
 

 مقاالتی در مورد شبکه )بخش دوم(

 

  تقسيم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش 

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

  LANشبکه های محلی 

  MAN شبکه های متوسط

  WAN شبکه های گسترده

 

   LAN شبکه های

اين نوع از شبکه ها پوشش داده می شود ، يک محيط کوچک نظير يک  حوزه جغرافيائی که توسط

 ساختمان اداری است .

 : اين نوع از شبکه ها دارای ويژگی های زير می باشند 

 توانائی ارسال اطالعات با سرعت باال

 محدوديت فاصله 

 قابليت استفاده از محيط مخابراتی ارزان نظير خطوط تلفن بمنظور ارسال اطالعات 

 نرخ پايين خطاء در ارسال اطالعات با توجه به محدود بودن فاصله 

 

  MAN شبکه های

حوزه جغرافيائی که توسط اين نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و اندازه يک شهر و يا 

 شهرستان است .

 : ويژگی های اين نوع از شبکه ها بشرح زير است 

 پيچيدگی بيشتر نسبت به شبکه های محلی 

 قابليت ارسال تصاوير و صدا 

 قابليت ايجاد ارتباط بين چندين شبکه 

 

  WAN شبکه های



حوزه جغرافيائی که توسط اين نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و اندازه کشور و قاره است . 

 : ويژگی اين نوع شبکه ها بشرح زير است

 قابليت ارسال اطالعات بين کشورها و قاره ها 

  LAN ايجاد ارتباط بين شبکه های قابليت

  LAN سرعت پايين ارسال اطالعات نسبت به شبکه های

 نرخ خطای باال با توجه به گستردگی محدوده تحت پوشش

 

  

  کابل در شبکه

 

در شبکه های محلی از کابل بعنوان محيط انتقال و بمنظور ارسال اطالعات استفاده می گردد.ازچندين 

در برخی موارد ممکن است در يک شبکه صرفا" از  .ی محلی استفاده می گرددنوع کابل در شبکه ها

يک نوع کابل استفاده و يا با توجه به شرايط موجود از چندين نوع کابل استفاده گردد. نوع کابل انتخاب 

شده برای يک شبکه به عوامل متفاوتی نظير : توپولوژی شبکه، پروتکل و اندازه شبکه بستگی خواهد 

. آگاهی از خصايص و ويژگی های متفاوت هر يک از کابل ها و تاثير هر يک از آنها بر ساير  داشت

 . ويژگی های شبکه، بمنظور طراحی و پياده سازی يک شبکه موفق بسيار الزم است

 

 ( Unshielded Twisted pair ) UTP کابل 

 

کابل های بهم تابيده می باشند. اين نوع متداولترين نوع کابلی که در انتقال اطالعات استفاده می گردد ، 

کابل ها دارای دو رشته سيم به هم پيچيده بوده که هر دو نسبت زمين دارای يک امپدانش يکسان می 

باشند. بدين ترتيب امکان تاثير پذيری اين نوع کابل ها از کابل های مجاور و يا ساير منابع خارجی 

  روکش دار ( و  Shielded (دارای دو مدل متفاوت کاهش خواهد يافت . کابل های بهم تابيده

Unshielded   (.می باشند ) بدون روکش 

بمراتب متداول تر بوده و در اکثر شبکه های محلی استفاده می  STP نسبت به کابل UTP کابل 

با متغير بوده و از کابل های معمولی استفاده شده برای تلفن تا کابل های  UTP گردد.کيفيت کابل های

هر  .سرعت باال را شامل می گردد. کابل دارای چهار زوج سيم بوده و درون يک روکش قرار می گيرند

زوج با تعداد مشخصی پيچ تابانده شده ) در واحد اينچ ( تا تاثير پذيری آن از ساير زوج ها و ياساير 

 .دستگاههای الکتريکی کاهش يابد

 



 کاربردهای شبکه

مفهوم شبکه های  .ع اطالعات را شبکه های کامپيوتری تشکيل می دهندهسته اصلی سيستم های توزي

کامپيوتری بر پايه اتصال کامپيوتر ها و ديگر تجهيزات سخت افزاری به يکديگر برای ايجاد امکان 

گروهی از کامپيوتر ها و ديگر تجهيزات متصل به هم را يک  .ارتباط و تبادل اطالعات استوار شده است

کامپيوتر هايی که در يک شبکه واقع هستند، ميتوانند اطالعات، پيام، نرم افزار و سخت  .شبکه می نامند

افزارها را بين يکديگر به اشتراک بگذارند. به اشتراک گذاشتن اطالعات، پيام ها و نرم افزارها، تقريباً 

کامپيوتر به  برای همه قابل تصور است در اين فرايند نسخه ها يا کپی اطالعات نرم افزاری از يک

کامپيوتر ديگر منتقل می شود. هنگامی که از به اشتراک گذاشتن سخت افزار سخن می گوييم به معنی آن 

است که تجهيزاتی نظير چاپگر يا دستگاه مودم را می توان به يک کامپيوتر متصل کرد و از کامپيوتر 

 .ديگر واقع در همان شبکه، از آن ها استفاده نمود

در يک سازمان معموالً اطالعات مربوط به حقوق و دستمزدپرسنل در بخش حسابداری  به عنوان مثال

نگهداری می شود. در صورتی که در اين سازمان از شبکه کامپيوتری استفاده شده باشد، مدير سازمان 

می تواند از دفتر خود به اين اطالعات دسترسی يابد و آن ها را مورد بررسی قرار دهد. به اشتراک 

اشتن اطالعات و منابع نرم افزاری و سخت افزاری دارای مزيت های فراوانی است. شبکه های گذ

کامپيوتری می توانند تقريباً هر نوع اطالعاتی را به هر شخصی که به شبکه دسترسی داشته باشد عرضه 

دود بودن کنند. اين ويژگی امکان پردازش غير متمرکزاطالعات را فراهم می کند. در گذشته به علت مح

سهولت و  .روش های انتقال اطالعات کليه فرايند های پردازش آن نيز در يک محل انجام می گرفته است

سرعت روش های امروزی انتقال اطالعات در مقايسه با روش هايی نظير انتقال ديسکت يا نوار باعث 

 .بيابندشده است که ارتباطات انسانی نيز عالوه بر مکالمات صوتی، رسانه ای جديد 

به کمک شبکه های کامپيوتری می توان در هزينه های مربوط به تجهيزات گران قيمت سخت افزاری 

نظير هارد ديسک، دستگاه های ورود اطالعات و... صرفه جويی کرد. شبکه های کامپيوتری، نيازهای 

 .کاربران در نصب منابع سخت افزاری را رفع کرده يا به حداقل می رسانند

های کامپيوتری می توان برای استاندارد سازی برنامه های کاربردی نظير واژه پردازها و از شبکه 

صفحه گسترده ها، استفاده کرد. يک برنامه کاربردی می تواند در يک کامپيوتر مرکزی واقع در شبکه 

 .ده کننداجرا شود و کاربران بدون نياز به نگهداری نسخه اصلی برنامه، از آن در کامپيوتر خود استفا

استاندارد سازی برنامه های کاربردی دارای اين مزيت است که تمام کاربران و يک نسخه مشخص 

استفاده می کنند. اين موضوع باعث می شود تا پشتيبانی شرکت عرضه کننده نرم افزار از محصول خود 

 .تسهيل شده و نگهداری از آن به شکل موثرتری انجام شود

 شبکه های کامپيوتری، امکان استفاده از شبکه برای برقراری ارتباطات روی خطمزيت ديگر استفاده از 

(Online)  از طريق ارسال پيام است. به عنوان مثال مديران می توانند برای ارتباط با تعداد زيادی از

 .کارمندان از پست الکترونيکی استفاده کنند


