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منظور از شبکه هاي کامپیوتري چیست؟) 1

گر براي عمل سیستمی از اشیاء یا اشخاص متصل به یکدیشبکهبه طورکلی یک 

.انتقال است

ل مستقمنظور از شبکه هاي کامپیوتري مجموعه اي از کامپیوترهاي 

.است، که با یک تکنولوژي واحد به هم متصل شده اند

العات رد و ، که بتوانند با یکدیگر اط»به هم متصلند«دوکامپیوتر وقتی 

.بدل کنند

:  نکته دقت کنید2در این تعریف به

ی و بدون مستقل بودن کامپیوترها بدین معناست که هر کامپیوتر به تنهای-1

انتقال حضور در شبکه بتواند عملکرد عادي خود را داشته باشد و از شبکه براي

.داده با دیگر کامپیوترها استفاده کند

.هدف اصلی شبکه هاي کامپیوتري عمل انتقال داده است-2

شبکه
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سرویس دهنده به چه صورت است؟-مدل مشتري) 2

Client-server
model

کامپیوترهايدراطالعاتدهنده،سرویس-مشتريمدلدر
مرکزیکدراغلبکه-(server)دهندهسرویسبنامپُرقدرتی

مینگهداري-دارندقرارسیستمسرپرستکنترلتحتو
ازشود،میگفته(client)مشتريآنهابهکهنیزکاربران.شوند

اطالعاتاینبهخودمعمولیکامپیوترهايپايازودورراه
.کنندمیپیدادسترسی

کهشبطریقازمشتريودهندهسرویسکامپیوترهاياتصال
.گیردمیصورت
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تفاوت شبکه هاي پخشی و همتا به همتا؟) 3

broadcast
&

peer-to-peer

peer-to-peer)نقطهبهنقطهیاهمتابههمتاهايشبکهدر network)

قطفکانالآنکهداردوجودکانالیکشبکهدرونایستگاهدوهربین

مسیررهاکامپیوتتکتکبیندیگربعبارتاستایستگاهدوآنمختص

بههنقطهايکانالاینازتعداديبنابراین.داردوجودمستقلارتباطی

بینپسکنندمیبرقرارارتباطشبکهیکهايایستگاهتمامبیننقطه

هايشبکهبرخالفدارد،وجودمتفاوتیمسیرهايمختلفهايایستگاه

broadcast)پخشی network)مخابراتیکانالیامسیریکفقطکه

.استشدهگذاشتهاشتراكبهشبکهکامپیوترهايهمهبین
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.طبقه بندي شبکه هاي کامپیوتري را از لحاظ گستردگی جغرافیایی بیان و هرکدام را مختصري توضیح دهید) 4

ارتباطیژيتکنولوزیرکهشرحبهاستاندازهبراساسهاشبکهبنديطبقهنوعی
:استوابستهکامپیوترهافاصلهبهشدتبه
PAN(Personal،شخصیهايشبکه)1 Area Network):ازايشبکه

بکهش.)...وچاپگربورد،کیموس،مانند(کامپیوتریکاجزاءسیمبیاتصال
.داردمترچندینحددرگستردگیشخصی

LAN(Local،محلیهايشبکه)2 Area Network):ایستشبکه
یلومترکدویکیآنابعادحداکثرکهمجتمع،یاساختمانیکدرواقعخصوصی

بهوکتشریککامپیوترهايکردنمتصلبرايمعموالشبکهنوعایناز.باشد
.ودشمیاستفادهاطالعاتمبادلهیا)چاپگرمانند(منابعگذاشتناشتراك

MAN(Metropolitanشهريهايشبکه)3 Area Network):شبکه
زیونتلویشبکهمانند.دارندشهریکحددرجغرافیاییگستردگیکههایی
کابلی

WAN(Wideگستردههايشبکه)4 Area Network):درگستردگی
رنامهبکههستندکامپیوترهاییشبکهنوعایندر.داردقارهیاکشوریکحد

می(host)میزبانآنهابهمعموالوشود،میاجراآنهارويکاربرديهاي
.شوندمیمتصلهمبهمخابراتیهايزیرشبکهتوسطکامپیوترهااین.گویند

وتاسکاملشبکهیکخودآنازنقطههرکهايشبکه:هاشبکهشبکه)5
.استآننمونهمعروفتریناینترنت.داردزمینکرهحددرگستردگی

طبقه بندي 
شبکه
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عملکرد زیرشبکه سوئیچ بسته به چه صورت است؟) 5

Packet-switched
Or

Store-and-forward

کدامهرکهدارد،وجودانتقالخطوطزیاديتعدادهاWANازبسیاريدر

یزیکیفاتصالکهمسیریابدواگر.کنندمیوصلبهمرامسیریابجفتیک

بصورتراارکاینبایدکنند،برقرارارتباطیکدیگربابخواهندندارند،مستقیم

دادهتهبسیکوقتی.دهندانجام)دیگرهايمسیریابطریقاز(غیرمستقیم

مسیریابچنداز)مقصدمسیریاببهمبدأمسیریاباز(خودمسیردر

آزادازسپوشده،ذخیرهودریافتکاملبصورتابتداکند،میعبوربینابینی

کههاییزیرشبکه.شودمیفرستادهمقصدسمتبهخروجیخطشدن

بستهچسوئییاارسال-ذخیرهزیرشبکهبهکنند،میعملقاعدهاینبراساس

.معروفند
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مفهوم زیرشبکه را بیان کنید، کدام نوع از شبکه ها زیرشبکه ندارند؟) 6

زیرشبکه

)ندکمیپیدامفهومگستردههايشبکهدربیشترکه(زیرشبکه

خطوطو)سوئیچینگتجهیزات(هامسیریابازایستمجموعه

.)انتقالخطوط(شبکهراهبربهمتعلقمخابراتی

توانمیودارند،برعهدهرااطالعاتکردنبدلوردوظیفهانتقالخطوط

.کرداستفادهرادیوییامواجحتییافیبرنوريمسی،ازسیمآنهاایجادبراي

.کنندمیبرقرارراانتقالخطوطبینارتباط(router)مسیریاب

کهزیرشباست،کابلوکامپیوترفقطکه(LAN)محلیهايشبکهدر

.نداردوجود

میزبانها+ زیرشبکه = شبکه 
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مزایاي شبکه هاي کامپیوتري چیست؟) 7

مزایاي شبکه

سهولت انتقال داده

اشتراك منابع

صرفه جویی در هزینه ها

افزایش قابلیت اطمینان

افزایش سرعت

جنبه سرگرمی

 ترین تجارت الکترونیک یکی از مهم: ایجاد ارتباط بین کاربران

.سرویس هاي ارتباطی شبکه هاست
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؟LANبخش هاي سخت افزار یک شبکه کامپیوتري ) 8

سخت افزار
شبکه

قسمتسهازWAN)یاLAN(کامپیوتريشبکهیکافزارسخت

:استشدهتشکیل

بکهشبهمتصلکامپیوترياجزاءیاکامپیوترهابه:(Host)میزبان)1

.استایستگاهیاو(Node)گرهآندیگرنام.گویندمیمیزبان

میزبانهاایویکدیگربههاشبکهاتصالبرايدستگاهی:میانیواسطه)2

.شبکهکارتمانند.استشبکهبه

هب.استپذیرامکانهاکانالطریقازمیزبانهاارتباط:(Link)کانال)3

.شودمیگفتهنیزفیزیکیمحیطوانتقالرسانهکانال،
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