
شبکه های کامپيوتری 

( ی  بوده که با استفاده از يک روش ارتبـاط        ... )  و   چاپگر ،   کامپيوتر( يک شبکه شامل مجموعه ای از دستگاهها         
 )فايـل  ( و اشـتراک منـابع منطقـی    ) چاپگر( و به منظور اشتراک منابع فيزيکی  ) کابل ، امواج راديوئی ، ماهواره       

. شبکه ها می توانند با يکديگر نيز مرتبط شده و شامل زير شبکه هائی باشند. به يکديگر متصل می گردند

تفسيم بندی شبکه ها 

در ادامـه بـه برخـی از        . ولفـه هـای متفـاوتی تقـسيم بنـدی مـی نماينـد             شبکه های کـامپيوتری را بـر اسـاس م         .
. متداولترين تقسيم بندی های موجود اشاره می گردد 

  تقسيم بندی بر اساس نوع وظايف 

) Servers(سـرويس دهنـدگان     : کامپيوترهای موجود در شبکه را با توجه به نوع وظايف مربوطه به دو گروه عمده                
کامپيوترهائی در شبکه که برای ساير کامپيوترها سـرويس         . تقسيم می نمايند  ) Clients (و يا سرويس گيرندگان   

کامپيوترهـائی کـه از خـدمات و سـرويس          .  ناميده مـی گردنـد      ها و خدماتی را ارائه می نمايند ، سرويس دهنده         
در شـبکه    . های ارائه شده توسط سرويس دهندگان استفاده می کنند ، سـرويس گيرنـده ناميـده مـی شـوند                     

 ، يک کامپيوتر در شبکه نمی تواند هم به عنوان سرويس دهنده و هـم بـه عنـوان سـرويس                      Client-Serverهای  
.گيرنده ، ايفای وظيفه نمايد

 ، يک کامپيوتر می تواند هم بصورت سرويس دهنده و هم بصورت سرويس گيرنـده                Peer-To-Peerدر شبکه های    
. ايفای وظيفه نمايد

:در ساده ترين حالت از اجزای زير تشکيل شده است   LANيک شبکه 

حداقل يکـی از کامپيوترهـا      . يک شبکه می تواند شامل چند صد کامپيوتر باشد         . وتر شخصی دو کامپي  •
 باشد  Client-Serverدر صورتی که شبکه از نوع       . ( می بايست به عنوان سرويس دهنده مشخص گردد       

.  بر روی آن نصب خواهد شد سيستم عاملسرويس دهنده، کامپيوتری است که هسته اساسی ). 
 و  مـودم کارت شبکه نظير کارت هائی اسـت کـه بـرای            .  برای هر دستگاه   )NIC(يک عدد کارت شبکه      •

 کارت شبکه مسئول دريافت ، انتقال ، سازماندهی و ذخيره سازی             . در کامپيوتر استفاده می گردد     صدا
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 ،  دهپردازنـ به منظور انجام وظايف فـوق کـارت هـای شـبکه دارای              . موقت اطالعات در طول شبکه است       
. و گذرگاه اختصاصی خود هستندحافظه 

 تقسيم بندی بر اساس توپولوژی

توپولوژی انتخاب شده بـرای  . الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپيوترها ، توپولوژی ناميده می شود            
انتخـاب يـک   . املی مهم در جهت کـشف و برطـرف نمـودن خطـاء در شـبکه خواهـد بـود       پياده سازی شبکه ها، ع   

نـوع توپولـوژی   . توپولوژی خاص نمی تواند بدون ارتباط با محيط انتقـال و روش هـای اسـتفاده از خـط مطـرح گـردد               
خط تاثير می   بر نوع محيط انتقال و روش های استفاده از          " انتخابی جهت اتصال کامپيوترها به يکديگر ، مستقيما       

 آن ، می بايست با       با توجه به تاثير مستقيم توپولوژی انتخابی در نوع کابل کشی و هزينه های مربوط به               . گذارد
عوامل مختلفـی جهـت انتخـاب يـک توپولـوژی بهينـه       . دقت و تامل به انتخاب توپولوژی يک شبکه همت گماشت     

: مهمترين اين عوامل بشرح ذيل است . مطرح می شود

 انتخاب گردد، در نهايت می بايست عمليات نـصب شـبکه در   LANهر نوع محيط انتقال که برای شبکه      . هزينه -
عمليات فوق فرآيندی طوالنی جهت نصب کانال های مربوطه به کابل ها و محل . يک ساختمان پياده سازی گردد

نال های مربوطه مـی بايـست قبـل از           ايجاد کا   در حالت ايده آل کابل کشی و      . عبور کابل ها در ساختمان است       
.بهرحال می بايست هزينه نصب شبکه بهينه گردد. تصرف و بکارگيری ساختمان انجام گرفته باشد

 ، توانائی پردازش داده هـا و گـستردگی و توزيـع گـره هـا در                LANيکی از مزايای شبکه های       .  انعطاف پذيری  -
م و منـابع موجـود در اختيـار تمـام اسـتفاده کننـدگان قـرار                 بدين ترتيب توان محاسباتی سيـست     . يک محيط است    

توپولوژی انتخابی مـی بايـست      ... ) .  اتاقها و     لوازم اداری، .( در ادارات همه چيز تغيير خواهد کرد      . خواهد گرفت   
ال و يا ايستگاهی را از نقطه ای به نقطه ديگر انتق" مثال. بسادگی امکان تغيير پيکربندی در شبکه را فراهم نمايد

.قادر به ايجاد يک ايستگاه جديد در شبکه باشيم 

: استفاده می گردد LANسه نوع توپولوژی رايج در شبکه های 

• BUS  
• STAR 
• RING  

 BUSتوپولوژی 

در مـدل فـوق از يـک کابـل بـه عنـوان        .  اسـت    LANيکی از رايجترين توپولوژی ها برای پياده سازی شـبکه هـای              
سرويس دهنـده ، سـرويس      (  استفاده شده و تمام کامپيوترهای موجود در شبکه          ستون فقرات اصلی در شبکه    

. به آن متصل می گردند) گيرنده 

 BUSمزايای توپولوژی 

نتقال جهت اتصال تمام کامپيوترها ، در توپولوژی فوق         بدليل استفاده از يک خط ا      . کم بودن طول کابل    •
موضوع فوق باعث پـايين آمـدن هزينـه نـصب و ايجـاد تـسهيالت الزم در        .از کابل کمی استفاده می شود     

. جهت پشتيبانی شبکه خواهد بود
از يـک کابـل بـرای       " در مـدل فـوق صـرفا      .  دارای يک ساختار ساده است       BUSتوپولوژی  .  ساختار ساده  •

.تقال اطالعات استفاده می شودان
در صورت اضافه   . يک کامپيوتر جديد را می توان براحتی در نقطه ای از شبکه اضافه کرد              . توسعه آسان  •

 اسـتفاده  Repeaterشدن ايستگاههای بيشتر در يک سگمنت ، می توان از تقويت کننده هائی بـه نـام       
. کرد

 BUSمعايب توپولوژی 

 امکان بروز اشتباه را کـاهش مـی         BUSبا اينکه سادگی موجود در تويولوژی        . مشکل بودن عيب يابی    •
در شـبکه هـائی کـه از توپولـوژی فـوق            . دهند، ولی در صورت بـروز خطـاء کـشف آن سـاده نخواهـد بـود                
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استفاده می نمايند ، کنترل شبکه در هر گره دارای مرکزيت نبوده و در صـورت بـروز خطـاء مـی بايـست                        
  . ور تشخيص خطاء بازديد و بررسی گردندنقاط زيادی به منظ

در صورتی که يک کامپيوتر در توپولوژی فوق دچـار مـشکل گـردد ،                . ايزوله کردن خطاء مشکل است      •
در موارد خاص می توان يـک       . می بايست کامپيوتر را در محلی که به شبکه متصل است رفع عيب نمود             

يط انتقال باشد ، تمـام يـک سـگمنت مـی بايـست از               در حالتيکه اشکال در مح    . گره را از شبکه جدا کرد     
  . شبکه خارج گردد

در موارديکه برای توسعه شبکه از تکرارکننده هـا اسـتفاده مـی گـردد، ممکـن                  . ماهيت تکرارکننده ها   •
موضوع فـوق مـستلزم بکـارگيری کابـل بيـشتر و اضـافه              . است در ساختار شبکه تغييراتی نيز داده شود       

  .شبکه است نمودن اتصاالت مخصوص 

   STARتوپولوژی 

در ايـن  . استفاده می گـردد " ستاره"در اين نوع توپولوژی همانگونه که از نام آن مشخص است ، از مدلی شبيه             
  . متصل خواهند شد" هاب "  با نام  به يک دستگاه خاص" مدل تمام کامپيوترهای موجود در شبکه معموال

  

   STARمزايای توپولوژی 

.  شامل تعدادی از نقاط اتصالی در يک نقطه مرکزی اسـت             STARتوپولوژی  .  سادگی سرويس شبکه   •
  .  شبکه را آسان می نمايد ويژگی فوق تغيير در ساختار و سرويس

  STARدر توپولـوژی    . مـستعد اشـکال هـستند     "  شـبکه ذاتـا    نقاط اتصالی در   . در هر اتصال يکدستگاه    •
.  از شـبکه و سـرويس و اشـکال زدائـی خـط مزبـور اسـت           اشکال در يـک اتـصال ، باعـث خـروج آن خـط             

  .عمليات فوق تاثيری در عملکرد ساير کامپيوترهای موجود در شبکه نخواهد گذاشت 
بـه هـر ايـستگاه      "  مـستقيما    مرکـزی   طـه با توجه به ايـن مـسئله کـه نق          . کنترل مرکزی و عيب يابی     •

  .  و مهار خواهند گرديد موجود در شبکه متصل است ، اشکاالت و ايرادات در شبکه بسادگی تشخيص
در . هر اتصال در شبکه شامل يک نقطه مرکزی و يک گره جانبی اسـت   . روش های ساده دستيابی  •

 اطالعات دارای الگـوريتمی سـاده خواهـد         چنين حالتی دستيابی به محيط انتقال حهت ارسال و دريافت         
  . بود

   STARمعايب توپولوژی 

بدليل اتصال مستقيم هر گره به نقطه مرکزی ، مقدار زيـادی کابـل مـصرف مـی            . زياد بودن طول کابل    •
با توجه به اينکه هزينه کابل نسبت به تمام شبکه ، کم است ، تراکم در کانال کشی جهت کابـل                     . شود

  . ط به نصب و پشتيبنی آنها بطور قابل توجهی هزينه ها را افزايش خواهد دادها و مسائل مربو
اضافه نمودن يک گره جديد به شبکه مستلزم يک اتصال از نقطه مرکزی به گره                . مشکل بودن توسعه   •

با اينکه در زمان کابل کشی پيش بينی های الزم جهت توسعه در نظر گرفته مـی شـود ،                    . جديد است   
 حاالت نظير زمانيکه طول زيادی از کابل مورد نياز بوده و يا اتصال مجموعه ای از گره هـای                    ولی در برخی  

  . غير قابل پيش بينی اوليه ، توسعه شبکه را با مشکل مواجه خواهد کرد
در شبکه بـا مـشکل مواجـه شـود ،           ) هاب  ( در صورتی که نقطه مرکزی       . وابستگی به نقطه مرکزی    •

  . اده خواهد بودتمام شبکه غيرقابل استف

   RINGتوپولوژی 

تمـام کامپيوترهـای موجـود در       . در اين نوع توپولوژی تمام کامپيوترها بصورت يک حلقه به يکديگر مرتبط می گردنـد              
در . به يک کابل که بصورت يک دايره بسته است ، متصل می گردنـد    ) سرويس دهنده ، سرويس گيرنده      ( شبکه  

اطالعـات از گـره مجـاور دريافـت و بـه گـره            . دو همسايه مجاور خود متـصل اسـت          هر گره به دو و فقط         مدل فوق 
بنابراين داده ها فقط در يک جهت حرکت کرده و از ايستگاهی به ايـستگاه ديگـر انتقـال                   . بعدی ارسال می شوند   

  . پيدا می کنند

  



 RINGمزايای توپولوژی 

فته مـی شـود ، قابـل مقايـسه بـه توپولـوژی              طول کابلی که در اين مدل بکار گر        . کم بودن طول کابل    •
BUS    در شبکه شده و ) کانکتور( ويژگی فوق باعث کاهش تعداد اتصاالت .  نبوده و طول کمی را در بردارد

  . ضريب اعتماد به شبکه را افزايش خواهد داد
بدليل استفاده از يک کابل جهت .نياز به فضائی خاص جهت انشعابات در کابل کشی نخواهد بود •

تصال هر گره به گره همسايه اش ، اختصاص محل هائی خاص به منظور کابل کشی ضرورتی نخواهـد                   ا
. داشت 

از فيبر نوری باعث باال رفتن نرخ سرعت انتقال اطالعات در شبکه            استفاده  .  مناسب جهت فيبر نوری    •
 چون در توپولوژی فوق ترافيک داده ها در يـک جهـت اسـت ، مـی تـوان از فيبـر نـوری بـه منظـور                              .است

در صورت تمايل می توان در هر بخش ازشبکه از يک نوع کابل به عنوان محيط                .محيط انتقال استفاده کرد   
در محيط های ادرای از مـدل هـای مـسی و در محـيط کارخانـه از فيبـر نـوری            " مثال. د  انتقال استفاده کر  

. استفاده کرد

  RINGمعايب توپولوژی 

در صورت بروز اشکال در يک گره ، تمام         . اشکال در يک گره باعث اشکال در تمام شبکه می گردد           •
ارج نگـردد ، هيچگونـه ترافيـک        و تا زمانيکه گـره معيـوب از شـبکه خـ           . شبکه با اشکال مواجه خواهد شد     

.اطالعاتی را روی شبکه نمی توان داشت 
بروز اشکال در يک گره می توانـد روی تمـام گرههـای ديگـر تـاثير گـذار                    . اشکال زدائی مشکل است    •

. به منظور عيب يابی می بايست چندين گره بررسی تا گره مورد نظر پيدا گردد. باشد
در زمان گسترش و يا اصالح حـوزه جغرافيـائی تحـت پوشـش       . تغيير در ساختار شبکه مشکل است      •

. شبکه ، بدليل ماهيت حلقوی شبکه مسائلی بوجود خواهد آمد 
هر گره در شبکه دارای مـسئوليت عبـور دادن داده           . توپولوژی بر روی نوع دستيابی تاثير می گذارد        •

ه بتواند داده خـود را ارسـال نمايـد ،           قبل از اينکه يک گر    . ای است که از گره مجاور دريافت داشته است          
.می بايست به اين اطمينان برسد که محيط انتقال برای استفاده قابل دستيابی است 

   .تقسيم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش

:شبکه های کامپيوتری با توجه به حوزه جغرافيائی تحت پوشش به سه گروه تقسيم می گردند  

 LAN ) کوچک( شبکه های محلی  •
 MANشبکه های متوسط  •
 WANشبکه های گسترده  •

حوزه جغرافيائی که توسط اين نوع از شبکه ها پوشش داده می شود ، يـک محـيط کوچـک              . LANشبکه های   
:اين نوع از شبکه ها دارای ويژگی های زير می باشند . نظير يک ساختمان اداری است 

توانائی ارسال اطالعات با سرعت باال •
يت فاصله محدود •
قابليت استفاده از محيط مخابراتی ارزان نظير خطوط تلفن به منظور ارسال اطالعات  •
نرخ پايين خطاء در ارسال اطالعات با توجه به محدود بودن فاصله  •

حوزه جغرافيائی که توسط اين نوع شبکه ها پوشش داده می شـود ، در حـد و انـدازه يـک     .  MANشبکه های   
:ويژگی های اين نوع از شبکه ها بشرح زير است . است شهر و يا شهرستان 

پيچيدگی بيشتر نسبت به شبکه های محلی  •
   و صدا قابليت ارسال تصاوير •
قابليت ايجاد ارتباط بين چندين شبکه  •

حوزه جغرافيائی که توسط ايـن نـوع شـبکه هـا پوشـش داده مـی شـود ، در حـد و انـدازه                          .  WANشبکه های   
:ويژگی اين نوع شبکه ها بشرح زير است . کشور و قاره است 

قابليت ارسال اطالعات بين کشورها و قاره ها  •
 LANقابليت ايجاد ارتباط بين شبکه های  •
 LANسرعت پايين ارسال اطالعات نسبت به شبکه های  •
 توجه به گستردگی محدوده تحت پوشش نرخ خطای باال با •



  کابل در شبکه 

ازچندين نوع  . به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اطالعات استفاده می گردد             شبکه های محلی از کابل      در
از يک نوع کابل "  صرفا  در برخی موارد ممکن است در يک شبکه  .کابل در شبکه های محلی استفاده می گردد       

ده برای يـک شـبکه      نوع کابل انتخاب ش   . استفاده و يا با توجه به شرايط موجود از چندين نوع کابل استفاده گردد             
آگاهی از خـصايص و  .  شبکه بستگی خواهد داشت   پروتکل و اندازه    توپولوژی شبکه، : به عوامل متفاوتی نظير     

 بـه منظـور طراحـی و         ويژگی های متفاوت هر يک از کابل ها و تاثير هر يک از آنها بر ساير ويژگـی هـای شـبکه،                     
  . پياده سازی يک شبکه موفق بسيار الزم است 

   Unshielded Twisted pair)( UTPبل کا

اين نوع کابـل    . متداولترين نوع کابلی که در انتقال اطالعات استفاده می گردد ، کابل های بهم تابيده می باشند                
.  دارای يـک امپـدانش يکـسان مـی باشـند            ها دارای دو رشته سيم به هم پيچيده بوده که هر دو نـسبت زمـين               

. ی اين نوع کابل ها از کابل های مجاور و يا ساير منابع خارجی کاهش خواهـد يافـت       بدين ترتيب امکان تاثير پذير    
. می باشند) بدون روکش  ( Unshieldedو ) روکش دار  ( Shielded: کابل های بهم تابيده دارای دو مدل متفاوت        

کيفيـت  . مـی گـردد     بمراتب متداول تر بوده و در اکثر شبکه هـای محلـی اسـتفاده              STP نسبت به کابل     UTPکابل  
 متغير بوده و از کابل های معمولی استفاده شده برای تلفن تا کابل های با سرعت باال را شامل                 UTPکابل های   
 با تعـداد مشخـصی پـيچ          هر زوج   . و درون يک روکش قرار می گيرند         سيم بوده   کابل دارای چهار زوج   . می گردد 

  .  کاهش يابد  آن از ساير زوج ها و ياساير دستگاههای الکتريکیتا تاثير پذيری) در واحد اينچ ( تابانده شده 

  

  :  زير تقسيم شده اند متفاوت) Categories( دارای استانداردهای متعددی بوده که در گروههای UTPکابل های  

 Type ربردکا  
Cat 1  کابل های تلفن ( فقط صوت( 
Cat 2 مگابيت در ثانيه٤ با سرعت  داده  
Cat 3  مگابيت در ثانيه ١٠داده با سرعت  
Cat 4  مگابيت در ثانيه ٢٠داده با سرعت  
Cat 5  مگابيت در ثانيه ١٠٠داده با سرعت  

  :مزايای کابل های بهم تابيده 

  سادگی و نصب آسان  •
  ری مناسب انعطاف پذي •
  . دارای وزن کم بوده و براحتی بهم تابيده می گردند •

  :معايب کابل های بهم تابيده 

  تضعيف فرکانس  •
  . بدون استفاده از تکرارکننده ها ، قادر به حمل سيگنال در مسافت های طوالنی نمی باشند •
    پايين بودن پهنای باند •
  .  نمی شوند خدمت گرفتهبدليل پذيرش پارازيت در محيط های الکتريکی سنگين ب •

کانکتور فوق شـباهت زيـادی بـه کانکتورهـای     .  می باشدRJ-45   ، از نوع UTPکانکتور استاندارد برای کابل های      
 RJ:Registered. ( گردنـد   هر يک از پين های کانکتور فوق مـی بايـست بدرسـتی پيکربنـدی              . دارد) RJ-11(تلفن  
Jack(  



کابل کواکسيال  

ايـن نـوع کابـل هـا از         . يکی از مهمترين محيط های انتقال در مخابرات کابل کواکسيال و يا هم محـور مـی باشـد                    
ا، دو سـيم تـشکيل      در ايـن نـوع کابـل هـ        .  برای انتقال اخبار و اطالعات در دنيار به کار گرفته شده اند            ١٩٣٦سال  

دهنده يک زوج ، از حالت متقارن خارج شده و هر زوج از يک سيم در مغز و يک اليه مسی بافته شـده در اطـراف           
در نوع ديگـر کابـل هـای کواکـسيال ، بـه حـای اليـه مـسی بافتـه شـده ، از تيـوپ مـسی                             . آن تشکيل می گردد   

مـاده پالسـتيکی    . ادی را از يکـديگر جـدا مـی کنـد          ماده ای پالستيکی اين دو هـ      . استوانه ای استفاده می شود    
ممکن است بصورت ديسکهای پالستيکی يا شيشه ای در فواصل مختلف استفاده و مانع از تماس دو هـادی بـا                     

. يکديگر شود و يا ممکن است دو هادی در تمام طول کابل بوسيله مواد پالستيکی از يکديگر جدا گردند

  :مزايای کابل های کواکسيال 

قابليت اعتماد باال  •
 مگاهرتز ٣٠٠ظرفيت باالی انتقال ، حداکثر پهنای باند  •
دوام و پايداری خوب  •
پايطن بودن مخارج نگهداری  •
قابل استفاده در سيستم های آنالوگ و ديجيتال  •
ائين در زمان توسعه هزينه پ •
وسيع که مورد استفاده اکثر سرويس های مخابراتی از جمله تلـه کنفـرانس صـوتی و      " پهنای باند نسبتا   •

.تصويری است 

  :معايب کابل های کواکسيال 

مخارج باالی نصب  •
نصب مشکل تر نسبت به کابل های بهم تابيده  •
محدوديت فاصله  •
انشعابات نياز به استفاده از عناصر خاص برای  •

 اغلب کارت  .بهمراه کابل های کواکسيال استفاده می گردد) BNC(Bayone -Neill - Concelmanاز کانکتورهای 
.  الزم در اين خصوص می باشند های شبکه دارای کانکتورهای

 نوری  فيبر

فيبر نوری از يک ميله اسـتوانه  . يکی از جديدترين محيط های انتقال در شبکه های کامپيوتری ، فيبر نوری است             
شـعاع اسـتوانه بـين دو تـا سـه      . ای که هسته ناميده می شود و جنس آن از سيليکات است تشکيل می گردد           

 که غالف ناميده می شود ، استقرار می )از همان جنس هسته ( روی هسته ، استوانه ديگری . ميکرون است 
در .  اسـت    M1<M2 نشان داده و همواره       M2 و ضريب شکست غالف را با        M1ضريب شکست هسته را با      . يابد

منابع نـوری   . اين نوع فيبرها ، نور در اثر انعکاسات کلی در فصل مشترک هسته و غالف ، انتشار پيدا خواهد کرد                   
منابع فوق ، سـيگنال هـای الکتريکـی    .يزری و يا ديودهای ساطع کننده نور می باشنددر اين نوع کابل ها ، ديود ل  
. را به نور تبديل می نمايند



  :مزايای فيبر نوری 

  حجم و وزن کم  •
  پهنای باند باال  •
  .  و در نتيجه فاصله تقويت کننده ها زياد می گردد سيگنال کم تلفات •
  فراوانی مواد تشکيل دهنده آنها  •
  مصون بودن از اثرات القاهای الکترو معناطيسی مدارات ديگر  •
  آتش زا نبودن آنها بدليل عدم وجود پالس الکتريکی در آنها  •
  مصون بودن در مقابل عوامل جوی و رطوبت  •
   سهولت در امر کابل کشی و نصب •
   مخابراتی آنالوگ و ديجيتال  استفاده در شبکه های •
  مصونيت در مقابل پارازيت  •

  :معايب فيبر نوری 

مسئله فوق با ظهور فيبـر هـای        . براحتی شکسته شده و می بايست دارای يک پوشش مناسب باشند           •
  . شيشه ای کاهش پيدا کرده است / تمام پالستيکی و پالستيکی 

در چنين حالتی می تـوان از  . اتصال يک منبع نور به فيبر ، فرآيند دشواری است اتصال دو بخش از فيبر يا       •
  . فيبرهای ضخيم تر استفاده کرد اما اين مسئله باعث تلفات زياد و کم شدن پهنای باند می گردد

در چنين حالتی فيبر می .  شکل در فيبر نوری نمی توان جهت گرفتن انشهاب استفاده نمود  Tاز اتصاالت    •
دسـتگاه فوفـق مـی بايـست قـادر بـه دريافـت و تکـرار                 .  اضـافه گـردد    Detectorست بريده شده و يک      باي

  . سيگنال را داشته باشد
بـرای تقويـت سـيگنال مـی        . تقويت سيگنال نوری يکی از مشکالت اساسی در زمينه فيبر نـوری اسـت                •

بـه عالئـم نـوری تبـديل     " بايست سيگنال های توری به سيگنال های الکتريکی تبديل ، تقويـت و مجـددا    
  . شوند

  کابل های استفاده شده در شبکه های اترنت 

Specification Cable Type Maximum length 

10BaseT Unshielded Twisted Pair 100 meters 

10Base2 Thin Coaxial 185 meters 

10Base5 Thick Coaxial 500 meters 

10BaseF Fiber Optic 2000 meters 

100BaseT Unshielded Twisted Pair 100 meters 

100BaseTX Unshielded Twisted Pair 220 meters 
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در شبکه اینترنت IPالیه : فصل سوم

  مفاهيم اليهIP

   تشريح پروتکل و بسته هايIP 
آدرس دهي ماشينها و کالسهاي آدرس
الگوهاي زير شبکه
 پروتکلICMP

  پروتکلهايARP,RARP,BOOTP

:هدفهاي آموزشی 



هدايت بسته هاي اطالعاتي از شبکه اي به شبکه هاي ديگر
IPالیه 

MACآدرسهاي 
جهت انتقال فريمها روي کانال ) اليه فيزيکي(آدرسهاي قابل تعريف در اليه اول   ☻

وابسته به ساختار شبکه ☻

 فیلد SLIP پروتکل در
  وجود MAC آدرس

ندارد

 شبکه CSMA/CD پروتکل در
)Ethernet(MAC  بایت 6=  آدرس



 بي نظمي در شبکه هاي مختلف
 تنوع توپولوژي و پروتکلها
 تفاوت در روشهاي آدرس دهي

 تعريف آدرسهاي جهاني و استاندارد براي تمامي ايستگاهها
 ساختار يکسان بسته قرارگرفته درون فيلد داده از فريم

هر شبکه 
 عدم وابستگي بسته به نوع شبکه و سخت افزار

IPبسته 
واحد اطالعاتي که درون فيلد داده از فريم فيزيکي قرار گرفته و با عبور از يک شبکه به 

.نمي کند تغييرشبکه ديگر 



IPآدرس 
آدرس جهاني و مشخص کننده ماشين به صورت يکتا و فارغ از ساختار شبکه اي

)(Routerمسیریاب  
ماشيني با تعدادي ورودي و خروجي
 دريافت بسته هاي اطالعاتي از ورودي و هدايت و انتخاب کانال

خروجي مناسب بر اساس آدرس مقصد

مسیريا
ب



)Network(الیه اینترنت  

بسيار باال و ) نرخ ارسال ( خطوط ارتباطي با پهناي باند  :) Backbone( ستون فقرات 
مسيريابهاي بسيار سريع و هوشمند در قسمت زيرشبکه

زير ساخت ارتباطي شبکه ها:   Subnet )(زیرشبکه 



قرارداد حمل و تردد بسته هاي اطالعاتي  •
مديريت و سازماندهي مسيريابي صحيح بسته ها از مبدأ به مقصد •

:IPپروتکل 

به اليه انتقال تحويل  IPواحد اطالعات که به صورت يکجا از اليه 
داده مي شود يا بالعکس اليه انتقال آنرا جهت ارسال روي شبکه به 

.تحويل داده و ممکن است شکسته شود IPاليه 

دیتاگرام



IPقالب بسته 



Version فیلد
 چهار بیت
  مشخص کننده نسخه پروتکلIP

=Versionپروتکل ۴ شماره نسخه 0100   IP 

IP پروتکل ۶ شماره نسخه

)IHL )IP Header Length فیلد

  چهار بيتي
  بيتي ۳۲مشخص کننده طول کل سرآيند بسته بر مبناي کلمات
  حداقل مقدار فيلدIHP  ۵عدد



Type of sevice فیلد

  بيتي ۸فيلد
 اي توسط ماشين ميزبان  مشخص کننده درخواست  سرويس ويژه

از مجموعه زيرشبکه براي ارسال ديتاگرام

P2 P1 P0 D T R - -
بسته تقدم تأخیر   توان

خروحي
قابل
  يت
اطم
ينان

بالاستفاده

:بخشهاي فیلد
تعیین کننده 
IPاولویت بسته 

توسط ماشين ميزبان در اين  ۱قراردادن عدد 
بيتها جهت انتخاب مسير مناسب توسط 

 مسيريابها



Total Lengthفیلد 

   بيتي ۱۶فيلد
  مشخص کننده طول کل بستهIP  )مجموع اندازه سرآيند و ناحيه داده(
  حداکثر طول کل بستهIP ۶۵۵۳۵ بايت

Identificationفیلد 
   بيتي ۱۶فيلد
 مشخص کننده شماره يک ديتاگرام  واحد



Fragment Offsetفیلد 

:Don’t  Fragment )( DF بیت) الف
هيچ مسيريابي اجازه   IPبا يک شدن اين بيت در يک بسته

قطعه قطعه نمودن بسته را ندارد

):  More Fragment( MF بیت) ب
MF=0   : مشخص کننده آخرين قطعهIP از يک ديتاگرام
MF=1  :وجود قطعات بعدي از يک ديتاگرام  

Fragment offset) ج
o ۱۳ بيتي
o نشان دهنده شماره ترتيب هر قطعه ازيک ديتاگرام شکسته شده
o  ۸۱۹۲حداکثرتعداد قطعات يک ديتاگرام



Time To Liveفیلد 

  بيتي ۸فيلد
 مشخص کننده طول عمر بستهIP

  حداکثر طول عمر بستهIP   =۲۵۵  

فیلد پروتکل

 نشان دهنده شماره پروتکل اليه باالتر متقاضي ارسال ديتاگرام
  بيتي ۸فيلد



Header Ckecksumفیلد

بيتي ۱۶فيلد  •
IPکشف خطاهاي احتمالي در سرآيند هر بسته  •

:روش محاسبه كد كشف خطا
جمع كل سرآيند يه صورت دو بايت دو بايت 

حاصل جمع به روش مكمل يك منفي مي گردد
  Header Ckecksumقرارگرفتن عدد منفي حاصله در فيلد  



Source Addressفیلد 

بيتي ۳۲فيلد •
مشخص کننده آدرس ماشين مبدأ •

Destination Addressفیلد 

بيتي ۳۲فيلد •
ماشين مقصد IPمشخص کننده آدرس  •



Payloadفیلد 

قرارگرفتن داده هاي دريافتي از اليه باالتر دراين فيلد

Option فیلد اختیاري

بايت ۴۰حداکثر  •
محتوي اطالعات جهت يافتن مسير مناسب توسط  مسيريابها •



آدرسها در اینترنت و اینترانت

IPدر اينترنت با يک آدرس ) چاپگرهاي شبکه , مسيريابها, ماشينهاي ميزبان(شناسايي تمام ابزار شبکه 

IPآدرس 
بيتي  ۳۲ •
مشخص کننده کالس آدرس IPپرارزشترين بايت آدرس •
به صورت چهار عدد دهدهي که با نقطه از هم  IPنوشتن آدرسهاي  •

جدا شده اند جهت سادگي نمايش



:به قسمتهاي  IPآدرس بیت 32تقسیم 
آدرس شبکه/ آدرس زیرشبکه/ آدرس ماشین

A کالس

IPآدرس  کالسهاي E کالس

D کالس

C کالس

B کالس



١
۵

A آدرسهاي کالس

۰= مقدرا پرارزشترين بيت  •
IPمشخصه آدرس = بيت از يک بايت اول  ۷ •
بايت باقيمانده مشخص کننده آدرس ماشين ميزبان ۳ •
۱۲۷بايت پرارزش در محدوده صفر تا •

0

Network ID = 7  Bit

0
1.0.0.0 to
127.255.255.255Network Host ID0

32 bits



Network Host ID

 Bکالس

 ۱۰=  مقدار دو بيت پرارزش  •
آدرس شبکه= بيت از دو بايت سمت چپ  ۱۴ •
آدرس ماشين ميزبان= دو بايت اول از سمت راست  •

128.0.0.0 to
191.255.255.255

Network ID = ١۴ Bit

Host IDNetwork ID10

32 bits



 Cکالس

IPمناسب ترين و پرکاربرد ترين کالس از آدرسهاي •

۱۱۰=  مقدار سه بيت پرارزش  •
مشخص کننده آدرس شبکه=  بيت  از سه بايت سمت چپ  ۲۱ •
آدرس ماشين ميزبان= بيت سمت چپ  ۸ •

192.0.0.0 to
223.255.255.255Network ID Host ID110

32 bits



1110 Multicast Address
32 bits

D کالس

۱۱۱۰= مقدار چهار بيت پرارزش  •
)آدرسهاي گروهي ( تعيين آدرسهاي چند مقصده  =بيت  ۲۸•
عمليات رسانه اي و چند پخشي= کاربرد  •



 Eکالس

۱۱۱۱۰= مقدار پنج بيت پرارزش  •

Unused Address Space11110
32 bits



آدرسهاي خاص
با پنج گروه از آدرسها نمي توان يک شبکه خاص  IPدر بين تمام کالسهاي آدرس 
.  را تعريف و آدرس دهي نمود

0.0.0.0آدرس 
آدرس  خاص

.٢۵۵NetIDآدرس  

255.255.255.255آدرس 

XX.YY.ZZ١٢٧. آدرس HostID .0آدرس 



:0.0.0.0 آدرس
خودش مطلع نيست اين آدرس را بعنوان آدرس خودش فرض  IPهر ماشين ميزبان كه از آدرس 

.كند مي
: HostID .0 آدرس

اي كه بدان متعلق است را  شبكهرود كه ماشين ميزبان ، آدرس مشخصة  اين آدرس زماني به كار مي
شمارة مشخصة ماشين خود  HostIDمقدار صفر و در قسمت  NetIDدر اين حالت در قسمت . نداند

.دهد را قرار مي

۰



:٢۵۵.٢۵۵.٢۵۵.٢۵۵ آدرس
كننده به آن  ارسال پيامهاي فراگير براي تمامي ماشينهاي ميزبان بر روي شبكة محلي كه ماشين ارسال جهت 

.متعلق است 
: .٢۵۵NetID  آدرس

ارسال پيامهاي فراگير براي تمامي ماشينهاي يك شبكة راه دور كه ماشين ميزبان فعلي متعلق به آن  جهت
.نيست

:  xx.yy.zz.127 آدرس
شود و آدرس بسيار مفيدي براي اشكالزدايي از نرم افزار  شناخته مي“ آدرس بازگشت”اين آدرس بعنوان 

.باشد مي



 رساوٍ َای اوتقال:

دس یه سیستن استجبعی سسبًِ اًتمبل ػجبستست اص هسیشی وِ اسسبل وٌٌذُ سا ثِ دسیبفت وٌٌذُ هتػل هی وٌذ. ًَع سسبًِ 

اًتمبل ثب تَجِ ثِ هطخػبت گًَبگَى سیگٌبل دیجیتبل تؼییي هی ضَد وِ اص آى جولِ سشػت اًتمبل اعالػبت ٍ پٌْبی ثبًذ 

 وبًبل استجبعی است.

پٌْبی ثبًذ وبًبل استجبعی تؼییي وٌٌذُ فبغلِ ثیي ووتشیي ٍ ثیطتشیي فشوبًس لبثل اًتمبل دس حبلت ثذٍى : یُىای باوذ

 تضؼیف تَسظ آى وبًبل هی ثبضذ. 

( اًذاصُ گیشی هی ضَد bsp:bit per secondًشخ اسسبل دادُ ّبی دیجیتبل دس یه وبًبل اًتمبل دادُ ثب ٍاحذ ثیت ثش ثبًیِ )

هی ثبضذ. ّشچِ ظشفیت یه وبًبل دیجیتبل ثیطتش ثبضذ هی تَاى دادُ ّب سا  Kbps ،Mbps  ٍGbpsّبی ثضسگتش آى  ٍ ٍاحذ

 ٍسیغ تش است. (Bandwidth)ثب ًشخ ثبالتشی اسسبل وشد ٍ وبًبل داسای پٌْبی ثبًذ 

ِ ٍ ... ثستگی داسد. دس حبلت ولی سِتؼییي ًَع سسبًِ اًتمبل ثِ ضشایظ هختلف ٍ ػَاهلی هبًٌذ تَپَلَطی، پشٍتىل، اًذاصُ ضجى

 :ٍجَد داسدًَع سسبًِ اًتمبل 

سسبًِ اًتمبل فلضی -1

فیجش ًَسی -2

َّا )سسبًِ اًتمبل ثی سین( -3

رساوٍ اوتقال فلسی: -1

 (Coaxial)کابل کًاکسیال 

ثىبس گشفتِ ضذًذ ٍ ثشای اًتمبل سیگٌبلْبی آًبلَي ٍ دیجیتبل ثب سشػت ثبال ٍ فَاغل  1936یب ّن هحَس اص سبل  Co-axوبثل 

 ًسجتبً عَالًی ثىبس هی سًٍذ.

( ٍ یب ّشدٍ foilیب تفلَى هی ثبضذ. دس صیش ایي الیِ یه تَسی سیوی ٍ یب ٍسلِ ثسیبس ًبصن فلضی ) PVCالیِ خبسجی آى اص 

صیش ایي الیِ یه ػبیك پالستیىی ٍجَد داسد وِ ثیي سسبًِ هشوضی ٍ الیِ هحبفظ تَسی لشاس داسد ٍ هبًغ اص توبس ٍجَد داسد. دس 

 دٍ ّبدی )تَسی ٍ هغضی( دس توبم عَل وبثل هی ضَد.

 ی هحبفظت ضذُ است.سسبًِ هشوضی یه سضتِ سین هسی یب آلَهیٌیَهی است وِ دس همبثل ًَیضّبی خبسج

 (Twisted Pair)وبثل صٍج سین ثِ ّن تبثیذُ -1

(Coaxial)وبثل وَاوسیبل -2



 هضایب:

لبثلیت اػتوبد ثبال -

هگبّشتض( 333)حذاوثش پٌْبی ثبًذ        ظشفیت ثبالی اًتمبل -

دٍام خَة -

ثَدى هخبسج ًگْذاسیپبییي  -

لبثل استفبدُ ثشای سیستن ّبی آًبلَي ٍ دیجیتبل -

 پٌْبی ثبًذ ًسجتبً ٍسیغ وِ هَسد استفبدُ ثشخی سشٍیس ّبی هخبثشاتی اص جولِ تلِ وٌفشاًس غَتی ٍ تػَیشی است. -

 هؼبیت:

هخبسج ثبالی ًػت -

TPًػت هطىل تش ًسجت ثِ وبثل ّبی  -

ًطؼبثبتًیبص ثِ استفبدُ اص ػٌبغش خبظ ثشای ا -

 اوًاع کابل َای کًاکسیال ي کاربردَای آوُا:

 وًع کابل مقايمت کاربرد

RG-59 اّن 75 تلَیضیَى وبثلی

RG-58 هیلیوتش 5اّن ٍ لغش  Thinnet 53یب  10base2ضجىِ 

RG-11 and RG-8 هیلیوتش 13اّن ٍ لغش  Thicknet 53یب  10base5ضجىِ 

 کاوکتًرَا:

بٍ َمراٌ کابل َای کًاکسیال بکار می ريوذ ي کارت شبکٍ BNC (Bayone-Neill-Concelman)کاوکتًرَای 

َای مخصًص بٍ خًد را داروذ تا ایه اتصاالت را برقرار کىىذ. 



T-connector ثِ اًتْبی ثبص وبثلْب ثستِ هی ضَد ٍ دس ضجىِ ّبی :Bus .وبسثشد داسد 

 اتػبل دٌّذُ هغضی: وبست ضجىِ سا ثِ وبثل ضجىِ هتػل هی وٌذ.

 ثىبس هی سٍد.ٍ ایجبد وبثل عَیل تش لغؼِ وبثل ضجىِ  دٍاتػبل افضایطی: ثشای اتػبل 

ثذٍى ایي لغؼِ یه ضجىِ ثشای جزة سیگٌبل سفت ٍ ثشگطت ثستِ هی ضَد.اًتْبی وبثل گزسگبُ ضجىِ لغؼِ پبیبى دٌّذُ: 

Bus .اص وبس خَاّذ افتبد 

(Twisted Pair)زيج سیم بٍ َم تابیذٌ 

- UTP (Unshielded Twisted Pair)

- STP (Shielded Twisted Pair) 

UTP :

ثىبس هیشٍد. دس ایي ًَع وبثل ّب هؼوَالً ّطت سضتِ سین ثِ غَست دٍ ثِ دٍ ثِ ّن  LANاسصاًتشیي ًَع وبثلی ایت وِ دس ضجىِ 

یىسبًی هی ثبضٌذ. ثذیي تشتیت اهىبى تبثیشپزیشی ایي ًَع وبثلْب اص  تبثیذُ ضذُ اًذ وِ ّش دٍ ًسجت ثِ صهیي داسای اهپذاًس

)ثذٍى پَضص هحبفظ(  Unshilededوبثلْبی هجبٍس ٍ یب سبیش هٌبثغ خبسجی وبّص خَاّذ یبفت. اهب ثب ایي ٍجَد ثذلیل 

هخشثی سٍی وبسایی ایي ًَع  ثَدى، ًَیضّبی الىتشیىی هبًٌذ ًَیضّبیی وِ تَسظ وبثلْبی هجبٍس تَلیذ هی ضًَذ هی تَاًٌذ آثبس

 وبثل داضتِ ثبضٌذ.

STP: 

ًسجتبً ثبالتشی داسد ٍ ثذلیل هطىل تش است. ّضیٌِ  UTPداسًذ اهب استفبدُ وشدى اص آى ًسجت ثِ  UTPوبسایی ثبالتشی ًسجت ثِ 

 پَضص آلَهیٌیَهی وِ دٍس صٍج سیوْبی ثِ ّن تبثیذُ ٍجَد داسد ًَیض اثش ووتشی داسد.



 :(EIA1تًسط ) UTPدستٍ بىذی کابلُای 

 ٍ هَدم ISDN، سیستن ّبی لذیوی تلفي

 )فمظ غَت(

 جفت 1Mbps1MhzCAT11تب 

 "  4Mbps 1MhzCAT22تب Token ring  (4mbps)ضجىِ ّبی

 "  4یب  10Mbps 16MhzCAT33تب Token ring  ٍ10base-Tضجىِ ّبی 

 " 16Mbps 16MhzCAT44تب  Token ring  ٍ10base-Tضجىِ ّبی 

 fast ethernet  ٍATM  ٍTokenاتشًت، 

ring (16 and 20 mbps) 

 " 100Mbps 100MhzCAT54تب 

Gigabit Ethernet 1000تبMbps 100MhzCAT5e4 " 

Gigabit Ethernet 1000تبMbps 250MhzCAT64 " 

 هتش سا پطتیجبًی هی وٌٌذ. 133تب  93ّبی فَق حذاوثش  Categoryّوِ 

هضایب: 

سبدگی ٍ ًػت آسبى -

اًؼغبف پزیشی هٌبست -

ثیذىٍصى ون ٍ سَْلت ثِ ّن تب -

 هؼبیت:

تضؼیف فشوبًس -

ثذٍى تىشاس وٌٌذُ ّب لبدس ثِ حول سیگٌبل دس هسبفت ّبی عَالًی ًیستٌذ -

پٌْبی ثبًذ پبییي -

ًَیضپزیش است ٍ دس هحیظ ّبی الىتشیىی سٌگیي ثىبس ًوی سٍد -

-RJدادُ سا حول هی وٌذ. وبًىتَس استبًذاسد  plugs/jacksپیي هبطٍالس  8وبثل ّبدی ثِ ّوشاُ  8اتشًت هؼوَالً ثب استفبدُ اص 

 است وِ دس تلفي ّب هَسد استفبدُ لشاس هی گیشد. RJ-11است وِ هطبثِ  45

( استفبدُ هی AT&T)یب  T-568A( ٍ EIA)ثب T-568Bاص دٍ استبًذاسدهتفبٍت ثب ًبهْبی  TPثِ هٌظَس وبثل وطی وبثلْبی 

 ضَد. تفبٍت هَجَد دس آًْب فمظ دس تشتیت اتػبالت است.

1
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 A (T-568A)کالس  B (T-568B)کالس 

 1 سفیذ سجض ًبسًجیسفیذ 

 2 سجض ًبسًجی

 3 ًبسًجیسفیذ  سفیذ سجض

 4 آثی آثی

 5 سفیذ آثی سفیذ آثی

 6 ًبسًجی سجض

 7 سفیذ لَُْ ای سفیذ لَُْ ای

 8 لَُْ ای لَُْ ای

 Replace 1&3 

 Replace 2&6 



 هطبّذُ هی وٌین.سا  RJ-45 سوت فلضی ضوبسُ گزاسی پیي ّب اص سوت چپ ثِ ساست دس حبلتی است وِ

ثشای دستگبّْبیی وِ ایي لبثلیت سا پطتیجبًی هی وٌٌذ هی تَاى استفبدُ وشد تب ثشق هَسد  POEپیي ثالاستفبدُ ثؼٌَاى  4اص 

 ّب یب دٍسثیي ّبی هذاس ثستِ. access pointًیبص آًْب سا اص آداپتَس تب دستگبُ اص عشیك ایي سین ّب هٌتمل وٌین. هثل 

 پیي ثشای دسیبفت( 4پیي ثشای اسسبل ٍ 4) بدُ هی ضَدپیي استف 8دس گیگبثیت اتشًت اص ّش 

:Straight or Cross-over cable

استفبدُ هی  Direct  ٍCross-overیب  Straightاص یىی اص دٍ ًَع وبثل  ثشای اتػبل دستگبّْبی هختلف ضجىِ ثِ یىذیگش

 ضَد.

Direct  یبstraight وبثلی وِ یه :DTE  سا ثِ یهDCE ٌذ. هثل وبهپیَتش ثِ سَئیچ یب سَئیچ ثِ سٍتش یب هتػل هی و

استفبدُ هی وٌین ٍ ّش دٍ اًتْب تشتیت سًگی یىسبًی  Bیب  Aوبهپیَتش ثِ ّبة. دس ایي وبثل دس ّش دٍ اًتْب اص یىی اص والسْبی 

 دس سَوت صًی خَاٌّذ داضت.

Cross-Over وبثلی وِ ثشای اتػبل :DTE  ِثDTE  ٍDCE  ِثDCE .هثل اتػبل دٍ وبهپیَتش ثِ ّن، دٍ سٍتش ثِ  ثىبس هی سٍد

استفبدُ هی  Bوالس  اًتْبی دیگش اص دس ٍ Aوالس  دس یه اًتْب اص crossّن، وبهپیَتش ثِ سٍتش، سَئیچ ثِ ّبة ٍ ... . دس وبثل 

وٌین. 

 ثٌبثشایي ثِ اصای ّش وبهپیَتشی وِ دس ضجىِ داسین یه وبثل ......... سبختِ ٍ اص عشیك آى وبهپیَتش سا ثِ سَئیچ ٍغل هی وٌین.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :(Fiber Optic)فیبر وًری  -2

ثش خالف سسبًِ اًتمبل فلضی دس فیجش ًَسی سیگٌبلْبی الىتشیىی دس ّبدی هسی جشیبى ًوی یبثٌذ ثلىِ اص پبلسْبی ًَس )فَتَى 

 ّب( ثشای اًتمبل سیگٌبلْبی ثبیٌشی تَلیذ ضذُ تَسظ هٌجغ ًَساًی )دیَد لیضسی یب دیَد سبعغ وٌٌذُ ًَس( استفبدُ هی ضَد.

ب وِ وبثل فیجش ًَسی ثجبی الىتشیسیتِ اص ًَس استفبدُ هی وٌذ تمشیجبً ّیچ یه اص هطىالت راتی وبثل هسی هثل تذاخل اص آًج

 سا ًذاسد. earthالىتشٍهغٌبعیسی ٍ ًیبص ثِ 

اسسبل هی ضًَذ. ٍجَد ًَس ًطبًذٌّذُدس فیجش ًَسی سیگٌبلْبی دیجیتبل ثِ غَست لغغ ٍ ٍغل ضذى ًَس )چطوه صدى( 

 است. 3ٍ لغغ ًَس ًطبًذٌّذُ هٌغك  1هٌغك 

 لسوت تطىیل هی ضًَذ: 3سیستن ّبی اًتمبل ًَسی اص 

هٌجغ ًَس )سوت فشستٌذُ(  -1

 (LD)( ٍ دس هَاسد خبظ دیَد لیضسی LEDهؼوَالً یه دیَد ًَسی سبدُ )

آضىبس سبص ًَسی )سوت گیشًذُ( -2

 الىتشیىی تَلیذ هی وٌذهؼوَالً یه فتَدیَد یب فتَ تشاًضیستَس وِ ثب تبثص ًَس یه پبلس 

سسبًِ اًتمبل -3

 وِ ّوبى فیجش ًَسی است

 مسایا:

ویلَهتش( 123ثِ ػلت اتالف ثسیبس ون سیگٌبل ثشای هسبفت ّبی ثسیبس دٍس هٌبست است )تب  -

پٌْبی ثبًذ ثسیبس ٍسیغ ٍ دس حذ گیگب ّشتض -

استفبدُ دس ضجىِ ّبی هخبثشاتی آًبلَي ٍ دیجیتبل -

بساصیت ّبی خبسجی هبًٌذ سیگٌبلْبی الىتشٍهغٌبعیسیهػًَیت دس همبثل ًَیض ٍ پ -

اًذاصُ وَچه ٍ ٍصى ون -

آتص صا ًجَدى ثذلیل ػذم ٍجَد پبلس الىتشیىی ٍ هػَى ثَدى دس همبثل ػَاهل جَی ٍ سعَثت -

 معایب:

وبست ضجىِ گشاى لیوت ٍ وبثل وطی پشّضیٌِ -

اتػبل هطىل ثِ ضجىِ -

هٌبست ثبضذ. الجتِ ثب ظَْس فیجشّبی توبم پالستیىی ایي هسئلِ تب ثِ ساحتی ضىستِ هی ضَد ٍ ثبیذ داسای پَضص  -

حذٍدی حل ضذُ



وِ لبدس ثِ دسیبفت ٍ تىشاس سیگٌبل   detectorثشای گشفتي اًطؼبة ًوی تَاى استفبدُ وشد ٍ یه  Tاص اتػبالت  -

 ثبضذ ثبیذ استفبدُ ضَد.

جذیل ٍ پس اص تمَیت دٍثبسُ ثِ سیگٌبل ًَسی تمَیت سیگٌبل ًَس هطىل اسبسی است ٍ ثبیذ ثِ سیگٌبل الىتشیىی ت -

 تجذیل ضَد.

 

 لسوت اغلی تطىیل ضذُ: 4وبثل فیجش ًَسی اص 

هیىشٍهتش . یه هبدُ ضفبف هثل ضیطِ، پالستیه یب سیلیىَى ثب  8 – 13:       ضخبهت  (Optical Core)هغضی  -1

 M1ضشیت ضىست 

یه هبدُ ضفبف هثل ضیطِ، پالستیه یب سیلیىَى ثب هیىشٍهتش .  125:       ضخبهت (Optical Cladding)غالف  -2

       M2ضشیت ضىست 

ٍ ًَس دس غالف    M2<M1. ّوَاسُ هغضی ٍ غالف ثب ّن یه تبس فیجش ًَسی ثسیبس ًبصن ٍ اًؼغبف پزیش هی سبصًذ

 اًتطبس ًوی یبثذ.

3- Buffer هیىشٍهتش . ثشای تمَیت دٍ الیِ غالف ٍ فلضی 253: ضخبهت 

4- Jacket هیىشٍهتش .  ثشای هحبفظت 433: غخبهت 

 

 

 

 
 

 

 

 ًحَُ ضىست ًَس:



دس یه وبثل فیجش ًَسی، صاٍیِ اًؼىبس ًَس هستمیوب ثِ لغش وبثل ثستگی داسد. ثب افضایص لغش وبثل ًَس داسای اًؼىبس ّبی  وکتٍ:

 ثیطتشی خَاّذ ضذ ثٌبثشایي صهبى عَالًی تشی ثشای عی ضذى هسبفت هَسد ًظش تب اًتْبی وبثل الصم است.

 دٍ ًَع وبثل فیجش ًَسی ٍجَد داسد:

1- SMF  : ِته حبلت(Single Mode Fiber ثشد عَالًی حذٍد    )ویلَهتش 123تب  133

2- MMF  :ِچٌذ حبلت(Multi Mode Fiber ثشد وَتبُ حذٍد   )لغش ثیطتش  -ویلَهتش  2

SMF: 

 داسد: MMFفمظ یه ضؼبع ًَس اص آى ػجَس هی وٌذ ٍ لغش ووتشی ًسجت ثِ 

SMF core: 8.5 or 9 or 10             1.3  : عَل هَج

MMF core 40 or 45 or 62.5        1  : عَل هَج

هی تَاًذ دس خظ هستمین هٌتطش ضَد فشستٌذُ آًْب دیَد لیضسی است ٍ ثبصدُ ٍ ًشخ ثیت ثسیبس ثبالتشی  SMFًَس دس 

 ثشای فَاغل دٍس ًیض ثىبس هی سٍد.  diffractionداسد ٍ ثِ ػلت پبئیي ثَدى  MMFًسجت ثِ 

MMF: 

صیشا ّش ضؼبع ًَس تحت صاٍیِ خبغی هٌؼىس هی ضَد. لغش ّستِ ثیص اص یه ضؼبع ًَس هی تَاًذ اص وبثل ػجَس وٌذ  

 1333تب  53هی تَاًذ ثیي  MMFهشوضی وبثل ثبیذ اص عَل هَج ًَسی وِ اص وبثل ػجَس هی وٌذ ثیطتش ثبضذ. لغش 

هیىشٍهتش است ٍ ًَس هی تَاًذ اص عشیك وبثل دس هسیشّبی گًَبگَى ٍ حبلت 1هیىشٍهتش ثبضذ دس حبلیىِ عَل هَج حذٍد 

 ّبی هختلف هٌتطش ضَد.

 ٍجَد داسد: MMFدٍ ًَع 

- MMF  ثب ضشیت ضىست پلِ ای(Multi-mode Stepped Index)

- MMF  ثب ضشیت ضىست تذسیجی(Multi-mode Graded Index)



 کاوکتًرَا: )صرفاً جُت آشىایی(

Table 1- Types Of Optical Connectors 

Connector Insertion Loss 
Repeatability Fiber Type Applications

FC 

0.50-1.00 dB 
0.20 dB SM, MM Datacom, Telecommunications

FDDI 

0.20-0.70 dB 0.20 dB SM, MM Fiber Optic Network

LC 

0.15 db (SM)

0.10 dB (MM)
0.2 dB SM, MM High Density Interconnection

MT Array 

0.30-1.00 dB 0.25 dB SM, MM High Density Interconnection

SC 

0.20-0.45 dB 0.10 dB SM, MM Datacom

SC Duplex 

0.20-0.45 dB 0.10 dB SM, MM Datacom

ST 

Typ. 0.40 dB (SM)

Typ. 0.50 dB 

(MM) 

Typ. 0.40 dB (SM)

Typ. 0.20 dB (MM)
SM, MM

Inter-/Intra-Building, Security, 

Navy 



 (Wirelessاوتقال بی سیم ) -3

 

استفبدُ اص فضبی آصاد ٍ ّذایت ًطذُ ثِ ػلت ػذم ًیبص ثِ وبثل وطی یه سٍش هْن دس اًتمبل دادُ هحسَة هی ضَد. 

 است. پربًدن باوذَای فرکاوسیٍ  احتمال تذاخل امًاجهطىل اغلی ایي سٍضْب 

الىتشٍهغٌبعیسی تجذیل وشدُ ٍ دس اهَاج هٌتطش ضذُ اص عشیك آًتي )ٍسیلِ ای وِ اًشطی الىتشیىی فشستٌذُ سا ثِ اًشطی 

 هحیظ هٌتطش هی وٌذ ٍ دس گیشًذُ ػىس ایي ػول اًجبم هی ضَد( ثِ دٍ دستِ ولی تمسین هی ضًَذ:

 ()هثل اهَاج سادیَاهَاج فشوبًس پبئیي دس ّوِ جْت ّب هٌتطش هی ضًَذ.      (Omni-Directional)ّوِ جْتِ  -1

ٍ دس فشوبًس ثبالی هتوشوض وِ دس یه جْت خبظ هٌتطش هی ضًَذ  اهَاج      (Directional) هستمین ٍ جْت داس -2

 remoteایي حبلت ثبیذ آًتي فشستٌذُ ٍ گیشًذُ یىذیگش سا دس یه خظ هستمین ٍ ثذٍى هبًغ ثجیٌٌذ. )هثل 

control  )تلَیضیَى 

 

سین ثِ چٌذ دستِ تمیسن هی  ثذلیل تفبٍت دس هحذٍدُ فشوبًسی اهَاج الىتشٍهغٌبعیسی ٍ عجیؼت ّشوذام اص آًْب استجبعبت ثی

 ضًَذ:

 ( : Terrestrialاستجبعبت صهیٌی هبیىشٍیَ )سیضهَج یب  -1

 اص گیشًذُ ٍ فشستٌذُ ّبی صهیٌی استفبدُ هی وٌٌذ. تجْیضات ایي تىٌَلَطی ضجیِ دیص ّبی هبَّاسُ است. 

ب ّشتض( وِ ایي سجت هی ضَد گیگ 43الی  2هبیىشٍٍیَ صهیٌی اص داهٌِ ّبی وَتبُ گیگبّشتض استفبدُ هی وٌٌذ )حذٍد 

هبیل است.  33توبم استجبعبت ثِ غَست دیذ خغی هحذٍد ثبضذ. فبغلِ ثیي ایستگبّْبی سلِ )تمَیت سیگٌبل( حذٍد 

 آًتي ّبی هبیىشٍٍیَ هؼوَالً دس ثبالی ثشج ّب، سبختوبًْب، تپِ ّب ٍ ... ًػت هی ضًَذ.

 Mbpsهگب ثیت دس ّش ثبًیِ تب چٌذغذ  13ًشخ ثیت اص حذٍد 

 ثب یه اضؼِ ثبسیه هتوشوض دس خظ دیذ دیص آًتي گیشًذُ  -ًَع هَج: هستمین ٍ جْت داس  

 (point to point)ًَع استجبط: ًمغِ ثِ ًمغِ 

 ّبی دٍس اص ّن، ضجىِ ّبی تجبسی، تلفي، تلَیضیَىLanوبسثشد: اتػبل 

)ضجیِ اجبق هبیىشٍٍیَ(، تذاخل ًمبط ضؼف: تضؼیف صیبد دس ثبساى ثِ ػلت جزة اًشطی ٍ تجخیش لغشات ثبساى 

 فشوبًسی دس غَست ػذم تخػیع پٌْبی ثبًذ ٍ ػذم ٍجَد استبًذاسد ّبی هحلی

 

 :(Satellite)استجبعبت هبَّاسُ ای هبیىشٍٍیَ  -2

هبَّاسُ ّب اص هبیىشٍٍیَّبی سادیَیی وِ تَسظ جَ صهیي هٌحشف ًوی ضًَذ ثؼٌَاى سسبًِ هخبثشاتی خَد استفبدُ هی  

ویلَهتشی اص استَا لشاس دادُ هی ضًَذ ٍ دس حبل  36333ُ ّب دس فضب هستمش ّستٌذ ٍ هؼوَالً دس استفبع وٌٌذ. هبَّاس

چشخص ثِ دٍس صهیي لبدس ثِ دسیبفت ٍ سلِ غذا ٍ دادُ ّب ٍ سیگٌبلْبی تلَیضیًَی هی ثبضٌذ. دلیل لشاس گشفتي 

خَاٌّذ داضت ٍ ًسجت ثِ صهیي ثبثت ثِ ًظش  سبػتِ ثِ دٍس صهیي 24هبَّاسُ ّب دس ایي استفبع ایي است وِ گشدش 

 خَاٌّذ سسیذ.



ٍ دس فشوبًس  تبثیش ًَیضّبی ضشثِ ای، اتوسفشی، خَسضیذی ٍ وْىطبًی صیبد است 1Ghzدس فشوبًس ّبی ووتش اص 

 پذیذُ تضیف ثِ ػلت جزة اًشطی سیگٌبل دس اتوسفش ثیطتش است. 10Ghzّبی ثیطتش اص 

Mbpsتب چٌذ غذ  10Mbpsًشخ ثیت: 

 ًَیض: تبثیش ًَیض ٍ تذاخل ّوطٌَایی ًسجت ثِ فیجش ًَسی ثیطتش است.

 ّبی دٍس اص ّن، ضجىِ ّبی تجبسی، تلفي ٍ تلَیضیَىLan وبسثشد: اتػبل 

پخص سادیَیی تلفي ّوشاُ: -3

اص چٌذیي فٌبٍسی استجبعبت سادیَیی استفبدُ هی وٌٌذ. ایي سیستن ّب ثِ هٌبعك هختلف جغشافیبیی تمسین ضذُ  

اًذ. ّش هٌغمِ داسای فشستٌذُ ّبی ون لذست ٍ یب دستگبّْبی سلِ سادیَیی آًتي ثشای تمَیت توبسْب اص یه هٌغمِ

ثِ هٌغمِ ثؼذی است.

ضجىِ ّبی هحلی ثی سین: -4

طی سادیَیی فشوبًس ثبال )هطبثِ سلَل دیجیتبلی( ٍ یه تىٌَلَطی سادیَیی فشوبًس پبئیي استفبدُ هی اص یه تىٌَلَ 

عیف گستشدُ ثشای ثشلشاسی استجبط هیبى دستگبّْبی هتؼذد دس یه وٌٌذ. ضجىِ ّبی هحلی ثی سین اص تىٌَلَطی 

.IEEEهٌغمِ هحذٍد استفبدُ هی وٌٌذ هثل هَج سادیَیی 

 (UHFٍ ثخطی اص  VHF) 1Ghzتب  30Mhzُ فشوبًسی پخص سادیَیی: هحذٍد

ًَع اهَاج: ّوِ جْتِ

 ًَع استجبط: اًتطبسی

 تضؼیف: ثشخالف هبیىشٍٍیَ حسبسیت ووتشی ًسجت ثِ تضؼیف دس ثبساى داسد        

 ًِ گضیٌِ ثسیبس خَثی ثجبی هبیىشٍٍیَ ّستٌذ()پٌْبی ثبًذّب ٍ فشوبًسْبی سادیَیی پشضذُ اًذ ٍگش

: (Infrared)هبدٍى لشهض  -5

هتش( ثِ غَست ّوتب ثِ ّوتب اًتمبل هی دّذ. دس خظ  13سیگٌبلْبی ثیي دستگبّْب دس فَاغل وَچه )ووتش اص  

اًتمبل ًجبیذ ّیچ گًَِ ضی ای لشاس داضتِ ثبضذ.

 200Thzتب  300Ghzهحذٍدُ فشوبًسی: حذٍد 

 جْت داس ًَع اهَاج:

 فبغلِ: ًضدیه )داخل اتبق(

point to pointًَع استجبط : 



هگبّشتض دس خظ هستمین حشوت هی وٌٌذ ثٌبثشایي هبیىشٍٍیَ اص ًَع هخبثشُ خظ هستمین  133اهَاج الىتشٍهغٌبعیسی ثب فشوبًس ثبالتش اص 

 است.
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