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  چکیده:
روند رو به رشد جمعیت و  نیاز در  تسریع  انجام کار ها و حذف کردن بعد مکان باعث شده است که سیستم 

  . ما نیز در زندگی روزمره این نیاز را احساس کرده ایم بیایندهاي کنترل از راه دور بیشتر به کمک انسان ها 
  و همه از تکنولوژي هاي نوین مانند تلفن هاي همراه هوشمند در حال استفاده هستیم.

در این پروژه قصد داریم با ساخت یک مدار کنترلی توسط سرویس اس ام اس در جهت رفع این نیاز حرکت 
  کنیم...
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 فصل اول
 

 مفاهیم مربوط به شبکه ها و اجزا آنها
  :مقدمه

استفاده از شبکه هاي کامپیوتري در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده و سـازمانها و موسسـات اقـدام    
با توجه به شرایط و سیاست هاي هر سـازمان، طراحـی و   به برپایی شبکه نموده اند. هر شبکه کامپیوتري باید 

پیاده سازي گردد. در واقع شبکه هاي کامپیوتري زیر ساختهاي الزم را براي بـه اشـتراك گذاشـتن منـابع در     
سازمان فراهم می آورند؛ در صورتی که این زیرساختها به درستی طراحی نشوندع در طمان استفاده از شـبکه  

هاي زیادي به منظور نگهداري شبکه و تطبیق ان با خواسـته هـاي    امده و باید هزینه مشکالت متفاوتی پیش
  مورد نظر صرف شود.

  در زمان طراحی یک شبکه سواالت متعددي مطرح می شود:
  براي طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟ -
  چه پارامترهایی را براید در نظر گرفت؟ -
  هدف از برپاسازي شبکه چیست؟ -
  انتظار کاربران از شبکه چیست؟ -
  آیا شبکه موجود ارتقاء می یابد و یا یک شبکه از ابتدا طراحی می شود؟ -
  چه سرویس ها و خدماتی بر روي شبکه ارائه خواهد شد؟ -

به طور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتري، ابتدا بید خواسته ها شناسایی و تحمل شـون،  
ه چرا قصد ایجاد یک شبکه را داریم و این شبکه باید چه سرویس هـا و خـدماتی را ارائـه    مثال در یک کتابخان

نمایند؛ براي تامین سرویس ها و خدمات مورد نظر اکثریت کاربران، چه اقداماتی باید انجام داد؛ مسائلی چون 
بکه، هر یک از اینهـا  پروتکل مورد نظر براي استفاده از شبکه، سرعت شبکه و از همه مهمتر مسائل امنیتی ش

باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه، مطـالبی پیرامـون کاربردهـاي    
  عملی ان نیز ارائه شود تا در تصمیم گیري بهتر یاري کند.

  تاریخچه پیدایش شبکه -1
وي سابق به فضا پرتـاب شـد.   نخستین ماهواره یعنی اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شور 1957در سال 

در همین دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابر قـدرت آن زمـان جریـان داشـت و دنیـا در دوران      
جنگ سرد به سر می برد. وزارت دفاع آمریکا در اکنش به این اقدام رقیب نظـامی خـود، آژانـس پـروژه هـاي      

یکی از پروژه هاي مهم این آژانس تـامین ارتباطـات در   ) را تاسیس کرد. ARPAتحقیقاتی پیشرفته یا آرپا (
زمان جنگ جهانی احتمالی تعریف شده بود. در همین سال ها در مراکز تحقیقاتی غیر نظامی کـه در امتـداد   
دانشگاه ها بودند، تالش براي اتصال کامپیوترها به کاربران سـرویس مـی دادنـد. در اثـر اهمیـت یـافتن ایـن        

 MIT) منابع مالی پروژه اتصال دو کامپیوتر از راه دور به یکدیگر را در دانشـگاه  ARPAموضوع آژانس آرپا (
،  MITاولین شبکه کامپیوتري بین چهار کامپیوتر کـه دوتـاي آنهـا در     1960بر عهده گرفت. در اواخر سال 



2 
 

شـد. ایـن شـبکه     یکی در دانشکده کالیفرنیا و دیگري در مرکز تحقیقاتی استنفورد قرار داشـتند، راه انـدازي  
و یـک   MITنخسـتین ارتبـاط راه دور بـین دانشـگاه      1965) نامگذاري شد. در سال  ARPA netآرپانت (

  مرکز دیگر نیز بر قرار گردید.
شرکت معتبر زیراکس، یک مرکز تحقیقاتی در پالوآلتو تاسیس کرد. این مرکـز در طـول    1970در سال 

وتر را معرفی کرده است و از این نظـر بـه یـک مرکـز تحقیقـاتی      سالها مهمترین فناوري هاي مرتبط با کامپی
) نیز نامیـده مـی شـود. بـه تحقیقـات در      PARCافسانه اي بدل گشته است. این مرکز تحقیقاتی که پارك (

زمینه شبکه هاي کامپیوتري پیوست، تا این سال ها شبکه آرپانت به امـور نظـامی اختصـاص داشـت، امـا در      
رفی شد. در این سال شبکه آرپانت مراکز کامپیوتري بسیاري از دانشـگاه هـا و مراکـز    به عموم مع 1972سال 

  نخستین نامه الکترونیکی از طریق شبکه منتقل کردید. 1972تحقیقاتی را به هم متصل کرده بود. در سال 
ول که چندین دانشگاه بنیان گذار آن بودنـد، مشـغ   MERITدر این سال ها حرکتی غیر انتفاعی به نام 

در  MERITتوسعه روش هاي اتصال کاربران ترمینال ها به کامپیوتر مرکزي یا میزبان بود. مهندسان پـروژه  
تالش براي ایجاد ارتباط بین کامپیوترها، مجبور شدند تجهیزات الز را خود طراحـی کننـد. آنـان بـا طراحـی      

شـبکه هـاي    Backboneنخسـتین بسـتر اصـلی یـا      OECPOPتجهیزات واسطه بـراي مینـی کـامپیوتر    
 Primaryیـا   PCPهـا نمونـه هـاي اصـالح شـده ایـن کـامپیوتر بـا نـام           کامپیوتري را سـاختند. تـا سـال   

Communications Processor   نقش میزبان را د رشبکه ها ایفا می رکد. نخستین شبکه از این نوع کـه
  نام داشت. Michnetچندین ایالت را به هم متصل می کرد 

) دربـاره مفهـوم اترنـت در    Bob Metcalfeوع رساله دکتراي آقاي باب مت کالف(موض 1973در سال 
  مرکز پارك مورد آزمایش قرار گرفت. با تثبیت اترنت تعداد شبکه هاي کامپیوتري رو افزایش گذاشت.

روش اتصال کاربران به کامپیوتر میزبان در آن زمان به این صورت بود که یک نرم افـزار خـاص بـر روي    
نرم افزار جدیدي بـه نـام    1976تر مرکزي اجرا می شد و ارتباط کاربران را بر قرار می کرد. اما در سال کامپیو

Hermes   عرضه شد که براي نخستین بار به کاربران اجازه می داد تا از طریق یک ترمینال به صورت تعـاملی
متصل شوند. این، نخستین باري بـود کـه کـاربران مـی توانسـتند در هنگـام        MERITمستقیما به سیستم 

  ».کدام میزبان؟« برقراري ارتباط از خود بپرسند: 
 Packet Switchingاي یا  از وقایع مهم تاریخچه شبکه هاي کامپیوتري، ابداع روش سوئیچینگ بسته

بـراي تعیـین مسـیر     Circuit Switchingاست. قبل از معرفی شـدن ایـن روش از سـوچینگ مـداري یـا      
 Packetاز مفهـوم   TCP/IPبـا پیـدایش پروتکـل ارتبـاطی      1974ارتباطی استفاده می شد. امـا در سـال   

switching      جـایگزین پروتکـل    1982استفاده گسترده تري شـد. ایـن پروتکـل در سـالNCP    شـد و بـه
در آرپانـت،   MIL netه فرعـی بنـام   پروتکل استاندارد براي آرپانت تبدیل گشت. در همین زمان یـک شـاخ  

همچنان از پروتکل قبلی پشتیبانی می کرد و به ارائه خدمات نظامی مـی پرداخـت. بـا ایـن تغییـر و تحـول،       
شبکه هاي زیادي به بخش تحقیقاتی این شبکه متصل شدند و آرپانـت بـه اینترنـت تبـدیل گشـت. در ایـن       

  هوم ترافیک شبکه مطرح شد.ها حجم ارتباطات شبکه اي افزایش یافت و مف سال
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بیتی انجام می گرفته است. هشـت بیـت    32به صورت  IPمسیریابی در این شبکه به کمک آدرس هاي 
هـا   شده بود که به سرعت مشخص گشت تناسبی با نرخ رشـد شـبکه   داده به صورت تخصیص IPها  اول آدرس

 70در سـال دهـه    WANهـاي   و شـبکه  LANندارد و باید در آن تجدید نظر شـود. مفهـوم شـبکه هـاي     
  میالدي از یکدیگر تفکیک شدند.

 1983بیت آدرس به میزبان در شبکه اشـاره مـی کـرد. در سـال      24بیتی اولیه، بقیه 32در آدرس دهی 
) به وجود آمد و اولین سـرویس دهنـده نامگـذاري    Domain Name Systemسیستم نامگذاري دامنه ها (

)Name serverستفاده از نام به جاي آدرس هاي عددي معرفی شد. در این سـال تعـداد   ) راه اندازي شد و ا
  میزبان هاي اینترنت از مرز ده هزار عدد فراتر رفته بود.

  مدل هاي شبکه 1-1
در شبکه، یک کامپیوتر می تواند هم سرویس دهنده و هم سرویس گیرنده باشد. یـک سـرویس دهنـده    

)Serverاکی و همچنین سیستم عامل شبکه که مدیریت عملیات شبکه هاي اشتر ) کامپیوتري است که فایل
  را بعهده دارد را نگهداري می کند.

بتواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کند، ابتدا سرویس گیرنـده   "Client"براي آنکه سرویس گیرنده
ست شـده را  باید اطالعات مورد نیازش را از سرویس دهنده تقاضا کند. سپس سرویس دهنده اطالعات در خوا

  به سرویس گیرنده ارسال خواهد کرد.
  گیرند، عبارتند از: هایی که مورد استفاده قرار می سه مدل از شبکه

    "Peer-to-peer"شبکه نظیر به نظیر -1
    "Server-Based"شبکه مبتنی بر سرویس دهنده  -2
  "Client Server"شبکه سرویس دهنده/ سرویس گیرنده  -3

  نظیر:مدل شبکه نظیر به 
هاي اشتراکی و سیستم عامل شبکه وجود نـدارد. هـر    اي جهت نگهداري فایل در این شبکه ایستگاه ویژه

تواند هم بعنـوان   ها در شبکه دسترسی پیدا کند. هر ایستگاه خاص می تواند به منابع سایر ایستگاه ایستگاه می
Server   وهم بعنـوانClient       دادن و ارتقـاء  سـئولیت مـدیریت  خـود م  عمـل کنـد. در ایـن مـدل هـر کـاربر  

افزارهاي ایستگاه خود را بعهده دارد. از آنجایی که یک ایستگاه مرکزي عملیات شـبکه وجـود نـدارد، ایـن      نرم
  ایستگاه بکار می رود. 10اي با کمتر از  مدل براي شبکه

  مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده: 1-1-1
ها و نرم افزارهاي اشتراکی نظیـر واژه   سرویس دهنده کلیه فایلدر این مدل شبکه، یک کامپیوتر بعنوان 

توانـد   کند. یک کاربر می هاي اطالعاتی و سیستم عامل شبکه را در خود نگهداري می پردازها، کامپایلرها، بانک
  هاي اشتراکی را از روي آن به ایستگاه خود منتقل کند. به سرویس دهنده دسترسی پیدا کرده و فاسل

  دل سرویس دهنده/ سرویس گیرنده:م 1-1-2
دهـد و سـرویس دهنـده     در این مدل یک ایستگاه در خواست انجام کارش را به سرویس دهنده ارائه می
دهد. در ایـن مـدل حجـم     پس از اجراي وظیفه محوله، نتایج حاصل را به ایستگاه درخواست کننده عودت می
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بر سرویس دهنده کمتر است و این مدل داراي کـارایی   اطالعات مبادله شده شبکه، در مقایسه با مدل مبتنی
  باشد. باالتري می

  شود: هر شبکه اساسا از سه بخش ذیل تشکیل می
هـا   شـوند بعنـوان مثـال: کامپیوترهـا، چاپگرهـا، هـاب       ابزارهایی که به پیکربندي اصلی شبکه متصل می

"Hubs" شوند. هاي شبکه استفاده میهایی که براي اتصال ابزار ها و سایر رسانه ها، کابل سیم  
    "Net work Topology"ریخت شناسی شبکه 1-2

توپولوژي شبکه تشریح کننده نحوه اتصال کامپیوترها در یک شبکه به یکدیگر است. پارامترهـاي اصـلی   
ها در شبکه کـامپیوتري   در طراحی یک شبکه، قابل اعتماد بودن و مقرون به صرفه بودن است. انواع توپولوژي

  رتند از :عبا
  : "Star"اي توپولوژي ستاره -1

در این توپولوژي، کلیه کامپیوترها به یک کنترل کننده مرکزي با هاب متصل هستند. هرگاه کامپیوتري 
بخواهد با کامپیوتر دیگري تبادل اطالعات نماید، کامپیوتر منبع ابتدا باید اطالعات را به هـاب ارسـال نمایـد.    

عات به کامپیوتر مقصد منتقل شود. اگر کامپیوتر شماره یک بخواهد اطالعاتی را سپس از طریق هاب آن اطال
بفرستد، باید اطالعات را ابتدا به هاب ارسال کند، آنگاه هاب آن اطالعات را بـه کـامپیوتر    3به کامپیوتر شمار 

سته است. ایـن  شماره سه خواهد فرستاد. نقاط ضعف این توپولوژي آن است که عملیات کل شبکه به هاب واب
  بدان معناست که اگر هاب از کار بیفتد، کل شبکه از کار خواهد افتاد. نقاط قوت توپولوژي ستاره عبارتند از:

 .نصب شبکه با این توپولوژي ساده است 
 .توسعه شبکه با این توپولوژي به راحتی انجام می شود 
 شود. بکه خارج میاگر یکی از خطوط متصل به هاب قطع شود، فقط یک کامپیوتر از ش 

  
  

  : "Ring"توپولوژي حلوقی  1-2-1
 IBM"اختراع شد و به همین دلیل است کـه ایـن توپولـوژي بنـام      IBMاین توپولوژي توسط شرکت 

Tokenring" .مشهور است  
اي به یکدیگر متصـل هسـتند کـه مجموعـه آنهـا یـک حلقـه         در این توپولوژي کلیه کامپیوترها به گونه

ر مبدا اطالعات را به کامپیوتري بعدي در حلقه ارسال نموده و آن کامپیوتر آدرس اطالعـات  سازد. کامپیوت می
کند، آنگاه اطالعات را به کامپیوتر بعدي در حلقه منتقل خواهد کرد و به همـین ترتیـب    را براي خود کپی می

ر مبدا این اطالعـات را از روي  رسد. سپس کامپیوت کند تا اطالعات به کامپیوتر مبدا می  این روند ادامه پیدا می
  کند. نقاط ضعف توپولوژي فوق عبارتند از: حلقه حذف می

 شود.  اگر یک کامپیوتر از کار بیفتد، کل شبکه متوقف می 
 کارت شبکه آن گران قیمت است"به سخت افزار پیچیده نیاز دارد". 
 .براي اضافه کردن یک ایستگاه به شبکه باید کل شبکه را متوقف کرد  
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  نقاط قوت توپولوژي فوق عبارتند از:
 .نصب شبکه با این توپولوژي ساده است 
 شود. توسعه شبکه با این توپولوژي به راحتی انجام می 
 توان استفاده کرد. در این توپولوژي از کابل فیبر نوري می  
  : "BUS"توپولوژي اتوبوسی  1-2-2

شوند. در این توپولوژي، رسانه  اتوبوسی متصل میدر یک شبکه خطی چندین کامپیوتر به یک کابل بنام 
هاي  انتقال بین کلیه کامپیوترها مشترك است. یکی از مشهورترین قوانین نظارت بر خطوط ارتباطی در شبکه

هایی است که در شبکه محلی مورد استفاده قـرار   محلی اترنت استو توپولوژي اتوبوس از متداولترین توپولوژي
باشـد. نقطـه    م هزینه بودن و توسعه آسان این شبکه، از نقاط قوت توپولوژي اتوبوسی مـی گیرد. سادگی، ک می

باشـد   ضعف عمده این شبکه آن است که اگر کابل اصلی که بعنوان پل ارتباطی بین کامپیوترهاي شـبکه مـی  
  قطع شود، کل شبکه از کار خواهد افتاد.

  : "Mesh"توپولوژي  1-2-3
شـود. مزیـت ایـن     وتري مستقیما به کلیـه کامپیوترهـاي شـبکه متصـل مـی     در این توپولوژي هر کامپی

توپولوژي آن است که هر کامپیوتر با سایر کامپیوترهـا ارتبـاطی مجـزا دارد. بنـابراین، ایـن توپولـوژي داراي       
باشد. اگر یک کابل ارتباطی در این توپولوژي قطع شود، شـبکه همچنـان    باالترین درجه امنیت و اطمینان می

ماند. ار نقاط ضعف اساسی این توپولوژي آن است که از تعداد زیادي خطوط ارتبـاطی اسـتفاده    ال باقی میفع
ها افزایش یابند. به همین جهت ایـن توپولـوژي از نظـر اقتصـادي      می کند، مخصوصا زمانی که تعداد ایستگاه

اه شماره یک نیازمند به نود و نه مقرون به صرفه نیست. براي مثال، در یک شبکه با صد ایستگاه کاري، ایستگ
 Nمحاسـبه مـی شـود کـه در آن      N(N-1)/2هاي مورد نیاز در این توپولوژي با رابطـه   باشد. تعداد کابل می

  باشد. هاي شبکه می تعداد ایستگاه
  "Tree"توپولوژي درختی  1-2-4

کنـد. هـاب    اسـتفاده مـی   هـا  این توپولوژي از یک یا چند هاب فعال یا تکرار کننده براي اتصال ایسـتگاه 
کنـد.   ها را بـه یکـدیگر متصـل مـی     مهمترین عنصر شبکه مبتنی بر توپولوژي درختی است: زیرا کلیه ایستگاه

وظیفه هاب دریافت اطالعات از یک ایستگاه و تکرار و تقویت آن اطالعات و سـپس ارسـال آنهـا بـه ایسـتگاه      
  باشد. دیگر می

  : "Hybrid"توپولوژي ترکیبی  1-2-5
این توپولوژي ترکیبی است از چند شبکه با توپولوژي متفاوت که توسط یک کابل اصلی بنـام اسـتخوان   

بـه کابـل    "Bridg"اند. هر شـبکه توسـط یـک پـل ارتبـاطی       به یکدیگر مرتبط شده "bone Back"بندي 
  شود. استخوان بندي متصل می

سرویس دهنده قـوانین کـامپیوتري بـراي     هاي سرویس گیرنده و پروتکل براي برقراري ارتباط بین رایانه
اند که به قرار داد یا پروتکل موسومند. این قرار دادها و قوانین بـه صـورت    انتقال و دریافت داده مشخص شده

کننـد. پروتکـل بـا قـرارداد، در واقـع زبـان مشـترك         نرم افزاري در سیستم براي ایجاد ارتباط ایفاي نقش می
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شـود. پروتکـل    و فهم رایانه بهنگام درخواست و جـواب متقابـل اسـتفاده مـی    کامپیوتري است که براي درك 
هـا و انـواع    ها، سـرعت انتقـال داده   هاي شبکه، روش دسترسی و انواع فیزیکی توپولوژي تعیین کننده مشخصه

  کابل کشی است.
  هاي شبکه: پروتکل 1-3

  کنیم: رفی میهاي شبکه را مع ما در این دستنامه تنها دو تا از مهمترین پروتکل
  پروتکل کنترل انتقال/ پروتکل اینترنت

 "Protocol/InternetProtocol TCP/IP=Transmission control"    
  پروتکل فوق شامل چهار سطح است که عبارتند از :

 "Application"سطح الیه کاربرد  -الف
  "Transporter"سطح انتقال  -ب
  "Internet"سطح اینترنت  -ج
  "Net work"سطح شبکه  -د

هاي مورد استفاده در شبکه اینترنت است ایـن بسـته نـرم افـزاري بـه       از مهمترین و مشهوترین پروتکل
هـاي   از مهمتـرین پروتکـل   Tcp /ipگـردد.   هاي مختلـف ارائـه مـی    اشکال مختلف براي کامپیوترها و برنامه

هاي گسـترده گونـاگون کـاربرد دارد،     شود و نه تنها بر روي اینترنت و شبکه ارتباطی شبکه در جهان تلقی می
گیرد و در واقع ایـن پروتکـل زبـان مشـترك بـین       هاي محلی مختلف نیز مورد استفاده قرار می بلکه در شبکه

یا داده می باشد. این پروتکل به دلیل سادگی مفاهیمی کـه در   کامپیوترها به هنگام ارسال و دریافت اطالعات
خود دارد اصطالحا به سیستم باز مشهور است، بر روي هر کامپیوتر و ابررایانـه قابـل طراحـی و پیـاده سـازي      
است. از فاکتورهاي مهم که این پروتکل بعنوان یک پروتکل ارتباطی جهانی مطرح می گـردد، بـه مـوارد زیـر     

  شاره کرد:می توان ا
ساخته شده و توسط اینترنت بکار گرفتـه   UNIX Operating Systemاین پروتکل در چارچوب  -1

  شود. می
  باشد. بر روي هر کامپیوتر قابل پیاده سازي می -2
  گیرد. هاي محلی و گسترده مورد استفاده قرار می بصورت حرفه اي در شبکه -3
و  "FTP"کل هاي استاندارد دیگر چون پروتکل انتقـال فایـل   ها و پروت پیشتیبانی از مجموعه برنامه -4

  ."Point to point Protocol=PPP"پروتکل دو سویه 
هـا   ها یا پیام پروتکل مذکور؛ پیام آن است که براي دریافت و ارسال داده Tcp/ipبنیاد و اساس پروتکل 

س این بسته ها بـه مقصـد انتقـال داده    تر تبدیل می کند، سپ و داده ها را به بسته هاي کوچکتر و قابل حمل
گیـرد، صـورت    شود و در نهایت پیوند این بسته ها به یکدیگر که شکل اولیه پیام ها و داده ها را بخود مـی  می
گیرد. یکی دیگر از ویژگی هاي مهم این پروتکل قابلیت اطمینان آن در انتقـال پیـام هاسـت، یعنـی ایـن       می

بسته ها و محاسبه بسته هاي دریافت شده دارد. در ضمن ایـن پروتکـل فقـط    قابلیت که به بررسی و بازبینی 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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- TNPP: telocutor network paging protocol 

U 

- UNII: unlicensed national information infrastructure  

- UMTS: universal mobile telecommunications sys 

V 

- VOIP: voice over internet protocol 

- VLR: visitor location register 

- VMN: voice mail notification  

W 

- WEP: wireless equivalence privacy 

- WPA: wring password attempts 

- WCDMA: wide band code division multiple access 

- WIN: wireless identity module  

- WCDMA: wide band code division multiple access  

- Wi-Fi: wireless-fidelity 
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