کورد( و 2 رایانه، 
یک شبکه بین رایانه های خود ایجاد می کنند و یک پوشه ای را به نام دلخواه ایجاد 

کرده و در رایانه های یکدیگر به اشتراک می گذارند. 
فایل های  )شامل  اطالعات  انتقال  مفهوم  با  هنرجو  آشنایی  فعالیت،  این  از  هدف 
شبکه های  به  عالقه  و  شناخت  ایجاد  و  شبکه  در  فایل ها(  سایر  و  موزیک  فیلم، 

رایانه ای در هنرجو می باشد. 

توجه توصیه  اکیداً  شبکه،  فعالیت های  تمامی  انجام  در  بیشتر  سرعت  و  سهولت  برای 
می شود از ویندوز 10 در رایانه های کارگاه ها و لپ تاپ ها استفاده گردد.

مرحله 1ـ غیر فعال نمودن Windows Firewall )ویندوز فایروال(
برای غیر فعال نمودن Windows Firewall به صورت زیر عمل کنید:

 Control Panel  →  Windows Firewall  →  Turn Windows Firewall on or off
گزینه   Public Network و   Private Network قسمت  دو  هر  در  سپس 

Turn off Windows Firewall را انتخاب می کنیم.

4 مرحله ایجاد شبکه بین 2 رایانه
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در صورتی که در ویندوز، نرم افزار Untivirus )آنتی ویروس( یا Internet Security نصب توجه
نموده اید، باید بخش فایروال آنها را نیز غیرفعال کنید. توجه داشته باشید که اگر خود 
آنتی ویروس یا Internet Security را غیرفعال کنید، ممکن است فایروال آنها همچنان 
فعال بماند. اگر با نحوه غیرفعال نمودن فایروال آنتی ویروس یا Internet Security آشنا 
نمی باشید، می توانید با جست و جو در سایت های ارائه کننده پشتیبانی آنتی ویروس یا 

Internet Security مورد  نظر در اینترنت، با این امر آشنا شوید.

فایروال که  و هم  آنتی ویروس  هم  تفاوت بین آنتی ویروس و فایروال در چیست؟ 
به دیواره آتش نیز معروف است به نرم افزارها و معیارهای امنیتی که در شبکه های 
رایانه ای مورد استفاده قرار می گیرند معروف هستند. یک فایروال در واقع یک نرم افزار 
و یا یک سخت افزار است که اجازه عبور یا عدم اجازه عبور به ترافیک عبوری از یک 
رایانه یا شبکه را براساس قوانینی که در آن تعریف شده است، می دهد یا نمی دهد. 
فایروال ها بیشتر برای محافظت از شبکه در برابر دسترسی های ناخواسته مورد استفاده 
قرار می گیرند و درهمین حین به ترافیک ها و دسترسی های مجاز نیز باید اجازه عبور 
بدهند. شما می توانید از فایروال به عنوان سگ نگهبان یاد کنید، این سگ از در ورودی 
منزل شما حفاظت می کند و فقط به افرادی که از قبل برایش مشخص هستند اجازه 
عبور می دهد و به سایرین اجازه عبور نخواهد داد و به این شکل از ورود سارقین به 
منزل جلوگیری می کند. ترجمه Firewall، دیواره آتش است چون آتش همواره به 

عنوان یک مکانیزم زدودن آلودگی مورد استفاده قرار گرفته است.
از طرفی دیگر آنتی ویروس نرم افزاری است که برای جلوگیری، شناسایی و حذف 
کدهای مخرب و ویروس های رایانه ای، طراحی و ایجاد شده است و تقریباً هیچ کاری به 
ترافیک شبکه شما ندارد. برخالف آنتی ویروس ها، فایروال ها قادر به شناسایی کدهای 
مخرب و ویروس ها نیستند و نمی توانند تهدیداتی از این قبیل را به راحتی شناسایی 
کنند. توجه کنید که امروزه آنتی ویروس هایی وجود دارند که با ترکیب شدن با یک 
 Internet شناخته می شوند. در واقع )Internet Security( نرم افزار فایروال، به نام
Security هم کار آنتی ویروس و هم کار فایروال سیستمی را برای شما انجام می دهد.

مرحله 2ـ تخصیص آدرس IP به رایانه ها
برای اختصاص دادن آدرس IP به هر رایانه به صورت زیر عمل کنید:

Control Panel → Network and Sharing Center → change adapter settings
سپس در صفحه Network adapter، شما تمام اداپترهای شبکه که ویندوز رایانه 

شما شناسایی کرده را مشاهده می کنید.
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 Properties کلیک راست کنید و )Ethernet( 1  حال بر روی اداپتر کارت شبکه سیمی

را انتخاب کنید.
 Internet Protocol Version 4 بر روی Ethernet Properties 2  در صفحه

)TCP/IPv4( کلیک می کنیم.
3  بر روی Properties کلیک کنید.

Use the Folowing IP address را بزنید تا 3  تب مربوط به  4  تیک گزینه 
IP Address ها فعال شود.

 Tab رایانه خود را وارد کنید. سپس 2 بار کلید IP آدرس IP address 5  در قسمت
را در کیبورد بزنید و در قسمت Default gatway درس IP رایانه دیگر را وارد 

کنید. در آخر بر روی OK کلیک کنید.
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Network and Sharing Center در File Sharing مرحله 3ـ تنظیمات امنیتی
هر  در   Advanced sharing settings امنیتی  تنظیمات  به صفحه  رفتن  برای 

2 رایانه به صورت زیر عمل کنید:
Control Panel → Network and Sharing Center → change Advanced 
sharing settings 

در صفحه Advanced sharing settings تنظیمات امنیتی در 3 بخش تنظیمات 
شبکه های خصوصی   )Private(، تنظیمات شبکه های عمومی   )Public( و تنظیمات 

کلی شبکه ها    )All Networks(، تقسیم بندی می شود.

)Private( شبکه های خصوصی

شناسایی در شبکه: وقتی که حالت شناسایی در شبکه فعال است، رایانه می تواند 
سایر رایانه ها و دستگاه های متصل به شبکه را ببیند و رایانه های دیگر متصل به 

شبکه نیز می توانند این رایانه را ببینند.
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حالت به اشتراک گذاری فایل و پرینتر: وقتی که حالت به اشتراک گذاری فایل و 
پرینتر فعال است، سایر افراد متصل به شبکه می توانند به فایل ها و پرینترهایی که 

شما برای به اشتراک گذاشتن انتخاب کرده اید، دسترسی داشته باشند.

)Public( شبکه های عمومی

شناسایی در شبکه: وقتی که حالت شناسایی در شبکه فعال است، رایانه می تواند 
سایر رایانه ها و دستگاه های متصل به شبکه را ببیند و رایانه های دیگر متصل به 

شبکه نیز می توانند این رایانه را ببینند.

حالت به اشتراک گذاری فایل و پرینتر: وقتی که حالت به اشتراک گذاری فایل و 
پرینتر فعال است، سایر افراد متصل به شبکه می توانند به فایل ها و پرینترهایی که 

شما برای به اشتراک گذاشتن انتخاب کرده اید، دسترسی داشته باشند.
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است،  فعال  رسانه ای  فایل های  پخش  حالت  که  وقتی  رسانه ای:  فایل های  پخش 
افراد و دستگاه هایی که به این شبکه متصل هستند، می توانند به تصاویر، فایل های 
موسیقی و ویدیویی در رایانه دسترسی داشته باشند. فایل های رسانه ای در شبکه 

می تواند در دسترس قرار گیرد.

نوع ارتباطات برای به اشتراک گذاشتن فایل: ویندوز از سیستم رمزنگاری 128 بیتی 
برای کمک به حفظ امنیت در ارتباطات به اشتراک گذاری فایل استفاده می کند. 
از  باید  و  نمی کنند  پشتیبانی  رمزنگاری 128 بیتی  از سیستم  از دستگاه ها  برخی 

سیستم های رمزنگاری 40 یا 56  بیتی استفاده کنند.

حفاظت اشتراک گذاشتن فایل ها با رمز عبور: وقتی که حفاظت اشتراک گذاشتن 
رایانه  این  پسورد  و  کاربری  نام  که  فقط کسانی  باشد،  فعال  عبور  رمز  با  فایل ها 
به فایل ها و پرینتر های به اشتراک گذاشته، دسترسی داشته  را دارند، می توانند 
باشند، برای دسترسی دیگران )که نام کاربری و پسورد رایانه ما را نمی دانند( شما 

باید حفاظت اشتراک گذاشتن فایل ها با رمز عبور را غیر فعال کنید.

به اشتراک گذاری یک پوشه عمومی : درصورتی که حالت به اشتراک گذاری یک پوشه 
عمومی فعال است، امکان دسترسی به فایل های موجود در پوشه های عمومی برای 

همه افراد متصل به شبکه از جمله اعضای Homegroup وجود دارد.

)All Networks( کلیه شبکه ها



فصل اول: نصب و راه اندازی شبکه رایانه ای

9

مرحله 4ـ فعال نمودن Sharing پوشه مورد نظر
به اشتراک گذاشته شود، راست کلیک کرده و  ابتدا روی پوشه ای که قرار است 

گزینۀ properties را انتخاب کنید.

در پنجرۀ باز شده به تب sharing رفته و روی دکمۀ advanced sharing کلیک 
کنید.
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 در صفحه advanced sharing، تیک گزینۀ share this folder را بزنید و سپس 
روی دکمۀ permission کلیک کنید.

در پنجرۀ باز شده برای Everyone، مجوزهای مورد   نظر را انتخاب کنید و نهایتاً 
روی دکمۀ ok کلیک کنید.



فصل اول: نصب و راه اندازی شبکه رایانه ای

11

مجدداً در تب sharing بر روی ...share کلیک کنید.

در پنجره File Sharing بر روی فلش رو به پایین کلیک می کنیم، Everyone را 
انتخاب کرده و با زدن بر روی Add، آن را به لیست اضافه می کنیم و در آخر بر روی 

گزینه Share کلیک می کنیم.
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خود  رایانه   Network روی  بر  کلیک  با   ،File Explorer در  می توانیم  اکنون 
به  و  شویم  موردنظر  رایانه  وارد  و  ببینیم  را  شبکه  در  موجود  رایانه های  سایر  و 

فایل هایی که در مرحله 4 به اشتراک گذاشته ایم، دسترسی داشته باشیم.

تقسیم بندی شبکه های رایانه ای از نظر مدل سرویس دهی
در یک شبکه، یک رایانه می تواند سرویس دهنده )Server( و یا سرویس گیرنده 

)Client( باشد.

2 مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، عبارت اند از:
)Peer ـ to ـ Peer( 1  شبکه نظیر به نظیر
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شبکه ای که در فعالیت کارگاهی 1، بین دو رایانه ایجاد کردید، از کدام مدل است؟ 
چرا؟

فکر کنید

)Server ـ Based( 2  شبکه مبتنی بر سرویس دهنده

از نوع شبکه نظیر به نظیر )Peer ـ to ـ Peer( می باشد. در شبکه نظیر به نظیر، 
و  باشند  داشته  یکدیگر دسترسی  اطالعات  به  رایانه ها می توانند مستقیم  کاربران 
خودشان، میزان دسترسی دیگر رایانه ها به اطالعات رایانه خودشان را کنترل کنند. 
همان گونه که ما در فعالیت کارگاهی 1، در مرحله 1 ویندوز فایروال را غیر فعال کردیم، 
در مرحله 3 حالت شناسایی در شبکه را فعال، و حالت حفاظت اشتراک گذاشتن فایل ها 
با رمز عبور را غیر فعال کردیم و در مرحله 4 اطالعات خاصی را از تمامی اطالعات درون 

رایانه مان، به اشتراک گذاشتیم. 
ـ Server( کاربران دسترسی مستقیم   Based( اما در شبکه مبتنی بر سرویس دهنده
به اطالعات یکدیگر ندارند و به واسطه Server می توانند به اطالعات یکدیگر دسترسی 
داشته باشند. در شبکه Based ـ Server، رایانه Server میزان دسترسی کاربران 
رایانه ها به اطالعات دیگر رایانه ها را تعیین می کند. در واقع رایانه Server عالوه بر 

سرویس دهی به دیگر رایانه ها، می تواند محدودیت هایی را برای رایانه ها تعیین کند.

تقسیم بندی شبکه های رایانه ای براساس موقعیت فیزیکی و فاصله مکانی
شبکه ها بر اساس موقعیت فیزیکی و فاصله مکانی، به 2 دسته شبکه های LAN و 

شبکه های WAN، تقسیم بندی می شوند. 

)Local Area Network( LAN 1  شبکه محلی یا

کوچک ترین شبکه با سرعت تبادل اطالعات باال می باشد که از لحاظ جغرافیایی 
نسبتاً کوچک و محدود است و معموالً در ابعاد یک ساختمان، یک خانه یا دفتر کار 
می باشد. پیکربندی، قوانین و راه اندازی شبکه LAN توسط خود شخص صورت 
می گیرد و نیازی به واسط یا هماهنگ کردن با مخابرات و ارگان های دیگر نیست.
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را   LAN شبکه  مزایای  که  را  زیر  جدول  هنرآموزتان،  به کمک  و  خود  یافته های  با 
مشخص می کند، کامل کنید.

فعالیت کالسی 1

ویژگی های 
شبکه 
LAN

  فواصل جغرافیایی محدود
  هزینه پایین نصب و راه اندازی و استفاده از محیط انتقال ارزان

  کوتاه بودن طول کانال انتقال
  مدیریت آسان شبکه به علت محدود بودن تعداد کاربران

LAN مزایا و معایب انواع توپولوژی های شبکه
در این فعالیت، هنرجویان باید ابتدا فیلم انواع توپولوژی شبکه های LAN را مشاهده 
کرده و در کالس به کمک هنرآموز خود، در جدولی مانند جدول زیر، مزایا و معایب هر 

توپولوژی در کنار همدیگر را گرد آورند.

معایبمزایاتصویرتوپولوژی

Bus
)خطی(

  پیاده سازی و توسعه آسان
 هزینه راه اندازی پایین

تعداد کاربران و    محدودیت در 
Node

 نرخ تبادل اطالعات پایین
و  دشوار  نگهداری  و    عیب یابی 

پرهزینه
Collision احتمال باالی رخ دادن  

Ring
)حلقوی(

  دسترسی یکسان همه 
سیستم ها به منابع 

  عدم رخ دادن Collision به 
Token دلیل استفاده از

  پایین بودن سرعت توپولوژی به 
Token دلیل انتظار برای رسیدن
  هزینه باالی پیاده سازی و گسترش

Mesh

  اطمینان باالی کارکرد شبکه 
)اگر یکی از مسیرها قطع شود، 
ارتباط از طریق دیگر شبکه ها 

به  دست می آید(

  نیاز به کابل کشی فراوان
  پیاده سازی و نگهداری دشوار و 

پر هزینه

Star

 توسعه آسان شبکه 
  عیب یابی و نگهداری آسان 

و کم هزینه

وابستگی به نقطه مرکزی )هاب یا 
سوئیچ(

فعالیت کالسی 2
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تکنولوژی Ethernet )اترنت(: Ethernet )اترنت( یکی از تکنولوژی )فناوری( های 
 Ethernet می باشد. مشخصاتی که در جدول استاندارد LAN متداول شبکه های
)اترنت( وجود دارد، نوع کابل های الزم برای برپا کردن شبکه، نوع توپولوژی، نوع 
کارت شبکه و راهنمایی های مهم دیگری مانند حداکثر طول کابل را مشخص می کند. 
جدول استاندارد Ethernet )اترنت( در همراه هنرجو آورده شده است. هنرجو باید 

فیلم انواع استاندارد های اترنت را مشاهده کند تا با مفهوم اترنت بهتر آشنا شود. 

توپولوژینوع کابلنام
بیشترین مسافت مورد سرعتمورد استفاده

استفاده )برحسب متر(

10Base5RG 8 ـ coaxialBus10 Mbps500 متر

10Base2RG 58 ـ coaxialBus10 Mbps185 متر

10Base  ـ  TCAT 3 UTPStar10 Mbps100 متر

FOIRL62.5/125 multimode fibr opticStar10 Mbps1 کیلومتر

10Base  ـ  FL62.5/125 multimode fibr opticStar10 Mbps2 کیلومتر

10Base  ـ  FB62.5/125 multimode fibr opticStar10 Mbps2 کیلومتر

10Base  ـ  FP62.5/125 multimode fibr opticStar10 Mbps500 متر

100Base  ـ  TXCAT 5 ـ UTPStar100 Mbps100 متر

100Base  ـ  T4CAT 3 ـ UTPStar100 Mbps100متر

100Base  ـ  FX62.5/125 multimode fibr opticStar100 Mbps412 متر

1000Base  ـ  LX9/125 multimode fibr opticStar1000 Mbps5 کیلومتر

1000Base  ـ  LX50/125 or 62.5/125 multimode fibr opticStar1000 Mbps550 متر

1000Base  ـ  SX50/125 multimode fibr optic (400MHz)Star1000 Mbps500 متر

1000Base  ـ  SX50/125 multimode fibr optic (500MHz)Star1000 Mbps550 متر

1000Base  ـ  SX62.5/125 multimode fibr optic (160MHz)Star1000 Mbps220 متر

1000Base  ـ  SX62.5/125 multimode fibr optic (200MHz)Star1000 Mbps275 متر

1000Base  ـ  LH9/125 singlemode fibr opticStar1000 Mbps10 کیلومتر

1000Base  ـ  ZX9/125 singlemode fibr opticStar1000 Mbps100 کیلومتر

1000Base  ـ  CX150 ـ ohm shielded copper cableStar1000 Mbps25 متر

1000Base  ـ  TCAT5 or CAT5e UTPStar1000 Mbps100 متر
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تجهیزات و سخت افزار شبکه LAN: برای راه اندازی هر شبکه بین رایانه ها، نیاز به 
یک سری تجهیزات و سخت افزار داریم که در ادامه ذکر شده است:

یا  محلی  شبکۀ  به  رایانه  یا  دستگاه  یک  اتصال  برای  شبکه  کارت  کارت شبکه: 
اینترنت می باشد. کارت شبکه می تواند عالوه بر رایانه، بر روی سایر دستگاه های 
هوشمند یا لوازم برقی نیز وجود داشته باشد. کارت شبکه لزوماً به صورت یک کیت 
الکترونیکی و برد فیزیکی جداگانه که بر روی مادربرد رایانه نصب می شود، نیست، 

بلکه می تواند به صورت آنبرد نیز باشد )مانند لپ تاپ(.
وظیفه کارت شبکه به این صورت است که سیگنال الکتریکی که از کابل شبکه 
می رسد را دریافت کند و به دیتای قابل فهم برای رایانه تبدیل کند. اگر کارت 
قابل  دیتای  به  و  دریافت کند  را  الکترومغناطیسی  باشد، سیگنال  وایرلس  شبکه 
امر  این  بالعکس  انجام  وظیفه  شبکه،  کارت  البته  کند.  تبدیل  رایانه  برای  فهم 
یا  الکتریکی  سیگنال  به  را  رایانه  در  موجود  اطالعات  مثالً  دارد.  بر عهده  نیز  را 

الکترومغناطیسی تبدیل می کند تا در شبکه مورد استفاده قرار بگیرد.
در بعضی کارت های شبکه کنار پورت شبکه )45ـRJ( 2 چراغ یا LED تعبیه شده 
مشاهده  چشمک زن  به صورت  گاهی  دیگری  و  است  ثابت  همواره  یکی  که  است 
می شود. چراغ ثابت یعنی اتصال کابل شبکه به کارت شبکه به درستی انجام شده 
است و چراغ چشمک زن هم نشان دهنده تبادل اطالعات بین رایانه و شبکه می باشد.

Fast Ethernet نکته یا   100Base ـ  TX استاندارد   ،)10Mbps( 10Base ـ T استاندارد  امروزه، 
)100Mbps( و استاندارد Gigabit Ethernet )1000Mbps( در شبکه ها بسیار رایج است 
و اکثر کارت های شبکه رایانه ها و کابل های شبکه در این 3 استاندارد اترنت یافت می شود.

مک  به  می باشد.   Media Access Control عبارت  مخفف   MAC Address
آدرس، آدرس فیزیکی و آدرس سخت افزاری نیز گفته می شود. مک آدرس یک 
شماره اختصاصی برای هر نوع کارت شبکه )کارت شبکه وایرلس یا کابلی( می باشد 
بهتر، می توان مک  برای مفهوم  قابل شناسایی می باشد.  راحتی  به  که در شبکه 
می باشد(  هر شخص  مخصوص  کد   ملی  هر  )که  هر شخص  کد   ملی  با  را  آدرس 
تشبیه نمود. همان طور که می توان از روی کدملی هر شخص به اطالعات دیگر آن 
شخص رسید، از روی مک آدرس نیز می توان به اطالعاتی مانند شرکت سازنده 

)LAN( کارت شبکه بی سیمکارت شبکه کابلی
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انتقال اطالعات بین  کارت شبکه دسترسی پیدا کرد. همچنین مک آدرس برای 
رایانه ها و روتر ها و سوئیچ ها ضروری می باشد.

مک آدرس یک شماره 48 بیتی یا 6   بایتی می باشد. )هر بایت = 8 بیت( هر بایت به 
صورت کد هگزادسیمال )مبنای 16( نمایش داده می شود. هگزادسیمال از رقم 0 شروع 

0123456789ABCDEF :انگلیسی ادامه پیدا می کند. یعنی F شده و تا حرف
مثالً در آدرس مک D3 ـ99ـ 79ـE6 ـ06ـE0 هر کدام از این ارقام یا حروف، 4 تا بیت 

هستند و هر دو تا رقم یا حرف که با خط فاصله از هم جدا شدند، 1 بایت می باشند.

فعالیت 2   آدرس MAC رایانة خود را پیدا و کارخانة سازندة آن را مشخص کنید.
  کارت شبکة رایانة شما شامل کدام استاندارد اترنت است؟

برای یافتن آدرس مک کارت شبکه رایانه خود، پنجره CMD ویندوز را باز کرده 
و عبارت »getmac« را تایپ کنیم وکلید ENTER را بزنیم.

اکنون می توانید آدرس مک رایانه خود را در اینترنت جست وجو کنید و کارخانه 
سازنده آن را پیدا کنید.

نکته هم چنین می توانیم از دستور » getmac  /v « استفاده کنیم تا مشخصات کارخانه سازنده 
کارت های شبکه موجود در رایانه را به ما نشان دهد.
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برای تشخیص استاندارد اترنت کارت شبکه رایانه خود به صورت زیر عمل می کنیم:
به صفحه Device Manager رفته و در قسمت Network adapters کارت شبکه 
کابلی )LAN( خود را از روی نام کارخانه سازنده آن )که در مرحله قبل به دست آوردیم( 
پیدا می کنیم و دو بار بر روی آن کلیک می کنیم . سپس به سر برگ Advanced رفته 
 Value کلیک می کنیم و لیست Speed & Duplex بر روی ،Property و در لیست
را باز می کنیم. با مشاهده باالترین سرعت موجود در لیست، می توانیم به کمک جدول 

استاندارد اترنت، استاندارد اترنت کارت شبکه خود را پیدا کنیم.

شبکة پژوهش کنید کارت های  تمام  مشخصات  در  که   IEEE  802.11 عبارت  مفهوم  درخصوص 
بی سیم نوشته می شود، تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فرکانسحداکثر سرعت تبادل اطالعاتسالنام استاندارد

802.11199724 Mbps2.45 GHz

802.11 a (WiـFi)199954 Mbps5 GHz

802.11 b (WiـFi)199911 Mbps2.45 GHz

802.11 g (WiـFi)200354 Mbps2.45 GHz

802.11 n2009104 Mbps2.45 GHz



فصل اول: نصب و راه اندازی شبکه رایانه ای

19

کابل هاي شبکه

جدول زیر انواع استاندارد کابل های شبکه LAN را مشخص می کند.آن را کامل کنید.

گروه 
)Categories(حداکثر سرعت سال

پهنای باندکاربردمسافتانتقال اطالعات

CAT11 مگابیت در ــــ
منتقل کننده ـــــثانیه تلفنی  شبکه های 

ــــــــــمکالمات تلفنی

CAT24 مگابیت در ــــ
منتقل کننده ـــــثانیه تلفنی  شبکه های 

Token Ring – ــــــــــمکالمات تلفنی

CAT310 مگابیت ــــ
ـــــدر ثانیه

شبکه های منتقل کننده مکالمات 
تلفنیـ  اترنت

10Mbps Ethernet
ــــــــــ

CAT420 مگابیت ــــ
ــــــــــToken Ringـــــدر ثانیه

CAT51995 100مگابیت
100متردر ثانیه

 –   10Mbps Ethernet اترنت
اترنت سریع یا 

100Mbps Fast Ethernet
100 مگاهرتز

CAT5e20011000مگابیت
100 مگاهرتزشبکه های 100Gigabit Ethernetمتر در ثانیه

CAT62002

10گیگابیت 
55  متردر ثانیه

Gigabit Ethernet 250 مگاهرتزشبکه های
1 گیگابیت 

100متردر ثانیه

CAT6a2008 10گیگابیت
500 مگاهرتزشبکه های 100Gigabit Ethernetمتردر ثانیه

CAT72009 10گیگابیت
800 مگاهرتزشبکه های 100Gigabit Ethernetمتردر ثانیه

CAT7a2010

40گیگابیت 
50  متردر ثانیه

Gigabit Ethernet 1000  مگاهرتزشبکه های
100گیگابیت 

15متردر ثانیه

فعالیت کالسی 3
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با کمک تصویر باال، هنرآموزان می توانند نام و ساختمان داخلی هر نوع کابل شبکه 
را پیدا کنند. حرف اول از سمت چپ نشان دهنده قرارگرفتن فویل آلومینیومی و 
شیلد مسی )یا آلومینیومی( در زیر پوسته کابل )بر روی هر 4 زوج سیم( می باشد.

حرف دوم از سمت چپ )بعد از /( نشان دهنده قرار گرفتن فویل آلومینیومی بر روی 
هر زوج سیم می باشد.

این تصویر در کتاب همراه هنرجو نیز می باشد.توجه

نام نکته است  ممکن  البته  می شود  یافت  کابل شبکه  نوع   4 تنها  ایران،  بازار  در  امروزه 
 U/UTP نام استاندارد این 4 نوع کابل  استاندارد آنها بر روی کابل مشاهده نشود. 
به  کابل  بر روی  بازار ممکن است  S/FTP می باشد که در  و   SF/UTP و   F/UTP و 

نام های UTP و FTP و SFTP و SSTP یافت شوند.

سوکت شبکه )45  ـ  RJ(: سوکت شبکه جهت اتصال کابل شبکه به سوئیچ، کارت 
شبکه یا هر دستگاه دیگری به کار می رود. سوکت شبکه داراي 8 پین می باشد که 
کابل هاي شبکه )با توجه به نوع استانداردي که برای زدن سوکت استفاده می شود( 

در آن قرار گرفته و پرس می شود.

دارای  که   RJ 11ـ تلفن  کانکتور  با  و  می باشد  8 پین  دارای    RJ  کانکتور شبکه45  ـ
4 پین است، تفاوت دارد. 

توجه
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تفاوت سوکت CAT5 با CAT6 در این است که در سوکت هاي CAT5 هر هشت 
پین در یک ردیف قرار دارد اما در سوکت هاي CAT6 کانکتورهاي زوج در باال و 
کانکتور هاي فرد در پایین سوکت قرار دارند یعنی هر 8 پین در یک امتداد نیستند.

سوکت هاي SFTP برای کابل هاي شیلددار مورد استفاده قرار می گیرد و داراي 
یک روکش استیل می باشد و شیلد کابل نیز باید زیر آن قرار گیرد.

با دوستانتان درمورد تفاوت سوکت های CAT5 و CAT6 بحث کنید. به نظر شما دلیل 
این تفاوت چیست؟

بحث کنید

  CAT6 )سوکت( کانکتورCAT5 )کانکتور )سوکت

و   )A )استاندارد   T568  ـ  A استاندارد  امروزه  سوکت زنی:  استاندارد های  انواع 
استاندارد   568B  ـT)استاندارد B( از استاندارد های رایج رنگ بندی در کابل های 

شبکه می باشند. استاندارد 568B  ـT)استاندارد B( در ایران بسیار رایج است.

)CAT6 نوع( SFTP کانکتور هاي
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شبکه،  آچار سوکت زن  یا  دستگاه سوکت زن   :)CRIMPER(  دستگاه سوکت زن
ابزاری است که سیم های کابل شبکه را زیر تیغه های سوکت 45ـ RJ پانچ می کند. 
بعضی از آچار سوکت زن های موجود در بازار، ممکن است سه   پانچر 4 پین، 6 پین 
از پانچر 8  پین آچار  اما ما در این پودمان  و 8 پین را بر روی خود داشته باشند 

سوکت  زن استفاده می کنیم.
استریپر )Stripper( ابزاری است برای بریدن روکش کابل شبکه و جدا کردن آن 

از سیم های کابل شبکه.
بعضی از آچار سوکت زن ها در بین دستگیره های خود روکش بردار مشابه استریپر 
نیز دارند و هنرآموزان می توانند از این نوع آچار سوکت زن برای کارگاه تهیه کنند.

برای سوکت زدن کابل های شبکه الزامی به سوکت زدن با استاندارد های باال نمی باشد. توجه
برای سوکت  زدن کابل شبکه می توان یک استاندارد رنگ بندی دلخواه در نظر گرفت و 
هنگام سوکت زدن هر دو سر کابل شبکه، آن را رعایت نمود. اما از آنجا که در بسیاری از 
شبکه های از قبل راه انداخته شده، معموالً از استاندارد B در کابل های شبکه استفاده 
می کنند، لذا توصیه می شود هنرجویان فعالیت سوکت زنی را با استاندارد B انجام دهند.

از آنجا که مدل های بسیاری از آچار سوکت زن در بازار موجود می باشد، لذا توصیه توجه
می شود آچار سوکت زن مرغوب برای کارگاه ها تهیه شود.

ابتدا و انتهای کابل هایی را که در فعالیت کارگاهی1، درون شبکه قرار داده اید؛ سوکت فعالیت کارگاهی 2
بزنید.
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در این فعالیت، هنرجویان باید شبکه ای که در فعالیت کارگاهی ابتدای کتاب انجام 
دادند را این بار به جای استفاده از کابل شبکه پچ کورد، با کابل شبکه ای که خودشان 
سوکت می زنند، مجدداً انجام دهند. هدف از این فعالیت، یادگیری نحوه سوکت زنی 
کابل شبکه و تست آن با تستر کابل شبکه می باشد. چنانچه بعد از سوکت زدن کابل 
شبکه، زمان کافی برای انجام دادن فعالیت کارگاهی 1 )ایجاد شبکه بین 2 رایانه( را 
نداشتید، می توانید در فعالیت کارگاهی )ایجاد شبکه بین چند رایانه با استفاده از 

سوئیچ( از این کابل ها استفاده کنید.
در شکل زیر لوازم مورد نیاز را مشاهده می کنید. برای انجام این فعالیت می توانید 

از کابل Cat 5 e ( UTPیا Cat 6( استفاده کنید.

نکته را  شبکه  کابل  سوکت زدن  نحوة  فیلم  باید  فعالیت،  این  انجام  از  قبل  هنرجویان 
مشاهده کنند.

مراحل سوکت زنی
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در مکان هایی که کابل شبکه دائماً در حال استفاده )جا  خوردن در کارت شبکه( 
باشد، استفاده از کاور سوکت 45ـRJ بسیار مهم است و باعث جلوگیری از آسیب 

دیدن کابل شبکه می شود.

قبل از هرکاری ابتدا کاور سوکت را از روی کابل شبکه عبور دهید.نکته

1  ابتدا باید سیم های داخل کابل را بیرون بیاورید. برای این  کار می توانید از روکش بردار 

آچار سوکت زن یا استریپر استفاده کنید. )البته توصیه می شود در این مرحله به 
جای آچار سوکت زن، از استریپر استفاده کنید.( سپس به طول یک اینچ )معادل 
2/5 سانتی متر( از کابل را بین تیغه و نگه دارنده استریپر قرار دهید و استریپر را دو 

یا سه دور بچرخانید تا روکش کابل بریده و به آسانی روکش آن جدا شود. 

به  است  ممکن  زیرا  نچرخانند،  زیاد  را  استریپر  که  باشند  مراقب  باید  هنرجویان 
سیم های زیر روکش کابل آسیب وارد شود.

توجه

هنرجویان باید مراقب باشند که روکش کابل شبکه را بیش از حد جدا نکنند، زیرا 
سیم های بیرون از سوکت شبکه، بدون روکش می مانند و سیم های بدون روکش به 

مرور زمان آسیب می بینند.

توجه
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2  سیم ها را از یکدیگر جدا کنید و تا حد ممکن آنها را صاف کنید تا از حالت 
پیچیدگی خود خارج شوند.

3  مطابق استاندارد رنگ بندی مورد نظر، سیم ها را کنار هم قرار دهید. از آنجا که 
سر سیم ها بلند و کوتاه هستند، با استفاده از سیم چین یا آچار سوکت زن، آنها 

را طوری ببرید که طول آنها یکسان شود.

 RJ 4  اکنون سیم ها را محکم کنار همدیگر قرار داده و درست درون سوکت 45 ـ
قرار دهید.

سیم ها را داخل سوکت کنید

را درون سوکت قرار می دهند، ترتیب  باید دقت کنند زمانی که سیم ها  هنرجویان 
رنگ بندی سیم ها تغییر نکند و تمامی سیم ها باید تا انتها درون سوکت قرار گیرند، 

طوری که سر سیم ها به تیغه های سوکت برسند.

توجه

طول سیم ها را یکی 
کنید
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5  سپس با استفاده از آچار سوکت زن شبکه، سوکت را بر روی کابل پانچ کنید.

6  در آخر بعد از اتمام کار حتماً باید کابل شبکه را تست کنید. برای این کار از تستر 
کابل شبکه استفاده کنید. تستر کابل شبکه دو قسمت است و در هر قسمت آن 
 RJ و دیگری مربوط به 11ـ RJ 2  ورودی دارد که یکی مربوط به سوکت 45ـ

می باشد، که هنرجویان باید از ورودی 45ـ RJ )8 پین( آن استفاده کنند.

هنرجویان باید دو سر کابل را در جک های مورد نظر وارد کنند و سپس تستر را 
روشن کنند. بر روی هر دو قسمت تستر کابل شبکه 9 عدد المپ LED برای نشان 
دادن وضعیت کابل وجود دارد. 8  عدد از LED ها، از 1 تا 8 شماره گذاری شدند و 
LED شماره 9 که با حرف G )مخفف Ground( نشان داده شده، مربوط به اتصال 
شیلد یا محافظ )نویزگیر( می شود. که چون کابل شبکه ما از نوع UTP است لذا از 

LED آخر استفاده نمی کنیم و فقط 8 عدد دیگر را شماره گذاری می کنیم.



فصل اول: نصب و راه اندازی شبکه رایانه ای

27

نکته یک  به  مربوط   LED المپ  8 عدد  باشد،  شده  زده  درست  شبکه  کابل  سوکت  اگر 
قسمت تستر و 8  عدد LED مربوط به قسمت دیگر، به ترتیب و با هم دیگر از شماره 
1 تا 8 روشن می شوند. یعنی LED1 با LED1، بعد از 1 ثانیه LED2 با LED2، بعد از 

یک ثانیه LED3 با LED3 و تا آخر LED8 این روند ادامه می یابد.

نکته اگر به طور مثال LED1 در یک قسمت تستر با LED3 در قسمت دیگر تستر شبکه، 
با هم دیگر روشن شوند، یعنی در یک سر کابل شبکه سیم ها جا به جا درون سوکت 
قرار گرفته اند. همچنین اگر هنگام آزمایش، LED در تستر، خاموش باشد، یعنی سیم 

کابل شبکه به تیغه سوکت 45ـ RJ اتصال برقرار نکرده است.

توجه هنرآموزان حتمًا به هنرجویان تذکر دهند که اگر در کابل کشی های طوالنی، چنانچه 
کابل  دیگر  و سر  تستر شبکه  در یک قسمت  کابل شبکه  بی دقتی، یک سر  اثر  بر 
شبکه درون کارت شبکه یا سوئیچ یا مودم و یا هر تجهیز اکتیو دیگری قرار گیرد، 

حتمًا تستر شبکه آسیب می بیند.

توجه در بازار انواع تستر کابل شبکه موجود می باشند که می توانند سرعت شبکه، قطعی های 
شبکه و… را تست کنند، اما بسیار گران هستند. هنرآموزان می توانند تستر شبکه 

آنالوگ Net ـ  Taiko زیر را برای هنرجویان تهیه کنند.

پژوهش کنید3  Cross over کابل  از   )Straight( مستقیم  کابل  جای  به  رایانه  دو  اتصال  برای  چرا 
استفاده می کنیم. نتیجه را در کالس ارائه کنید.
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به  دستگاه  هر  TX  )فرستنده(  پایه های  باید  شبکه،  عناصر  بین  کابل کشی  در 
اگر  لذا  زیر(  )مانند شکل  دیگر متصل شود.  RX   )گیرنده( دستگاه های  پایه های 
 Crossover از کابل  باید  به یکدیگر متصل کنیم،  بخواهیم  را  نام  دو عنصر هم 
استفاده کنیم و اگر بخواهیم دو عنصر غیر هم نام را به هم متصل کنیم باید از 

کابل Straight استفاده کنیم.
در کابل Straight باید رنگ بندی دو سر سیم ها یکی باشد )مثاًل هر دو سر باید 
استاندارد B باشند( اما در کابل Crossover رنگ بندی دو سر کابل شبکه متفاوت 

 .)B و سر دیگر استاندارد A است )یک سر استاندارد

اما امروزه به دلیل هوشمند شدن کارت های شبکه )کارت شبکه رایانه ها یا سوئیچ ها 
TX یکدیگر را  RX و  پایه های  و مودم ها( دیگر خود تجهیزات شبکه می توانند 
تشخیص دهند. لذا دیگر نیازی به رعایت کابل Straight و Crossover نمی باشد 

و می توانیم کابل های شبکه را به   صورت Straight سوکت بزنیم.

با توجه به اطالعاتی که در مورد هاب و سوئیچ کسب نمودید، به نظر شما مزایای استفاده بحث کنید
از سوئیچ چیست؟

مزایای استفاده از سوئیچ نسبت به هاب
  می توان یک بستۀ دیتا )data packet( را فقط به یک دستگاه متصل به شبکه 

ارسال نمود.
  بار ترافیکی شبکه کاهش یافته و در نتیجه موجب افزایش عملکرد آن می شود.
  موجب ارتقای امنیت می گردد زیرا، دیتای ارسال شده به یک رایانۀ خاص، از سوی 

سایر رایانه های متصل به شبکه، قابل ردیابی و مشاهده نمی  باشند.
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هدف از این فعالیت آشنایی هنرجویان با سوئیچ شبکه )به عنوان مهم ترین عنصر 
IP آشنا  با مفاهیم آدرس  LAN( می باشد. هنرجویان هنوز  ـ  شبکه های محلی 

نمی باشند و مانند فعالیت اول، آدرس IP را از هنرآموز خود می گیرند.
هنرآموزان برای تهیه سوئیچ شبکه، ابتدا باید به نکات زیر توجه کنند: 

سوئیچ های شبکه در 2 دسته در بازار موجود می باشند:
Managed switches 1  سوئیچ های دارای قابلیت برنامه ریزی و مدیریت

Unmanaged switches 2  سوئیچ های غیر قابل برنامه ریزی و مدیریت
 Configure همان طور که از نامش پیداست، قابلیت managed switches در واقع یک
شدن )تنظیم شدن برای دستیابی به عملکردی خاص(، و همچنین قابلیت اولویت بندی 
ترافیک )QoS( را دارا می باشند، به  نحوی که اطالعات بااهمیت بیشتر، بتوانند سریع تر 
ندارند،  قابلیتی  هیچ   Unmanaged switches مقابل  طرف  در  اما  شوند.  جابه جا 
تا  می دهند  اجازه  تنظیماتی،  هیچ گونه  به  نیاز  بدون  و  برق  به  اتصال  با  فقط  یعنی 
تمامی تجهیزات متصل به آنها با یکدیگر ارتباط داشته باشند. این سوئیچ ها نسبت به 

managed switches از قیمت بسیار کمتری برخوردار می باشند.

نکته اتصال  برای  نمونه  به عنوان  تأثیر بسزایی دارند.  سوئیچ ها در توسعه کارایی شبکه 
سوئیچ  یک  وارد  را  اینترنت  ابتدا  می توانید  اینترنت،  به  دستگاه  چندین  همزمان 
کرده و سپس به کمک آن سوئیچ، اینترنت را بین دستگاه های مختلف به اشتراک 
به یک  بازار، مجهز  ADSL موجود در  اینترنت  امروزه مودم های  واقع،  بگذارید. در 
سوئیچ نیز می باشند و از طریق آن سوئیچ است که امکان اتصال هم زمان به اینترنت 

از دستگاه  های مختلف فراهم می شود.

فعالیت کارگاهی3  Ethernet 4  رایانه را توسط کابل شبکه به یک سوئیچ وصل کنید، سپس در قسمت
به   1 فعالیت شماره  مانند   )Network and Sharing Center قسمت  )در  رایانه  هر 
به رایانه دوم آدرس آی پی 192.168.1.3 و  رایانه اول آدرس آی پی 192.168.1.2، 
در نهایت به رایانه سوم آدرس آی پی 192.168.1.4 و به رایانه چهارم آدرس آی پی 
192.168.1.5 را اختصاص دهید. سپس در هر رایانه، یک فایل را به دلخواه بین سایر 

رایانه های دیگر شبکه به اشتراک بگذارید.

 Unmanaged switches نوع  از  فصل شبکه،  فعالیت های  در  استفاده  مورد  سوئیچ 
می باشند.

نکته
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سوئیچ های غیرقابل برنامه ریزی و مدیریت  Unmanaged switches در بازار معموالً 
5 پورته و 8 پورته می باشند. همچنین این سوئیچ ها از نظر سرعت تبادل اطالعات به 
دو صورت )Mbps( 10/100 و 10/100/1000 )Mbps( در بازار موجود می باشند. 
در بازار به سوئیچ های 10/100، سوئیچ های Fast Ethernet نیز می گویند و همچنین 

به سوئیچ های 10/100/1000، سوئیچ های Gigabit Ethernet گفته می شود.

سوئیچ های 10/100 برای این فعالیت و یا به طور کلی برای اموری مانند به اشتراک گذاری 
اینترنت و تبادل موقتی اطالعات سبک میان رایانه ها، مناسب می باشد، اما برای تبادل 
دائمی اطالعات سنگین در بین رایانه ها )مانند مشاهده تصاویر دوربین مدار بسته در 
بستر شبکه که در فصل نظارت تصویری به آن پرداخته خواهد شد( باید از سوئیچ های 
نوع  سوئیچ های  می گردد  توصیه  هنرآموزان  به  لذا  شود.  استفاده   10/100/1000

10/100/1000 برای فعالیت هنرجویان در کارگاه ها تهیه شود.

توجه

در این فعالیت هر هنرجو باید آدرس IP را از هنرآموز خود گرفته و مانند فعالیت 
اول، 4 مرحله تنظیمات را در رایانه خود انجام دهد، سپس هر هنرجو، رایانه خود 
با یک کابل شبکه )کابل شبکه ای که در فعالیت قبل سوکت زده( به سوئیچ  را 
متصل کند تا دیگر هنرجویان بتوانند در File Explorer رایانه خود، با کلیک بر 
روی Network، رایانه یکدیگر را مشاهده کنند و اطالعات یکدیگر را به اشتراک 

بگذارند.

فعالیت قبل را با یک اکسس پوینت تکرار کنید )متصل کردن 4 رایانه دارای کارت فعالیت
شبکة بی سیم به یک AccessPoint، سپس اختصاص IP در قسمت Fi ـ Wi هر رایانه 

.)Network and Sharing Center در قسمت

این فعالیت بسیار مشابه فعالیت قبل می باشد و تنها 2 تفاوت با فعالیت قبل دارد، 
تفاوت اول، در استفاده از AccessPoint به جای سوئیچ اترنت می باشد. تفاوت 
دوم این است که در صفحه change adapter settings، به جای کارت شبکه 

سیمی، باید به کارت شبکه وایرلس آدرس IP دهیم. 

در یک سیستم دارای 2 کارت شبکه )یک لپ تاپ دارای کارت شبکه سیمی و وایرلس( نکته
نمی توان به هر دو کارت شبکه یک آدرس IP تکراری دهیم.



فصل اول: نصب و راه اندازی شبکه رایانه ای

31

 )IPv4( 4 نسخه IP آدرس

توجه دارای   ADSL مودم  از   AccessPoint از  استفاده  به  جای  می توان  فعالیت  این  در 
برای  وایرلس  شبکه  کارت  تهیه  چون  کلی  به طور  اما  کنیم.  استفاده   AccessPoint

رایانه های کارگاه، هزینه بر است، لذا هنرآموزان می توانند از انجام این فعالیت، صرف  نظر 
کرده و زمان این فعالیت را به فعالیت های بخش WAN اختصاص دهند.

نکته برای   10 و   2 مبنای  اعداد  و   Byte و   Bit مفاهیم  حتمًا   ،IP آموزش  شروع  از  قبل 
هنرجویان، یادآوری و دوره شود.

قرار می گیرند.  استفاده  مورد   )IPv4 , IPv6(  6 و   4 2 نسخۀ  در   IP آدرس های 
آدرس های IPv4، 32 بیتی می باشند. یعنی تعداد IP 232 نسخۀ 4 می توان استفاده 
کرد )4294967296=232( که این تعداد با توجه به گسترده شدن شبکه ها، کافی 
به نظر نمی رسد. فضای آدرس IPv6 از 32 بیت به 128 بیت افزایش یافته است. 
این تعداد به قدری کافی است که می توان برای هر متر از مساحت کره زمین، بیش 

از 1500 آدرس IP نسخه 6 در نظر گرفت.

در این پودمان به دلیل کمبود زمان و پیچیدگی قواعد و قوانین IPv6 از آموزش این 
بحث، صرف نظر شده است.

آدرس IP را می توان به آدرس یک مکان )مانند آدرس یک شرکت یا بیمارستان( 
تشبیه نمود. در یک شبکه، هر رایانه ای )یا سایر تجهیزات شبکه( به وسیله آدرس 

IP، تعیین می کنند که اطالعات باید به کدام مقصد )به کدام رایانه( ارسال شود.
یک آدرس IP نسخه 4، از 4 عدد تشکیل شده که توسط نقطه )دات( از یکدیگر 
 IP گفته می شود. در واقع یک آدرس )Octet( جدا شدند که به هر یک، آکتت
نسخه 4، از 4 آکتت تشکیل شده که توسط نقطه )دات( از یکدیگر جدا شدند و 

هر آکتت معادل 8 بیت باینری می باشد. 
آدرس های IP را می توان به 2  صورت باینری )مبنای 2( و دسیمال )مبنای 10( 
نمایش داد. برای رایانه ها و تجهیزات شبکه، باینری قابل فهم و تجزیه و تحلیل است. 

توجه
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آدرس های IP زیر را در مبنای 2 )باینری( و 10 )دسیمال( تبدیل مبنا کنید. فعالیت کالسی

هدف از انجام این فعالیت، آشنایی هنرجویان با اجزای آدرس IP نسخه 4 و یادآوری 
مفاهیم تبدیل مبنای 2 و 10 آدرس های IP می باشد. 

مبنای 2مبنای 10

192.168.1.211000000.10101000.00000001.00000010

173.137.253.310101101.10001001.11111101.00000011

65.125.74.5001000001.01111101.01001010.00110010

69.89.31.22601000101.01011001.00011111.11100010

نشان داده شده است.   IP زیر همه کالس های آدرس  در جدول   : IP کالس های 
تفاوت کالس های مختلف در 8 بیت آکتت اول می باشد. از رنج آکتت اول آدرس 

IP می توان کالس آدرس IP را مشخص نمود.

رنج آکِتت اول )باینری( رنج آکِتت اول )دسیمال( IP کالس

01111111 ـ 00000000 127 ـ 0 A

10111111 ـ 10000000 191 ـ 128 B

11011111 ـ 11000000 C 223 ـ 192

11101111 ـ 11100000 239 ـ 224 D

11111111 ـ 11110000 255 ـ 240 E
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جدول زیر را کامل کنید:
 IP هدف از انجام این فعالیت برای هنرجویان، مرور رنج آکتت اول کالس های آدرس

و هم چنین تشخیص سریع کالس آدرس IP می باشد.

IP کالسمقدار آکِتت اول )دسیمال(مقدار آکِتت اول )باینری(مثال

127A ـ 011111110  65.125.74.5000000000

191B ـ 10111111128  138.14.103.13410000000

223C ـ 192 11011111  200.150.100.1411000000

هم چنین توصیه می شود هنرآموزان خود چند آدرس IP از کالس های مختلف را برای 
هنرجویان مثال بزنند و هنرجویان نیز کالس هر IP را بگویند.

فعالیت کالسی

رنج آکتت اول آدرس های IP کالس D از 224 تا 239 می باشد و به منظور ارسال 
داده های گروهی )Multicasting( مورد استفاده قرار می گیرد. )مانند ویدیو کنفرانس( 
رنج آکتت اول آدرس های IP کالس E از 240 تا 250 می باشد. آدرس های IP این 
کالس برای امور تحقیقاتی و تجربی در شبکه، در  نظر گرفته شده و ما نمی توانیم در 

شبکه ها از این کالس استفاده کنیم. 
 Host ID و Net ID با توجه به کالس خود از دو قسمت IP هر :Host ID و Net ID

تشکیل شده است. 
Network ID( Net ID(: مشخص کننده تعداد شبکه ها می باشد.

Host ID: مشخص کننده تعداد رایانه های درون یک شبکه می باشد.
به آدرس یک مکان تشبیه  را   IP بهتر هنرآموزان، آدرس برای درک  همان گونه که 
کردید، برای Net   ID و Host   ID نیز می توانید یک خیابان با تعدادی خانه را برای 
هنرجویان تشبیه کنید. هر خیابان حکم یک Net   ID و هر خانه حکم Host   ID را دارد. 

حال فقط افرادی می توانند با یک دیگر ارتباط برقرار کنند که در یک خیابان باشند.

پژوهش کنید عالوه بر کالس های A و B و C، دو کالس D و E هم وجود دارند، در مورد این دو کالس 
تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه کنید.
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کالس A : در کالس A  ، دارای 3 آکتت برای Host ID و 1 آکتت برای Net ID می باشد. 
بخش Net ID در این کالس 8 بیت است ولی بیت اول آن همواره 0 است، بنابراین 
7 بیت برای آدرس دهی Net ID وجود دارد. هرکدام از این 7 بیت می توانند صفر 
یا یک باشند، پس در کالس A تعداد 127 )128=27( شبکه قابل تعریف می باشد. 
ولی Net ID های 0 و 127 آدرس های رزرو هستند، بنابراین در کالس A تعداد 

126 شبکه گوناگون قابل تعریف می باشد.
بخش Host ID در این کالس 24 بیت است، بنابراین در هر شبکه کالس A تعداد 
16777216 )16777216 = 224( رایانه قابل آدرس دهی می باشند. ولی از آنجا 
که Host ID های 0.0.0 و 254.254.254 آدرس های رزرو هستند، بنابراین در 
هر شبکه کالس A تعداد 16777214 رایانه گوناگون قابل آدرس دهی می باشند.

آدرس IP رزرو شده، آدرس هایی هستند که نمی توان آنها را بر روی هیچ رایانه ای نکته
تنظیم کرد.

 Net ID و 2 آکتت برای Host ID دارای 2 آکتت برای ، B در کالس : B کالس
می باشد. 

بخش Net ID در این کالس 16 بیت است ولی بیت اول آن همواره 10 است، 
بنابراین14 بیت برای آدرس دهی Net ID وجود دارد. هر کدام از این 14 بیت 
می توانند صفر یا یک باشند، پس در کالس B تعداد 16384 )16384=214( شبکه 

قابل تعریف می باشد. 
بنابراین در هر شبکه  است،  بیت  دارای 16  این کالس  در  نیز   Host ID بخش 
ولی  آدرس دهی می باشند.  قابل  رایانه   )216  = تعداد 65536 )65536   B کالس 
بنابراین در هر شبکه  Host ID های 0.0 و 254.254 آدرس های رزرو هستند، 

کالس B تعداد 65534 رایانه گوناگون قابل آدرس دهی می باشند.

کالس C : در کالس C، دارای 1 آکتت برای Host ID و 3 آکتت برای Net ID می باشد.
بخش Net ID در این کالس 24 بیت است ولی بیت اول آن همواره 110 است، 
بنابراین 21 بیت برای آدرس دهی Net ID وجود دارد. هر کدام از این 21 بیت 
می توانند صفر یا یک باشند، پس در کالس C تعداد 2097152 )2097152 =221( 

شبکه قابل تعریف می باشد. 
 C نیز در این کالس دارای 8  بیت است، بنابراین در هر شبکه کالس Host ID بخش
تعداد 256 )256 = 28( رایانه قابل آدرس دهی می باشند. ولی Host ID های 0 و 254 
آدرس های رزرو هستند، بنابراین در هر شبکه کالس B تعداد 254 رایانه گوناگون 

قابل آدرس دهی می باشند.
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فعالیت کالسی6باتوجه به شکل باال جدول زیر را کامل کنید.

هدف از انجام این فعالیت برای هنرجویان، مرور مفهوم Net ID و Host ID کالس های 
آدرس IP و تعداد شبکه ها و کاربر)رایانه( قابل تعریف در هر کالس می باشد.

Host IDNet ID

کالس  IPبیت اول تعداد رایانه قابل 
تعریف در هر 

شبکه

تعداد کل 
بیت 

Host ID

تعداد شبکه 
قابل تعریف

تعداد بیت های 
مورد استفاده 

Net ID

تعداد کل 
بیت های 
Net ID

کالس 80A بیت7 بیت126 =2ـ 2427 بیت16777214=2ـ224

کالس B 1610 بیت14 بیت16384=2ـ16214 بیت65536=2ـ216

کالس 24110C بیت 21 بیت2097152=8221 بیت254 =2ـ 28

بررسی  را  مختلف  در کالس های   IP آدرس  می بایست چند  هنرجویان  ادامه  در 
کنند و بخش های Net ID و Host ID هر آدرس IP را از هم تفکیک کنند. 

Host IDNet IDIPکالس

125.74.506565.125.74.50A

103.34138.14138.14.103.34B

14200.150.100200.150.100.14C

توجه را  از کالس های مختلف   IP آدرس  هنرآموزان، خود چند  توصیه می شود  هم چنین 
برای هنرجویان مثال بزنند و هنرجویان نیز بخش های Net ID و Host ID هر آدرس 

IP را از هم تفکیک کنند. 

بدین منظور هنرآموزان باید به هنرجویان آموزش دهند که به صورت مراحل زیر 
عمل کنند:

1  به کمک آکتت اول، کالس آدرس IP را مشخص کنند.

2  بعد از تشخیص آدرس IP بخش های Net ID و Host ID هر آدرس IP را 
مشخص کنند.
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از  متوالی  دنبالۀ  راست شامل  به  از چپ  که  است  رشتۀ 32 بیتی  Subnet یک 
بیت هایی با مقدار یک و سپس یک دنبالۀ متوالی از بیت هایی با مقدار صفر می باشد. 
که قسمت هایی که دارای مقدار یک می باشند بخش network و قسمت هایی که 

دارای مقدار صفر می باشد بخش Host را مشخص می کند.

Subnet Mask )دسیمال(Subnet Mask )باینری(IP کالس
255.0.0.011111111.00000000.00000000.00000000A

255.255.0.011111111.11111111.00000000.00000000B

255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000C

با  می توانند  زمانی  فقط  شبکه،  یک  درون  رایانه های  شد،  اشاره  همان طور که 
 Subnet Mask باشند.  Net ID یکسانی  دارای  برقرار کنند که  ارتباط  یکدیگر 
به سیستم های شبکه )رایانه ها و سوئیچ ها و...( این امکان را می دهد که تشخیص 

دهند؛ آیا آدرس IP سیستم متقابل در Subnet آنها قرار دارد یا خیر.
 Subnet Mask ،به کارت شبکه IP همان طور که به خاطر دارید، در هنگام دادن آدرس
 Subnet Mask را تشخیص داده و در کادر Host ID و Net ID ،آن به طور خودکار

ظاهر می شد.

در پژوهش کنید را   Host و   Network بخش  دو  بین  تمایز  که  است  مشخصه ای   Subnet Mask

هم  از  را   Host  ID و   Net  ID آن  کمک  به  می توان  و  می کند  مشخص   IP آدرس 
تشخیص داد. در رابطه با Subnet Mask و تفاوت آن در کالس های IP تحقیق کنید 

و نتایج را در کالس ارائه کنید.

با توجه به آنچه در مورد آدرس IP یاد گرفتید، به نظر شما شروط اصلی برای ایجاد بحث کنید
شبکه بین رایانه ها چیست؟

این بحث کنید بسیار مهم می باشد و هنرآموزان در کالس، باید ابتدا از هنرآموزان نکته
برای  را  شرط  دو  این  سپس  بخواهند،  را  رایانه ها  بین  شبکه  یک  ایجاد  شرایط 

هنرجویان شرح دهند.
1  آدرس های IP رایانه های شبکه باید در یک کالس قرار داشته باشند.

2  آدرس های IP رایانه های شبکه باید دارای Net ID یکسان باشند.
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اکنون هنرجویان با آموخته های خود، باید تشخیص دهند که: چون اکتت اول 160 
است، پس هر دو آدرس IP در کالس B هستند و چون Net ID یکسانی دارند 

)160.200( پس می توانند در یک شبکه با یک دیپر ارتباط برقرار کنند.

رایانه  دو  این  آیا  داریم.   )160.200.1.7( و   )160.200.2.6(  IP آدرس  با  رایانه  دو 
می توانند در یک شبکه با هم ارتباط برقرار کنند؟ دلیل خود را بیان کنید.

فکر کنید

توجه مثال  برای هنرجویان  را   IP آدرس  هنرآموزان، خود چند  توصیه می شود  همچنین 
بزنند و هنرجویان نیز کالس آدرس IP و بخش Net ID هر آدرس IP را بررسی کنند. 

مثالً : 192.168.3.0 و 192.168.0.3.

پژوهش کنید آدرس های IP رزرو شده، آدرس هایی هستند که نمی توان آنها را در هیچ سیستمی 
تنظیم نمود. تعدادی از آدرس هایی که رزرو شده اند به همراه عملکردشان جست و جو 

کنید و در کالس ارائه دهید.

IP مثالکارکردآدرس

آدرس های IP که همه بیت های بخش 
Net ID آن 1 باشد.

255.255.0.0در مسیریابی شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

آدرس های IP که همه بیت های بخش 
Host ID آن 0 باشد.

 Subnet هر Net ID مشخص کننده ، IP این آدرس های
است. از این آدرس برای آدرس دهی شبکه استفاده می شود.

123.0.0.0

آدرس های IP که همه بیت های بخش 
Host ID آن 1 باشد.

برای ارسال پیام های فراگیر )Broadcast( به تمام رایانه های 
درون آن شبکه استفاده می شود.

192.168.0.255

127.X. X. X.127.1.1.0برای تست و خطایابی شبکه مورد استفاده قرار می گیرد

169.254. X. X

آدرس APIPA می باشد. اگر رایانه ای به شبکه ای متصل 
شبکه  در   DHCP پروتکل  و  باشد   IP بدون  ولی  شود 
 APIPA سرویس دهنده( نباشد، به طور خودکار یک آدرس(

به رایانه اختصاص داده می شود.

69.254.1.10

برای Broadcast جهانی رزرو شده است.255.255.255.255

آدرس های IP که همه بیت های بخش 
Net ID آن 0 باشد.

0.0.0.0برای روتر های سیسکو رزرو شده است.
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هدف از این فعالیت تسلط و درک هنرجویان با مفاهیم آدرس IP و کالس های 
آدرس IP، می باشد. اکنون هنرجویان می توانند با یک سوئیچ، یک شبکه را بین 

چند رایانه ، ایجاد کنند و خود رایانه ها را آدرس دهی کنند.

)Wide Area Network( WAN 2  شبکه گسترده یا
بزرگ ترین نوع شبکه به لحاظ وسعت بوده و معموالً فضایی بزرگ تر از یک شهر را 
دربرمی گیرد و می تواند از نظر وسعت و فاصله در یک استان، کشور، قاره و یا کل 

جهان قرار بگیرد. بزرگ ترین شبکه WAN، اینترنت است.
در واقع شبکه های محلی مختلف که به اینترنت متصل می شوند را می توان شبکه 

WAN دانست.
بسیاری از شبکه های WAN )گسترده( برای یک سازمان ویژه پیاده سازی می شوند 
میان هنرستان های مختلف در  مثال شبکه ای که  به عنوان  و خصوصی هستند. 

استان های مختلف کشور ایجاد شود، یک نوع شبکه WAN می باشد.

چهار رایانه را توسط کابل شبکه به یک سوئیچ وصل کنید، سپس رایانه ها را در کالس فعالیت 5
A و B و C شبکه کنید و در هر کالس، یک فایل را به اشتراک بگذارید.
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را   WAN مزایای شبکه  که  را  زیر  هنرآموزتان، جدول  به کمک  و  یافته های خود  با 
مشخص می کند، کامل کنید.

فعالیت کالسی

 LAN شبکه های  در  که  همان گونه   :WAN شبکه  )فناوری(  تکنولوژی  انواع 
ارتباط بین رایانه ها استفاده می شد، در شبکه های  اترنت برای ایجاد  از تکنولوژی 
WAN نیز چند تکنولوژی برای ارتباط میان سیستم ها وجود دارد که در فیلم انواع 
 ،WAN به آنها اشاره شده است. مهم ترین تکنولوژی شبکه WAN تکنولوژی شبکه

XDSL می باشد که مدنظر این پودمان برای آموزش به هنرجویان می باشد.
این  کمک  به  دیجیتال:  اشتراک  خط  یا   XDSL  )Digital Subscriber Line(
تکنولوژی می توان ارسال و دریافت اطالعات را با استفاده از خطوط تلفن انجام داد. 
XDSL خود به صورت تکنولوژی های گوناگون می باشد که در هریک به جای حرف 

X، حرف مربوطه آن تکنولوژی قرار گرفته است.
ADSL یکی از پر استفاده ترین تکنولوژی های DSL می باشد.

ویژگی های 
شبکه 
WAN

قابلیت ارسال اطالعات بین کشورها و قاره ها

پژوهش کنید و  ارسال  سرعت  حداکثر  که  کنید  تهیه  XDSL(  DSL ها(  فناوری  انواع  از  جدولی 
دریافت و حداکثر فاصلة قابل سرویس دهی و نوع سرویس ارائه شده را داشته باشد 

و آن را در کالس ارائه دهید.

در این پژوهش هنرجویان باید در مورد سایر XDSL ها تحقیق کرده و مشخصات 
هر   یک را در جدولی مانند جدول صفحۀ بعد، گردآورند.

قابلیت اتصال سایر شبکه ها

LAN سرعت پایین ارسال اطالعات نسبت به شبکه های محلی

نرخ خطای باال به دلیل گستردگی محدوده تحت پوشش و تنوع در سخت افزارها
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حداکثر سرعت
تکنولوژیمسافت مورد استفادهارسال / دریافت

8Mbps / 800Kbps5500 مترADSL

12Mbps / 1.3Mbpsبیش از 7 کیلومترADSL 2

24Mbps / 3.3Mbpsبیش از 7 کیلومترADSL 2+

1.54Mbps / 1.54Mbps3650 مترHDSL

2.3Mbps / 2.3Mbps6700 مترSDSL

7Mbps / 1Mbps5500 مترRADSL

52Mbps / 16Mbps1200 مترVDSL

ADSL تجهیزات

و   Demodulator کلمه  تا  دو  مخفف  واقع  در   Modem کلمه   :ADSL 1  مودم 

Modulator می باشد که درخواست کاربر یا اطالعات ارسالی او بر روی سیگنال 
یا  کاربر  درخواست  نتیجه  همین طور  و   )Modulator( می کند  سوار  تلفن  خط 
اطالعات دریافتی را از سیگنال تلفن آشکار می کند )Demodulator(. امروزه تمامی 
مودم های ADSL در خود دارای یک روتر )Router یا مسیریاب( می باشند. بعد از 
تشریح مودم ADSL، بخش روتر را در مودم ADSL برای هنرجویان شرح دهید.

مودم ADSL در بازار به دو صورت یافت می شوند:
 USB مودم اترنت معموالً دارای یک پورت :) Ethernet modem( مودم اترنت
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و     یک پورت LAN )45ـRJ( می باشد. البته استفاده از پورت LAN توصیه می شود 
زیرا سرعت بهتری نسبت به پورت USB را دارا می باشد. این نوع مودم ها ارزان ترین 
نوع موجود در بازار می باشند و برای مکان هایی که تنها یک سیستم )مانند یک 

رایانه یا یک دستگاه DVR( نیاز به اتصال اینترنت دارد، مناسب می باشد. 
از آنجا که امروزه در هر مکان تعداد زیادی کاربر متقاضی اینترنت )از جمله 
گوشی های موبایل و تبلت و سایر دستگاه های وایرلس( وجود دارد لذا بهتر است 

از مودم وایرلس استفاده کنیم.

بهترین  بی سیم،  مودم  یا  وایرلس  مودم   :) Wireless Modem( وایرلس  مودم 
نوع مودم برای هر مکان می باشد، زیرا هم کاربران خانگی و هم کاربران تجاری 
می توانند از مودم وای فای استفاده کنند. با مودم وایرلس می توان چند دستگاه 
)مانند لپ تاپ، موبایل، تبلت( را به صورت بی سیم و هم زمان به اینترنت متصل 

نمود. در واقع درون تمامی مودم وایرلس، یک Access Point وجود دارد.

نکته Access Point که  Access Point درون مودم، درست مانند خود دستگاه  نحوه کار 
در بخش شبکه های LAN گفته شد، می باشد. بنابراین در فعالیت های )ایجاد شبکه 

محلی با .A.P( می توان از یک مودم وایرلس استفاده نمود.

مودم های وایرلس معموالً یا دارای یک پورت اترنت هستند یا چهار پورت اترنت، 
که در واقع مانند یک سوئیچ اترنت 4 پورته )قابل برنامه ریزی و مدیریت( عمل 

می کنند.
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مودم های وایرلس در بازار معموالً یا به صورت تک آنتن، یا به صورت 2 آنتن )یا حتی 
3 آنتن( یافت می شود. مودم هایی که 2 یا 3  آنتن دارند، دارای سرعت و مسافت 
پوشش وایرلس بیشتری نسبت به مودم های وایرلس تک آنتن می باشند. همچنین 
مودم های دارای 2 یا 3 آنتن می توانند هم در محدوده فرکانسی 2/4  گیگا هرتز و 

هم در محدوده فرکانسی 5 گیگا هرتز اطالعات را جا  به  جا کنند.
دارای  )بی سیم(  وایرلس  کارت های شبکه  این گفتیم  از  پیش  همان طور که 
4 نوع استاندارد G ، A,B و N می باشند. مودم های وایرلس نیز از نظر سرعت و 

کیفیت ارسال اطالعات نیز در 3 دسته کلی تقسیم بندی می شوند:
مودم وایرلس سری A و B : قدیمی ترین نوع مودم های وایرلس هستند. پوشش 
 N و سری G وایرلس این مودم ها بسیار ضعیف تر از مودم های وایرلس سری

است و محدوده پوشش این مودم ها حدود 22 متر می باشد. 
مودم وایرلس سری G : G در مودم های وایرلس مخفف کلمه Good می باشد. 
این مودم ها حدود 45 متر می باشد. مودم های وایرلس سری  محدوده پوشش 
G می توانند اطالعات را با حداکثر سرعت 128 مگابیت در ثانیه جابه جا کنند.

 Newest کلمه  مخفف  وایرلس  مودم های  در   N  :  Nسری وایرلس  مودم 
generation )جدیدترین نسل( می باشد. محدوده پوشش این مودم ها حدود 
با حداکثر  را  وایرلس سری  G می توانند اطالعات  76 متر می باشد. مودم های 

سرعت 600 مگابیت در ثانیه جا به جا کنند.

یا توجه  2 ADSL از مودم های  کارگاه شبکه هنرجویان،  برای  توصیه می شود  به هنرآموزان 
3 آنتن، با سرعت 300  مگابیت بر ثانیه دارای 4 پورت تهیه کنند. همچنین توصیه می گردد 
برای هنرجویان، برند Link ـTP تهیه شود زیرا تنظیمات و آموزش آن برای هنرجویان 

آسان و قابل درک می باشد. مدل پیشنهادی W8961NDـTD می باشد.
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2  اسپلیتر )Splitter(: در تکنولوژی DSL، صوت و اطالعات )data( به طور هم زمان 
روی خط تلفن فرستاده می شود. 

اسپلیتر یک فیلتر است که با Data را از صوت جدا کرده و کمک می کند تا در 
هنگام مکالمه، هیچ پارازیتی از گوشی تلفن نشنویم.

IP Static و IP Dynamic: همان طور که در بخش کالس های آدرس IP برای 
شما شرح دادیم، کالس A دارای بیشترین کاربر )Host ID( می باشد )بیشتر از 
16 میلیون کاربر قابل تعریف در هر شبکه(. اینترنت نیز خود یک شبکه است و 
همه کاربران آن دارای یک آدرس IP هستند، که به خاطر کاربران فراوان شبکه 
اینترنت، همه کاربران شبکه اینترنت از آدرس IP کالس A استفاده می کنند.

نکته چنانچه پریز تلفن روی دیوار از نوع دو شاخه ای باشد و سوکت 11ـRJ نداشته باشد، 
آنگاه باید یک دو شاخه تلفن را جداگانه تهیه کنید و یک سر سیم را به دو شاخه 
تلفن و یک سر دیگر را به ورودی اسپلیتر دهید. این دو شاخه باید حتمًا از نوع ساده 
باشد )بدون حفاظ در مقابل برق شهری(، چنانچه از نوع حفاظ دار باشد، آنگاه تنها 
زمانی که در حال مکالمه با خط تلفن هستید اتصال مودم به اینترنت برقرار می شود 

و به محض گذاشتن گوشی بر روی تلفن، ارتباط قطع می شود.
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کاربران  تعداد  از  بیشتر  بسیار  اینترنت،  شبکه  کاربران  تعداد  حال،  این  با  اما 
تمام  به  نمی توان  لذا  می باشد.  اینترنت  شبکه  در  تعریف  قابل   )Host ID(
یا  ثابت   IP )یعنی یک  داد  اختصاص   IP آدرس  اینترنت، یک  کاربران شبکه 
رایانه  هر  به  و  می دادیم  انجام  قبل  فعالیت های  در  که  آنچه  مانند   ،Static
مدیریت  به  نیاز  بنابراین  می دادیم(  اختصاص  ثابت  به صورت   IP آدرس  یک 
آدرس های IP برای کاربران شبکه اینترنت می باشد. از آنجا که کاربران شبکه 
اینترنت در همه نقاط دنیا، به طور دائم به اینترنت متصل نیستند و یا هنگام 
آمدند  لذا  اینترنت متصل هستند،  به  برای یک مدت زمان خاصی  نیز  اتصال 
آدرس های IP را به صورتی قرار دادند که هر کاربر فقط چند دقیقه )بین 10 تا 
30 دقیقه( بتواند به شبکه متصل شود و بعد از چند دقیقه اگر کاربران هنوز به 
اینترنت متصل بودند، با آدرس IP دیگری به اینترنت متصل می شوند. در واقع 
هر کاربر در شبکه اینترنت از یک آدرس IP کالس A نوع Dynamic استفاده 

می کند. یعنی هر چند دقیقه، آدرس IP کاربر اینترنت تغییر می کند. 
البته کاربران می توانند ماهیانه با پرداخت مبلغی به IP Static ،ISP تهیه کنند. 

یک مودم ADSL را به یک خط دارای ADSL با IP Dynamic وصل کنید. تنظیمات فعالیت 6
مربوط به ISP را در مودم انجام دهید تا مودم به اینترنت ISP دست یابد.

کنید.  وصل   IP Static با   ADSL دارای  خط  یک  به  را  دیگری   ADSL مودم  یک 
تنظیمات مربوط به ISP را در مودم انجام دهید تا مودم به اینترنت ISP دست یابد.

سپس به هر مودم ADSL، یک رایانه متصل کنید. اکنون مرورگر اینترنت را در هر رایانه، 
بروید،   www.yougetsignal.com/what  ـ   is ـ  my ـ  ip ـ  address سایت  به  و  کنید  باز 
آدرس IP که ISP به مودم ADSL شما اختصاص داده است مشاهده کنید. یک بار مودم 
 ISP که IP خود را روشن و خاموش کنید و مجدداً به سایت باال بروید و آدرس ADSL

به مودم ADSL شما اختصاص داده است، مشاهده کنید. حال جدول زیر را کامل نمایید.

ADSL خط IP پیش از خاموش  شدن نوع آدرس IP آدرس
مودم

آدرس IP بعد از خاموش   شدن 
مودم

ــــــ ، ــــــ ، ــــــ ، ــــــــــــ ، ــــــ ، ــــــ ، ــــــIP Dynamic یا آی پی پویا

ــــــ ، ــــــ ، ــــــ ، ــــــــــــ ، ــــــ ، ــــــ ، ــــــIP Static یا آی پی ایستا

از جدول باال چه نتیجه ای می گیرید؟
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هدف از این فعالیت، ابتدا یادگیری تنظیمات مودم ADSL و در مرحله بعد، آشنایی 
و درک بهتر هنرجویان با IP Static و IP Dynamic می باشد. هنرآموزان باید 2 خط 
 ISP از ،ADSL برای هنرستان خود تهیه کنند، و برای یکی از خط های ADSL
مربوطه برای یک ماه IP Static بگیرند )می توانند برای مدت طوالنی تر نیز بگیرند 
چون در فصل نظارت تصویری برای انتقال تصویر به IP Static نیاز خواهید داشت( 
اگر نمی توانید خط ADSL دیگری برای هنرستان تهیه کنید، می توانید از اینترنت 

سیم کارت برای انجام بخش مربوط به IP Dynamic فعالیت باال استفاده کنید.

تنظیمات مودم ADSL برای اتصال به ISP جهت دسترسی به اینترنت: ابتدا مودم 
را با سیم تلفن )دارای سوکت 11ـRJ( به اسپلیتر متصل کرده و اسپلیتر را نیز به 
خط تلفنی که سرویس ADSL بر روی آن فعال  شده است، متصل کنید. سپس با 
استفاده از کابل شبکه پورت Ethernet، کارت شبکه رایانه را به مودم متصل کنید. 

)در جعبه مودم ADSL یک کابل شبکه موجود می باشد(
اکنون وارد صفحه تنظیمات و پیکربندی مودم شوید، برای وارد    شدن به صفحۀ   تنظیمات 
 )Internet Explorer( آن مودم را در نوار آدرس مرورگر رایانه IP مودم، باید آدرس

وارد کنید. هر مودم آدرس IP مخصوص خود را برای انجام تنظیمات دارد. 
به طور کلی چند روش برای یافتن آدرس IP هر مودمی وجود دارد. اولین و ساده ترین 
روش، این است که به برچسب زیر مودم یا دفترچه دیتاشیت موجود در جعبه آن 
را مطالعه کنیم. روش دیگر یافتن آدرس IP مودم استفاده از دستور ipconfig در 
صفحه CMD ویندوز می باشد. در قسمت Default Gateway آدرس IP مودم را 
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می توان مشاهده نمود. استفاده دستورات CMD در کتاب همراه هنرجو آمده است.
در مرحله بعد مرورگر اینترنت رایانه را باز کنید و آدرس IP مودم را در نوار آدرس 
دهیم،  شرح  را   TPـ  Link مودم  تنظیمات  داریم  قصد  که  آنجا  آز  نمایید.  وارد 
آدرس 192,168,1,1 که مخصوص مودم های Link  ـTP است را در نوار آدرس 

وارد می کنیم. 

Username و Password پیش فرض هر مودمی در برچسب زیر آن مودم نوشته 
شده است، که برای مودم های Link  ـTP هر دو »admin« می باشد. 

چنانچه Password پیش فرض مودم تغییر داده شده و فراموش شود، تنها راه برای نکته
پشت  سوراخ سوزنی  طریق  از  مودم  کردن  ریست  مودم،  تنظیمات  به  داخل شدن 

مودم می باشد و باعث می شود تمام تنظیمات مودم به حالت کارخانه برگردد.
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بعد از وارد شدن به صفحه تنظیمات مودم ADSL، برروی Quick Start کلیک 
کنید و گزینه Next را بزنید.

در صفحه Time Zone، از لیست منطقه زمانی، تهران را انتخاب کنید و سپس 
برروی Next کلیک کنید.

در صفحه ISP Connection Type، گزینۀ PPPoE/PPPoA را انتخاب کنید و 
سپس برروی Next کلیک کنید.
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در صفحه PPPoE/PPPoA، چند گزینه مهم وجود دارند که هریک باید با دقت 
پر شوند:

بخش  در  و   ISP شرکت  از  دریافتی  کاربری  نام  باید   Username بخش  در 
Password نیز باید رمز عبور دریافتی از ISP را وارد نمایید. مقدار عدد VPI و 
VCI براساس شرکت ISP متفاوت می باشد که باید از شرکت مربوطه کسب اطالع 
نمایید اما به صورت پیش فرض این دو مقدار مربوط به شرکت های آسیاتک، پارس 

آنالین، شاتل، صبانت به ترتیب 0 و 35 می باشد.
چنانچه مودم نوع وایرلس باشد، صفحه تنظیمات Wlan به عنوان آخرین صفحه 

پیکربندی مودم برای شما ظاهر می شود.



فصل اول: نصب و راه اندازی شبکه رایانه ای

49

Access Point: با انتخاب گزینه Activated، وایرلس مودم ADSL فعال می شود.
صورت  به  که   ADSL مودم  وایرلس  نام   : )Service  Set  Identifier(  SSID

عمومی جهت اتصال را نمایش داده می شود.
Broadcast SSID : با فعال نمودن این گزینه دیگران قادر به مشاهده نام وایرلس 
شما جهت اتصال خواهند بود و درصورت غیرفعال نمودن آن و درحالی که وایرلس 
شما فعال باشد، وایرلس در حالت پنهان خواهد بود که جهت اتصال به آن باید نام 

وایرلس را برروی دستگاه موردنظر وارد نمایید.
وارد کردن  یا  احراز هویت  گزینه،  این  نمودن  فعال  با   : Authentication Type
و  بهترین  شد.  الزامی خواهد   ADSL مودم  وایرلس  به  اتصال  جهت  عبور  رمز 

مناسب ترین گزینه PSKـPSK/WPA2ـWPA می باشد.
Encryption )کد کردن دیتا( بهترین گزینه TKIP/AES می باشد.

Shared KeyـPre : باید رمز عبوری که مدنظر وایرلس خود دارید را وارد کنید. 
بهتر است جهت امنیت باال ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک و اعداد و بین 8 تا 

12 کاراکتر باشد.
سپس مراحل را تا آخر با زدن Next و در آخر بر روی Save کلیک کنید و به مدت 
 Internet 10 ثانیه صبر کنید تا تنظیمات انجام شده برروی مودم اعمال شود تا چراغ

مربوط به مودم روشن شود و بعد از آن می توانید به اینترنت متصل شوید.

شبکه  در  که  وب سایت هایی  تمام   : DNS Server یا  دامنه  نام گذاری  سرویس 
اینترنت هستند، همانند رایانه های درون یک شبکه محلی، دارای آدرس IP هستند. 
مقصد   IP آدرس  باید  در یک شبکه،  ارتباط  برقراری  برای  که می دانید،  همان طور 
را بدانید، اما شما همواره در مرورگر خود، نام سایت های مختلف را وارد می کنید و 
هیچ گاه آدرس IP مربوط به آن وب سایت را نمی دانید و حتی از آن استفاده نمی کنید.

تبدیل نام سایت های اینترنتی یا دامنه به آدرس IP، وظیفه اصلی DNS است. 
زمانی که شما در مرورگر خود نام وب سایت مورد نظر را وارد می کنید، مرورگر 
شما متوجه می شود که به تنهایی و فقط از روی نام وب سایت وارد شده، قادر به 
نام وب سایت درخواست  بنابراین مرورگر  بود.  شناسایی مقصد مورد نظر نخواهد 
داده شده را به آدرس DNS Server که در تنظیمات TCP/IP در کارت شبکه 
وارد کردیم، منتقل می کند. یک جدول مانند جدول دفترچه تلفن دارد که آدرس 
نام  از دریافت  DNS Server پس  نام هر سایت در آن قرار دارد.  با  IP متناظر 
وب سایت، آدرس IP مربوطه را برای مرورگر رایانه ما ارسال می کند. سپس مرورگر 

می تواند با داشتن آدرس IP وب سایت مورد نظر، با آن ارتباط برقرار کند.
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باتوجه به یافته های خود جدول زیر را کامل کنید.

 (Secondary IP) آی پی ثانویه  (Primary IP) آی پی اولیه DNS Server نام
208.67.220.220 208.67.222.222 Open DNS

8.8.4.4 8.8.8.8 Google Public DNS

4.2.2.2 4.2.2.1 Level 3 Communications

فعالیت کالسی 8

در 99 درصد موارد DNS Server شما، آدرس IP وب سایت مقصد را ندارد و دلیل 
آن هم کامالً منطقی است، شبکه اینترنت بسیار گسترده است. میلیون ها وب سایت 
در شبکه اینترنت وجود دارند که هر روز به تعداد آن اضافه می شود. تقریباً امکان 
در  را  دنیا  تمامی وب سایت های  به  مربوط   IP آدرس   DNS Server اینکه یک 
خودش داشته باشد، محال است. بنابراین شما نیاز دارید به DNS Server دیگری 
دارد  وجود  سروری   DNS در  که  کنیم  تصور  لحظه  یک  بیایید  کنید.  مراجعه 
این  بر  را  IP وب سایت ها را در خود جای داده است. فرض  که تمام آدرس های 
می گیریم که این سرور نه مشکل فضا و نه مشکل پهنای باند دارد و کاماًل یک 
سرور فرضی است. اما یک نکته اینجا باز هم خود را نمایان می کند، یک سرور چند 
درخواست تبدیل نام وب سایت به آدرس IP را هم زمان می تواند پاسخگو باشد؟ 
آن هم تمام میلیون ها درخواستی که در سطح اینترنت وجود دارد ! نکته بعدی در 
اینجاست که وجود تنها یک DNS سرور باعث می شد هکر های آن را مورد هجوم 
و حمله خود قرار دهند و تنها یک نقطه برای این همه هکر در دنیا کافی است تا 

اختیار کل شبکه اینترنت را در دست بگیرند !
به همین دالیل DNS Server بر روی چندین سرور در اینترنت توزیع می شود. 
ثبت  و  مدیریت  وظیفه  که  دارد  وجود   ICANN نام  به  بین المللی  سازمان  یک 
دامنه های اینترنتی را برعهده دارد. پیچیدگی و گستردگی مدیریت این دامنه ها 
و DNS Server ها،سازمان ICANN را وادار کرده است که وظیفه نگهداری از 
این دامنه های اینترنتی را به صورت توزیع شده در سراسر دنیا و بر روی سرورهای 
کلیه  نگهداری  و  مدیریت  وظیفه   www.nic.ir مثال  برای  بیاورد.  در  مختلف 
کلیه  حالت  این  در  دارد.  عهده  بر  را  می باشند   ir پسوند  دارای  که  دامنه هایی 
آدرس های IP که مربوط به پسوند ir هستند، توسط سرورهای شرکت یا سازمان 

www.nic.ir مدیریت و نگهداری می شوند. 
برای اینکه روش کار را به درستی متوجه شوید فرض را بر این بگیرید که وب سایت 
 URL را می خواهید بازدید کنید. وقتی شما نام دامنه مربوطه یا همان www.roshd.ir
در  که   IP DNS Server آدرس  به  را  دامنه  نام  شما  مرورگر  می کنید  وارد  را 
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تنظیمات TCP/IP کارت شبکه وارد شده است، انتقال می دهد. در بیشتر مواقع 
DNS سرور آدرس دقیق IP مقصد موردنظر را در اختیار ندارد، بنابراین درخواست 
 ICANN منتقل می کند. سرورهای ICANN مربوط به DNS Server شما را به
اما  باشند  نداشته  اختیار  در  را  شما  موردنظر  دامنه   IP آدرس  است  ممکن  هم 
می دانند که کدام DNS Server،آدرس IP دامنه موردنظر شما را میزبانی می کند 
و شما را به سمت آن سرور هدایت می کنند. در اینجا سرورهای ICANN شما را 
به سرور میزبان دامنه هایی با پسوند ir منتقل می کنند. DNS Server مورد نظر 
آدرس IP مقصد درخواست شده را به سمت مرورگر شما ارسال می کند و شما 

می توانید وارد وب سایت مورد نظر شوید.

پژوهش کنید امروزه مودم های ADSL دارای پروتکلی به نام DHCP می باشند. در مورد این پروتکل و 
تأثیر آن در شبکه محلی و در تنظیمات TCP/IP کارت شبکة هر رایانه، تحقیق کنید.

Dynamic Host Configuration Protocol( DHCP( یک پروتکل ارتباطاتی است 
IP address ها در شبکه می کند. هر  به مدیریت مرکزی  قادر  را  که مدیران شبکه 
به  منحصر   IP address به یک  نیاز  متصل شود  به یک شبکه  بخواهد  که  کاربری 
فرد دارد. DHCP به مدیران یک شبکه کمک می کند تا نظارت مستقیمی بر توزیع 
IP     address ها از یک نقطه مرکزی داشته باشند و به طور اتوماتیک هنگامی که رایانه ای 
به شبکه متصل می شود، بتوانند IP address جدیدی را به آن رایانه اختصاص دهند. 
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Router یا مسیریاب: برای ارتباط یک شبکه با شبکه دیگر و انتقال اطالعات بین 
آنها، از روتر استفاده می کنیم. از آنجا که اینترنت خود یک شبکه مستقل و عظیم 

می باشد، امروزه مودم های ADSL در نقش مسیریاب فعالیت می کنند. 
همان طوری که در فعالیت )راه اندازی شبکه با سوئیچ( مشاهده کردید، در یک شبکه 
محلی آدرس IP هر رایانه باید NET ID یکسانی داشته باشد و HOST ID متفاوت 
باشد. بنابراین هر رایانه در شبکه برای اینکه بتواند اطالعات خود را از رایانه مبدأ به 
رایانه مقصد انتقال دهد از آدرس IP مقصد به عنوان آدرس مقصد استفاده می کنند و 
از این طریق این دو رایانه در شبکه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. برای مثال؛ رایانه 
با آدرس IP به شماره 192,168,1,2 به راحتی می تواند بسته های اطالعاتی خود را 
 NET ID به شماره 192,168,1,3 منتقل کند، زیرا این دو با IP به رایانه با آدرس
مشترک در یک شبکه محلی می باشند. اما برای این که بتوانیم بین یک رایانه در یک 
شبکه و یک رایانه در شبکه دیگر، که آدرس IP آنها دارای NETID متفاوت است، 

تبادل اطالعات کنیم، باید از مسیر یاب یا Router استفاده کنیم.
با آدرس IP 192.168.1.2 قرار دارد،  رایانه که در شبکه داخلی  فرض کنید یک 
رایانه ها در  تمامی  مانند  بازدید کند.   www.google.com از وب سایت می خواهد 
شبکه، یک وب سایت هم برای خود یک آدرس IP منحصر به فرد در شبکه اینترنت 
 IP آدرس   DNS یا  دامنه  نام گذاری  سرویس  طریق  از  نظر  مورد  رایانه  که  دارد 
وب سایت موردنظر را پیدا می کند )فرض کنید 173.194.113.165(. رایانه مورد نظر 
در شبکه که درخواست این IP یا وب سایت را داده است، به دلیل NET ID متفاوت 
آن به صورت اتوماتیک متوجه خواهد شد که چنین آدرس IP در شبکه داخلی ما 
Default Gateway خود  آدرس  به  رایانه درخواست  دهنده،  بنابراین  ندارد.  وجود 
 TCP/IP جزئی از تنظیمات Default Gateway .درخواست ها را ارسال خواهد کرد
مربوط به کارت شبکه رایانه می باشد. در واقع زمانی که رایانه قادر به تشخیص مقصد 
درخواست موردنظر خود نبوده است درخواست خود را به Default Gateway ارسال 
آدرس آی پی Default Gateway در شبکه همان آدرس آی پی  می کند. معموالً 
مودم  درون  می تواند  که   )192,168,1,1 کنید  )فرض  است   Router یا  مسیریاب 

ADSL قرار داشته باشد.
توجه داشته باشید که آدرس IP مورد استفاده برای Default Gateway می بایست 
حتماً NET ID یکسانی با شبکه داخلی ما داشته باشد به طوری که رایانه های شبکه 
داخلی بتوانند به راحتی با آن ارتباط برقرار کنند. معموالً مسیریاب ها دارای 2 عدد 
 NET ID( شبکه داخلی IP در محدوده آدرس دهی IP هستند که یک IP آدرس
یکسان با شبکه محلی( و آدرس IP دیگری در محدوده آدرس دهی ISP می باشد که 
رایانه از طریق آن به اینترنت متصل شده که این آدرس IP می تواند Dynamic )پویا( 
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تجهیزات شبکه  تمامی  از  استفاده  با  یک شبکه  راه اندازی  فعالیت،  این  از  هدف 
LAN و WAN گفته شده، می باشد.

فعالیت رایانه های  همه  بین  را  اینترنت  کنید، سپس  راه اندازی  5  رایانه  با  محلی  یک شبکه 
شبکه به اشتراک بگذارید.

در این فعالیت، هنرجویان باید ابتدا پیکربندی یک مودم ADSL را برای اتصال 
به اینترنت انجام دهند.

4 رایانه  بخواهند  فعالیت  این  در  چنانچه  که  کرد  تشریح  هنرجویان  برای  باید 
کنند،  متصل  اینترنت  به  هنرجویان(  توسط  شده  زده  )سوکت  شبکه  کابل  با  را 
چنانچه  اما  کنند،  متصل   ADSL مودم  اترنت  پورت  به  را  رایانه  هر  می توانند 
بخواهند بیش از 4 رایانه را به اینترنت متصل کنند، 2 راهکار دارند، راهکار اول این 
است که رایانه هایی که دارای کارت شبکه وایرلس می باشند )مانند لپ تاپ( را به 
اکسس پوینت مودم وایرلس متصل نمود. راهکار دیگر این است که کابل شبکه ای 
را به یکی از پورت های اترنت مودم، متصل کنیم و سر دیگر کابل شبکه را به یکی 
از گورت های سوئیچ اترنت متصل کنیم. اکنون هر رایانه ای را که با کابل شبکه به 

پورت سوئیچ اترنت متصل کنیم، می تواند به اینترنت متصل شود.

یا Static )ایستا( باشد. همچنین این آدرس IP که از طریق ISP به مسیریاب داده 
می شود در محدوده آدرس دهی موجود در شبکه ISP موجود می باشد. 
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چنانچه DHCP مودم فعال باشد، نیازی به دادن IP به کارت شبکه رایانه ها و قسمت نکته
DNS آنها نمی باشد و می توان هر دو قسمت، گزینه Obtain … automatically را 

انتخاب کنید. در این حالت مودم خود به کارت شبکه ها یک آدرس IP و یک آدرس 
DNS Server اختصاص می دهد. این حالت برای زمانی مناسب می باشد که صرفًا 

کاربران بخواهند به اینترنت دسترسی داشته باشند.
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ترانک و تجهیزات آن: ترانک همانند داکت، محفظۀ پالستیکی کانال مانندی است 
پارتیشن ترانک )که جداگانه  از سه بخش محفظۀ پالستیکی، درب ترانک و  که 
PVC قوی  از  ترانک ها  قابل خریداری می باشد( تشکیل می شود. معموالً جنس 
یا Super PVC می باشد، ولی بعضی از ترانک ها از جنس ABS بوده و در برابر 

حریق هم مقاوم می باشند.

اما چنانچه کاربران بخواهند عالوه بر اینترنت، به اطالعات یک دیگر نیز دسترسی 
داشته باشند و یا نیاز به دانستن آدرس IP رایانه های دیگر در محیط شبکه داشته 

باشند، آنگاه باید به هر رایانه، یک آدرس IP و DNS Server اختصاص دهیم.

توجه آخرین فعالیت هنرجویان در پودمان شبکه )که در واقع منتهی به ارزشیابی هنرجویان 
می شود(، راه اندازی یک شبکه با چند رایانه می باشد که هر رایانه باید بتواند به اینترنت 
دسترسی داشته باشد و کاربر هر رایانه محتویات یک پوشه ای را برای سایر کاربران به 
اشتراک بگذارد. کابل کشی این شبکه باید به در بستر ترانک انجام شود و هنرجو با 
نحوه ترانک کشی و نحوه نصب انواع تجهیزات ترانک آشنا شود تا در انتها ترانک کشی 

هنرجو نیز ارزشیابی شود.
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اندازه 50 در80 ـ50 در  و در 3  به صورت شاخه های 2 متری  بازار  ترانک ها در 
100ـ50 در150 یافت می شود. 

مزیت های ترانک نسبت به داکت:
1  مدیریت و مرتب سازی کابل ها )کابل های شبکه، تلفن، برق و UPS، با استفاده 

از پارتیشن(
2  محافظت از کابل ها در برابر ضربه، پوسیدگی و نویز )با استفاده از پارتیشن(

3  ماژوالر بودن ترانک )یا قابل توسعه بودن ترانک(؛ در ترانک می توانید تمامی پریز های 
و  ترانک نصب کنید  بدنه  بر روی  ماژول  به صورت  برق  و  تلفن  پریزهای  شبکه، 
همچنین در طول مسیر ترانک هم هرجا که نیاز داشتید می توانید این ماژول ها را 

افزایش یا کاهش دهید.
البته ترانک نسبت به داکت گران تر می باشد و هزینه راه اندازی شبکه را افزایش 

می دهد.
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تجهیزات ترانک:
1  پارتیشن: از پارتیشن جهت جدا نمودن کابل شبکه و برق در ترانک استفاده 

می شود. متناسب با اندازه ترانک ها، 1تا 4 تا برآمدگی در کف آنها وجود دارد 
که محل قرارگیری پارتیشن ها در داخل ترانک می باشند.

2  مسدودکننده: برای مسدود کردن ابتدا و انتهاي ترانک استفاده می شود تا هم 
نماي ظاهري ترانک را شکیل تر کند و هم از نظر ایمنی نیز بهتر است که ترانک 

سربسته باشد.

3  درزگیر: هنگام اتصال دو ترانک از درزگیر استفاده می کنیم، زمانی که بخواهیم 
دو ترانک را در امتداد یک دیگر قرار دهیم، براي اتصال ترانک ها و پوشاندن محل 
قرارگیري آنها از درزگیر استفاده می کنیم. درزگیر شامل سه قطعه می باشد که 
قطعه اصلی بر روي ترانک و دو قطعه دیگر در لبه هاي باال و پایینی ترانک قرار 

می گیرد و همچنین نمای ترانک را زیباتر می کند.
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4  زاویة داخلی )زانوی داخلی(: بر روی ترانک ها در گوشه 90 درجه داخلی دیوار 
قرار می گیرد.

5  زاویة خارجی )زانوی خارجی(: روی ترانک ها در گوشه 90 درجه بیرونی دیوار 
قرار می گیرد.

6  زاویة تخت )زانوی تخت(: برای اتصال دو ترانک به  صورت قائم در یک سطح 
صاف به کار می رود.
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7  سه راهی: زمانی که در مسیر های روی یک سطح، بخواهیم از مسیر اصلی ترانک 
انشعاب بگیریم و یک مسیر جدیدی را برای کابل کشی خود برروی ترانک ایجاد 

کنیم، باید از 3 راهی استفاده کنیم.

داده  نمایش  ترانکینگ  در  )زانو ها(  زاویه ها  انواع  از  استفاده  نحوه  زیر،  تصویر  در 
شده است.

8  کادر: اگر بخواهیم پریز های برق، شبکه یا تلفن را بر روی ترانک قرار دهیم، باید 
از کادر استفاده کنیم. کادر ها بر روی ترانک قرار می گیرند )به جای درب ترانک، 
بر روی ترانک قرار می گیرند اما نحوه نصب آنها مانند نصب درب ترانک بر روی 
ترانک می باشد(. کادر های ترانک در مدل های 1 ماژول 2 ماژول، 3 ماژول و 4 

ماژول در بازار ارائه می شوند. تصویر زیر یک کادر 3 ماژول می باشد.

سه راهی
زاویة خارجی

زاویة تختزاویة داخلی
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9  کیستون شبکه: کیستون شبکه براي اتصال کابل خارجی به شبکه مورد استفاده 
قرار می گیرد و در انواع cat5e ،cat5 ،cat3 و cat6 موجود می باشد و بسته به نوع 
کابل استفاده شده در شبکه انتخاب می شود. برای تهیه کیستون برای هنرجویان 

می توانید کیستون ها را به 2 صورت از بازار تهیه کنید: 
شما می توانید خود کیستون را تهیه کنید و فیس پلت آن را نیز جدا تهیه کنید 

و سپس روی هم سوار کنید و روی کادر قرار دهید.

به صورت  را  برای آموزش سریع تر هنرجویان، کیستون  همچنین شما می توانید 
تک ماژول باریک یا پهن تهیه کنید که خود کیستون و فیس پلت باهم هستند و 

روی کادر قرار می گیرند.

فیس پلت تک ماژول باریکفیس پلت تک ماژول پهنفیس پلت 2 ماژول

کیستون تک ماژول پهنکیستون تک  ماژول باریک
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البته در بازار کیستون روکار نیز وجود دارد. کیستون روکار اصاًل روی ترانک قرار 
نمی گیرد و جداگانه روی دیوار نصب می شود. این مدل کیستون مدنظر برای آموزش 

نمی باشد.

 RJ یا 11ـ RJکیستون ها دو طرف پشت و رو دارند که در طرف رویی، سوکت 45ـ
داخل آن قرار می گیرد و در طرف پشت باید هر یک از سیم های کابل شبکه، در 

تیغه های کیستون پانچ شود. 

برای پانچ نمودن کابل شبکه بر روی کیستون، از ابزاری به نام پانچر کیستون یا آچار 
پانچ کیستون استفاده می کنیم. آچار پانچ کیستون در انواع و برند های مختلفی تولید 
می شود و هریک مخصوص پانچ کردن کیستون خاصی می باشد. به طور مثال؛ برای 
پانچ کردن سیم های کابل شبکه بر روی کیستون نگزنس )NEXANS( باید از آچار 

پانچ نگزنس استفاده کنیم. 
آچار پانچی که برای آموزش هنرجویان در این پودمان درنظر گرفته شده، از نوع فلزی 
)مشابه پیچ گوشتی( یکی از برندهای تایکو )Net   ـTaiko(، دی لینک )Link  ـ D( و 

یا دیتاشین )DataSheen( می باشد.

نمای جلویینمای پشتی
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برای پانچ کردن کیستون، باید ابتدا سیم های کابل شبکه را از زیر روکش آن بیرون 
استریپر  ابزار  از  این کار می توانیم  برای  )مانند سوکت زدن کابل شبکه(،  بیاوریم 

استفاده کنیم. )4 سانتی متر کافی می باشد(
سپس باید مطابق استاندارد رنگ بندی که کنار کیستون وجود دارد، سیم های کابل 
شبکه را مطابق استاندارد رنگ بندی کنار کیستون بر روی تیغه های هر مخصوص 
هر رنگ قرار دهید. )هر سیم را بین 2 دندانه قرار دهید( اگر در کابل کشی شبکه از 
استاندارد B استفاده کردید، باید سیم های کابل شبکه را مطابق استاندارد رنگ بندی 
B )کنار کیستون نشان داده شده( بر روی آن قرار دهید. همچنین اگر در کابل کشی 
شبکه از استاندارد A استفاده کردید، باید سیم های کابل شبکه را مطابق استاندارد 

رنگ بندی A )کنار کیستون نشان داده شده( بر روی آن قرار دهید.

بعد از اینکه همه سیم ها را بین دندانه ها قرار دادید، به کمک آچار پانچ کیستون،باید 
هر سیم را تا انتهای دندانه ببرید تا دندانه ها پوسته سیم را بریده و به خود مس 

سیم متصل شوند. 

در کابل کشی کیستون، باید حتمًا یکی از استاندارد های رنگ بندی B یا A استفاده نکته
کنید و دیگر نمی توانید مانند سوکت زنی، از رنگ بندی دلخواه استفاده کنید. 
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برای این  کار، دو لبه آچار کیستون را باالی دندانه های هر سیم قرار داده و به سمت 
پایین فشار می دهیم تا سیم تا انتهای دندانه ها برود. سپس اضافه سیم ها را می توانیم 

با سیم چین جدا کنیم. 

نکته آچار پانچ کیستون چرخشی، در یک سر آن دارای یک لبه تیز می باشد که از این 
لبه می توان برای بریدن اضافه سیم )بعد از فشار دادن آچار پانچ در درون دندانه های 

کیستون( استفاده کرد.

تیز  لبه  دارای  پانچ کیستون  یک سر آچار 
می باشد، می تواند اضافه سیم را ببرد. 

توجه هر کیستون به طور استاندارد، فقط یک بار قابل پانچ شدن می باشد. )به نوعی می توان 
گفت یک بار مصرف هستند( لذا باید به هنرجویان تذکر دهید که هنگام پانچ کردن 
سیم های کابل شبکه در درون کیستون، اشتباهی مرتکب نشوند. بهتر است هر دو نفر 
یک کیستون را پانچ کنند تا کیستون های کمتری مورد استفاده قرار گیرد. البته اگر از 
کیستون جنس مرغوب )برند تایکو( استفاده کنید، می توانید دو بار نیز آن را پانچ کنید.
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10  پریز برق: پریز برق مستقیم بر روی کادر قرار می گیرد. پریز برق دارای 3 رنگ 
سفید و سبز و قرمز می باشد. رنگ سفید نشان دهنده برق شهری می باشد و 
 )UPS( اضطراری  برق  نشانه  قرمز  رنگ  برق شهری متصل می شود،  به خود 
می باشد و رنگ سبز هم نشانه برق ایزوله شده )برق ترانس( می باشد و کمتر 

مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین نوع دیگری از کیستون در بازار موجود است که هیچ نیازی به آچار پانچ توجه
دندانه های  بین  در  را  سیم ها  خود،  مخصوص  درپوش  وسیله  به  و  ندارد  کیستون 
ابتدا  که  است  صورت  بدین  کیستون  این  از  استفاده  نحوه  می دهد.  قرار  کیستون 
سیم های کابل شبکه را از سوراخ وسط درپوش آن رد می کنید و هر سیم را بر روی 
دندانه های کیستون قرار می دهید و سپس درپوش را بر روی کیستون قرار می دهید 
و به وسیله جک سفید رنگ درپوش را می چرخانید تا در پوش کامالً بر پشت کیستون 
این مدل  بر روی دندانه های کیستون، متصل کند.  نیز کامالً  را  قرار گیرد و سیم ها 
کیستون نیز قیمت به صرفه تری نسبت به دیگر مدل ها دارد و می تواند برای آموزش 

هنرجویان استفاده شود.
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هر پریز برق می تواند در فضای یک کادر تک ماژول جا شود. در شکل زیر یک 
کادر 2 ماژوله را مشاهده می کنید که درون آن، یک پریز برق قرمز رنگ و دو عدد 

کیستون تک ماژول باریک قرار گرفته است.

البته در تصویر باال می توان به جای قرار دادن دو عدد کیستون تک ماژول باریک، 
یک عدد کیستون تک ماژول پهن کنار پریز برق قرمز رنگ در درون کادر قرار داد.
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شرح کار

استاندارد عملکرد
راه اندازی شبکه LAN با قابلیت اتصال به اینترنت

شاخص ها
 شناخت تجهیزات و پارامترهای مهم نصب تجهیزات

 رعایت نحوه کابل کشی و ترانک کشی و نصب تجهیزات دیگر
 انجام تنظیمات مربوطه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 1ـ کارگاه و میز استاندارد 2ـ نور یکنواخت با شدت 400 لوکس

ابزار و تجهیزات: ترانک و اجزای آن، پیچ و رول پالک مناسب، کابل شبکه مناسب، سوکت شبکه مناسب، کیستون شبکه مناسب، 
آچار سوکت زنی، استریپر، تستر کابل شبکه، سوئیچ اترنت )یا مودم ADCL(، رایانه دارای کارت شبکه اترنت

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1تعیین تعداد کاربران در شبکه و تجهیزات مورد نیاز )اعم از کابل، ترانک و...(1

2نصب ترانک2

2کابل کشی3

2نصب اجزای ترانک4

2انجام تنظیمات شبکه5

2اتصال کاربران به شبکه6

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی

2ـ رعایت دقت و نظم )ویژگی شخصیتی(
3ـ مستند سازی

2

میانگین نمرات*:

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی شبکه های رایانه ای
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