
پودمان اول

دسته بندی و انتخاب شبکه
برخورداری جوامع از فناوری اطالعات و ارتباطات نیاز به زیرساخت ها و امکاناتی دارد که یکی 
از مهم ترین آنها شبکه های رایانه ای است. شبکه رایانه ای باعث تسهیل ارتباط میان کاربران 
شده و اجازه می دهد کاربران منابع نرم افزاری و سخت افزاری خود را با یکدیگر به اشتراک 
بگذارند. هدف از ارائه این پودمان آشنایی هنرجویان با مفاهیم اولیه شبکه های رایانه ای است. 
با مطالعه این مطالب ساختار ذهنی اولیه هنرجو در خصوص شبکه رایانه ای شکل می گیرد. 
بنابراین درک مطالب این پودمان به منظور مطالعه و فهم مطالب پیشرفته تر در این حوزه 
ضرورت دارد. ارائه مثال هایی برگرفته از محیط و نیز شبکه های اجتماعی و طبیعی می تواند 
به عنوان روشی کاربردی و مفید برای آموزش مفاهیم شبکه مورد استفاده قرار بگیرد که در 
این بخش از کتاب راهنما سعی شده است مثال هایی از این دست برای استفاده هنرآموزان 

ارائه شود تا آنها بتوانند با استفاده از این مثال ها آموزشی قابل فهم ارائه کنند.
شایستگی های این پودمان عبارت اند از:
 دسته بندی انواع شبکه و انتخاب آن
 انتخاب اجزای مورد نیاز یک شبکه
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شایستگی دسته بندی و انتخاب شبکه
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شنهادی
س روزانه )هفتگی( پی

طرح در

پایه: دوازدهم
ش فنی تخصصی

س: دان
در

ک شبکه 
سه توپولوژی های ی

ف کلی(: دسته بندی و مقای
سه )هد

پیام جل

ت
فعالی

ف یادگیری
اهدا

کار هنرآموز
کار هنرجو

ت
مد

)دقیقه(

ارزشیابی رفتار 
ورودی

ش میزان آگاهی هنرجویان از مفهوم همبندی
سنج

ف چیدمان 
معطوف کردن توجه هنرجویان به اشکال مختل

اشیا در کنار هم
ف در کنار هم اظهارنظر 

ت به شکل قرارگیری اشیای مختل
نسب

کند.
10

ایجاد انگیزه
ک چرایی و چگونگی قرارگیری اجزای شبکه در 

در
کنار هم

هنرجویان را به چند دسته تقسیم کرده، از آنها بخواهید تا به 
ف در کنار هم قرار بگیرند. 

اشکال مختل
ت به شکل 

با توجه به اشکال قرارگیری افراد در کنار هم، نسب
های کارگاه اظهارنظر کند. اتصال رایانه 

20

ارائه مفاهیم کلیدی 
)توضیح هنرآموز(

توضیح کامل مفاهیم کلیدی)دانشی( و ایجاد عالقه 
و انگیزه در هنرجویان )بینشی(

شده در این واحد یادگیری را تشریح  مفاهیم کلیدی مطرح 
کند. 

ک 
کوچ رای مقایسه این توپولوژی ها می توان از کارت های  ب

کرد که تصاویر همبندی ها وجود دارد و مقایسه  استفاده 
شود.

به صورت کارگاهی به وسیله هنرجویان انجام 
100

ت 
بررسی فعالی

جلسه گذشته
IP بررسی کاربرد پروتکل

ش هنرجویان را بررسی و توضیحات تکمیلی 
هنرآموز گزار

کند.  را ارائه می 
س ارائه می کند. 

ت خود را در کال
هنرجو نتیجه فعالی

40

ت 
انجام فعالی

کالسی )تمرین 
هنرجویان(

های ذکرشده در  های همبندی  هنرجو باید ویژگی 
ب آنها را متوجه 

ک کرده و مزایا و معای
کتاب را در

شود. 

ها و چگونگی ارسال اطالعات  هنرآموز با بیان نحوه چیدمان گره 
ها  ب همبندی 

در همبندی ها از هنرجویان بخواهد مزایا و معای
را بیان کنند. 

س 
های مطرح شده در کال هنرجو نظر خود را در مورد سؤال 

کند.  ارائه می 
20

ت 
انجام فعالی

گروهی )تمرین 
هنرجویان(

ای  های همبندی حلقوی، ستاره  هنرجو باید ویژگی 
ب آنها را متوجه 

ک کرده، مزایا و معای
ش را در

و م
شود. 

ها را با هم مقایسه  هنرآموز از هنرجویان بخواهد همبندی 
ک را بنویسند.

کرده، موارد کاربرد هر ی
کنند.  ت می 

هنرجویان به صورت گروهی اقدام به انجام فعالی
20

نظارت بر عملکرد 
هنرجویان و ارزیابی 

ک مفاهیم 
ف هنرجویان در در

بررسی نقاط ضع
ی

کلید
ف زیر نظر داشته باشد و 

رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالی
ک بگیرد.

ش کم
از هنرجویان مستعدتر برای آموز

تر  ف 
ف به ارائه مفاهیم به هنرجویان ضعی

هنرجویان ممتاز موظ
باشند. 

20

ت بازخور د از 
دریاف

س
تدری

ک از همبندی ها 
ب هر ی

هنرجو بتواند مزایا و معای
را توضیح دهد. 

سؤاالت هدفمند میزان یادگیری هنرجویان را 
ش 

با پرس
بررسی کرده، اشکاالت هنرجویان را برطرف کند.

دهی به سؤاالت مطرح شده پاسخ 
10

ابزارهای موردنیاز
ت

ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، دفتر یادداش
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ج( ورود به بحث
در این پودمان هنرجو برای اولین بار با شبکه، انواع شبکه ها، مفاهیم انتقال داده، 
انتقال در شبکه های سیمی و بی سیم، پروتکل، سیستم عامل شبکه و  رسانه های 
استانداردهای مربوط به تجهیزات شبکه آشنا می شود. برای ورود به بحث می توانیم 
که  ارتباطاتی  و  مدرسه  در  مختلف  هنرجویان  بین  موجود  اجتماعی  شبکه  به 
به سمت شبکه  را  بحث  و  کنیم  اشاره  باشند،  داشته  با هم  هنرجویان می توانند 

رایانه ای سوق دهیم. 
پایه  پودمان های  پودمان کسب می کند، در دیگر  این  دانشی که هنرجو در طی 
دوازدهم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ضمن یادگیری موضوعات تخصصی 
در حوزه شبکه مستلزم درک مفاهیمی است که در این پودمان ارائه شده است. 
بنابراین الزم است قبل از شروع به تدریس اهمیت فراگیری مطالب پودمان برای 
هنرجویان مورد تأکید قرار گیرد. در جدول ذیل به ارتباط مطالب این پودمان با 
پودمان های دیگر کتاب های پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار اشاره شده است: 

مطالب مرتبط با پودمان اول درس دانش فنی تخصصیپودماننام کتاب

دانش فنی 
تخصصی

امنیت ـ پروتکل ـ پروتکل ICMPدوم

IP ـ FTP ـ سرویس دهنده ـ سرویس گیرندهسوم

زار
ت اف

سخ
 و 

که
شب

ت 
یزا

جه
ی ت

دار
گه

و ن
ب 

TPـ اولنص کابل  ـ  ستاره ای  همبندی  ـ  همبندی  ـ  شبکه  تعریف 
TP بل  کا ی  دهنده ها ل  تصا ا

دوم
به  نظیرـ  به  نظیر  Work groupـ شبکه  ـ شبکه   IP انواع  ـ  پروتکل 
پشتیبان گیری  ـ  ـ سیستم عامل سرویس دهنده شبکه  اشتراک گذاری 

اطالعات شبکه بازیابی  و 

سوم
شبکه بی سیم ـ انواع شبکه بی سیم ـ WMAN ـ WWAN ـ WLAN ـ 
سیگنالـ  فرکانسـ  محدوده فرکانسیـ  پهنای باندـ  استانداردهای تجهیزات 

شبکهـ  امنیتـ  مقایسه شبکه سیمی و بی سیم

شبکه Domain و Workgroupـ سیستم عامل سرویس دهندهـ  مدیریت چهارم
Print Server  چاپگرـ

شبکه سیمی و بی سیمـ  سرویس FTPـ  سرویس HTTPـ  پیاده سازی پنجم
File Service

تجارت 
الکترونیک و 
امنیت شبکه

LAN ـ WANـ آدرس IP ـ پشتیبان گیری از تنظیمات مسیریاب ـ سوم
بی سیم شبکه 

امنیت شبکه ـ درگاه ها ـ آدرس IPچهارم
آدرس IP ـ پهنای باندپنجم
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پیشنهاد می شود در شروع تدریس از دانش آموزان بخواهید شرایطی را تصور کنند 
که ناچارند فایل مهمی را در زمانی کمتر از نیم ساعت به هنرستان محل تحصیل 
خود تحویل دهند. در حالی که محل سکونت آنها بیش از یک ساعت از هنرستان 
فاصله دارد. این کار در حالتی که انتقال فایل به صورت متداول یعنی با کپی کردن 
فایل بر روی حافظه قابل حمل و تحویل در مقصد انجام شود، غیرممکن به نظر 
می رسد. در حالی که در صورت وجود شبکه براي مثال شبکه اینترنت در کسری 

از ثانیه قابل انجام است. 

تدریس

 )Computer Network( شبکه رایانه ای
با این توضیح که پیش از به وجود آمدن شبکه، یکی از دغدغه های کاربران رایانه 
جابه جا کردن اطالعات بود، بحث را شروع مي کنیم. در محیط های غیرشبکه ای، 
در صورتی که کاربر قصد انتقال اطالعات به رایانه دیگری را داشته باشد، مجبور 
از  استفاده کرده، پس  قابل  حمل  دیگر حافظه های  و   CD مانند  ابزاری  از  است 
کپی  کردن اطالعات روی آن به طور فیزیکی اقدام به ارسال آن به مکان مورد نظر 
کند. حال در خصوص مشکالت انجام این کار از هنرجویان سؤال می کنیم. برای 
این کار می توانیم از روش بارش فکری استفاده کرده، از هنرجویان بخواهیم نظر 

خود را بیان کنند و در خاتمه نظرات را جمع بندی و ارائه کنیم. 
در زمان ورود به بحث هنرجویان را با شبکه اجتماعی مثاًل شبکه هنرجویان یک 
مدرسه یا یک کالس آشنا کرده ایم. با اشاره به این مطلب می توانیم مفهوم گره و 
IP را برای هنرجویان توضیح دهیم و بگوییم که هر هنرجو یک کد دانش آموزی 
منحصر به فرد دارد و با استناد به آن به صورت یکتا قابل شناسایی است. در فهرست 
حضوروغیاب هر کالس نیز هر دانش آموز دارای یک شماره منحصر به  فرد است که 

مشابه آدرس IP هر رایانه در شبکه رایانه ای محلی است. 
هنرآموز در مورد ارتباط دادن آدرس IP به کد هنرجویي در کالس و لزوم منحصر به   فرد 
بودن آدرس IP تأکید کند. حتي مي تواند براي مثال از وجود اعداد تکراری در فهرست 
کالس الف و ب از یک مدرسه برای اشاره به محدوده های مختلف آدرس های IP در 
دو شبکه مختلف استفاده کند. مثال دیگری که برای توضیح آدرس IP می توان از آن 
استفاده کرد، کدپستی است که به تنهایی می تواند برای توضیح آدرس IP مورد استفاده 

قرار بگیرد.  
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در ادامه می توانیم از هنرجویان بخواهیم که نمونه هایی از کاربرد شبکه در محیط 
اطراف خود را نام ببرند. برای مثال می توانیم این سؤال را مطرح کنیم که آیا تا  به حال 
دیده اید که مقامات دولتی برای انجام کارهای دولتی از شبکه استفاده کنند؟ سپس 
اشاره کنیم به مراسم افتتاحیه ای که به صورت راه دور از طریق ویدئوکنفرانس برگزار 
می شود. با این توضیح که رئیس جمهور بدون اینکه در شهر خاصی حضور فیزیکی 

داشته باشد، »مرکز ارتباط صنعت با دانشگاه« را در آن شهر افتتاح می کند.
ویدئوکنفرانس )Video Conferencing( به مفهوم برقراری ارتباط زنده صوتی و 
تصویری بین نقاط مختلف جغرافیایی است. به عبارت دیگر ویدئوکنفرانس فناوری 
است که افراد در مکان های مختلف با فواصل مختلف را قادر می سازد تا صوت و 
تصویر همدیگر را به صورت زنده دریافت کرده، همانند جلسات حضوری با یکدیگر 

ارتباط داشته و تبادل نظر کنند. 
از هنرجویان بخواهیم در مورد تجربه خود در استفاده از شبکه از طریق دستگاه 
رایانه یا تلفن همراه صحبت کنند و سپس از طریق مقایسه حالت های با شبکه 
ذهن  در  شبکه  مزایای  تفهیم  سمت  به  را  بحث  کارها،  انجام  در  شبکه  بدون  و 
فعالیت  گروهی  به صورت  بخواهیم  هنرجویان  از  سپس  دهیم.  سوق  هنرجویان 

صفحه 3 را انجام دهند و شکل 1 را کامل کنند. 
اجزای شبکه رایانه ای: در این بخش پیشنهاد می شود با تدارک نمایش گروهی 
بین تعدادی از هنرجویان، مفهوم سرویس دهنده، سرویس گیرنده، محیط انتقال، 
پروتکل و سیستم عامل شبکه را توضیح دهیم. برای این کار می توان از سناریوی 
سال های  کتاب های  در  که  کلیدی  واژه   10 از  فهرستی  ابتدا  کرد:  استفاده  زیر 
دهم و یازدهم وجود داشت، را به کمک هنرجویان کالس انتخاب کرده و سپس 
تعدادی از هنرجویان را برای اجرای نمایش انتخاب می کنیم. این هنرجویان نقش 
درباره  پاسخی  و  پرسش  که  است  این  ما  بازی می کنند. هدف  در شبکه  را  گره 
هر یک از کلمات کلیدی بین هنرجویان رد و بدل شود. لذا از یکی از هنرجویان 
می خواهیم نقش سرویس دهنده به عنوان پاسخگو به سؤال را بازی کند و وقتی 
پاسخ  دهد.  ارائه  را  مناسب  پاسخ  کرد،  مطرح  را  سؤال  سؤال کننده،  هنرجوی 
دیگر  هنرجویان  که  کلیدی  کلمات  از  یک  هر  درباره  کوتاه  تعریف  می تواند یک 
به عنوان سرویس گیرنده ها مطرح می کنند، باشد. با این سناریو می توانیم مفهوم 

سرویس دهنده، سرویس گیرنده، محیط انتقال و پروتکل را آموزش دهیم. 
برای توضیح سیستم عامل شبکه هم می توانیم از همین سناریو استفاده کنیم. با این 
توضیح که هنرجویی که نقش سرویس دهنده را دارد، باید اطالعات، تمرکز، سرعت 
ارائه کند.  مناسب  زمان  در  را  پاسخ درست  بتواند  تا  باشد  داشته  زیادی  و دقت 
مشابه  این سناریو، سیستم عامل شبکه هم نیاز به امکاناتی فراتر از سیستم عامل 
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معمولی دارد تا بتواند عمل سرویس دهی به کاربران مجاز شبکه را به خوبی انجام 
دهد. 

اطالعات  است، سیستم  استفاده  قابل  مفاهیم  این  توضیح  برای  مثال دیگری که 
مرکز  با  شما  وقتی  که  دهیم  توضیح  هنرجویان  به  می توانیم  است.   118 تلفنی 
118 تماس می گیرید، در واقع نقش سرویس گیرنده را دارید و کارمند 118 که 
قرار است به شما جواب دهد، نقش سرویس دهنده را دارد. محیط انتقال در این 
مثال خطوط تلفن است و مهارت و سرعت جواب دهی کارمند پاسخگو معادل با 
قابلیت های سیستم عامل شبکه است. پروتکل ارتباطی هر فرد با کارمند 118 نیز 
به  این صورت است که فرد برای دریافت شماره تلفن فرد دیگر، باید نام و محدوده 
آدرس وی را به زبان رایج در کشور به کارمند 118 بگوید و پاسخ مورد نظر را 
دریافت کند. در غیر این صورت سرویس دهنده قادر نخواهد بود سرویس مورد نظر 

)ارائه شماره تلفن( را انجام دهد.
به نقش کارت شبکه  از توضیح سرویس دهنده و سرویس گیرنده  بهتر است پس 
در ایجاد ارتباط بین رایانه ها نیز اشاره کنیم. هر رایانه موجود در شبکه )سرویس 
گیرنده و سرویس دهنده( نیازمند استفاده از یک کارت شبکه است. کارت شبکه، 

ارتباط بین رایانه و محیط انتقال )سیمی یا بی سیم( را فراهم می کند. 
انواع شبکه براساس مدل سرویس دهی: شبکه ها را از نظر مدل سرویس دهی 

می توان به دو نوع دسته بندی کرد: 
٢ شبکه نظیر به نظیر.  1 شبکه مبتنی بر سرویس دهنده 

بین  آنچه  از  می توانیم  بخش  این  توضیح  برای  سرویس دهنده:  بر  مبتنی  شبکه 
کتابدار و مراجعه کننده برای دریافت کتاب اتفاق می افتد، استفاده کنیم. کتابدار 
یک کتابخانه کتاب های زیادی را نگهداری می کند و در صورتی که مراجعه کننده 
ارائه  )سرویس دهنده(  کتابدار  به  را  کتاب  دریافت  درخواست  )سرویس گیرنده( 
کرد، وی پس از بررسی شرایط سرویس گیرنده )از نظر مجاز بودن / نبودن برای 

بهره مندی از سرویس( این سرویس را به او ارائه می دهد. 
شبکه نظیر به نظیر: در این شبکه هر رایانه ای که در شبکه حضور دارد می تواند 
به صورت هم زمان نقش سرویس دهنده و سرویس گیرنده را داشته باشد. برای توضیح 
این شبکه می توانیم سناریویی در خصوص فرایند یادگیری ـ یاددهی در اجتماع 
انسان ها ارائه دهیم. با این توضیح که هر یک از ما انسان ها می توانیم مطالبی را که 
بلدیم، به فرد دیگری یاد بدهیم )در صورتی که بخواهد آن مطلب را یاد بگیرد( 
و می توانیم مطلبی از همان فرد یاد بگیریم )در صورتی که بخواهیم(. بنابراین هر 
باشند.  داشته  را  یاددهنده  یا  یادگیرنده  نقش  می توانند هم زمان  انسان ها  از  یک 
مثال دیگری که برای بیان تفاوت شبکه مبتنی بر سرویس دهنده و نظیر به نظیر 
قابل استفاده است، اشاره به تفاوت آموزش از طریق معلم و آموزش از طریق گروه 
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دوستان است. در آموزش از طریق معلم، هنرجو سؤال خود را از معلم می پرسد و 
معلم پاسخ الزم را به او ارائه می کند )شبکه مبتنی بر سرویس دهنده(. در آموزش از 
طریق گروه دوستان، هر هنرجو ممکن است مطلبی را به دیگر هنرجویان یاد بدهد 
و در مقابل مطلبی را از آنها یاد بگیرد )شبکه نظیر به نظیر(. حال از هنرجویان 
می خواهیم به صورت گروهی، شبکه کارگاه رایانه را بررسی کرده، نوع آن را از نظر 

مدل سرویس دهی مشخص کنند. 
شبکه های گروه کاری یا Workgroup ساده ترین نوع شبکه های رایانه ای هستند 
که عملکرد آنها به صورت Peer to Peer است. در این شبکه ها مدیریت مرکزی 
رایانه ها  است. همه  خودش  سیستم  مسئول  هرکس  و  ندارد  وجود  مستقلی  و 
به صورت مستقل  و هر سیستم می تواند  دارند  قرار  این شبکه، در یک سطح  در 
هر  کاربر  شبکه  نوع  این  در  کند.  ایفا  را  سرویس گیرنده  و  سرویس دهنده  نقش 
رایانه مشخص می کند که چه اطالعاتی را روی سیستم خود، به اشتراک بگذارد. 
Workgroup هستند که در  به صورت  ویندوزی در حالت پیش فرض  شبکه های 

صورت نیاز قابلیت تغییر به شبکه Domain را دارند. 
در شبکه های Domain رایانه ها نقش سرویس دهنده یا سرویس گیرنده را دارند و 
مدیریت رایانه های سرویس گیرنده از طریق سرویس دهنده انجام می شود. تمامی 
از اطالعات کاربری هر حساب و محدودیت های اعمال شده  اطالعات امنیتی اعم 
 ،Workgroup روی آن نیز روی سرویس دهنده ذخیره می شود. برخالف شبکه های
در شبکه های Domain کاربران الزاماً همه دسترسی ها را روی سیستم خود ندارند 
به وسیله مدیر سرویس دهنده  به اشکال مختلف  امکان محدودسازی سیستم ها  و 
 Active Directory وجود دارد که  این اطالعات در پایگاه داده ای تحت عنوان
ذخیره می شوند. از آنجایی که مدیریت سیستم ها به صورت واحد بوده و به وسیله 
سرویس دهنده انجام می شود، امنیت این نوع شبکه نسبت به شبکه های نظیر به  نظیر 

بسیار باالتر است. 
برای بیان تفاوت این دو نوع شبکه می توانیم از مثال زیر استفاده کنیم. فرض کنید 
18 هنرجو داریم که درون یک شبکه می خواهند از 15 رایانه موجود استفاده کنند. 
در ضمن هر هنرجو فقط می تواند از طریق حساب کاربری خود وارد سیستم عامل 
باید حساب  باشد،  نظیر  به  نظیر  اگر شبکه  کند.  استفاده  آنها  از  و  رایانه ها شده 
کاربری هنرجو روی رایانه ای که قرار است وی از آن استفاده کند، تعریف شود. 
بنابراین اگر فردی بخواهد از دو رایانه استفاده کند، باید حساب کاربری فرد مذکور 
به صورت جداگانه روی هر رایانه  ایجاد شود. در شبکه های مبتنی بر سرویس دهنده 
یا Domain تمامی حساب های کاربری در پایگاه داده رایانه سرویس دهنده ذخیره 
می شوند و کاربر امکان وارد شدن به هر یک از رایانه های عضو شبکه Domain را 
بدون نیاز به ساخت حساب کاربری روی رایانه مذکور خواهد داشت. با ارائه مثال 
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فوق به احتمال زیاد هنرجویان قادر خواهند بود نوع شبکه کارگاه رایانه هنرستان 
را تشخیص دهند.

این  توضیح  برای  جغرافیایی:  گستردگی  و  ابعاد  براساس  شبکه  انواع 
بخش، پس از ارائه تعریف و مشخصات شبکه ها در مقیاس های جغرافیایی مختلف 
)براساس متن کتاب(، می توانیم کالس را به دو گروه تقسیم کنیم. از یک گروه 
بخواهیم نام یک محیط شبکه ای LAN یا WAN )مثاًل رایانه های یک کتابخانه 
دیگر  گروه  از  و  کند  ذکر  را  موزه های کل کشور(  بین  موجود  رایانه ای  یا شبکه 

می خواهیم نوع این شبکه را از نظر ابعاد بگوید. 
شیوه و الگوی پیشنهادی: هنرجویان را در مورد نوع شبکه کارگاه رایانه به 
چالش بکشیم. برای مثال اگر شبکه ای در حال حاضر از نوع نظیر به نظیر است، 
بگوییم به نظر شما االن شبکه چه عیبی/مزیتی دارد؟ اگر شبکه را به نوع مبتنی 

بر سرویس دهنده تبدیل کنیم، چه می شود؟ 
برخی  است  ممکن  یاددهی:  ـ  یادگیری  فرایند  در  متداول  مشکالت 
هنرجویان با تصور اینکه از طریق شبکه رایانه ای امکان دسترسی بی قید و شرط به 
اطالعات دیگر رایانه ها فراهم می شود، دسترسی به منابع رایانه های دیگر از طریق 
شبکه را کاری نادرست تلقی کنند. در صورت ایجاد چنین ذهنیتی هنرآموز باید 
لزوم وجود کنترل دسترسی و مجوزهای الزم برای دسترسی به اطالعات رایانه های 

دیگر را برای آنها توضیح دهد.
پاسخ به فعالیت ها

فعالیت گروهی 
ص 3

با هم کالسی های خود در مورد مزایای شبکه گفت وگو کرده، شکل 1 را کامل 
کنید. 

از جمله مزایای شبکه های رایانه ای عبارت اند از: استفاده اشتراکی از منابع، 
جلوگیری از افزونگی )تکرار بی رویه و غیرضروری( اطالعات، افزایش قابلیت 

اطمینان، کاهش زمان ارتباط و انتقال داده، تسهیل برقراری ارتباطات. 

فعالیت گروهی
ص٣

تحقیق کنید چه سیستم عامل هایی می توانند در شبکه های نظیر به نظیر 
کار کنند. 

نمونه ای از سیستم عامل هایی که شبکة Peer to Peer در آنها تعبیه شده، 
عبارت ا ند از: Windows98 یا Windows95ـ  Windows for workgroup ـ 
Windows 2000 professional ـ  ـ   Windows NT Workstation
این  در   .FANtastic Windows Windows XPـ  ـ   Windows me
 Peer to Peer سیستم عامل ها نیاز به نرم افزار اضافه ای برای برپایی شبکه

ندارد.  وجود 

پژوهش 
ص5
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انتقال داده در شبکه
سیگنال: صداهای ایجادشده به وسیله انسان ها آنالوگ هستند. در واقع موج های 
فشار در هوا صدا را می سازند و وقتی انسان از میکروفون برای پخش صدا استفاده 
می کند، میکروفون این فشارها را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. سیگنال ها 
در این مرحله هنوز هم آنالوگ هستند. اما هنگامی که وارد رایانه یا تلفن همراه 
می شوند، به اعداد دودویی تبدیل و به عنوان سیگنال دیجیتال شناخته می شوند. 
سیگنال های آنالوگ به طور پیوسته در حال تغییر هستند، در حالی که سیگنال های 
دیجیتال به شکل پیوسته و مداوم تغییر نمی کنند و جهش های ناگهانی به باال و 
پایین دارند. برای توصیف بهتر مفهوم دیجیتال و آنالوگ به هنرجویان، پیشنهاد 

می شود از مقایسه ساعت دیجیتال و آنالوگ استفاده شود.

فرکانس: فرکانس به طور کلی به صورت تعداد تکرار یک کار در واحد زمان تعریف 
می شود. معموالً واحد زمان برای فرکانس، ثانیه در نظر گرفته می شود. به عنوان 
مثال اگر در یک ثانیه 10 بار دست هایتان را به هم بزنید، فرکانس 10 هرتز است. 
در پودمان چهار کتاب دانش فنی تخصصی، فرکانس واژه کلیدی به عنوان تعداد 
مرتبه ای که نام کاروکسب یا نام تجاری در هنگام جست وجوی کلمات کلیدی و 
مرتبط با زمینه فعالیت آن در یک شبکه اجتماعی نمایش داده می شود، تعریف 

شده است. 
باند فرکانسی: به محدوده مشخصی از فرکانس ها یک باند فرکانسی گفته می شود. 
است.  مگاهرتز  108ـ88  بین  فرکانس های  شامل   FM موج  فرکانسی  باند  مثاًل 
گوش انسان محدوده فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز را می شنود. در محیط 
اطراف ما اصواتی تولید می شوند که فرکانس آنها خارج از محدوده شنوایی گوش 

انسان است و ما آن اصوات را نمی شنویم، در حالی که وجود دارند. 
طیف امواج الکترومغناطیسی: امواج رادیویي، مایکروویو، مادون قرمز )فروسرخ(، 
الکترومغناطیسی  امواج  از  مختلفي  گاما انواع  اشعه  X و  اشعه  فرابنفش،  مرئي، 

هستند. 

                                       دیجیتال                                                            آنالوگ 
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طیف امواج الکترومغناطیسی

قابل عبور 
از جو زمین
طول موج 

برحسب متر

 مقایسه اندازه

فرکانس 
برحسب 

هرتز
 دمای انتشار

هسته اتم           اتم                ملکول         ویروس       نوک سوزن   زنبور عسل     انسان       ساختمان

امواج  از  حقیقت  در  می کنیم،  استفاده  مایکروویو  و  تلویزیون  رادیو،  از  وقتي 
الکترومغناطیس استفاده مي کنیم. تفاوت این امواج در طول  موج آنهاست. طول موج 
الکترومغناطیس بسیار  فاصله دو نقطه مشابه )متوالي( از موج است. طیف امواج 
گسترده  است. به طوري که طول موج آن مي تواند گستره اي معادل امواج رادیویي 
)با طول موجی برابر اندازه چند زمین فوتبال( تا امواج گاما )با طول موجي کوچک تر 

از ابعاد هسته اتم( داشته باشد.
 Industrial فرکانسی  باند 
 :Scientific Medical )ISM(
از  گروهی   ISM فرکانسی  باندهای 
که  هستند  فرکانسی  محدوده های 
مقاصد  برای  بین المللی  به صورت 
پزشکی، علمی و صنعتی رزرو شده اند. 
با  تداخل  از  باید  تجهیزات  همه 
شوند.  محافظت   ISM باندهای 

باندهای ISM، باندهای بدون مجوز )unlicensed bands( نیز نامیده می شوند. 
مثاًل باند ISM 2.54 GHz باندی است که در سراسر جهان برای تلفن های بی سیم، 

رادارهای نظامی، بخاری های صنعتی و اجاق های مایکروویو استفاده می شود. 

بلی

طول موج

خیربلی خیر
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پهنای باند: برای توضیح پهنای باند می توانیم لوله های انتقال آب را مثال بزنیم. 
هر قدر قطر لوله آب بزرگ تر باشد، امکان انتقال آب بیشتری از یک نقطه به نقطه 
دیگر وجود دارد. همین طور می توانیم تصویری از آزادراه چند بانده و خیابانی با 
عرض کم را به هنرجویان نشان دهیم و از آنها بخواهیم عبور هم زمان خودروها از 
عرض خیابان و آزادراه را با هم مقایسه کنند. سپس نظرات هنرجویان را به حوزه 
انتقال داده ها تعمیم دهیم. اگر آزادراهی دارای سه خط یا باند باشد، به طور هم زمان 
از یک نقطه از آن فقط سه دستگاه ماشین امکان عبور دارند و اگر آزادراهی دارای 
4 خط یا باند باشد، به طور هم زمان 4 ماشین امکان عبور از کنار هم را دارند. اگر 
در این مثال به جای ماشین، بیت  )Bit( و به جای آزادراه، کابل یا فیبرنوری )رسانه 
در  آموزش دهیم.  به هنرجویان  را  باند  پهنای  مفهوم  بگذاریم، می توانیم  انتقال( 
واقع هر چه پهنای باند بیشتری داشته باشیم، در یک لحظه امکان انتقال اطالعات 
بیشتری از یک نقطه به نقطه دیگر وجود دارد. توضیح واحد انتقال داده ها یعنی 

بیت در ثانیه هم با همین مثال برای هنرجویان قابل فهم خواهد بود. 
پویانمایی  فیلم  که  زمانی  می توانیم  هنرجویان  به  نویز  بهتر  تفهیم  برای  نویز: 
آشنایی با سیگنال را برای آنها پخش می کنیم، هم زمان فیلم یا فایل صوتی دیگری 
را هم اجرا کنیم. به طوری که در شنیدن مطالب فیلم اصلی اختالل ایجاد شود و 
به  این ترتیب درک مفهوم نویز به عنوان عامل مخرب را برای هنرجویان تسهیل 

کنیم. 
احتماالً هنرجویان پدیده هم شنوایی را در تلفن تجربه کرده اند. در حین صحبت 
کردن با تلفن ممکن است صدای کانال تلفنی همسایه مجاور )ضعیف تر از صدای 
زوج  که  دیده می شود  رسانه هایی  در  بیشتر  نویز  این  نیز شنیده شود.  مخاطب( 
سیم ها به صورت موازی کنار یکدیگر قرار می گیرند و هر کدام از سیم ها مانند آنتن 

فرستنده و گیرنده عمل می کنند. 
مثال دیگر که نمونه ای از نویز القائی است: زمانی که تلفن همراه زنگ می خورد و 
بلندگو روشن است، صدای در حال پخش از بلندگو با نویز شنیده می شود. گوشی ها 
منبع اشعه های الکترومغناطیسی هستند و امواجی که از آنها منتشر می شوند، مانا 
رادیویی  سیگنال های  بلندگوها  داخل  غیرمقاوم  سیم کشی های  هستند.  پایدار  و 
که  تبدیل می کنند  به سیگنال های صوتی ضعیفی  را  همراه  تلفن  از  منتشرشده 
همان امواجی هستند که برای ما آزاردهنده هستند. این صدای ضعیف با صدای 

اصلی بلندگو ترکیب می شود و شنیدن صدا از رایانه را مشکل می کند.
نرخ انتقال داده )Data Transfer Rate(: نرخ انتقال داده به میزان داده ای 
گفته می شود که در یک زمان مشخص از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود و از 
طریق فرمول زیر محاسبه می شود:TR = D ÷ T، که در آن TR برابر با نرخ انتقال، 

D برابر با مقدار داده و T برابر با زمان )معموالً بر حسب ثانیه( است.
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شیوه و الگوی پیشنهادی: قبل از شروع بحث الزم است ذهن هنرجو را به سمت 
با شبکه می توانیم  با توجه به آشنایی هنرجویان  مقیاس شبکه ها معطوف کنیم. 
ابتدا از آنها بخواهیم چند شبکه رایانه ای که در محیط اطراف خود دیده اند، مثال 
بزنند. مثاًل ممکن است هنرجویان به ارتباط بانک های مختلف در کشور، ارتباط 
رایانه های اداره آموزش و پرورش و مدارس و... اشاره کنند. حال می توانیم از آنچه 
در کالس مطرح می شود، برای توضیح انواع شبکه از نظر گستردگی استفاده کنیم. 
برای توضیح مطالب مربوط به انتقال داده ها نیز همان طوری که در فوق بدان اشاره 

شد، بهتر است از مثال های زندگی روزمره استفاده شود.
مشکالت متداول در فرایند یادگیری ـ یاددهی: ممکن است هنرجویان 
به دلیل اینکه مفاهیم انتقال داده از جمله سیگنال، فرکانس، پهنای باند و نویز 
ارائه  با  باید  که  باشند  نداشته  آنها  از  درستی  درک  هستند،  انتزاعی  مفاهیمی 
مثال های معادل در زندگی روزمره )که در فوق به تعدادی از آنها اشاره شد( درک 

مطلب را برای آنها تسهیل کرد.
پاسخ به فعالیت ها

هر یک از محیط های زیر چه نوع شبکه ای هستند و کدام مدل سرویس دهی 
برای آنها مناسب تر است؟

نوع شبکه نام
دلیلاز نظر ابعاد

نوع شبکه 
از نظر مدل 
سرویس دهی

دلیل

رایانه های 
یک شرکت 

بیمه
محدوده محلی

کوچک

ترکیبی از 
شبکه های مبتنی 

بر سرویس دهنده و 
نظیر به نظیر

مجموعه ای از شبکه های 
مختلف است که هر یک 

می تواند مدل سرویس دهی 
خاص خود را داشته باشد.

محدوده محلیکافی نت
کوچک

مبتنی بر 
سرویس دهنده

برخی رایانه ها فقط نقش 
سرویس دهنده و برخی نقش  

سرویس گیرنده را دارند.

بانک های 
محدوده گستردهاستان

بزرگ

ترکیبی از 
شبکه های مبتنی 

بر سرویس دهنده و 
نظیر به نظیر

مجموعه ای از شبکه های 
مختلف است که هر یک 

می تواند مدل سرویس دهی 
خاص خود را داشته باشد.

اینترنت

گسترده 
)ترکیبی از 
شبکه های 
گسترده(

محدوده 
بزرگ

ترکیبی از 
شبکه های مبتنی 

بر سرویس دهنده و 
نظیر به نظیر

مجموعه ای از شبکه های 
مختلف است که هر یک 

می تواند مدل سرویس دهی 
خاص خود را داشته باشد.

فعالیت کالسی
ص6
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رسانه های انتقال: در آغاز سؤاالتی در رابطه با مطالب جلسه گذشته که راجع به 
سیگنال ها بود، مطرح می کنیم. مثاًل اینکه:  

 داده ها در شبکه از طریق چه نوع سیگنال هایی منتقل می شوند؟ 
 هر یک از این سیگنال ها برای انتقال، از چه نوع رسانه ای استفاده می کنند؟ 

 آیا یک نوع رسانه/ محیط برای انتقال همه این سیگنال ها مناسب است؟
رسانه های  وارد  را  بحث  مطرح شده،  سؤاالت  به  هنرجویان  پاسخ  براساس  سپس 
هر  که  می دهیم  توضیح  هنرجویان  برای  می کنیم.  سیمی  شبکه های  در  انتقال 
رسانه برای انتقال سیگنال خاصی مناسب است. مثاًل کابل مسی گزینه مناسبی 
برای انتقال سیگنال های نوری نیست. همین طور برای انتقال سیگنال های رادیویی 
به صورت بی سیم از کابل مسی یا فیبرنوری استفاده نمی کنیم. در ضمن تدریس 
بهتر است از تصاویر/ فیلم مربوط به کابل ها، یا در صورت امکان از کابل فیزیکی 

برای تفهیم بهتر مطلب استفاده شود. 
در پودمان چهارم از کتاب همراه هنرجو توضیحات و تصاویری در خصوص کابل 
که  است  شده  ارائه  کانکتورها  انواع  نیز  و  شبکه  کابل کشی  استانداردهای   ،TP

می توان برای آشنایی بیشتر، هنرجو را به مطالعه آنها ترغیب کرد. 
فیبرنوری: این کابل ها به طور گسترده در نصب و راه اندازی اتصاالت WAN در 
در  همچنین  و  باشد  داشته  وجود  هوایی  یا  و  زیرزمینی  زیاد  مسافت  که  جایی 
ساختمان های اداری و جاهایی که حجم زیادی از ارتباطات مورد نیاز باشد، مورد 

استفاده قرار می گیرند. کابل کشی فیبرنوری به دو شکل انجام می گیرد: 
Indoor 1 کابل کشی فیبرنوری در داخل ساختمان

 Outdoor ٢ کابل کشی فیبرنوری در خارج از ساختمان
قابل  هوایی  کابل کشی  و  زمینی  کابل کشی  مدل  دو  در  Outdoor خود  نوع  که 
اجرا است. کابل کشی زمینی فیبرنوری مربوط به اجرای کابل کشی فیبرنوری در 
کابل  نصب  روش های  از  دیگر  یکی  فیبرنوری  هوایی  کابل کشی  است.  زمین  زیر 
فیبرنوری است. در برخی مناطق به علت شرایط خاص جغرافیایی یا بافت محل، 
امکان کابل کشی زمینی وجود ندارد. همچنین ممکن است امکانات و زیر ساخت 
فیبرکشی  هزینه  کاهش  باعث  آن  از  استفاده  که  باشد  موجود  هوایی  کابل کشی 
می شود. در این موارد از کابل کشی هوایی فیبرنوری استفاده می کنیم. فیبرنوری 
در گروه کابل های مخابراتی و فشار ضعیف قرار دارد و از اصول کابل کشی این دسته 

از کابل ها پیروی می کند. 
)میدان های  محیطی  آسیب های  برابر  در  باید  شبکه  در  استفاده  مورد  کابل های 
مغناطیسی، باد، باران، جوندگان و...( محافظت شوند. زیرا هرگونه آسیب وارده به 

آنها می تواند هزینه های کشف عیب و تعمیر زیادی را به سازمان ها تحمیل کند. 
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در  اینکه  به  توجه  با  یاددهی:  ـ  یادگیری  فرایند  در  متداول  مشکالت 
این پودمان اشاره ای به اتصال دهنده های خاص هر یک از رسانه های انتقال سیمی 
نشده است، احتماالً هنرجویان درخصوص نحوه اتصال این رسانه ها به رایانه سؤال 
خواهند داشت. در این راستا جهت رفع ابهام می توان از تصاویر مربوط به اتصاالت 

رسانه ها که در کتاب همراه هنرجو آمده است، استفاده کرد.
پاسخ به فعالیت ها

سیم آنتن تلویزیون را بررسی 
مشخص  را  آن  نوع  کرده، 

 . کنید
دهه  در  که  کواکسیال  کابل 
بهترین  شد،  اختراع   1880
کابل برای اتصال تلویزیون ها 
شناخته  خانگی  آنتن های  به 

شده است. این نوع کابل می تواند سیگنال هایی با فرکانس باال را انتقال دهد 
است.  تلویزیونی الزم  تصاویر  نمایش  و  دریافت  برای  که 

فعالیت منزل
ص9

با راهنمایی هنرآموز خود ویژگی های ذکر شده در خصوص فیبرنوری را در 
مقایسه با کابل های مسی بنویسید. 

برای  الکتریکی  از سیگنال های  )داده(: در سیم های مسی  اطالعات  انتقال 
استفاده می شود.  نور  از  فیبرنوری  استفاده می شود. در  اطالعات  انتقال 

نرخ انتقال اطالعات )داده(: نرخ انتقال اطالعات در فیبرنوری تا حدود 10 
گیگابیت در ثانیه است. فیبر نوري نسبت به تمام رسانه هاي انتقال، اعم از 
سیمي و بي سیم، پهناي باند بیشتري در اختیار مي گذارد. بنابراین اطالعات 

بیشتري را مي تواند ارسال کند. 
به  نسبت  فیبرنوری  در  اطالعات  تبادل  سرعت  اطالعات:  تبادل  سرعت 

فعالیت کالسی
ص10
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رسانه های انتقال بی سیم: با پرسش و پاسخی که در خصوص چرایی استفاده 
بررسی رسانه های  برای  را  انجام می دهیم، ذهن هنرجویان  از شبکه های بی سیم 
انتقال بی سیم آماده می کنیم. برای ورود به بحث می توان سؤاالت زیر را مطرح کرد: 

 آیا تجربه استفاده از دستگاه های بی سیم را داشته اید؟ 
 چه ضرورتی دارد که رایانه ها را به صورت بی سیم به هم متصل کنیم؟ 

 آیا رسانه های انتقالی که در شبکه های سیمی مورد استفاده قرار می گیرند، در 
شبکه های بی سیم هم قابل استفاده اند؟ 

 شبکه های سیمی چه تفاوتی با شبکه های بی سیم دارند؟
برای  پاسخ هنرجویان می توانیم سؤاالت جزئی تری مطرح کنیم.  از شنیدن  پس 
مثال عملکرد یکی از دستگاه هایی که به روش بی سیم کار می کند، را توضیح دهید. 
هنرجویان احتماالً به کارکرد ماوس، کنترل تلویزیون و بلوتوث تلفن همراه اشاره 
خواهند کرد. با بهره گیری از اظهارنظر هنرجویان می توانیم هم رسانه های انتقال 

بی سیم و هم فناوری های بی سیم را توضیح دهیم.

است.  بیشتر  بسیار  فعلی  متداول  مسی  کابل های 
بسیار  نوری  فیبرهای  در  اطالعات  افت  طوالنی  مسافت های  در  نویزپذیری: 
مغناطیسي  و  الکتریکي  شدید  میدان هاي  است.  مسی  کابل های  از  کمتر 
کوچک ترین تأثیري بر فیبرهاي نوري ندارند و چون خطر تداخل امواج وجود 
ندارد، مي توان آنها را از کنار کابل هاي فشار قوي و دکل هاي انتقال نیرو و یا 
ژنراتورهاي برق عبور داد. ولی در مورد کابل هاي مسي این امکان وجود ندارد 

و اطالعات ممکن است تحت تأثیر نویزهای موجود قرار بگیرند. 
امنیت: اطالعات ارسالی با کابل فیبرنوری به صورت قابل اعتماد و ایمن منتقل 
محیطی،  عوامل  از  بسیاری  که  حالی  در  است.  دشوار  آنها  شنود  و  می شود 
انتقال با کابل مسی را تحت تأثیر قرار می دهد. دیگر مزیت استفاده از کابل های 

فیبرنوری این است که آنها کمتر در معرض خطر آتش سوزی قرار دارند. 
حداکثر مسافت ارسال: کابل های مسی فقط می توانند اطالعات را به 9328 
فوت یعنی نزدیک به 3000 متر منتقل کنند، در حالی که کابل های فیبرنوری 
می توانند اطالعات را بین 984/2 فوت تا 24/8 مایل )نزدیک به 40 کیلومتر( 

با کمترین افت داده انتقال دهند. 
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قابلیت  نزدیک،  میدان  ارتباطات   :)Near Field Communication(  NFC
ارتباطی جدیدی است که می توان از آن برای 
اتصال امن بین دو دستگاهی که در فاصله کمی 

از هم قرار دارند، استفاده کرد. 
چند مورد از کاربردهای NFC عبارت اند از:

 پرداخت پول از طریق گوشی های هوشمند: 
برای این منظور، کاربر اطالعات مربوط به کارت 
اعتباری خود را در گوشی ذخیره می کند و در 
زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC خوان 
پرداخت  تا  می کند  نزدیک   )NFC Reader(

انجام شود.
 استفاده از NFC برای پرداخت هزینه خدمات شهری مثل هزینه اتوبوس و مترو: 
در هنگام استفاده از کارت های مترو و اتوبوس تنها کافی است فرد هنگام عبور از 
گیت های ورودی مترو یا هنگام سوار شدن به اتوبوس، کارت مترو یا اتوبوس خود را 
در فاصله نزدیکی از دستگاه NFC خوان قرار دهد تا با شنیدن صدای بوق کوتاهی، 
اعتبار الزم از کارت وی کم شود. در این موردNFC خوان در گیت های ورودی 
مترو جاگذاری شده است و برچسب های NFC Tag( NFC( که اطالعات هر فرد 
بر روی آن ذخیره شده است، در کارت  وی قرار دارند. به طوری که با نزدیک کردن 
کارت به NFC خوان گیت های مترو یا اتوبوس، بین کارت فرد و دستگاه، ارتباطی 

لحظه ای برقرار می شود و مبلغ الزم از اعتبار موجود در حساب فرد کم می شود. 
 استفاده از NFC در تبلیغات شهری: روی برخی از پوسترهای تبلیغاتی فروشگاه ها 
نماد NFC وجود دارد که با نزدیک کردن گوشی به آن اطالعات مربوط به شعب 

فروشگاه به مخاطب ارائه می شود.
مشکالت متداول در فرایند یادگیریـ  یاددهی: اگر هنرجو مفهوم فرکانس 
و باند فرکانسی را نیاموخته باشد، در درک تفاوت بین امواج رادیویی و مایکروویو و 

نیز فناوری های انتقال بی سیم )بلوتوث و NFC( با ابهام مواجه خواهد شد.
پاسخ به فعالیت ها

معایب و مزایای انتقال بی سیم اطالعات را بررسی کنید. 
مزایا: 1ـ در انتقال بی سیم هزینه ای صرف کابل کشی نمی شود. 2ـ نسبت به 
موقعیت رایانه هایی که داده ها را منتقل می کنند، انعطاف پذیری وجود دارد. 
است.  کم  کابل  طریق  از  انتقال  به  نسبت  داده  انتقال  سرعت  1ـ  معایب: 
ـ  امنیت در انتقال بی سیم کمتر است و داده ها راحت تر در معرض دستبرد  2

می گیرند.  قرار 

فعالیت منزل
ص11



19

پودمان اّول:  دسته بندی و انتخاب شبکه

نوع شبکه هایی  WMAN چه  و   CAN  ،GAN  ،WWAN بررسی کنید 
هستند.

Wireless Wide Area Network( WWAN(: در این شبکه ها، امکان 
ارتباط بین شهرها و یا حتي کشورها با استفاده از سیستم هاي ماهواره اي 
مورد  همراه  تلفن های  به وسیله  که   4G و   3G شبکه های  می شود.  فراهم 

این شبکه ها هستند.  از  استفاده قرار می گیرند، نمونه ای 
که  )سراسری(  جهانی  شبکه های   :)Global Area Network( GAN
ناحیه  شده اند،  تشکیل  مرتبط  هم  به  رایانه ای  شبکه های  زیادی  تعداد  از 
دست  این  از  موبایل  شبکه  می دهند.  پوشش  را  نامحدودی  جغرافیایی 

می شود. کنترل  ماهواره ها  طریق  از  که  است  شبکه ها 
از  بزرگ تر  که  است  شبکه ای   :)Campus Area Network( CAN
ارتباط بین  برای  شبکه های محلی است. مانند شبکه ای که در دانشگاه ها 

می شود. ایجاد  دانشگاه  علمی  واحد  و  نام  ثبت  اتاق  رایانه،  کارگاه های 
Wireless Metropolitan Area Network( WMAN(: در این شبکه ها، 
امکان ارتباط بی سیم بین چند شبکه موجود در یک شهر بزرگ بدون صرف 
این  از  فراهم مي شود.  فیبرنوری  و  برای نصب کابل مسی  زیاد  هزینه های 
نوری(  فیبر  و  )مسي  کابلي  پشتیبان  شبکه هاي  عنوان  به  اغلب  شبکه ها، 
برای  مادون قرمز  نور  و  رادیویی  امواج  از   WMAN در  می شود.  استفاده 
ترافیک  به  مربوط  ویدئوهای  مثال  عنوان  به  استفاده می شود.  داده  انتقال 

سطح شهر می تواند از طریق WMAN منتقل شود.

پژوهش 
ص11

 چند نمونه دستگاه مجهز به بلوتوث را نام برده، کاربرد هر یک را مشخص 
کنید. 

1 رایانه های قابل حمل و رایانه های شخصی: امروزه بیشتر رایانه های قابل 
این  با  مجهز هستند.  بلوتوث  فناوری  به  رایانه های شخصی  و حتی  حمل 
پشتیبانی  بلوتوث  از   Built-in به صورت  آنها  از  برخی  است  ممکن  وجود 
در نه،  یا  است  بلوتوث  دارای  رایانه  شویم  مطمئن  اینکه  برای  نکنند. 
پیدا  را   Bluetooth گزینه   Control Panel-> Device Manager
می کنیم. اگر این گزینه وجود داشت، دستگاه دارای بلوتوث است، اگرچه 
ممکن است از نظر نرم افزاری به درستی نصب نشده باشد. برای رفع مشکل 
نرم افزاری باید درایور مربوطه در رایانه نصب شود. اگر رایانه مجهز به بلوتوث 
 USB USB استفاده کرد که به درگاه  بلوتوث  از آداپتور  نباشد، می توان 

رایانه متصل می شود و رایانه را به فناوری بلوتوث مجهز می کند. 

کنجکاوی
ص1٢
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٢ دستگاه های صوتی مانند انواع بلندگوها و هدفون ها. 
٣ تعدادی از چاپگرها به فناوری بلوتوث مجهز هستند و می توان از طریق 

PDA  یا تلفن همراه، مطالبی را از طریق بلوتوث براي چاپ ارسال کرد.
4 تلفن همراه: به کمک بلوتوث کاربران قادر به برقراري ارتباط از طریق تلفن 
همراه و یا سایر تجهیزات مشابه با رایانه های شخصی و قابل حمل خواهند بود 

و مي توانند فایل ها و اطالعات مورد نظر خود را با استفاده از آن منتقل کنند.
پرزنتر  دستگاه  یا  همراه  تلفن  کمک  به  اسالید:  تعویض کننده  یا  پرزنتر   5
مي توان در زمان ارائه مطالب در جلسات یا کنفرانس ها، اسالید ها را از راه  دور 
تعویض کرد. پرزنترها از طریق بلوتوث یا وای فای به رایانه متصل می شوند و از 
طریق گیرنده بی سیم متصل شده به رایانه در نرم افزاری مثل پاورپوینت اقدام 
به تعویض اسالیدها می کنند. در واقع پرزنتر یک وسیله تخصصی برای افرادی 

یا  ارائه، تدریس و  است که قصد دارند یک 
سخنرانی حرفه ای داشته باشند. 

فناوری  به کمک  کلید:  6 ماوس و صفحه 
بلوتوث مي توان بدون نیاز به اتصال کابل، از 
ماوس و صفحه کلید بي سیم استفاده کرد.

در زندگی روزمره دستگاه هایی را نام ببرید که دارای قابلیت NFC هستند.
گوشی های هوشمند، رایانه های قابل حمل و تبلت ها.

فعالیت گروهی
ص1٢

تحقیق کنید فناوری مادون قرمز عموماً در کدام دستگاه ها استفاده می شود؟
فناوری مادون قرمز معموالً در دستگاه های کنترل از راه دور )این دستگاه ها از 
خود نور مادون قرمز منتشر می کنند و دستگاه مقصد با دریافت این سیگنال، 
دستور مورد نظر را اجرا می کند(، گوشی های هوشمند، تشخیص دهنده های 
این  می شود.  استفاده  شخصی  رایانه های  بی سیم  دستگاه های  و  حرکت 
فناوری امکان اتصال رایانه های شخصی و قابل حمل را نیز فراهم می کند و 

از طریق آن می توان شبکه های داخلی را راه اندازی کرد. 

پژوهش 
ص1٢
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پروتکل
پروتکل به معنی مجموعه ای از قوانین و رویه ها برای برقراری ارتباط است. مثاًل اگر 
به کشور دیگری سفر کنید، باید زبان مکالمه آنها را بلد باشید. در غیر این صورت 

قادر به صحبت کردن با آنها نخواهید بود. 
به منظور تفهیم مفهوم پروتکل نمایشی بین هنرجویان ترتیب می دهیم تا در مورد 
ایجادشده  فضای  از  سپس  کنند.  گفت گو  یکدیگر  با  روزانه  فعالیت های  از  یکی 
استفاده می کنیم و به آنها توضیح می دهیم که ارتباط ما انسان ها در زندگی روزمره 
بر اساس اصول و قواعدی است. اگر دو طرف ارتباط با این اصول آشنا نباشند، در 
برقراری ارتباط با مشکل مواجه می شوند. در ادامه به هنرجویان توضیح می دهیم 
موجودیت هایی  که  تفاوت  این  با  انسان هاست.  پروتکل  مشابه  شبکه  پروتکل  که 
و  نرم افزاری  اجزای  می دهند،  انجام  را  عملیات  و  می کنند  مبادله  را  پیام ها  که 

سخت افزاری دستگاه ها هستند. 
احتماالً هنرجویان قباًل تجربه جست وجوی مطلب در اینترنت را داشته اند. برای 
درک بهتر مفهوم پروتکل شبکه می توانیم اتفاقاتی را که به هنگام ارسال درخواست 
به سرویس دهنده وب روی می دهد، برای آنها توضیح دهیم: وقتی که ما آدرس 
URL یک صفحه وب را در نوار آدرس مرورگر وب تایپ کرده، کلید Enter را فشار 
می دهیم، ابتدا رایانه ما پیام درخواست اتصال را به سرویس دهنده وب می فرستد و 
منتظر جواب می ماند. سرویس دهنده وب پیام درخواست اتصال را دریافت می کند 
به  را  نام صفحه وب  ما  رایانه  ما می فرستد.  رایانه  به  اتصال  تأیید  برای  پیامی  و 
سرویس دهنده وب می فرستد. در نهایت سرویس دهنده وب فایل مربوطه )صفحه 

وب( را به رایانه ما ارسال می کند. 
در توضیح اجزای شبکه رایانه ای مثال سیستم اطالعات تلفنی 118 ارائه شد و در 

آن مفهوم پروتکل توضیح داده شد که در این بخش نیز قابل استفاده است. 
قالب ها  و  رویه ها  قوانین،  شامل  استانداردهایی  و  سیاست ها  شبکه،  پروتکل های 
هستند که ارتباط بین دو یا چند دستگاه در شبکه را تعریف می کنند. پروتکل های 

شبکه انواع مختلفی دارند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:
1 پروتکل های ارتباطی شبکه: پروتکل هایی برای ارتباط دستگاه ها در شبکه ارائه 

.HTTP و TCP/IP می کنند، مثل
٢ پروتکل های امنیت شبکه: امنیت را در ارتباطات شبکه ای برقرار می کنند، مثل 

.SFTP و SSL، HTTPS
ارائه  شبکه  مدیریت  و  نگهداری  برای  قواعدی  شبکه:  مدیریت  پروتکل های   ٣

.ICMP و SNMP می کنند، مثل
با  کامل  به طور   UDP و   TCP پروتکل  هنرجو  همراه  کتاب  از  سوم  پودمان  در 
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یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند که مطالعه آن می تواند در ایجاد درک درست 
به هنرجو کمک کند. 

برای توضیح درگاه می توانیم از سناریوی زیر استفاده کنیم: 
فرض کنید بانکی از طریق دو خودپرداز مختلف امکان پرداخت پول را به صورت 
سکه و اسکناس فراهم کرده است. اگر ما قصد دریافت سکه را داشته باشیم باید 
اگر قصد دریافت  ارائه می دهد و  را  این خدمت  از خودپردازی استفاده کنیم که 
اسکناس را داشته باشیم باید از خودپردازی استفاده کنیم که اسکناس ارائه می کند. 
در واقع بانک برای ارائه دو سرویس، دو محل مختلف را در نظر گرفته است. در 
ادامه می توانیم این سناریو را به ارتباط دو میزبان در شبکه ارتباط دهیم و مفهوم 
درگاه را برای هنرجویان توضیح دهیم. بدین صورت که در رایانه هم داده های هر 
سرویس از طریق درگاه مخصوص آن سرویس به رایانه وارد یا از آن خارج می شوند.

از دو نفر  شیوه و الگوی پیشنهادی: برای شروع 
از هنرجویان می خواهیم به صورت نمایشی مکالمه ای با 
یکدیگر انجام دهند و پس از انجام احوال پرسی، نفر اول 

زمان را از نفر دوم جویا شود. 
سپس با کمک این نمایش و با اشاره به شیوه برقراری 
ارتباط برای پرسیدن ساعت، مفهوم پروتکل در شبکه 

را توضیح می دهیم. 
مشکالت متداول در فرایند یادگیریـ  یاددهی: با توجه به اینکه نام گذاری 
پروتکل ها بر اساس سرواژه های انگلیسی مربوط به نام آن پروتکل است، احتمال دارد 
هنرجویان نام پروتکل ها را به صورت صحیح بیان نکنند. به همین منظور الزم است 
واژه هایی که سرواژه ها از آنها استخراج شده است، برای هنرجویان توضیح داده شده 

و ترجمه شود. 
پاسخ به فعالیت ها

سالم

 ساعت چند است؟  

ساعت 1٢ است.

سالم

کاربرد پروتکل IP را بررسی کنید. 
در  که  را  بسته هایی  قالب  و  است  بین شبکه ای  تبادالت  برای  پروتکلی   IP
از پروتکل های  ارسال و دریافت می شوند، مشخص می کند. بسیاری  شبکه 
الیه انتقال مثل TCP و UDP، از IP استفاده می کنند. نرم افزارهای اینترنتی 
پست  برنامه های  و   FTPسرویس دهنده های وب،  مرورگرهای  قبیل  از 
رایانه های موجود در  برای   ،IP IP هستند.  بر  الکترونیک )Email(، متکی 

می کند.  استفاده  به فرد  منحصر  آدرس دهی  از  شبکه، 

فعالیت منزل
ص1٣
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برای ارسال هر یک از داده های زیر چه پروتکلی را پیشنهاد می کنید؟
برخط  حالت  در  به ویژه  فیلم  و  چند رسانه ای، صدا  فایل های  ارسال  برای 
سرعت  و  است  زیاد  داده ها  حجم  زیرا  می شود.  پیشنهاد   UDP پروتکل 
بیشتری  اهمیت  اطمینان  ارسال عکس،  در  دارد.  وجود  ارسال  در  باالیی 
دارد و TCP پیشنهاد می شود. برای ارسال پرونده پروتکل FTP پیشنهاد 

می شود. 

فعالیت کالسی
ص14

همبندی شبکه
شکل های  به  مشخص  نقشه  و  طرح  یک  بر اساس  می توان  را  شبکه  یک  اجزای 
مختلفی توسط رسانه انتقال به یکدیگر متصل کرد. به این طرح و نقشه، همبندی 
از:  رایانه ای عبارت اند  Topology می گویند. همبندی های رایج در شبکه های  یا 
همبندی خطی، همبندی حلقوی، همبندی ستاره ای، همبندی مش و همبندی 
ترکیبی. هر یک از این همبندی ها مزایا و معایب خاص خود را دارد. در هر یک از 
این همبندی ها چینش اجزای شبکه و نیز روش انتقال داده ها با دیگری متفاوت 

است.
دستگاهی که در همبندی ستاره ای مورد استفاده قرار می گیرد سوییچ نام دارد. 
سوییچ وسیله ای است که دارای درگاه های مختلف است و بسته را از یک درگاه 
می پذیرد، آدرس مقصد را بررسی می کند و سپس بسته را به درگاه دیگری که 
همراه  کتاب  از  چهارم  پودمان  در  می کند.  ارسال  است،  مقصد  رایانه  به  متعلق 

هنرجو به سوییچ های شبکه اشاره شده است. 
در همبندی حلقوی کلیه رایانه ها به گونه ای به یکدیگر متصل هستند که مجموعه 
آنها یک حلقه را می سازد. رایانه مبدأ اطالعات را به رایانه بعدی در حلقه ارسال 
می کند. سپس اطالعات به رایانه بعدی منتقل می شود. این روند تا زمانی ادامه پپدا 
می کند که اطالعات به رایانه مبدأ برسد. در نهایت رایانه مبدأ این اطالعات را از 
روی حلقه حذف می کند. اگر آدرس مقصد اطالعات با آدرس رایانه ای که اطالعات 

را دریافت کرده است یکسان باشد، آن رایانه اطالعات را دریافت می کند. 
نقاط ضعف این همبندی عبارت اند از:

 اگر یک رایانه از کار بیفتد، کل شبکه متوقف می شود.
 به سخت افزار پیچیده نیاز دارد و کارت شبکه آن گران قیمت است.

 برای اضافه کردن یک ایستگاه به شبکه باید کل شبکه را متوقف کرد.
در پودمان چهارم کتاب همراه هنرجو، برخی از انواع همبندی ها توضیح داده شده 

است.
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شیوه و الگوی پیشنهادی: برای تدریس هر یک از این همبندی ها می توانیم 
از نمایش گروهی هنرجویان استفاده کنیم. از آنها می خواهیم به شکل هر یک از 
همبندی های مذکور در کنار هم قرار بگیرند و وسیله ای را بر اساس شیوه انتقال در 
هر همبندی با یکدیگر مبادله کنند. در حین انجام کار می توانیم تأثیر حذف یک 
جزء )در اینجا هنرجو( از همبندی بر عمل انتقال و همچنین قطع رسانه انتقال را 

نیز مورد بررسی قرار دهیم.
در مثال دیگری می توانیم نحوه توزیع کاالهای یک کارخانه بین چند شهر را به 
وجود  شهرها  بین  اصلی  جاده  یک  صورتی که  در  دهیم.  ارتباط  شبکه  همبندی 
داشته باشد و شهرها از طریق جاده های فرعی به این جاده اصلی متصل شوند، 
چیدمان شهرها مشابه همبندی خطی و ارسال کاال از کارخانه ای که در یکی از این 
شهرها واقع است، به شهرهای دیگر مشابه تبادل داده در همبندی خطی خواهد 
بود. اگر شهری که کارخانه در آن واقع است، از نظر جغرافیایی در مرکز و باقی 
شهرها در اطراف آن قرار گرفته باشند و بین کارخانه و هر شهر یک جاده مجزا 

وجود داشته باشد، چیدمان شهرها مشابه همبندی ستاره ای خواهد بود.
مشکالت متداول در فرایند یادگیری ـ یاددهی: در همبندی خطی نحوه 

اتصال هر رایانه به کابل اصلی برای هنرجویان سؤال برانگیز است.
اگرچه در این پودمان نیازی نیست وارد بحث ایجاد شبکه به صورت فیزیکی شویم، 
ولی در صورتی که هنرجویان در درک همبندی ابهام داشتند، می توان به صورت 
گذرا به وجود اتصاالت خاص در همبندی خطی اشاره کرد و آنها را به مطالعه کتاب 

همراه هنرجو ارجاع داد. در این شبکه از کابل های کواکسیال استفاده می شود. 

NodeBus Topology

Terminator T.Connector



25

پودمان اّول:  دسته بندی و انتخاب شبکه

انواع ابزارهای استفاده شده در شبکه خطی عبارت اند از:
 Terminator: در صورتی که در یک شبکه خطی، یک رایانه شروع به ارسال 
داده کند، جریان در هر دو طرف کابل ارسال می شود. حال اگر جریان موردنظر به 
انتهای کابل رسیده و از بین نرفته باشد، جریان در جهت عکس حرکت می کند و 
با جریان هایی که از طرف مخالف در حال عبور هستند، تداخل پیدا می کند و به 
اصطالح تداخل سیگنال )Collision( رخ می دهد. برای جلوگیری از بروز چنین 
مشکلی در دو انتهای شبکه خطی یا BUS، از دو عدد ترمیناتور استفاده می شود.

 BNC Barrel: برای اینکه دو تکه کابل کواکسیال را به یکدیگر متصل کنیم، 
از اتصال دهنده ای به نام BNC Barrel استفاده می کنیم.

دستگاهی  از  دهیم،  افزایش  را  شبکه  طول  بتوانیم  آنکه  برای  تقویت کننده:   
به نام تقویت کننده )Repeater( استفاده می کنیم. این دستگاه جریان ضعیف را 

دریافت و تقویت می کند. 
دو   BUS یا  خطی  شبکه  کارت  به  اتصال  با  کانکتور  این   :TـConnector  

خروجی برای ارتباط با سایر رایانه ها فراهم می کند.
در همبندی حلقوی، به دلیل اینکه معموالً دستگاه MAU در کارگاه هنرستان ها 
وجود ندارد، نحوه اتصال رایانه ها از طریق MAU برای هنرجویان ملموس نیست. 
برای  و  گرفت  کمک  زیر  شکل  از  می توان   MAU عملکرد  دادن  نشان  برای 
هنرجویان توضیح داد که MAU دستگاهی است که در شبکه های حلقوی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
)با  حلقوی  همبندی  نمایش  برای  کتاب  در  که  شکلی  هنرجویان  است  ممکن 
)با  ستاره ای  همبندی  با  ظاهری  شباهت  دلیل  به  را  است،  شده  ارائه   )MAU
سوییچ( اشتباه بگیرند. در این صورت می توانیم برای آنها توضیح دهیم که عملکرد 
داخلی MAU با سوییچ متفاوت است. اگرچه MAU به ظاهر شبیه  هاب و سوییچ 
دیگر  به دستگاه  از دستگاهی  به صورت حلقوی  داده ها   MAU درون  ولی  است، 

منتقل می شوند.
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سیستم عامل شبکه
قبل از پرداختن به بحث سیستم عامل سرویس دهنده بهتر است اشاره ای هرچند 
کوتاه به لزوم مدیریت شبکه داشته باشیم. سناریوی غیرشبکه ای در دنیای واقعی 
را در نظر بگیرید که در آن سیستم پیچیده ای از اجزای متعامل مختلفی تشکیل 
شده است که باید به وسیله مدیر پایش، مدیریت و کنترل شود. اگر یکی از کاربران 
در سیستم شبکه ای با مشکل مواجه شود، ممکن است جهت رفع مشکل تنظیمات 
سیستم را دستکاری کند، سخت افزار یا نرم افزار را راه اندازی مجدد کند و با همکاران 
دیگر تماس برقرار کند. در واقع بروز یک مشکل در شبکه ممکن است کار عادی 
در یک سازمان را تحت الشعاع خود قرار دهد. بنابراین استفاده از ابزارهایی برای 
مدیریت شبکه و نیز تنظیمات مدیریتی رایانه های متصل به شبکه امری ضروری 

است. مدیریت شبکه در پنج حوزه قابل بررسی است:

سه همبندی حلقوی، ستاره ای و مش را در نظر بگیرید:
هزینه برپایی کدام همبندی بیشتر است؟ چرا؟ 

مش ـ چون از تعداد زیادی خطوط ارتباطی استفاده می کند.
قابلیت گسترش کدام همبندی مشکل تر است؟ چرا؟ 

مش ـ چون باید بین رایانه جدید و تمامی رایانه های موجود ارتباط ایجاد 
کرد. 

فعالیت گروهی
ص18

برای کارگاه رایانه مدرسه خود کدام همبندی را پیشنهاد می کنید؟
ستاره ای

فعالیت کالسی
مدیریت کارایی اندازه گیری، گزارش، تحلیل و کنترل کارایی اجزای مختلف شبکهص17

مدیریت خطا ثبت رخداد )Log(، شناسایی و پاسخ دهی به شرایط خطا در شبکه

مدیریت پیکربندی ردگیری دستگاه های موجود در شبکه و تنظیمات نرم افزاری و سخت افزاری آنها

مدیریت حساب ها مشخص کردن، ثبت و کنترل دسترسی کاربران به منابع شبکه

مدیریت امنیت کنترل دسترسی به منابع شبکه بر اساس سیاست های از پیش تعیین شده

پاسخ به فعالیت ها
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سیستم عامل شبکه، سیستم عامل نصب شده روی سرویس دهنده یک شبکه است 
را  به شبکه  متصل  دستگاه های  دیگر  و  رایانه ها  به  فعالیت های سرویس دهی  که 
هماهنگ می کند. برخالف سیستم عامل تک کاربره که امور اساسی مربوط به عملکرد 
یک رایانه را بر عهده می گیرد، سیستم عامل شبکه باید به درخواست های رایانه های 
مختلف پاسخ داده و اموری چون دستیابی به شبکه، استفاده و به اشتراک گذاری 

منابع، حفاظت از داده ها و کنترل خطاها را نیز انجام دهد.
صورت  در  حتی  تا  می سازد  قادر  که شبکه را  است  خطا: ویژگی ای  تحمل پذیری 
به وجود آمدن یک یا چند خطا در اجزایش، به صورت صحیح به کار خود ادامه دهد.

حال در سناریوی دیگری با اشاره به یکی از خدماتی که در شبکه جهانی اینترنت 
ارائه می شود، مثاًل تارنمایی که فایل ها و کتاب های آموزشی را به صورت فروشی در 

اختیار متقاضیان قرار می دهد، این سؤاالت را از هنرجویان می پرسیم:
نقش  یا  دارد  نقش سرویس دهنده  این خدمات،  از  استفاده  زمان  در  ما  رایانه   

سرویس گیرنده؟ 
هزینه  پرداخت  بدون  و  شود  وصل  مرکز  آن  تارنمای  به  بتواند  فردی  هر  اگر   

فایل ها را دریافت کند، چه می شود؟ 
 اگر فردی بتواند به فایل های اصلی آن مرکز دسترسی پیدا کرده و آنها را حذف 

کند یا تغییر دهد، چه اتفاقی می افتد؟ 
 اگر ما نیاز ضروری به فایلی داشته باشیم ولی زمانی که می خواهیم آن فایل را 
از تارنما تهیه کنیم با این پیغام روبرو شویم که : » تارنما تا اطالع ثانوی از دسترس 

خارج شده است!« چه می شود؟ 
کلیه  » متأسفانه  که  شویم  مواجه  پیغام  این  با  تارنما  به  ورود  هنگام  به  اگر   

فایل های آموزشی حذف شده و دیگر قابل دسترس نیست!« چه می شود؟ 
 اگر به هنگام ورود به تارنما متوجه شویم فرد دیگری کلمه عبور ما را تغییر داده 

است، چه خواهیم کرد؟ 
در ادامه می توانیم از پاسخ هایی که بین ما و هنرجویان ردوبدل می شود، برای توضیح 
لزوم وجود امنیت، امنیت در دسترسی به دیسک و پرونده، امنیت در حوزه شبکه 
لزوم پشتیبان گیری،  به سیستم، تحمل خطا،  امنیت در ورود  تبادلی،  و اطالعات 

قابلیت اطمینان و پایداری و لزوم وجود ابزارهای مدیریتی استفاده کنیم. 
شبکه  سیستم عامل  مختلف  توزیع های  هنرجو  همراه  کتاب  از  سوم  پودمان  در 
لینوکس معرفی شده اند که بهتر است هنرآموز، هنرجویان را به مطالعه آنها ترغیب 

کند. 
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استاندارد تجهیزات شبکه
برای توضیح این قسمت می توانیم سؤاالت زیر را مطرح کنیم: 

 استاندارد یعنی چه؟ 
 آیا می دانید سازمان ملی استاندارد چه فعالیتی انجام می دهد؟ 

این سؤاالت به احتمال زیاد هنرجویان به معنی استاندارد یعنی  با مطرح کردن 
اجرای قوانین و مقررات خاص در تولید محصوالتی مثل مواد غذایی و بهداشتی و... 
اشاره خواهند کرد. حال می توانیم از فضای ایجادشده استفاده کنیم برای اینکه به 
هنرجویان بگوییم که تجهیزات مورد استفاده برای شبکه کردن رایانه ها نیز باید 
براساس استاندارد و طبق قواعد و اصول خاصی تولید شوند تا این اطمینان حاصل 
از  تولید شده اند،  مختلف  به وسیله شرکت های  که  مشابهی  دستگاه های  که  شود 

کارایی الزم و کافی برخوردار هستند. 
در ادامه می توانیم به نام سازمان IEEE اشاره کنیم که استانداردهایی را در حوزه 
مختلف  استانداردهای  توضیح  با  را  بحث  و  است  کرده  ارائه  رایانه ای  شبکه های 

IEEE 802.x که در کتاب ارائه شده است، به پایان برسانیم.
در این بخش بهتر است در حین تدریس هنرجو را به پودمان دوم کتاب همراه 
هنرجو ارجاع دهیم. در این پودمان عالوه بر IEEE به دیگر مؤسسات ارائه دهنده 
استاندارد نیز اشاره شده است. در ضمن بهتر است هنرجویان را ترغیب کنیم تا 

جدول استاندارد IEEE مندرج در کتاب همراه هنرجو را مطالعه کنند. 
 World wide Interoperability کلمات  از  برگرفته   WiMAX: WiMAX
for Microwave Access است و یک فناوری ارتباطی است که انتقال بی سیم 
سیستم  هر  می کند.  فراهم  را  مختلف  انتقال  روش های  از  استفاده  با  اطالعات 

WiMAX از دو قسمت اصلی به شرح زیر تشکیل یافته است:
دکل WiMAX : مثل دکل های آنتن تلفن های همراه عمل می کند. با این تفاوت 
برابر  تقریباً  محدوده ای  تنهایی  به  است  قادر   WiMAX فرستنده  دکل  یک  که 
8000 کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار دهد، درحالی که دکل های تلفن همراه 

محدوده ای بسیار کوچک را تحت پوشش قرار می دهند.
گیرنده WiMAX: روی رایانه های قابل حمل نصب می شود و یا به صورت اتصال 

خارجی به رایانه های رومیزی متصل می شود.
:WiMAX موارد کاربرد

WiFiـhotspots 1 اتصال به اینترنت از طریق
DSL ٢ جایگزین مناسب ارتباطات باسیم و

)TeleCommunication( ٣ ایجاد سرویس های داده و ارتباطات از راه دور
4 فراهم ساختن ارتباطات سیار
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کاربران  تعداد  و  مسافت  سرعت،  ولی  می کند،  عمل   Wi-Fi شبیه   WiMAX
روستاها  و  شهرها  حاشیه  در   WiMAX فناوری  می کند.  پشتیبانی  را  بیشتری 
برای دسترسی به اینترنت باند پهن مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا در این مکان ها 
ممکن است به علت موقعیت جغرافیایی امکان استفاده از فیبرنوری و کابل وجود 

نداشته باشد. 
اشاره شده است که می توان   WiMAX به  پودمان دوم کتاب همراه هنرجو  در 

هنرجویان را به مطالعه آن ترغیب کرد. 
به   )Wireless broadband access( بی سیم  پهن  باند  دسترسی  فناوری های 
سرویس های دسترسی بی سیم پرسرعتی اشاره می کنند که برای ایجاد شبکه های 
شهری )MAN( یا دسترسی به اینترنت در مکان های تجاری ـ عمومی و منازل 

مورد استفاده قرار می گیرند. 
 IEEE در  که  است  رایانه ای  شبکه  به  مربوط  فناوری های  از  یکی   :Ethernet
سیم کشی،  وضعیت  فناوری  این  می شود.  شناخته   802.3 استاندارد  عنوان  به 

استانداردهای سیگنال دهی و قالب های MAC Address را معین می کند. 
WLAN: شبکه رایانه ای محلی بی سیم است که بیش از دو دستگاه را با استفاده 
WLAN در مکان هایی مثل خانه،  به یکدیگر مرتبط می کند.  ارتباط بی سیم  از 
مدرسه، دانشگاه و ساختمان های اداری قابل پیاده سازی است و این امکان را برای 
کاربران فراهم می کند که با وجود حرکت در آن مکان به شبکه دسترسی داشته 
باشند. دسترسی به FiـWi در خانه یا محل کار نمونه ای از این نوع شبکه است. 

مشکالت متداول در فرایند یادگیری ـ یاددهی: گاهی هنرجویان به دلیل 
قابلیت  تحمل خطا،  امنیت،  وجود  لزوم  و  رایانه ای  از شبکه  درستی  اینکه درک 
اطمینان و ... در شبکه رایانه ای ندارند، نمی توانند نیاز به وجود سیستم عامل ویژه 
شبکه را درک کنند که با توضیحاتی که در فوق ارائه شد، می توان مطلب را به 

هنرجویان تفهیم کرد. 
پاسخ به فعالیت ها

با کمک هنرآموز خود شکل 18 را کامل کنید.
Fax service: این سرویس مدیریت منابع دورنگار در شبکه را انجام می دهد 
و کلیه کارهای مربوط به سخت افزار و نرم افزار دستگاه های دورنگار، ارسال و 

دریافت و همچنین تنظیمات کلی آنها را بر عهده دارد.
ارائه می شود که  Mail service: این سرویس به وسیله سرویس دهنده ای 
وظیفه ارسال، دریافت و نگهداری پست های الکترونیکی کاربران را در شبکه 

بر عهده دارد و از طریق آن کاربران با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. 

فعالیت گروهی
ص19
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الف( فعالیت های تکمیلی
پیشنهاد می شود پس از تدریس جهت تعمیق یادگیری، از ایجاد بحث های چالشی 

یا ارائه تمرین منزل استفاده شود که در ادامه به چند نمونه اشاره شده است:
 با مطرح کردن سؤاالتی در خصوص نوع سیستم عامل و استاندارد تجهیزات در 

شبکه های سیمی و بی سیم هنرجویان را به تفکر و اظهارنظر وادار کنیم. 
با  یا محتوای آموزشی مرتبط  به صورت گروهی اسالید  از هنرجویان بخواهیم   

مطالب تدریس شده را در منزل آماده و در کالس ارائه کنند.
 از هنرجویان بخواهیم با استفاده از نرم افزارهایی که در پایه دهم و یازدهم آموخته اند، 

مطالب مربوط به یکی از موضوعات )مثاًل همبندی( را به صورت آموزشی ارائه کنند.
از فیبرنوری در  از هنرجویان بخواهیم در مورد منطقی بودن/ نبودن استفاده   

شبکه های خانگی بحث کنند. 
 با طرح سناریوهایی هنرجویان را در مورد موضوعات تدریس شده به تفکر تشویق 
کنیم. به عنوان نمونه می توان چنین سناریویی را مطرح کرد: فرض کنید کارخانه ای 
دارای چند ساختمان است. این ساختمان ها در فاصله 1 کیلومتری از هم قرار دارند 
و هر ساختمان دارای 3 طبقه با 5 اتاق در هر طبقه است که در هر اتاق حداقل 2 
رایانه وجود دارد. برای شبکه کردن رایانه های این کارخانه چه رسانه های انتقالی 

را پیشنهاد می دهید. 
 انتقال بی سیم چه مزیتی در عصر کنونی دارد؟ چه لزومی دارد از فناوری های 

بی سیم استفاده کنیم؟
 چند مورد از مکان هایی که از روش بی سیم برای ایجاد ارتباط استفاده می کنند، 

را نام ببرید.
 انواع روش های همبندی را در قالب ماکت، پوستر یا بروشور با استفاده از متن 

و تصویر معرفی کنید. 
 در مورد کاربردهای NFC در ایران تحقیق کنید. 

در کارگاه رایانه هنرستان شما از کدام استانداردها می توان استفاده کرد؟
در صورتی که شبکه سیمی باشد از استاندارد IEEE 802.3 و در صورتی 
که شبکه بی سیم باشد از استاندارد IEEE 802.11 می توان استفاده کرد.

فعالیت کالسی
ص٢1

پس از تدریس


