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فهرست مطالب
Network ايي شبكه ابتدايي و پايه مفاهيم با آشنايي:اول قسمت

Workgroup ايي شبكه مدل خواص معرفي :دوم قسمت

Workgroupشبكه پياده سازي يك  چگونگي : قسمت سوم

پياده سازي به اشتراك گذاري اينترنت در شبكه چگونگي : قسمت چهارم
Workgroup

XPدر  ويندوز ها  Connectionانواع مديريت : قسمت پنجم
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معرفي كتاب الكترونيكي

قصد داريم بـه معرفـي    (Windows XP)در اين كتاب الكترونيكي مختص به دوره آموزشي 
بپـردازيم و بـا بيـان مفـاهيم پايـه و مـورد نيـاز بـراي        ) Network(شبكه هاي كـامپيوتري  

راه اندازي يك شبكه كامپيوتري شما را در استفاده و بـه كـارگيري شـبكه هـاي كـامپيوتري      
همراهي نمايم، تمامي مفاهيم به شيوه ايي بسيار ساده و قابل درك عنوان شده است و سـعي  

.شده است از بيان مطالبي كه كاربردي نمي باشند تا حد امكان پرهيز گردد
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معرفي كتاب الكترونيكي

شما در قسمت اول، اين كتاب با اصول اوليه شـبكه هـاي كـامپيوتري، داليـل ايجـاد آنـان،       
توپولوژي هاي كاربردي، وسايل مورد نياز براي استفاده و پياده سازي يك شبكه، انواع كـارت  
هاي شبكه، انواع كابل هاي شبكه و چگـونگي اسـتفاده كـاربردي از آنـان و مطالـب سـخت       

.افزاري مقدماتي و الزم براي برپايي يك شبكه آشنا خواهيد گشت

و خـواص آن آشـنا خواهيـد    Workgroupدر ادامه و در قسمت دوم، شما با مدل شبكه ايـي  
گشت، بررسي تك تك مشخصه هاي اين نوع از شبكه، كاربرد آن و موارد مرتبط همگـي در  

.قسمت دوم اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته است

www.ParsBook.org



معرفي كتاب الكترونيكي

در قسمت سوم، بعد از آنكه آشنايي مناسبي با سخت افزار هاي مـورد نيـاز و همچنـين مـدل     
پيدا كرديد نوبت به بررسي چگونگي پياده سازي كامل و كـاربردي   Workgroupشبكه ايي 

رسيده و تمامي موارد از ابتدا تا انتهاي پيـاده سـازي    Workgroupيك شبكه بر مبناي مدل 
.اين نوع از شبكه به صورت عملي مورد بررسي قرار گرفته است
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معرفي كتاب الكترونيكي

:از قبيل بررسي مواردي 
و چگونگي تخصيص آن به كامپيوترهاي شبكه، بررسي تست ارتباطي  IP Addressچيستي 

كامل به همراه  Workgroupمابين كامپيوترهاي شبكه، بررسي گام به گام ايجاد يك شبكه 
اطمينان از عملكرد صحيح تمامي كامپيوترهاي شبكه با يكديگر، بررسـي شـرايط اتصـال بـه     

شبكه به يكديگر و عدم استفاده از پسورد كامپيوترهاي مقابل در هر بـار اتصـال   كامپيوترهاي 
.به آنان و موارد ديگر كه همگي در اين قسمت از كتاب مورد بررسي قرار گرفته است
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معرفي كتاب الكترونيكي

در قسمت چهارم، بعد از آنكه يك شبكه كامل از ابتدا و به همـراه تمـامي تجهيـزات سـخت     
افزاري و نرم افزاري پياده سازي گرديد حال نوبت به استفاده و به اشتراك گذاري اينترنـت در  
اين شبكه خواهد رسيد كه شما با مطالعه مفاهيم به طور كامل با تمامي موارد و نكات مربـوط  

.به اين نوع پياده سازي آشنا خواهيد گشت

هاي مختلف موجود در كـامپيوتر از  Connectionو در قسمت پنجم، شما با مديريت نمودن 
و غير آشنا خواهيد گشت و با استفاده از مفاهيم بيـان شـده    LAN, ADSL, Dial-upقبيل، 

هـاي ارتبـاطي انجـام     Connectionقادر خواهيد بود مديريت سيستم عامل را مخـتص بـه   
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معرفي كتاب الكترونيكي

در تمامي قسمت هاي كتاب سعي شده است با اسـتفاده از عكـس هـايي كـه از تنظيمـات و      
Settingsها تهيه شده پياده سازي مطالب به طور كامل تري عنوان گردد.

مطالعه مفاهيم اين كتاب براي تمامي كساني كه حتي هيچ نـوع آشـنايي بـا شـبكه و شـبكه      
سازي ندارند و همچنين تمامي عالقه مندان به مفاهيم شبكه و كسـاني كـه قصـد دارنـد بـا      

سرعت و در عين حال با دانش مناسـب يـك شـبكه از كامپيوترهـاي متصـل بـه يكـديگر را              
راه اندازي نمايند، آنها را مديريت كرده و به دانش مناسبي در همين زمينه دست پيـدا نماينـد   

.توصيه مي گردد

با تشكر گروه آموزشي فرزان
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با مفاهيم پايه و ابتدايي شبكه  آشنايي 
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معرفي شبكه

 متصلهم به كامپيوترهايي از ايي مجموعه گفت توان مي ساده زبان به شبكه يك تعريف در
 يك اتاق، يك در تواند مي كامپيوترها از شبكه يك نامند، مي )Network( شبكه يك را شده

 اساس بر شبكه مفهوم لزوماً بنابراين باشد، داشته قرار كشور چند در يا و شهر يك ساختمان،
 شبكه يك يكديگر به كامپيوتر دو شدن متصل از و بود نخواهد كوچكي يا و بزرگي ميزان
.گردد مي ايجاد ابتدايي
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معرفي شبكه

 برايمحدوديتي نيز بابت اين از و نمود )Extended( گسترش توان مي را ابتدايي شبكه اين
 يك ساختاري اجزاي  توضيح به آنكه از قبل ندارد، وجود شبكه يك ساختار نمودن بزرگ
 كامپيوتري هاي شبكه آمدن وجود به داليل به باشيم داشته نگاهي است الزم بپردازيم، شبكه

 شده متصل همديگر به كه دارد وجود كامپيوترهايي به نياز داليلي چه بنابر اصوالً اينكه و
!!!باشند

.در ادامه اين موارد را مورد بررسي قرار مي دهيم
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داليل به وجود آمدن شبكه

 همديگر به كه كامپيوترهايي ايجاد به نياز آن اساس بر كه برد نام توان مي را بسياري داليل
:است آمده وجود به هستند متصل

:بعنوان نخستين دليل

بـا  استفاده نمـود،  ) Shared Resources(از يك شبكه مي توان براي به اشتراك گذاري منابع 
ايجاد و برپايي يك شبكه، تمامي منابع نرم افزاري و سـخت افـزاري مـورد نيـاز بـراي كـاربران و       

.استفاده كنندگان از آن شبكه در دسترس يكديگر قرار مي گيرد
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داليل به وجود آمدن شبكه

:يك مثال

به جاي آنكه به صورت مجزا براي هر كاربر يك پرينتر خريداري گردد مي توان يك دستگاه 
.پرينتر را به اشتراك گذاشت تا تمامي افراد درخواست هاي چاپ خود را به آن ارسال نمايند

:دو مثال

: كاربران براي دسترسي به ديتاها موجود بر روي كامپيوترهاي يكديگر، نياز به وسايلي از قبيـل 
USB Flash Disk, CD or DVD Writer, …) ( داشت، و به راحتي و با استفاده نخواهند

از بستر شبكه مي توانند به ديتاهاي موجود بـر روي كامپيوترهـاي يكـديگر دسترسـي داشـته      
www.ParsBook.orgباشند



داليل به وجود آمدن شبكه

:سه مثال

همگي براي اسـتفاده تعـداد بسـياري    ...) حسابداري، اتوماسيون، : (برنامه هاي مختلفي از جمله
در اين شـرايط اگـر شـبكه ايـي از كامپيوترهـاي      كاربر و به صورت همزمان طراحي شده اند، 

متصل به هم وجود داشته باشد بنابراين به راحتي امكان استفاده از تمـامي برنامـه هـاي فـوق     
.براي تمامي كاربران وجود خواهد داشت
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داليل به وجود آمدن شبكه

شبكه مثال هايي كه در صفحات گذشته مورد بررسي قرار گرفت همگي در قالب داليل برپايي
.هاي كامپيوتري مي باشد

:از سوي ديگر همان طور كه در مثال شماره يك عنوان شد

در صورت موجود بودن يك شبكه كامپيوتري عمالً هزينه هاي موجود نيز به پايين ترين سطح 
چرا كه به جاي هزينه نمودن مجزا براي هر كاربر فقط هزينه يك و يا چنـد  خود خواهد رسيد، 

.آنها را به اشتراك مي گذاريم) (Sharingمورد را پرداخت كرده و با استفاده از قابليت 
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داليل به وجود آمدن شبكه

:بعنوان دومين دليل

شـبكه از كامپيوترهـا مـي    اشاره نمود كه با به وجود آمدن يك ) Cost(مي توان به كاهش هزينه  
توانيم به آن دست پيدا نمايم، مجدداً مي بايست عنوان نمود كه پايين آمدن هزينـه هـا بـراي بـه     

.اشتراك گذاري سخت افزار و نرم افزار در بين كامپيوترهاي يك شبكه مي باشد
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داليل به وجود آمدن شبكه

:بعنوان سومين دليل

و كامپيوترهاي موجود در شبكه را مي توان نـام بـرد، بـر ايـن     مديريت بهتر و متمركز كاربران
اساس كامپيوترهايي كه پيشتر هر كدام داراي عملكردي مجزا بودند با بـه وجـود آمـدن يـك     
      شبكه در يك قالب و فرمت مشـخص قـرار گرفتـه و امكـان مـديريت متمركـز آنـان فـراهم         

.گرددمي 
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داليل به وجود آمدن شبكه

:نمايد فرض

نمايد، در اين شـرايط  را نصب  Adobe Readerقرار است براي تعدادي از كامپيوترها برنامه 
دهيـد،  نياز است كه عمل فوق را به صورت مجزا و براي هر كامپيوتر به صورت جداگانه انجام 

حال آنكه با ايجاد و برپايي يك شبكه مي توان بدون نياز بـه حضـور فيزيكـي در كامپيوترهـا     
.برنامه دلخواه مورد نظر را بر روي آنان نصب نمود
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داليل به وجود آمدن شبكه

:و يا فرض نمايد

 استفادهاز با نيزحالت اين در نمايد مسدود را كامپيوترها تمامي USB پورت خواهيد مي
 بدون و سادگي بهرا عمل اين توانيد مي دهد مي قرار شما اختيار در شبكه يك كه امكاناتي

 برپايي دليل سومين با ترتيب اين به دهد، انجام كاربران كامپيوترهاي در فيزيكي حضور به نياز
 شما براي حدودي تا شبكه يك ازاستفاده كاربرد لزوم و شده آشنا كامپيوتري هاي شبكه

.است شده مشخص
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انواع شبكه هاي كامپيوتري

  )Geographic Area(جغرافيايي شبكه هاي كامپيوتري را بر اساس مفهومي از ابعاد
:به دسته بندي هاي زير تقسيم مي نمايند

LAN (Local Area Network)

MAN (Metropolitan Area Network)

WAN (Wide Area Network)

.در ادامه به بررسي انواع شبكه هاي كامپيوتري خواهيم پرداخت
www.ParsBook.org



LAN

گـردد، در سـاختار يـك    ايجـاد مـي    LANاز اتصال حداقل دو كامپيوتر به يكديگر يك شبكه 
محدوديتي از لحاظ تعداد كامپيوتر وجود ندارد و كامپيوترهايي كـه در يـك اتـاق،     LANشبكه 

بدهنـد،  را  LANيك ساختمان، و يا چندين ساختمان قرار دارند مي توانند تشكيل يك شـبكه  
محدوديتي كه در تعريف اين نوع از شـبكه هـا در نظـر گرفتـه مـي شـود مخـتص اسـت بـه           

.محدوديت جغرافيايي است كه شبكه هاي فوق از آن برخوردار مي باشند

قرار داشته باشند باز هم  LANبه اين ترتيب كه در نهايت هر تعداد كامپيوتر كه در يك شبكه 
.در يك محدوده مشخص قرار دارند
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MAN

 MANبه يكديگر شبكه هايي ايجاد مي شوند كه تحت مفهـوم   LANاز اتصال چندين شبكه 
معموالً در قالب چندين شهر قرار مي گيرنـد، كـه بـا اسـتفاده از      MANباشند، شبكه هاي مي 

.به يكديگر متصل شده اند Routerتجهيزات از قبيل 
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WAN

 هاي محدوديت شوند متصل يكديگر به سراسري صورت به LAN هاي شبكه كه صورتي در
.دهد مي تشكيل را WAN نوع از شبكه يك و شود مي برداشته مكاني

:مثالً

 كمپاني و سازمان يك از )Branch( هايي شعبه توانند مي كه كشور چندين LAN هاي شبكه
 دهند، مي تشكيل را WAN گسترده شبكه يك يكديگر به اتصال صورت در دهند تشكيل را

  نام Internet توان مي را ها شبكه نوع اين از بهتر درك براي كامل بسيار هاي مثال از يكي
 يك در همگي كه باشد مي تر كوچك هاي شبكه بسياري شامل اينترنت جهاني شبكه برد،
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WAN

:داردكلي وجود دو راه  WANمعموالً براي اتصال و به وجود آوردن شبكه هاي 

استفاده از بستر و سرويس هاي مخابراتي.  1
استفاده از بستر موجود بر روي شبكه جهاني اينترنت.  2

www.ParsBook.org



 Topologyمعرفي 

شود، مشخص گفته مي  Topologyبه چگونگي چيدمان و آرايش فيزيكي شبكه ها اصطالحاً 
نمودن اينكه كامپيوترها به چه طريق به صورت فيزيكي به يكديگر متصل مي شوند براسـاس  

در ادامـه انـواع توپولـوژي موجـود را توضـيح      گـردد،  نوع توپولوژي مورد استفاده مشخص مي 
.خواهيم داد
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 Topologyمعرفي 

:ازعبارتند بر همين اساس انواع متفاوتي از توپولوژي هاي شبكه وجود دارد كه 

BUS

Star

Ring

Mesh
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Star Topology

 تشكيل را محلي هاي شبكه فيزيكي ساختار %100 به نزديك امروزه كه توپولوژي اين در
 اين به عملكرد مكانيسم گردد، مي استفاده Switch يا و Hub بنام ايي وسيله از دهد مي

  بنام مركزي Device يك به را شبكه يك در موجود كامپيوترهاي تمامي كه باشد مي ترتيب
Switch آنان همگي عمالً مركزي سويچ اين به كامپيوترها تمامي اتصال با نمايم، مي متصل 

.شوند مي متصل طريق همين از يكديگر به

 خوداري آنان پيرامون توضيحات بيان از اينجا در ها توپولوژي ساير شدن منسوخ به توجه با
.گردد مي
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Star Topology

:محاسن مختلف مي باشدداراي يكسري Topologyاستفاده از اين نوع 
 باشد، نمي خاصي تجهيزات به نيازي و باشد مي ساده بسيار جديد كامپيوترهاي نمودن اضافه 

 ارتباط تا نمايم متصل سويچ به جديد كامپيوتر از كابل يك بايست مي فقط منظور اين براي
.گردد برقرار كامپيوترها ساير با وي
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Star Topologyمحاسن 

  تحمل خطا)Fault Tolerance ( باشددر اين نوع از توپولوژي بسيار باال مي:

.چرا كه هر كدام از كامپيوترها توسط يك كابل مجزا به سويچ متصل مي شوند

  شده است اگر يك كابل يا كانكتور دچار مشكل شود فقط آن كامپيوتر كه دچار مشكل
.تحت تاثير قرار مي گيرد و در اين حالت به كل شبكه صدمه ايي وارد نمي گردد

كه با قطع يك كامپيوتر كل  شبكه ) Busاز قبيل (در واقع برخالف ساير توپولوژي هاي ديگر
.اين مشكل وجود ندارد Starدچار مشكل از كارافتادگي مي گردد در 
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Star Topologyمحاسن 

  سويچ مركزي انستتنها عيب بزرگ اين نوع ساختار فيزيكي را مي توان در خود دستگاه.

از آن قسـمتي  يـا  و مركزي كل شبكه سويچ مشكلي براي وجود به اين صورت كه در صورت 
.طور كامل از كار خواهد افتادكه سويچ قرار دارد به شبكه 

مي باشند برطرف مي  backupهايي كه به صورت  Switchمعموالً مشكل فوق با استفاده از 
هـا عهـده دار    Hubها بـه دنيـاي شـبكه     Switchتوجه داشته باشيد كه پيش از ارائه گردد، 

 Switchبراي برپايي يك شبكه بسيار ساده نياز خواهيد داشت كه يـك  بودند، مسئوليت فوق 
www.ParsBook.org.تهيه نمايد



Star Topology

در شكل فوق سه كامپيوتر به يـك  
Switch مركزي متصل شده اند:

:را مشاهده مي نمايد Starدر شكل زير نمايي از يك شبكه بر مبناي معماري 
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معرفي كارت شبكه

براي آنكه كامپيوترها بتوانند به يك شبكه متصل شوند نياز به قطعه ايي فيزيكي بنام كارت 
:شبكه خواهند داشت

Network Interface Card (NIC)

 انواع معموالً باشد، مي موجود حاظر حال در خارجي و داخلي صورت به شبكه كارت انواع
Main با همراه آن داخلي board اصطالحاً و Onboard انواع و باشد، مي دسترس در 
USB صورت به نيز آن خارجي Network Adapter دسترس در نيز كوچك اندازه در و 
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معرفي كارت شبكه

كارت شبكه نيـز اسـتفاده نمايـد، كـارت شـبكه هـاي        Wirelessهمچنين مي توانيد از انواع 
حتـي امـروزه انـواع    باشـند،  در دسـترس مـي    Internal & External)(وايرلس نيز در انواع 

External  كه با استفاده ازUSB نيز بسيار رايج شده اندبه كامپيوتر متصل مي شوند.
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معرفي كارت شبكه

  صورت به شبكه كارت داراي كه نمايد مي مشاهده را مادربرد يك از نمايي زير شكل در
Onboard باشد مي خودش روي بر:

قسمت مشخص شده در تصوير 
محل اتصـال كابـل شـبكه بـه     

.كارت شبكه مي باشد
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معرفي كارت شبكه

قرار  Onboardبعضي اوقات بر روي مادربرد هاي پيشرفته و گرانقيمت دو عدد كارت شبكه 
:گرفته است، در شكل زير نمايي از مادربرد فوق را مشاهده مي نمايد
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معرفي كارت شبكه

بر روي  PCIدر شكل زير نيز يك نوع از كارت شبكه كه مختص به قرارگيري در شكاف 
:مادربرد مي باشد را مشاهده مي نمايد

ــوع     ــبكه از ن ــارت ش ــن ك اي
Internal و داخلي مي باشد.
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معرفي كارت شبكه

:را مشاهده مي نمايد Internalدر شكل زير نمايي از يك كارت شبكه وايرلس از نوع 
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معرفي كارت شبكه

 USBرا مشاهده مي نمايد، كه به پورت  USBدر شكل فوق نمايي از يك كارت شبكه 
)كارت شبكه فوق كابلي مي باشد: (متصل مي گردد
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معرفي كارت شبكه

:را مشاهده مي نمايد USBدر شكل هاي زير نيز نمايي از چند كارت شبكه وايرلس از نوع 

.كارت هاي شبكه فوق بدون سيم و بر اساس امواج راديويي عمل مي نمايند
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سرعت  كارت شبكه

:سرعت كارت هاي شبكه به صورت هاي زير مي باشد
10 Mbps

100 Mbps 

1000 Mbps

Switch  ها نيز داراي سرعت هاي مشابه ايي مي باشد و در زمان خريد مي بايست به سرعت
هـايي كـه دارنـد     Categoryنمايد، همچنين كابل هاي شبكه نيز بر اسـاس  مورد نظر توجه 

.سرعت هايي مشابه دارند
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Switch

با تعداد كـامپيوتر   LANساده كه براي به وجود آمدن يك  Switchدر شكل زير نمايي از يك 
هايي كه براي برپايي شبكه نياز خواهيد داشت محدود كاربرد دارد را مشاهده مي نمايد، سويچ 

:باشدمي توانند در انواع چند پورت باشند، مثالً چهار، هشت، شانزده، بيست چهار و غير 
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مي باشد را مشاهده  Port 24 & 16كه داراي  Switchدر شكل هاي زير نمايي از دو 
:مي نمايد

Switch
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نكته

داشته باشيد مي بايست هر  1000Mbpsدر صورتي كه مي خواهيد يك شبكه با سرعت مثالً 
:سه قطعه شما نيز از اين سرعت پشتيباني نمايد

را نداشته باشـد   1Gbpsدر صورتي كه حتي يكي از سه آيتم فوق توانايي پشتيباني از سرعت 
.كاهش پيدا مي نمايد 100Mbpsپايين تر يعني  Levelدر اينصورت سرعت به يك 

Network Card

Cable
Switch
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:براي اتصال كامپيوترهاي در يك شبكه به يكديگر از كابل هايي استفاده مي گردد بنام

 Twisted Pair (زوج سيم هاي به هم تابيده شده)

رشته سيم به رنگ هاي مختلف استفاده شده است و براي شـبكه سـازي    8در اين كابل ها از 
امروزه از ايم كابل ها استفاده مي گردد، كابل هاي فوق بر اساس سرعت و عملكـرد در دسـته   

.قرار گرفته اند و در بازار نيز به همين نام شناخته مي شوند Categoryبندي هايي بنام 

)(Cableكابل 
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كابل هاي شبكه بر اساس نوع توپولوژي كه مورد استفاده قرار مي گيرد متفـاوت مـي باشـند بـه     
به معناي زوج سيمهاي  Twisted Pairاز سري كابل هاي  Star Topologyصورتي كه براي 

.به هم تابيده شده استفاده مي گردد

:در شكل زير نمايي از اين كابل ها را مشاهده مي نمايد

)(Cableكابل 
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) Shielded(داراي دو نوع مي باشند، نوع نخست داراي محـافظ   Twisted Pairكابل هاي 
:و نوع دوم به صورت ساده و بدون محافظ موجود مي باشد

در شكل نمايي از اين كابل ها 
را كه همراه با محافظ مي باشند 

:را مشاهده مي نمايد

)(Cableكابل 
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)(Cableكابل 

همچنين كابل هاي فوق بر اساس عملكرد و سرعتي كه دارا مي باشند در دسته بنـدي هـايي   
:قرار گرفته اند Categoryتحت عنوان 

Category ارتباطي سرعت

1 1 Mbps

5 100    Mbps

5e 1000 Mbps

6 1000 Mbps

امروزه استفاده بسيار ) (5e & 6كابل هاي سري 
.دارند LANگسترده ايي در شبكه هاي 
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كـه در   Twisted Pairدر شكل زير نمايي از يك كابل شبكه را مشاهده مـي نمايـد از نـوع    
:قرار دارد CAT 5eدسته بندي 

RJ45 Socket
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بايد توجه داشته باشـيد كـه كابـل هـاي شـبكه در دو اسـتاندارد و بـراي دو منظـور متفـاوت       
:مي باشند كه عبارتند از

•Straight Through

•Cross Over

.استفاده مي شود Switchبراي اتصال يك كامپيوتر به يك  Straight Throughاز كابل 
.مي شودبراي اتصال يك كامپيوتر به يك كامپيوتر ديگر استفاده  Cross Overو از كابل 

)(Cableكابل 
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بسازيد مي بايست سر سوكت دو سر كابـل   Straight Throughبراي آنكه يك كابل از نوع 
Twisted Pair (CAT5 or CAT5e) را بر اساس رنگ بندي زير مشخص نمايد:

):سوكت اول ( يك سر كابل 
قهوه اي ، سفيد قهوه اي ، سبز ، سفيد آبي، آبي، سفيد سبز، نارنجي، سفيد نارنجي 

):سوكت دوم ( سر دوم كابل 
مطابق سوكت اول عيناً 

)(Cableكابل 
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بسـازيد مـي بايسـت سـر سـوكت دو سـر كابـل          Cross Overبراي آنكه يك كابل از نوع 
Twisted Pair (CAT5 or CAT5e) را بر اساس رنگ بندي زير مشخص نمايد:

Straight Throughمطابق نوع عينا ) سوكت اول ( يك سر كابل 

قهوه اي ، سفيد قهوه اي ، سبز ، سفيد آبي، آبي، سفيد سبز، نارنجي، سفيد نارنجي 

):سوكت دوم ( سر دوم كابل 
سبز سفيد ، سبزاي، سفيد قهوه اي، نارنجي،  سفيد آبي، آبي، سفيد نارنجي، قهوه 

)(Cableكابل 

www.ParsBook.org



سوكت دومسوكت اول

Cross Overكابل 

www.ParsBook.org



همچنين شما نياز به سوكت مختص به استفاده از اين نوع كابل خواهيد داشت كه نام آن را در 
:زير مشاهده مي نمايد

RJ45

RJ45 Socket
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RJ45 Socket

استفاده مي گردد، در شكل زيـر نمـايي از    Twisted Pairبراي كابل هاي  RJ45از سوكت 
:را مشاهده مي نمايد Socketاين 

بر اساس كاربردي كه مورد نظر است نـوع رنـگ   
.بندي كابل نيز مشخص مي گردد
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كه براي تلفن استفاده مي شود مي باشـد ولـي داراي سـايز     RJ11اين سوكت همانند سوكت 
بـر روي آن را  و زبانه هـاي فلـزي   اين سوكت نزديك از در شكل زير نماي بزرگ تري است، 
:مشاهده مي نمايد

RJ45 Socket
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نكته بسيار مهم
با توجه به رعايت نحوه در دست گرفتن سوكت، يعني به سمت پـايين بـودن گيـره، ترتيـب و     

.مي باشدچپ به راست از چيدمان سيمها 

:RJ-45نحوه سوكت زدن 
رو طوري بگيريد كه گيره است، سوكت مانند سوكت تلفن داراي يك گيره كابل شبكه سوكت 

سيم ها جدا كرده،  را پوشش پالستيكي كابل سانت از  1.5تا  1باشد، حدود، آن به سمت پايين 
.را تنظيم نمائيدمورد نظر آنها بندي بر طبق رنگ را صاف و 

نمي باشد و فقط قشـاي پالسـتيكي كـه    ها توجه داشته باشيد نيازي به برداشتن روكش كابل 
.سيم ها را در خود نگه داشه است را جدا نماييد
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نكته بسيار مهم
يكبار سيم ها را داخل سوكت قرار دهيد تا حالت به خود بگيرند، رنگ بندي آنها را نگاه كنيـد،  

وارد سـوكت نمايـد رنـگ بنـدي را     كنيد، مجددا يكسان سر كابل ها را بعد آنها را خارج نموده 
تست نموده سعي نمايد مقداري از روكش كابل درون سوكت 

.بگيردقرار 
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نكته بسيار مهم
تا همه رشته ها ، به اندازه كافي فشار بديدوارد كرده و حاال رشته هاي مرتب شده را در سوكت 

.پرس كنيدمحكم رو در آچار شبكه قرار بديد و شوند، سوكت كامالً تا انتهاي سوكت داخل 
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RJ45 Socket

 RJ45مختص به  Socketدر شكل زير نمايي از يك كابل شبكه را مشاهده مي نمايد كه 
:نيز خورده است
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و  RJ45براي اتصال هر كامپيوتر به سويچ شما نيـاز بـه دو سـوكت خواهيـد داشـت از نـوع       
همچنين نياز به يك آچار مخصوص به سوكت زدن كه براي پـرس نمـودن كابـل در سـوكت     

:استفاده مي شود

RJ45 Socket
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اسـتفاده مـي شـود كـه داراي      CAT5 & CAT 5eمعموالً براي شبكه سازي از كابـل هـاي   
.مي باشند 100Mbps & 1000Mbpsسرعت هاي 

در صورتي كه شبكه شما داراي ساختار ساده ايي مـي باشـد فقـط كـافي اسـت كابـل شـبكه       
تهيه كرده و يك سر هر كابل را از كارت شبكه هر كامپيوتر به ) CAT 5 or CAT5eاز نوع (

.سويچ متصل نماييد

RJ45 Socket
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با تهيه موارد عنوان شده و همچنين آماده نمودن كابل ها، مي توانيد زير ساخت يك شـبكه را  
از لحاظ فيزيكي آماده نمايد و در ادامه مي بايست به سراغ انتخاب مدل شبكه ايي نرم افزاري 

. مورد نياز خودتان برويد

استفاده نماييـد   Workgroup or Peer to Peerبر اين اساس مي توانيد از مدل شبكه ايي 
اسـتفاده   Domain or Server Baseو يا مي توانيد از مدل حرفه اي تر شبكه تحت عنوان 

بـه   Workgroupنماييد، در اين كتاب الكترونيكي شما با چگونگي برپايي يك شبكه از نـوع  
.طور كامل آشنا خواهيد گشت

جمع بندي
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معرفي مدل شبكه ايي  
Workgroup
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معرفي درس

در اين درس قصد دارم در رابطه با يكي از مفـاهيم پايـه ايـي شـبكه صـحبت نمـايم و مـدل            
مشخصـات و  را مورد معرفي و بررسي قرار دهيم، بنابراين به معرفي  Workgroupشبكه ايي 

.خواهيم پرداختشبكه ايي اين مدل كاراكترهاي مختص به 
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معرفي انواع مدل  شبكه ايي

سازمان ها بر اساس شرايطي كه دارا مي باشند نياز به مدل هـاي متفـاوتي از شـبكه خواهنـد     
:داشت، اين شرايط از قبيل
مي باشـد، و  ... موارد امنيتي، نيازهاي كاربران، و ، (Budget)بوجهابعاد، ساختار، تشكيالت، 

بـا يـك شـركت در مقـايس     (Enterprise)طبيعتاً نيازهاي يك شركت در مقايس بـزرگ  
متفاوت مي باشد، بنابراين مـدل هـاي شـبكه    (Small Office Home Office)كوچك 

ايي كه هر كدام از شركت ها مورد استفاده قرار مي دهند متفاوت مي باشد چرا كه نيازمندي ها 
.مي باشددارند نيز متفاوت و شرايطي كه آنان 
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معرفي انواع مدل  شبكه ايي

:بر همين اساس دو مدل شبكه ايي وجود دارد كه عبارتند از

كدام از اين دو مدل داراي خواص مختص به خود مي باشند و مي تـوان بسـته بـه نيـاز و     هر 
يكي از آنها را بـراي  ) بوجه، كارايي، كيفيت، امنيت، و قابليت گسترش(عواملي ديگري از جمله 

.شبكه هاي سازمان ها و شركت هاي مختلف مورد استفاده قرار داد

Peer-to-Peer

Server Base
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Peer-to-Peerمعرفي مدل 

در اين مدل از كامپيوترهاي سرور اختصاصي استفاده نشده است و به جاي آن از تعداد بسياري 
Workstation  عنوان كالينت هايي كـه همگـي بـا هـم هماننـد و نظيـر       تحتPeer)      (

استفاده شده است، در اين شبكه ها بـه راحتـي مـي تـوان منـابع و تجهـزات را بـه        مي باشند 
اشتراك گذاشت و داراي عملكرد آساني در پياده سازي و نگه داري مي باشند، منطـق طراحـي   

براي شبكه هايي است كه داراي مقايس هاي كوچك مي باشـند و  (Peer‐to‐peer)مدل 
.نيازهاي ابتدايي دارند

براي پرداخت هزينه هاي زياد در جهت خريد سرورهاي اختصاصي  در اين شبكه ها، شرايط 
(Dedicated Server)  ندارد ولي در عين حال شرايطي مورد نياز است كه امكان وجود

.به اشتراك گذاري منابع نيز فراهم و در دسترس باشدو  (Sharing)استفاده از قابليت هاي  www.ParsBook.org



Peer-to-Peerمثالي از مدل 

:نمايد فرض

تمـامي  ) در حـدود ده كـاربر و كـامپيوتر   (شركتي داراي چندين پرسنل و كامپيوتر مـي باشـد،   
كاربران مي خواهند از منابع به اشتراك گذاشته شده بـر روي كامپيوترهـاي يكـديگر اسـتفاده     
نمايند، كاربران مي خواهند اقدام به فرستاندن پرينت به يكي از كامپيوترهايي كه پرينتر بـه آن  

، همچنين از قابليت به اشتراك گذاري اينترنت نيـز بهـره منـد شـوند    كرده و متصل شده است 
كنند، به صورت مشترك استفاده اداري نيز ممكن است بخواهند از يك برنامه اتوماسيون حتي 

.در تمامي اين شرايط مدل شبكه ايي فوق مي تواند جواب گوي نياز كاربران باشد
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Peer-to-Peerمثالي از مدل 

:را مشاهده مي نمايد)(Peer-to-Peerدر شكل زير نمايي از يك شبكه ساده 

در شكل فوق مشاهده مي نمايد كـه تمـامي   
ــك   ــه ي ــا ب ــا  Switchكامپيوتره  Hubو ي
:مركزي متصل شده  اند

پرينتر ليـزري نيـز بـه يكـي از كامپيوترهـا      
متصــل شــده اســت و ســاير كامپيوترهــا از 
طريق شبكه پرينت هاي خودشان را ارسـال  
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 Workgroupمعرفي 

چنانچه از سيستم عامل هاي خانواده ماكروسافت استفاده مي نمايد مي توانيد اين مدل شـبكه  
بـراي شـبكه هـاي    را  Workgroupايي را ايجاد نمايد، در ايـن صـورت ماكروسـافت نـام     

Peer‐to‐Peer  نظر گرفته است و پيشنهاد كرده است تعداد تا ده عدد كـامپيوتر در ايـن   در
.مدل شبكه ايي مورد استفاده قرار گيرد

سيســتم عامــل هــاي كالينتــي خــانواده  از  Workgroupمعمــوالً در مــدل شــبكه ايــي  
.شودماكروسافت استفاده مي 
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 Workgroupمعرفي 

:نمايد مي مشاهده را ماكروسافت كالينتي هاي عامل سيستم جديدترين از تعدادي اسامي

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

 نمايد استفاده نيز ماكروسافت سروري خانواده هاي عامل سيستم از مدل اين در توانيد مي ولي
:قبيل از

Server 2003

Server 2008
www.ParsBook.org



 Workgroupمعرفي 

ولي به واسطه هزينه بااليي كه ويندوزهاي سروري براي استفاده كنندگان در بر دارد استفاد از 
هيچ وجه توجيح اقتصادي نخواهد داشت، هر به  Workgroupآنان در مدل هاي شبكه ايي 

چند در ايران به واسطه عدم وجود قانون كپي رايت مي توانيد از تمـامي سيسـتم عامـل هـاي     
همانند (سروراز ويندوزهاي   ماكروسافت بدون محدوديت استفاده نمايد ولي در هر حال استفاده

Server 2003 & 2008 ( بااليي را به دنبال خواهد داشتهزينه.
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 Workgroupمعرفي 

عـدد   10نهايتـا  از  Workgroupيكي از داليلي كه ماكروسافت پيشنهاد داده است در مدل 
كامپيوتر استفاده شود به محدوديت موجود در سيستم عامل هاي كالينتي ويندوز بر مي گردد، 

كاربر همزمان مي توانند متصل شوند و از منابع  10نهايتاً تا  Windows XPچرا كه به يك 
Share  بر روي آن كامپيوتر استفاده نمايند، يعني اگر بر روي يـك كـامپيوتر كـه داراي    شده

Windows XP  كـامپيوتر   10يك فولدر به اشتراك گذاشـته شـود در يـك زمـان تـا      است     
كامپيوتر همزمـان   10توانند به فولدر مورد نظر متصل شوند و امكان اتصال تعداد بيشتر از مي 

.به يك كامپيوتر وجود نخواهد داشت
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 Workgroupمعرفي 

كـاربر و   20تا نهايتـاً  Windows 7 Ultimateدر جديدترين نسخه كالينتي ويندوز يعني 
بـر روي آن  شده  Shareكامپيوتر همزمان مي توانند به يك كامپيوتر متصل شوند و از منابع 

بيشتري كامپيوتر قرار داشته باشند تعداد  Workgroupاستفاده نمايند، بنابراين اگر در شبكه 
ــه      ــامپيوتر متصــل شــوند و ب ــه يــك ك ــان ب ــه صــورت همزم ــد ب ــان نمــي توانن       همگــي آن

Share Resources  آن كامپيوتر دسترسي پيدا نمايندهاي.

پس مي توان اين طور نتيجه گيري نمود كه تعداد بيشتري نيز مي توان كامپيوتر در اين مـدل  
شبكه ايي در كنار يكديگر و متصل به همديگر قرار داد، و از اين جهـت محـدوديتي در تعـداد    
كامپيوترها وجود ندارد، ولي امكان اتصال بيش از تعداد عنوان شده همزمان كامپيوترها به يك 

.نخواهد داشتوجود ) Workgroup(كامپيوتر در اين مدل شبكه ايي  www.ParsBook.org



Workgroupبررسي خواص مختص به 

مي شود به وجود ديتا بيس مختص مربوط  Workgroupيكي از مشخصه هاي شبكه هاي 
شـده اسـت، در واقـع كامپيوترهـايي كـه در      طراحي  Locallyبه صورت كاربران است كه به 

كاربران از  Databaseيك مي گيرند هر كدام به شخصه داراي قرار  Workgroupشبكه 
.باشند، بر روي كامپيوترهاي همان كامپيوترتعريف شده مربوط به خودشان مي 

 Security Account Managerكـه مخفـف    SAMاصطالحاً  Databaseنام اين 
باشد و تمامي سيستم عامل هاي كالينتي و سروري ويندوز داراي اين قسمت مي باشـند،  مي 

ــه  ــي بــ ــراي دسترســ ــك  SAM  بــ ــت وارد  يــ ــي بايســ ــامپيوتر مــ ــمت       كــ قســ
Local Users & Computers  ازComputer Management شويد.
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Workgroupبررسي خواص مختص به 

 كاربران كه هايي گروه همچنين و است شده تعريف كاربران اطالعات ،SAM يك روي بر
است شده مشخص باشند مي عضو آنها در

Local قالب در كه را SAM به دسترسي از نمايي شكل در Users & Computers  
:نمايد مي مشاهده را است گرفته قرار
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Workgroupبررسي خواص مختص به 

كه اطالعات تمامي كـاربران و گـروه هـا بـر     ناميد  Database مي توان را SAMبنابراين 
روي آن قرار گرفته است، براي توضيح در رابطه با يكي از خواص مربوط به مـدل شـبكه ايـي    

Workgroup  بود كه در ابتدا با الزمSAM  بـه توضـيح و   ، اكنـون  كاربرد آن آشنا شويدو
.خواهيم پرداختWorkgroupبررسي مشخصه مورد نظر در مدل شبكه ايي 
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Workgroupبررسي خواص مختص به 

:Workgroupمدل در ) (User Accountكاربران 
بر روي يك كامپيوتر تعريـف   فقطهر كاربر نام  Workgroupدر يك شبكه بر مبناي مدل 

بر روي همان كامپيوتري است كـه بـر روي آن   فقط ) (Userكاربرشده است، يعني اعتبار هر 
.نمايدصفحه بعد توجه تعريف شده است، براي درك بهتر از اين مفهوم به مثال 
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Workgroupبررسي خواص مختص به 

نظر گرفته كه از طريق شبكه به يكديگر متصل را در  PC‐1 & PC‐2كامپيوتر بنام هاي دو 
Shirkhodaieشده اند، دو كاربر به نـام هـاي    & Rezaiun     بـر روي ايـن دو كـامپيوتر

كـاربر  ، و شده استتعريف  PC‐1روي كامپيوتر بر  Shirkhodaieتعريف شده است، كاربر 
Rezaiun  روي كامپيوتر برPC‐2  در اين شرايط بر روي هر دو كـامپيوتر  است، شده تعريف

تعدادي فولدر به اشتراك گذاشته شده وجود دارد، فرض بفرماييد هر دو كاربر فوق مي خواهنـد  
.به منابع موجود بر روي كامپيوترهاي يكديگر دسترسي داشته باشند
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Workgroupبررسي خواص مختص به 

ــاربر    ــن دو كـ ــراي ايـ ــرط الزم بـ ــا شـ ــرايط تنهـ ــن شـ ــه در ايـ ــه  كـ ــد بـ ــي خواهنـ       مـ
Share  Resources  كامپيوترهاي يكديگر دسترسي داشته باشند مخـتص اسـت بـه    هاي

ــتن   Userداشـ Name  &  Password  ــاربر ــثالً   كـ ــد، مـ ــي باشـ ــل مـ ،       مقابـ
دسترسـي پيـدا    PC‐2بـر روي شده  Shareخواهد به منابع مي  Shirkhodaieكاربر اگر 

بداند تـا از آن  را  Rezaiunنمايد در اينصورت بايد نام كاربري و كلمه عبور مختص به كاربر 
شـده اسـت و كـاربر    تعريـف   PC‐2روي كامپيوتر بر  Rezaiunاستفاده نمايد، چرا كه كاربر 

Shirkhodaie  دسترسي به منابع برايShare  موجود بر روي كـامپيوتر  شدهPC‐2   نيـاز
.داشتخواهد  Rezaiunبه اطالعات حساب كاربري
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Workgroupبررسي خواص مختص به 

كـامپيوتر        خواهـد بـه صـورت فيزيكـي بـه      مـي   Shirkhodaieحال فرض نمايد كه كاربر 
PC‐2 واردLogin) (كـامپيوتر     ، در اينصورت از حسـاب كـاربري كـه خـودش بـر روي      نمايد
PC‐1  نمي تواند بر روي كامپيوتر داردPC‐2  استفاده نمايدنيز!!!

شرايط كاربر چرا كه اطالعات هر كاربر فقط براي همان كامپيوتر خودش معتبر است و در اين 
Shirkhodaie  بر روي كامپيوتر فقطPC‐1  است و بر روي كـامپيوتر  معتبرPC‐2   كـاربر
Shirkhodaie  و تعريف نشده مي باشد، براي برطرف كـردن ايـن مشـكل كـاربر     ناشناخته
Shirkhodaie  مورد استفاده قرار دهدممكن را تواند يكي از دو راه مي:
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Workgroupبررسي خواص مختص به 

و دوم آنكـه  شود   PC‐2كامپيوتروارد  Rezaiunنخست آنكه با همان حساب كاربري كاربر
تعريـف   PC‐2 روي كـامپيوتر  بـر   Shirkhodaieيعنـي  (يك حساب كاربري بنام خودش 

.نمايد Loginنمايد و با استفاده از آن 
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ممكنبررسي راه حل هاي 

داراي اطالعـــات خصوصـــي بـــر روي  Rezaiunدر روش اول در صـــورتي كـــه كـــاربر 
Desktop, My Document, …  باشد روش مناسبي نمي تواند محسوب گردد، چرا خود

اطالعـات  بـه   Rezaiunكـاربري  بـه حسـاب   كردن  Loginبا Shirkhodaieكاربر كه 
.مختص به پروفايل و شخصي وي دسترسي پيدا مي نمايد

كـه يـك   بخواهـد   Rezaiunتوانـد از كـاربر   مي  Shirkhodaieولي در روش دوم كاربر 
وي تعريف نمايد، تا از ايـن  براي  PC‐2روي كامپيوتر بر User Accountحساب كاربري 

همان اطالعاتي استفاده نمايـد  از  PC‐2به    Shirkhodaieبه بعد در هر بار مراجعه كاربر 
 . استاستفاده مي كرده نيز  PC‐1كه براي ورود به 
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ممكنبررسي راه حل هاي 

مـي گـردد عينـاً داراي همـان     تعريـف   PC‐2كه حساب كاربري كـه بـر روي كـامپيوتر    چرا 
.شده استتعريف  Shirkhodaieبراي كاربر و  PC‐1مشخصاتي است كه بر روي 

 

.باشددر هر حال امكان استفاده از هر دو راه در شرايط موجود ميسر مي 
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:Workgroupدر مدل ) (User Accountكاربران 

:باشد مي اين Workgroup هاي شبكه خواص از يكي بنابراين

 نمايد Login بتواند Workgroup يك داخل كامپيوترهاي تمامي به آنكه براي كاربر هر كه
User يك فوق كامپيوترهاي تمامي SAM درداخل بايست مي Account تعريف وي براي 

.گردد
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مثالً،

قرار داشته باشند پس مي بايست  Workgroupاگر شش كامپيوتر و شش كاربر در يك شبكه 
تعـداد       باشــند، كـه در در مجمـوع بـر روي هـر كـامپيوتر تمـامي شــش كــاربر تعريــف شـده 

36 User Account) ( اين خاصيت شـبكه  نمود، را مي بايست بر روي شش كامپيوتر تعريف
را در عين حال مي توان بعنوان محدوديت اين نوع از شبكه هـا نيـز نـام     Workgroupهاي 
.برد

:Workgroupدر مدل ) (User Accountكاربران 
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Workgroupامنيت در مدل شبكه ايي 

 و پايين سطح كاركرد داراي Workgroup هاي شبكه در كه است ديگري موضوع امنيت
.باشد مي ضعيفي

User به مختص اطالعات كاربران تمامي ها شبكه نوع اين در قالباً & Pass كاربران تمامي 
User يك داراي كاربر هر عمالً و دانند مي را ديگر & Pass باشد، نمي خود به مختص 
User يك فقط كامپيوترها تمامي روي بر كه است شده مشاهده حتي Account داراي كه 

!!!باشد مي يكسان كامپيوترها تمامي براي حالت اين و است شده تعريف است يكساني پسورد

:باشد مي زير صورت به معموالً و
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Workgroupامنيت در مدل شبكه ايي 

Share به دسترسي اجازه همانند هايي بحث واقع در Resources و امنيتي اصول و ها 
 از محلي مواقع بعضي در و باشد مي كمي بسيار اهميت داراي ها شبكه از نوع اين در مديريتي
!!!ندارد اعراب

 قرار امنيتي عملكرد از Level و سطح يك در كامپيوترها و كاربران تمامي ها شبكه اين در
 مقوله اين Workgroup هاي شبكه در Security مبحث به نبودن حساس واسطه به و دارند
.داشت نخواهد زيادي اعتبار
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شبكهعدم نياز به وجود مدير 

مي باشد عدم نياز بـه وجـود مـدير شـبكه      Workgroupمورد ديگر كه از خواص شبكه هاي 
بـه   Workgroupباشد، چرا كه سـاختار شـبكه هـاي    براي مديريت و نگه داري از شبكه مي 

.صورتي تعبيه شده است كه تمامي اعمال مختلف قابل اجرا توسط خود كاربران مي باشد
به اين ترتيب كه انجام اموري همانند به اشتراك گذاري فايل ها و فولدرها، پرينتـر و اينترنـت   

.بسيار ساده و راحت مي تواند صورت گيرد
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)Centralized Administration(عدم وجود مديريت متمركز 

در مــدل شــبكه ايــي ) Centralized Administration(همچنــين مــديريت متمركـز نيـز 
Workgroup  باشد، در صـورتي  وجود ندارد كه از جمله خواص ديگر اين نوع از شبكه ها مي

كه بخواهيد يك سياست متمركز را براي تمامي كاربران و كامپيوترها پياده سـازي نمايـد ايـن    
نمايد قصـد داريـد دسترسـي بـه     باشد، فرض عمل به صورت متمركز، كلي و يكجا ميسر نمي 

USB Port  تمامي كامپيوترهاي داخل يكWorkgroup  براي كاربران مسدود نمايدرا.

 را سازي مسدود عمل به مختص تنظيمات كامپيوترها تمامي روي بر داريد نياز حالت اين در
.دهيد انجام مجزا صورت به
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به يكسان بودن تمامي كامپيوترها و عدم وجود يك سرور مركزي عمالً سياست هـاي  با توجه 
مديريتي نيز به صورت مجزا بر روي هر كامپيوتر مي بايست صورت گيرد، و يـا اگـر بخواهيـد    
يك برنامه را براي تمامي كاربران نصب نمايد در اينصورت بايد اين عمل را به صورت مجـزا و  
براي هر كامپيوتر جداگانـه انجـام دهيـد، ايـن شـرايط همگـي جـزو محـدوديت هـاي مـدل           

Workgroup مي باشد كه براي برطرف نمودن آنان مي بايست از مدلDomain  استفاده
.نماييد

)Centralized Administration(عدم وجود مديريت متمركز 
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Scalable)(قابليت گسترش 

ــه شــبكه هــاي   (Scalable)قابليــت گســترش  ــوان آخــرين خــواص مخــتص ب ــودن بعن     ب
Workgroup     قابل بررسي مي باشد، در اين شبكه ها به واسطه ماهيـت خاصـي كـه دارنـد

امكان افزايش تعداد كامپيوترها وجود ندارد، هر چند كه عمالً مي توانيد بسيار بيش تر از تعـداد  
.پيكره بندي نمايدWorkgroupكامپيوتر را در يك شبكه به صورت مدل  10عنوان شده 
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اگر تعداد كامپيوترها فراتر از عدد ده باشد مدل شبكه ايي مورد  Real Worldولي در دنياي 
نخواهد بود،چرا كه نيازهاي اين تعـداد كـامپيوتر بـا    Workgroupاستفاده به احتمال فروان 

استفاده از اين مدل شبكه ايي برآورده نمي گردد، ولي كماكان و در صورت عدم امكان رعايـت  
مـي بايسـت از مـدل    ... پيش نيازهاي الزم از قبيل سيستم عامل هاي سرور، مـدير شـبكه و   

Workgroupاستفاده نماييد.

Scalable)(قابليت گسترش 
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Workgroupبررسي خواص مختص به 

Workgroup Model خواص
Number of Computers 10 or 20

Centralized Authentication NO

Centralized Administration NO

Security NO

Scalable NO

 مدل با رابطه در درس طول در كه خواصي به داشت خواهيم اجمالي نگاهي زير جدول در
:اند گرفته قرار بررسي مورد Workgroup ايي شبكه
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جمع بندي  

شرايطي كه مي توان تحت عنوان مـوارد اسـتفاده از مـدل شـبكه ايـي      
Workgroup  عبارتند ازنامبرد:

)كامپيوتر 15الي 10در حدود ( پايين بودن تعداد كامپيوترهاي شبكه 
Administratorمدير شبكه نبود دانش براي مديريت و نگهداري شبكه نبود 

اســتفاده نكــردن از تجهيــزات ســخت افــراي و نــرم افزارهــاي حرفــه ايــي شــبكه از قبيــل  
...)كامپيوترهاي سرور و (

اينترنـت، كنتـرل و   (نياز به استفاده از امكانات پيشرفته ايي شبكه توسط كاربران از قبيـل  عدم 
نرم افزارهاي اتوماسيون تحت شبكه، ميزبـاني وب سـايت   و  ،Mailنظارت كاربران، سرويس 
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جمع بندي  

 Securityدر جهت باالبردن امنيـت  ... ( نياز به مديريت متمركز كاربران، منابع شبكه و عدم 
)حتي راحتي كاركرد كاربران در شبكهو 

باشـد     در صورتي كه سازمان و يا شركت شما داراي شرايطي مشابه با آنچه بيـان گرديـد مـي    
     كـاربران اسـتفاده نمايـد، در غيـر اينصـورت      بـراي   Workgroupمي توانيد از مدل شـبكه  

شما بـه وجـود مـي آورد اسـتفاده     براي   Domainتوانيد از شرايطي كه مدل شبكه ايي مي 
.نماييد
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 Workgroupدر ادامه مباحث اين كتاب قصد دارم به بررسي چگونگي پيـاده سـازي يـك    
.بپردازيم و شرايط مورد نياز براي پياده سازي اين مدل شبكه ايي را مورد بررسي قرار دهيم
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چگونگي پياده سازي يك  شبكه
Workgroup
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معرفي درس

و خواص مختص بـه ايـن نـوع از شـبكه هـا،           Workgroupبعد از آشنايي با مدل شبكه ايي 
.در اين درس قصد داريم در رابطه چگونگي پياده سازي شبكه هاي فوق صحبت نمايم
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workgroupپيش نياز برپايي  

بعنوان يكي از پيش نيازهاي مورد نياز براي براي آنكه بتوانيد يك شـبكه را بـر مبنـاي مـدل     
را در  LANنياز خواهيد داشت كه در ابتـدا يـك بسـتر     ،ايجاد نمايد Workgroupشبكه ايي 

باشيد، بنابراين مي بايست در نخستين گـام تمـامي كامپيوترهـا را بـه يـك و يـا       اختيار داشته 
.متصل نمايد و ارتباط آنان را با يكديگر به وجود آوريد Switchچندين 
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workgroupپيش نياز برپايي  

سپس بعد از اطمينان از آنكه همگي كامپيوترها داراي پيكره بندي صحيح فيزيكي مـي باشـند   
اينجا براي ايجاد برويد، در براي اين كامپيوتر ها  IP Addressدر ابتدا بايد به سراغ تنظيمات 

.استفاده مي نمايم Class C IP Addressاز  Workgroupيك شبكه 
Rang  و محدودهIP Address در نظر گرفته در اين درس مختص است به:

192.168.1.1 To 192.168.1.10
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workgroupپيش نياز برپايي  

:به كامپيوترهاي مورد نظر به صورت زير عمل نماييد IP Addressبراي اختصاص دادن 

در قسـمتي بنـام   و ) NIC(در كارت شـبكه   TCP/IP Addressتمامي تنظيمات مختص به 
Network Connection  داخل درControl Panel  گرفته استقرار:
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workgroupپيش نياز برپايي  

 Network Connectionsقسمت به مي توانيد با استفاده از دستور زير به طور مستقيم 
:گرديدمتصل 

 NCPA.CPL
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Network Adapterدسترسي به 

تمــامي كــارت هــاي شــبكه و     Network Connectionبعــد از وارد شــدن قســمت   
Connectionهايي را كه بر روي كامپيوتر تعريف شده اند قابل مشاهده مي باشند:

به يك كـارت   IP Addressبراي تخصيص دادن 
شــبكه بــر روي آن راســت كليــك كــرده و گزينـه 

Properties را انتخاب نمايد:
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Network Adapterدسترسي به 

شويد، براي ايـن منظـور بـر     TCP/IPتنظيمات  Propertiesسپس مي بايست وارد قسمت 
:كليك نمايد Propertiesروي گزينه 
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Network Adapterدسترسي به 

:شويد  IP Addressو تخصيص دادن IP Addressدر ادامه وارد قسمت تنظيمات 

بــه طــور مشــخص مــي توانيــد از دو گزينــه 
به صورت دسـتي و   IP Addressاختصاص 

:يا خودكار استفاده نمايد
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و يا دستي Staticروش 

و سازمان هايي كه  Workgroupدر شبكه هاي  IP Addressيكي از روش هاي تخصيص 
باشد، در ايـن روش مـي   و يا دستي مي  Staticداراي ابعاد كوچك مي باشند روش تخصيص 

بـه آن كـامپيوتر تعريـف    مخـتص   IP Addressبايست به صورت مجزا بر روي هر كامپيوتر 
: گردد، مثالً

و بـه تمـامي   مشـخص نمايـد   يك محدوده را ) (Class Cمختص به  Rangeمي بايست از 
.دهيدتخصيص  IP Addressكامپيوترهاي شبكه از همان محدوده 
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و يا دستي Staticروش 

:بعنوان مثال

 Range:

 192.168.1.1 To 192.168.1.10

را مشـخص نمايـد و بـراي    ) (192.168.1.1به اين ترتيـب كـه بـراي كـامپيوتر اول آدرس     
و به همين صورت اين روند را ادامه دهيد تا ده عدد كـامپيوتر  ) (192.168.1.2كامپيوتر دوم 

.شوند IP Addressداخل شبكه همگي داراي 
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و يا دستي Staticروش 

)  (255.255.255.0نيـز بـه صـورت     C)كالس (پيش فرض براي  Subnet Maskآدرس 
:مي باشد
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TCP/IP مقدماتي معرفي به ادامه در Addressing مفاهيم و پرداخت خواهيم ساده بياني با 
 آنكه براي شبكه يك داخل كامپيوترهاي آموخت، خواهيد فرا را مفهوم اين با رابطه در ابتدايي
:داشت خواهند زير اصلي جز دو به نياز نمايند برقرار ارتباط يكديگر با بتوانند

IP Addressمعرفي 

Physical Address

Logical Address

 نحوي به باشد، مي آنان بودن يكتا و )Unique( خاصيت فوق آدرس دو هر مشخصه اولين
.باشد خود به مختص و يكتا هاي آدرس داراي بايست مي شبكه در كامپيوتر هر كه
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Physical Addressمعرفي 

 باشد مي unique كامالً و دهد مي قرار آن روي بر شبكه كارت سازنده كارخانه كه آدرسي
Mac اصطالحاً Address همان يا و Physical Address به آدرس اين شود، مي ناميده 

12 فرمت digit hexadecimal number)( مشاهده زير در را آن از ايي نمونه و باشد مي 
:نمايد مي

19 FF 87 1B 23 75
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Physical Addressمعرفي 

Mac به مشاهده و دسترسي براي Address زير دستور از توانيد مي شبكه كارت يك 
:نمايد استفاده

IPCONFIG /all
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Logical Addressمعرفي 

Mac كنار در ولي Address به مختص شبكه كارت روي بر و شبكه يك داخل كامپيوترهاي 
 دهي آدرس سيستم مبناي بر كه آدرس اين باشند، مي نيز ديگري آدرس داراي خودشان

TCP/IP اصطالحاً باشد مي Logical Address يا و Protocol Address باشد مي.

MAC برخالف Address نمايد مي تخصيص شبكه كارت به شبكه مدير را منطقي آدرس.
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Logical Addressمعرفي 

IP Address دسميال مبناي در Decimal)( به را آن استفاده براي سيستم ولي دارد وجود 
:نمايد مي تبديل )Binary( باينري مبناي

10 مبناي يعني : دسيمال
2 مبناي يعني : باينري

 از كامپيوتر در و گردد مي استفاده )دسيمال( 10 مبناي در اعداد از روزمره و عادي حالت در
.نمايم مي استفاده باينري همان يعني 2 مبناي
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Logical Addressمعرفي 

Network كامپيوترها،( شناسايي براي Deviceاز .).. و ها IP Address گردد مي استفاده.

:باشند مي زير شرايط داراي TCP/IP به مختص هاي آدرس

  چهار از Octets اند شده تشكيل.

  يك هر Octet باشد مي بايت يك شامل.

 باشد مي بيت هشت شامل بايت يك هر.

 مجموع نتيجه در Octet باشند مي بيت 32 شامل ها. www.ParsBook.org



Logical Addressمعرفي 

IP براي شده داده نشان فرمت Address باشد مي زير صورت به:

W.X.Y.Z

 باشندخودشان به مختص و مشخص Range يك داراي توانند مي فوق حروف از كدام هر
:گردد مي مشخص نيز آنان هاي بندي كالس اساس همين بر كه

0 to 255
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Logical Addressمعرفي 

IP براي توانيد مي كه را كاملي Range زير در Address نمايد مشخص را نمايد انتخاب:

IP Address Range

0.0.0.0 To 255.255.255.255

www.ParsBook.org



Logical Addressمعرفي 

IP به مختص هاي كالس زير جدول در Address نمايد مي مشاهده را انتخاب قابل هاي:

Class W Net ID 
Octet

Octet 
Host ID

No Host
Per Network

No 
Network

A 1‐126 W X.Y.Z 126 16,777,214

B 128‐191 W.X Y.Z 16,384 65534

C 192‐223 W.X.Y Z 2,097,152 254
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Logical Addressمعرفي 

IP به)(Octet اولين به نگاه با Address آن كالس متوجه توانيد مي IP Address  
:شويد مي

Class First Octet

A 1-126

A 128-191

C 192-223
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Subnet Maskمعرفي 

Subnet Mask چه روي بر كامپيوتر كه كند مي تعيين Network همين بر دارد، قرار 
Default اساس Subnet Mask نمايد مي مشاهده زير جدول در كالس هر براي را:

Class Default Subnet Mask

A 255.0.0.0

A 255.255.0.0

C 255.255.255.0
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جمع بندي

IP به مختص مبحث Addressing باشد، مي فراواني آموزشي موارد داراي و گسترده بسيار 
 آموزشي دوره در گرديد بيان مفهوم اين ساده بياني با و ابتدايي بسيار صورت به كتاب اين در

 مبحث اين پيرامون شرايط و موارد تمامي بررسي به كامل طور به +Network به مختص
.پرداخت خواهيم
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

براي كامپيوترها مي بايست اقدام به تست نمودن ارتباط  IP Addressبعد از مشخص نمودن 
نمايد، به اين صـورت مـي توانيـد بـا      Pingفيزيكي كامپيوترها با يكديگر با استفاده از دستور 

:استفاده از اين دستور و به فرمت زير اقدام به تست نمودن ارتباط كامپيوترها با يكديگر نمايد
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Pingمعرفي دستور 

مـا بـين دو    End to End Connectivityبـراي تسـت نمـودن ارتبـاط  Pingاز دسـتور 
Device  استفاده مي گردد، براي استفاده از اين دستور مي بايست در ادامه دستورPing   اسـم

:كامپيوتر مقابل را وارد نمايد IP Addressو يا 

بـا اسـتفاده    Packetبه اين صورت مـي باشـد كـه بعـد از اجـرا چهـار        Pingعملكرد دستور 
به سمت كامپيوتر مقصد فرستاده مي شود كه در صورت دريافت توسـط   ICMP Protocolاز

.به صورت مجزا ارسال مي گردد Packetگيرنده جواب براي هر  www.ParsBook.org



Pingمعرفي دستور 

Packet   32هاي ارسالي از طرف كامپيوتر فرستنده به كامپيوتر گيرنده به صـورت Bytes) (
.مي باشند

كه جواب دريافت آن توسط كامپيوتر گيرنده به كـامپيوتر فرسـتنده ارسـال     Packetبراي هر 
:شده است مدت زمان مختص به اين پروسه نيز مشخص مي گردد
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Pingمعرفي دستور 

 خروجي در نيز را رفته دست از و شده دريافت تعداد و ارسالي هاي Package تعداد مجموع
 ارسالي هاي Packets زمان دريافت زمان متوسط همچنين نمايد، مي مشاهده فوق دستور

.شود مي داده نمايش فوق دستور خروجي در نيز

به صورت متوالي از كامپيوتر فرستنده به كامپيوتر  Packetدر صورتي كه مي خواهيد ارسال 
:استفاده نمايد t-)(گيرنده و بدون توقف صورت گيرد مي بايست از سويچ 
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Pingمعرفي دستور 

 Packetرا تعيين نمايد و بر اساس آن ارسال  Packetهمچنين مي توانيد به تعداد مشخصي 
:استفاده نمايد n Number of Packet–نمايد، براي اين منظور از دستور 
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Pingمعرفي دستور 

مختص به هر كامپيوتر را نيـز بـه صـورت     Computer Nameهمچنين پيشنهاد شده است 
بتوانند از طريق نام كامپيوترها نيز  Workgroupدلخواه مشخص نمايد، تا كاربران يك شبكه 

.به يكديگر متصل گردند
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Pingمعرفي دستور 

هاي ارسالي از كامپيوتر فرستنده به گيرنده توسط وي دريافت نگردد   Packetدر صورتي كه 
:مواجه خواهيد گشت Request Time Outشما با پيام هاي 

 Loss %100به صـورت از دسـت رفتـه     Packetsدر شكل مشاهده مي نمايد كه هر چهار 
شده اند، توجه نمايد كه در اين شرايط ارتباط فيزيكي كامپيوتر فرستنده و گيرنـده موقتـاً قطـع    

.مي باشد
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خروجي را به صورت زيردريافت كرده ايد مي تواند  Pingدر ادامه در صورتي كه از دستور 
:ادامه مراحل را دنبال نمايد

workgroupچگونگي پياده سازي يك 
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

اجرايي شما داراي خروجي به صورت باال نباشد  Pingيكي از داليلي كه ممكن است دستور 
گردد،  البته بايد توجه داشته باشيد كه در اينجا فرض بر ويندوز بر  Firewallبه روشن بودن 

.اصل استوار مي باشد كه از لحاظ ارتباط فيزيكي كامپيوترهاي مشكلي ندارند

.وجود ندارد... و كابل و كارت شبكه و  RJ45هاي  Connectorو يا  Switchمشكلي در 
مثالً،  

نمايـد تـا    Firewallنمـودن  ) Disable(در اين شرايط مي توانيد موقتـاً اقـدام بـه غيرفعـال     
.ويندوز نمي باشد Firewallنمودن ترافيك توسط  Blockگردد كه اشكال از مشخص 
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

همچنين همان طور كه گفته شد ممكن است كابل كشي و يا تنظيمـات مخـتص بـه رنـگ     
در هر صورت بعد از برطرف نمودن مشكل كه به ممكـن اسـت   بندي كابل ها صحيح نباشد، 

.هم فيزيكي و هم نرم افزاري باشد
بـراي تمـامي    Workgroupمي بايست اقدام به ست نمـودن يـك نـام  مشـترك بعنـوان      

ــا      ســپسشــده و  System Propertiesبــراي ايــن منظــور وارد   نمايــد، كامپيوتره
Computer Name شويد.
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

دلخـواه را مـي توانيـد     Workgroupدر شكل زير نمايي از قسمت مختص به وارد نمودن نام 
:مشاهده نمايد

  Workgroupنام پيش فرض ماكروسافت همان عبارت 
:مي باشد كه مي توانيد از همين نام نيز اشتفاده نمايد
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

نمايـد، بايـد   بعد از تغيير نام پيش فرض نياز خواهيد داشت سيستم را يكبار راه انـدازي مجـدد   
وجود ندارد و مي تواند از همان نام نيز  Workgroupتوجه داشته باشيد كه الزامي در تغيير نام 

را نيز از حالـت   Use Simple File Sharingدر ادامه بهتر چك مارك گزينه نمود، استفاده 
.انتخاب خارج نمايد
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

ــور وارد قســـمت   ــراي ايـــن منظـ ــه        Folder Optionبـ ــارك گزينـ ــده و چـــك مـ شـ
Use Simple file … را از حالت انتخاب خارج نمايد:
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

هسـتند   Workgroupداخل در گام بعدي يك پسورد براي كاربراني كه بر روي كامپيوترهاي 
شـده بـر روي    Shareمشخص نمايد، در اين حالت در زماني كه كاربران مي خواهند به منابع 

كامپيوترهاي يكديگر متصل شوند مي توانند از اسـم كـاربري و پسـورد تعيـين شـده اسـتفاده       
.نمايند

جديـد   Shareبراي تست نمودن دسترسي كامپيوترها به يكديگر بر روي هـر كـامپيوتر يـك    
هـاي موجـود بـر روي سـاير كامپيوترهـا       Shareايجاد نمايد و از كامپيوترهـاي مختلـف بـه    

.دسترسي نمايد
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

:براي اين منظور از فرمت زير استفاده نمايد
 \\Computer Name

 \\IP Address

 \\PC-1\Data Folder

 \\192.168.1.10\Data Folder

:همانند مثال زير
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

 Workgroupدر جدول زير نمايي از مراحل مختلفي را كه مي بايست براي پياده سازي يـك  
:انجام پذيرد را مشاهده مي نمايد

Steps Implement

#1 Assign Static IP Address to Computers

#2 Disable Firewall

#3 Define Password for User Account

#4 Uncheck Mark Simple File Sharing

#5 Share any Folder for Test
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بررسي شرايط اتصال به كامپيوترهاي شبكه

وجود دارد مربوط به زمـان متصـل شـدن     Workgroupيكي از مشكالتي كه در شبكه هاي 
.مي باشد يك كاربر به كامپيوترهاي ساير كاربران در شبكه

در ايـن مواقـع معمـوالً از كـاربر در رابطـه بـا وارد       
مخـتص بـه     User & Passنمـودن اطالعـات  

:كاربر مقابل سوال پرسيده مي شود
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كه داراي آدرس  XP-2در شكل قبل مشاهده گرديد كه كاربري قصد دارد به كامپيوتري بنام 
:زير مي باشد متصل گردد

مختص به كاربري را كه بر روي  User & Passدر اين شرايط كاربر فوق مي بايست 
.تعريف شده است را وارد نمايد) XP-2(يعني همان  192.168.1.2كامپيوتر 

192.168.1.2

بررسي شرايط اتصال به كامپيوترهاي شبكه
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كه نمايد تا زماني انتخاب ا  Remember my passwordگزينه در صورتي كه چك مارك 
.  باشدمجدد مشخصات نمي كامپيوتر راه اندازي مجدد نگردد ديگر نيازي به وارد نمودن 

بررسي شرايط اتصال به كامپيوترهاي شبكه

www.ParsBook.org



شدن كامپيوتر كاربري كه  Logoffولي مشكل در زماني به وجود مي آيد كه با راه اندازي و يا 
كاربري كـه در  ) (User & Passمتصل شود مجدداً نياز است اطالعات  XP-2مي خواهد به 

XP-2) ( گردد، چرا كه قرار اسـت كـاربر مـورد نظـر مجـدداً بـه منـابع        تعريف شده است وارد
Share  شده بر رويXP-2) (   متصل شده و دسترسي پيدا نمايد بنابراين نياز بـه وارد نمـودن

!!!دوباره اطالعات مي باشد

بررسي شرايط اتصال به كامپيوترهاي شبكه
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يكـديگر متصـل   خواهند به صورت روزانه به كامپيوترهـاي  مي و اين حالت براي كاربراني كه 
كـامپيوتر  ) (User & passشوند خيلي نمي تواند خوشايند باشد، چرا كه هر بار مـي بايسـت   

.مقابل را در زمان اتصال وارد نمايند

فقط تا زماني كه كامپيوترهاي كاربران ) (User & Passو عدم نياز به وارد نمودن اطالعات 
Reset  و ياLogoff نشده باشد باقي مي ماند.

بررسي شرايط اتصال به كامپيوترهاي شبكه
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

بـر روي كامپيوترهـاي كـاربران     User & Passبنابراين مي بايست اقدام به تعريف نمـودن  
گـردد،  نمايد تا در زمان متصل شدن آنان به ساير كامپيوترهاي شبكه از اين اطالعات استفاده 

) (User & Passدر واقـع مـي بايسـت هــر كــاربر بـر روي كــامپيوتر خــودش اطالعـات 
.كامپيوترهاي مقابل را يك بار تعريف نموده و ذخيره نمايد
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

فرض نمايد،

متصـل شـود در ايـن     XP-2 & XP-5كاربري مي خواهد از كامپيوتر خودش به كامپيوترهاي 
كاربراني را كه بر روي اين دو كـامپيوتر  ) (User & Passحالت مي بايست يك بار اطالعات 

.هستند را در كامپيوتر خودش ذخيره نمايد

نيـازي بـه وارد نمـودن     XP-2 & XP-5درا ين حالت و در هر بـار اتصـال بـه كامپيوترهـاي     
مختص به كاربران تعريف شده بر روي اين كامپيوترها را نخواهد ) (User & Passاطالعات 

.داشت
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

شده و كاربر  Control Panelاز  User Accountقسمت براي اين منظور مي بايست وارد 
:نظر را انتخاب نمايدمورد 

  Shirkhodaieدر اينجا كاربر 
:انتخاب قرار گرفته استمورد 
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

گزينه ) Related Tasksمنوي (بعد از انتخاب كاربر مورد نظر از قسمت سمت چپ 
Manage My Network Passwords را انتخاب نمايد:

بايد توجه داشته باشيد كه در اين درس فرض شده است 
از كامپيوتر خودش مي خواهد  Shirkhodaieكه كاربر 

متصـل  ) (XP-2به كامپيوترهاي ديگر شـبكه از جملـه   
.گردد
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

انجـام مـي    Shirkhodaieبنابراين مراحلي كه مشاهده مي نمايد را بر روي كـامپيوتر كـاربر   
ــواهيم   ــي خ ــع م ــيم، در واق ــبكه از  ) (User & Passده ــر ش ــاي ديگ ــه       كامپيوتره جمل

)XP-2 & XP-5 ( را بر روي كامپيوتر كاربرShirkhodaie  با مفروص دانستن نمايم، ذخيره
.فوق مي پردازيممراحل اين شرايط در ادامه به توضيح ادامه چگونگي پياده سازي 
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

مخـتص بـه كـامپيوتر مقصـد      IP Addressو يـا   Computer Nameدر ادامه مي بايست 
كـه در اينجـا   ) هاي آن دسترسي پيدا نمايد Shareيعني همان كامپيوتري كه مي خواهيد به (

:است را به فرمت زير وارد نمايد XP-2كامپيوتر 

 \\XP-2

 \\192.168.1.2
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

تعريـف شـده اسـت بـه همـراه       XP-2در ادامه مي بايست نام كاربري را كه بر روي كامپيوتر 
:پسورد مختص به وي را نيز به فرمت زير وارد نمايد

 User Name:  XP-2\Akbari

 Password  :   ***
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

:در شكل زير نمايي از كادر مختص به وارد نمودن اطالعات را مشاهده مي نمايد

ذخيره  Shirkhodaieبايد توجه داشته باشيد كه اطالعات كادر فوق بر روي كامپيوتر كاربر 
.مي گردد

بـر   Akbariدر واقع كـاربري بنـام   
تعريف شـده   XP-2روي كامپيوتر  

:است
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workgroupچگونگي پياده سازي يك 

 Shareاز كامپيوتر خودش بخواهد به منـابع  ) Shirkhodaieيعني (و هر زمان كه اين كاربر 
گشت، به اين ترتيب نيازي نمي باشد كه هـر  متصل گردد استفاده خواهد  XP-2شده كامپيوتر 

.را در زمان متصل شدن به كامپيوتر وي وارد نمايد Akbariبار اطالعات كاربر 
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نكته  
گردد، نكته بسيار مهم در اين رابطه به نوع فرمت تعريف نمودن اسم كامپيوتر و نام كاربر بر مي 

مي بايست  (\\) Shareصورت همان طور كه در شكل نيز مشاهده گرديد مسير دسترسي را به 
بـه كـامپيوتر مقصـد را مشـخص     مخـتص   IP Addressوارد نمايد و سپس نام كامپيوتر و يا 

.نمايد

نمايـد     وارد شـده اسـت را   سپس قبل از آنكه نام كاربري را كه بر روي كامپيوتر مقصد تعريـف  
) XP-2\Shirkhodaie. (نمايدبايست نام كامپيوتر مقصد را مشخص مي 

.شرايط فوق پيش تر به طور كامل توضيح داده شده است
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جمع بندي
باشـد،  مي  Workgroupشرايطي كه در اين درس توضيح داده شد مختص به مدل شبكه ايي

ديگر مشكالت دانستن و تعريـف نمـودن     Domainولي در صورت استفاده از مدل شبكه ايي 
User & pass  چرا كه فقط كافي است به دامين داشت، كامپيوترهاي ديگر شبكه را نخواهيد

Login     نمايد و بعد از آن به تمامي كامپيوترهاي داخل يك دامين بدون نيـاز بـه وارد نمـودن
User & Pass) (كامپيوترهاي آنان دسترسي پيدا نمايد.

براي ) Permission(در حقيقت در محيط دامين از سازوكارهايي همانند اجازه هاي دسترسي 
.شده كامپيوترها استفاده مي گردد Shareمديريت دسترسي به منابه 
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جمع بندي
در ادامه دروس دوره آموزشي و ساير كتاب هاي الكترونيكي به طور كامل با شرايط مختص به 

.كاركرد شبكه هاي دامين آشنا خواهيد گشت
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تمرين عملي 
از ابتـدا   Workgroupدر فيلم تمرين عملي به طور كامل اقدام به پيـاده سـازي يـك شـبكه     

.نموده و تمامي موارد و تنظيمات الزم را مورد بررسي عملي قرار خواهيم داد

همچنين تعريف دسترسي به كامپيوترهاي كاربران را بدون نياز به تايپ نمودن پسورد نيز مورد 
.بررسي قرار خواهيم داد

همچنين در ادامه مفـاهيم بيـان شـده در ايـن كتـاب الكترونيكـي بـه توضـيج چگـونگي بـه               
.خواهيم پرداخت Workgroupاشتراك گذاري اينترنت در شبكه 
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 پياده سازي كامل يك شبكهWorkgroup از ابتدا

 بررسي استفاده ازNetwork Credentials  
متصل شدن به ساير كامپيوترهاي شبكهبراي         
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چگونگي پياده سازي به اشتراك گذاري 
Workgroupاينترنت در شبكه 
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معرفي درس

در اين ادامه مفاهيم قصد داريم در رابطه با چگونگي به اشتراك گذاري اينترنت در يك شبكه 
Workgroup  نمايم، به بررسي چگونگي استفاده و پياده سازي از اين قابليت پرداخته صحبت

.و موارد مختص به آن را مورد بررسي قرار دهيم
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ICSمعرفي 

دانست، در شبكه يكي از نيازهاي ضروري شبكه هاي امروزي را مي توان دسترسي به اينترنت 
اصـطالحاً  (نيز علي رغم آنكه تمامي كامپيوترها با هم يكسان مي باشـند   Workgroupهاي 

Peer (       هستند، ولي بايد شرايطي فراهم گردد كه بـه جـاي خريـد تجهيـزات الزم بـراي هـر
از بستر شبكه موجود استفاده كرده و تمـامي   ،كامپيوتر و متصل نمودن مجزاي آنان به اينترنت
اين ترتيب ديگر نيازي نيست كه هـر  نمود، به كامپيوترها را به صورت يكجا به اينترنت متصل 

.كامپيوتر خودش و به صورت مجزا به اينترنت متصل شود
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ICSمعرفي 

 ICS (Internet Connection Sharing)

با استفاده از اين قابليت يك كامپيوتر به اينترنت متصل شده و ساير كامپيوترها نيز از طريق آن 
را مي توانيـد در تمـامي وينـدوزهاي خـانواده      ICSكامپيوتر به اينترنت متصل خواهند گشت، 
.كالينتي ماكروسافت به راحتي استفاده نمايد

نام  ICSاست ارائه شده  Workgroupنام قابليتي كه از سوي ماكروسافت و براي شبكه هاي 
:دارد
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ICSمعرفي 

:چنانچه در محيط دامين قرار داشته باشيد مي توانيد از دو قابليت ديگر استفاده نمايد

 NAT (Network Address Translation)

 ISA Server 2004, 2006 (Internet Sharing 

Accelerator) 

 TMG 2010 (Threat Management Gateway)
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ICSمعرفي 

خواهيد داشت و نرم براي استفاده از هر دو قابليت فوق نياز به ويندوزهاي سروري ماكروسافت
 Windows XPبنـابراين در ايـن درس از دوره آموزشـي    ، RRAS, ISA)(افزارها، ابزارهاي 

.خواهيد گشتو چگونگي پياده سازي آن آشنا  ICSفقط با
موكـول       ISA Serverو خـود   Infra 1بررسي و استفاده از روشهاي فـوق را بـه دوره هـاي    

.نمايممي 
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ICSاستفاده از 

استفاده مي بايست از كامپيوتري كه توانايي متصل شدن به اينترنت دارد  ICSبراي استفاده از 
:نمايد، كامپيوتر فوق مي بايست توانايي اتصال به اينترنت را با استفاده از مواردزير داشته باشد

 Dial-up Connection, ADSL Broad Band, … 

همچنين كامپيوتر فوق همانند ساير كامپيوترهاي داخل شبكه داراي يك كارت شبكه مي باشد 
با ساير كامپيوترهـا دارا  ) LAN(كه به سويچ متصل شده است و عمالً يك ارتباط داخل شبكه 

.مي باشد
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ICSاستفاده از 

.شكل زير نمايي از كامپيوتري را كه به اينترنت متصل شده است را نشان مي دهد

از طريق  PC 1كامپيوتر 
 DSL Connectionيك

.به اينترنت متصل شده است

www.ParsBook.org



ICSاستفاده از 

نيـز بـه    PC 1انـد، خـود   متصـل شـده    Hub/Switchبه يك  PC 2, PC 3كامپيوترهاي 
Hub/Switch  بـر روي  اسـت،  موجود در شبكه متصل شدهConnection     كـه قـرار اسـت

مثالً (شويد  Propertiesاينترنتمتصل نمايد راست كليك كرده و وارد به كامپيوتر مورد نظر را 
PPPOE, Dial-up (

:وارد شويد و چك مارك گزينه زير را انتخاب نمايد Advanced Tabسپس به قسمت 
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ICSاستفاده از 

در صورتي  كه بر روي كامپيوتر فوق بيش از دو كارت شبكه وجود داشته باشد مي بايسـت در  
Advanced Tab  مشخص نمايد كه اينترنت بر روي كدام كارت شبكه قرار گيـردT   در واقـع

 PC-1بايد كارت شبكه ايي را مشخص نمايد كه قرار است تمامي كامپيوترها با آن با كامپيوتر 
.شود Shareارتباط برقرار نمايند و اينترنت بر روي آن كارت شبكه 

را فعال كرديديك  ICSاينترنت مورد نظر براي اتصال به  Connectionبعد از آنكه بر روي 
.ايجاد مي گردد Connectionدر زيرشدن  Shareدست به نشانه 
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ICSاستفاده از 

يك را فعال كرديد ICSمورد نظر براي اتصال به اينترنت  Connectionبعد از آنكه بر روي 
بايد توجه داشـته باشـيد   ايجاد مي گردد،  Connectionشدن در زير  Shareدست به نشانه 

داراي       بـراي آن فعـال مـي گـردد بـه صـورت خودكـار         ICSكه كارت شبكه ايي كه قابليـت  
Address IP  مي گردد كه خود ويندوز آن را مشخصيAssign مي نمايد:

 192.168.0.1

كـامپيوتر   254فوق قرار گيرنـد   Rangeدر اين شرايط مابقي كامپيوترهايي كه مي توانند در 
www.ParsBook.org.مي باشد ICSخواهد بود و اين محدوديت 



ICSاستفاده از 

 IP Addressبه ترتيب داراي ) Workgroupدر داخل (بنابراين بايد كامپيوترهاي ديگر شبكه 
:هاي زير باشند

 192.168.0.2

 192.168.0.3

 192.168.0.4

 …

 192.168.0.254
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ICSاستفاده از 

نيز مي تواند  DHCPدر نقش يك ) PC 1(يعني  ICSبايد توجه داشته باشيد كه كامپيوتر 
اختصاص   IP Addressعمل نمايد به اين صورت كه خودش به ساير كامپيوترهاي شبكه 

.دهد
براي اين منظور تنها كاري كه مي بايست انجام دهيد مختص است به تنظيم نمودن كارت 

 Obtain an IP Addressشبكه كامپيوترهاي ديگر شبكه به صورتي است كه در حالت 

automatically قرار داشته باشند.
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ICSاستفاده از 

را به  IP Addressبه تمامي كامپيوترهاي شبكه تنظيمات  PC 1در اين حالت خود كامپيوتر 
:صورت زير اعمال مي نمايد

IP Address: 192.168.0.X

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.1

DNS Server: 192.168.0.1
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ICSاستفاده از 

ساده عمل مي نمايد چرا كه درخواسـت هـاي    Routerدر نقش يك  PC 1در واقع كامپيوتر 
كاربران به اين كامپيوتر فرستاده مي شود و اين كامپيوتر مسيردهي به اينترنت را انجام خواهـد  

.داد، سپس مجدداً جواب ها را به كامپيوترهاي شبكه بر مي گرداند
تمــامي كامپيوترهــا را  Default Gatewayبنــابراين يــا بــه صــورت دســتي مــي بايســت  

      ست نمايد و يا اينكـه اجـازه دهيـد بـه صـورت اتوماتيـك تمـامي تنظيمـات          192.168.0.1
IP Address  ازICS  موجود بر روي كامپيوترPC 1 دريافت گردند.

www.ParsBook.org



ICSاستفاده از 

و تنظيمات  IP Addressپيشنهاد شده است در شبكه هايي كه تعداد كامپيوترها كم مي باشد 
 IP Addressنمايـد، چـرا كـه ممكـن اسـت      را به صورت دستي براي هر كامپيوتر مشخص 

همچنـين تمـامي درخواسـت    نمايـد،  كامپيوترهاي كاربران به واسطه تنظيمات اتوماتيك تغيير 
مختص بـه   DNSفرستاده مي شود و از آن به  PC 1نيز از طرف كالينت ها به  DNSهاي 
ISP  كه بر روي تنظيماتConnection     متصل به اينترنت مشخص شـده اسـت مسـيردهي

.مي گردد
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ICSاستفاده از 

استفاده نمايد چرا كه در شـبكه   ICSنمي توانيد از  Domainبنابر داليل فوق  در يك شبكه 
دچـار   DNSمجزا مي باشد و با توجه به ايـن شـرايط    DNSهاي دامين نياز به يك كامپيوتر 
.مشكل در عملكرد خود مي گردد

ــامپيوتر     ــه ك ــورتي ك ــد در ص ــد مشــخص نماي ــي تواني  Dial-Up or PPOPEاز ICSم

Connection  استفاده مي نمايد كاربران بتوانند دستور متصل شدن اينConnection  ها را به
.اينترنت صادر نمايند
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ICSاستفاده از 
:انتخاب نمايد Advanced Tabبراي اين منظور چك مارك گزينه زير را از 
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ICSاستفاده از 

به اين ترتيب با درخواست مشاهده صفحات وب توسط اولين كاربر بر روي كـامپيوتر خـودش،   
به  ICSموجود در كامپيوتر Connectionفرستاده مي شود و  ICSاين درخواست به كامپيوتر 

گردد، بعنوان آخرين تنظيم قابـل پيكـره بنـدي بـراي     صورت اتوماتيك به اينترنت متصل مي 
ICS  مي توانيد مشخص نمايد كه كاربران امكانDisable    نمودن قابليت فوق را نيـز داشـته
:باشند
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ICSاستفاده از 

:انتخاب نمايد Advanced Tabبراي اين منظور چك مارك گزينه زير را از 

بدهيد چـك مـارك    ICSدر صورتي كه نمي خواهيد اجازه كنترل ساير كاربران را به تنظيمات 
.گزينه فوق را از حالت انتخاب خارج نمايد
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تمرين عملي  

شـبكه   Realبه طور كامل در يـك محـيط    ICSدر فيلم هاي عملي به بررسي و پياده سازي 
.ايي خواهيم پرداخت
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 پياده سازيICS  به طور كامل در يك محيطReal
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  Connectionمديريت انواع 
XPها در  ويندوز 
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معرفي درس

هايي كه مي توانيد بر روي وينـدوز   Connectionدر اين ادمه مباحث قصد داريم در رابطه با 
هاي كارت شـبكه در وينـدوز    Connectionكنيم، انواع اقدام به مديريت آنان نمايد صحبت 

XP  همچنين وConnection  مي بررسي قرار هاي مورد نياز براي اتصال به اينترنت را مورد
.دهيم
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

هـاي  Connectionدر سيستم عامل هاي ويندوز مي توانيد بـراي انـواع متفـاوت ارتباطـات     
 Connectionباشيد، در صورتي كه كامپيوتر در يك شبكه قرار داشته باشد مختلفي داشته 

:گيردقرار هايزير مي تواند براي ارتباط با ساير كامپيوترهاي شبكه مورد استفاده 

Local Area Connection

Wireless Network Connection
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

نـوع  متصل شـويد در ايـن صـورت    LANقرار است به شبكه ) Cable(اگر با استفاده از كابل 
Connection كارت شبكه به صورتLocal Area Connection مي باشد.

:است قرار اگر و

متصـل شـويد در اينصـورت     LANشـبكه  با استفاده از امواج راديويي و به صورت بي سيم به 
Connection  صورت بهWireless Network Connection  بودخواهد.
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

:نمايد مي مشاهده را فوق هاي Connection نوع دو هر زير شكل در

در شكل مشاهده مي نمايد كه كارت شـبكه كـابلي   
ست شده است و كارت شـبكه   Disableبه صورت 

.مي باشد Enableوايرلس به صورت 
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

 توانيد مي اينصورت در نمايد متصل Internet به را كامپيوتر يك بخواهيد است ممكن ولي
:نمايد ايجاد زير انواع از هايي Connectionاز

Dial-Up Connection

PPPoE Connection

زماني استفاده مي نمايد كه قصد داشته باشـيد از يـك    Dial-upمختص به  Connectionاز 
Modem  و خط تلفن اقدام به گرفتن شمارهISP      نمايد و از اين طريـق بـه اينترنـت متصـل
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

نيز زماني استفاده مي نمايد كه قصد داشته باشـيد از   PPPoEمختص به  Connectionو از 
شويد، براي سـاختن دو  و بودن نياز به شماره گيري به اينترنت متصل  ADSL Modemيك 
 Control Panelدر  Network Connectionبايست از فوق مي  Connectionنوع 

:نمايدرا انتخاب  Create a new connectionگزينه 
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

Connect گزينه بايست مي Wizard ادامه در to Internetنمايد انتخاب را:
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

 نظر مورد Connection نمودن ايجاد به اقدام مختلف گزينه سه اساس بر توانيد مي ادامه در
 به ملزم را شما ISP كه صورتي در سوم و اول هاي گزينه نمايد، اينترنت به اتصال براي

.بود خواهد استفاده قابل نمايد مي آنان از استفاده
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

 شويد متصل اينترنت به ADSL يا و Dial-up مودم طريق از خواهيد مي كه صورتي در ولي
 از يكي توانيد مي مودم نوع براساس Wizard ادامه در نمايد، استفاده دوم گزينه از بايست مي
:نمايد انتخاب را دوم يا و اول گزينه دو
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

هاي خدمات دهنده اينترنت براي كاربران تنظيماتي را مشخص مي كنند كـه   ISPيكسري از 
ــاي     ــودم ه ــق م ــت و از طري ــه اينترن ــراي اتصــال ب ــد ب ــان بتوانن PPPoEاز  ADSLآن

Connection استفاده نمايند

كاربران را تنظيم مي نمايند كه هر بار و  ADSLها نيز به صورتي مودم  ISPيكسري ديگر از 
به صورت اتوماتيك برقرار شود و ارتباط كامپيوتر كاربر  Connectionبا روشن شدن سيستم، 
.به اينترنت متصل گردد
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

متصل مي گـردد و بـا    ADSL Modemدر حالت دوم معموالً كارت شبكه كامپيوتر كاربر به 
هر بار روشن شدن كامپيوتر، اينترنت نيز به صـورت خودكـار و از طريـق مـودم و سـپس ارت      

. شبكه وارد كامپيوتر مي گردد

 نمايد، مشخص ADSL مودم براي را فوق هاي حالت تنظيمات توانيد مي كاربر نياز به بسته
 دريافت اينترنت دهنده خدمات شركت پشتيباني كارشناسان از توانيد مي را صحيح تنظيمات
نماييد
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

Internet به مختص Wizard نمودن تكميل براي Connection اطالعات است كافي تنها 
User تلفن، خط name & Password از كه را ISP در و كرده وارد را ايد كرده دريافت 

.بسازيد را خود Connection نهايت
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هاي ويندوز Connectionمعرفي انواع 

همان طور كه قابل مشاهده مي باشد براي ايـن نـوع از   
Connection      ها نيازي بـه وارد نمـودن شـماره تلفـن

ISP   نمي باشد، هر چند كه خط تلفن بايد به خود مـودم
.متصل باشد

PPPOE  يك از نمايي فوق شكل در Connection براي كه راADSL Modem ها 
:باشد مي مشاهده قابل شود مي استفاده
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RRASسرويس 

 شركت در موجود شبكه به كار محل از غير به مكاني از خواهند مي كاربران اوقات بسياري در
،مثال بعنوان شون، متصل سازمان و

شركت سازمان و موجود بر روي  LANبه ... مي خواهند در منزل، كافي نت، مراكز تفريحي و 
كه يعني يك كامپيوتر (، در اين شرايط مي بايست بر روي سرور مركزي سازمان .متصل گردند

فعال و پيكره  RRASبنام مي باشد سرويسي ) Windows Server 2003 or 2008داراي 
.بندي شده باشد
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RRASسرويس 

سرويس فوق اين امكان را به كاربران مي دهد كه بتوانند يا با استفاده از خط تلفـن و صـورت   
Dial-up  و يا با استفاده ازVPN  و با استفاده از اينترنت بهLAN  متصل شوند، اصلي سازمان

سـازمان متصـل   اصلي  LANبه اين ترتيب عمالً كاربر از طريق كامپيوتر خودش مي تواند به 
دارد به تمـامي كامپيوترهـاي شـبكه    قرار شود و همانند زماني كه به صورت فيزيكي در شبكه 

.انجام دهدرا دسترسي پيدا نمايد و اعمال مختلفي 
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RRASسرويس 

مثال، بعنوان

      از استفاده با يا و باشد داشته دسترسي كامپيوترها شده Share منابع به تواند مي 
Remote Desktop حضور شبكه در كه حالتي همانند عينا و شود متصل كامپيوترها به  

 هاي قابليت از سازي پياده و استفاده براي باشد، داشته دسترسي كامپيوترها به دارد فيزيكي
Windows روي بر RRAS سرويس به نياز شده بيان Server باشد مي.  
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RRASسرويس 

مي باشـيد و   Windows XPو با توجه به اينكه در حال حاظر مشغول گذراندن دوره آموزشي 
ــه            ــاي مخــتص ب ــدن دوره ه ــه گذران ــاز ب ــرويس ني ــن س ــاركرد اي ــراي درك از ك ــالً ب عم

Windows Server  داشت، بنا بـر همـين داليـل بحـث فـوق را بـه دوره آموزشـي        خواهيد
Network Infrastructure  ازWindows Server 2003 واگذار خواهيم نمود.
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 بررسيConnection  مختص به كارت هاي شبكه كابلي
و بي سيم         

 بررسي ايجادConnection   هايDial-up & PPPoE

 ايجادVPN Connection
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