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 سخن ناشر

 

صف سربازان  صتی بخشید تا با تقدیم اثری دیگر همچنان درسپاس خداوند یکتا را که دگر بار به ما فر

ت و اعتالی دانش و فرهنگ این مرز و بوم کهن حضور داشته باشیم. چرا که عرضه آخرین اطالعا

ای دستاوردهای علم از طریق نشر کتب چاپی و الکترونیک وظیفه مهمی است که اشتغال بدان بر

شود. انتشارات مهرگان قلم در پی آن است ی بزرگ محسوب میکارگزاران انتشارات مهرگان قلم افتخار

های مولفین و مترجمین دارای دانش، کارآمد و زبده خود در جامعه حضوری که بر پایه تالش و توانمندی

چنین در صدد موثر بیابد و متون علمی ارزشمندی را به جویندگان دانش تقدیم نماید. این انتشارات هم

آور و پرسرعت علوم در عصر اطالعات های بزرگی که پیشرفت شگفتها و دشواریرغم چالشاست علی

دهد، آثار خود را به روز، با کیفیت عالی، قیمتی مناسب و با توجه به و ارتباطات فراروی ناشران قرار می

های نوین آموزشی و ارتقای علم در سطح پژوهان و جامعه علمی کشور و در راستای روشنیاز دانش

مجرب  هانی و در خور شأن مخاطبین اندیشمند و فرهیخته عرضه نماید. همچنین سیستم توانمند وج

ترسی پخش کتاب و فروش این انتشارات امکان حضور آثار تولید شده را در سرتاسر ایران جهت دس

 نماید. همگان به نحوی شایسته فراهم می

ق علم و دانش ی مولفین، مترجمین و پویندگان طریدر پایان، انتشارات مهرگان قلم همواره پذیرای تمام

های راهگشای نماید و همچنین مشتاقانه در انتظار پیامباشد و ایشان را به همکاری دعوت میمی

 باشد. پیشنهادی و انتقادی مخاطبین عزیز می
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 از شما انتظار دارد تا بدانید چگونه +CompTIA Networkآزمون 

 های مختلف شبکه را توضیح دهید: سوییچ چند الیه، عملکردها و کاربردهای دستگاهHIDS ،IDS/IPS فیلتر ،

 VPNمحتویات، تعادل بار، شکل دهنده پکت،  متمرکز کننده 

 های شبکه را مقایسه کنید: ها و برنامهاستفاده از سرویسVPN  /هاست به سایت/هاست به )سایت به سایت

 ها(هاست/ پروتکل

 های شبکه زیر را پیکربندی و نصب کنید: ها/برنامهسرویسDHCP  کمک کننده(IP/ رلهDHCP ،)

 پروکسی/پروکسی معکوس

 ه همتاسرور، همتا ب-های شبکه معمول: کالینتتفاوت بین توپولوژی 

 های شبکه: تعادل بارتوضیح اهمیت پیاده کردن سگمنت 

 اریو داده شده، سوییچی را با استفاده از امکانات صحیح پیکربندی کنید: یک سنVLANاینترفیس  ، پیکربندی

فرض، مدیریت سوییچ، مدیریت شده در مقابل وی پیش(، گیتIP، نسبت دادن آدرس [LACP])پیوند پورت 

 مدیریت نشده

 ادن یک سناریو داده شده، مشکالت معمول شبکه را پیدا و حل کنید: نسبت دVLAN اشتباه 

 بندی اشتباه یک سناریو داده شده، مشکالت امنیتی معمول را پیدا و حل کنید: مشکالت تایید اعتبار )پیکر

TACACS/RADIUS) 

 برای رسیدن به این اهداف باید بتوانید

 ا بحث کنیدهای کالینت/سرور و همتا به همتدرباره توپولوژی 

  امکانات و عملکردهایVPN درا توضیح دهی 

 VLANها را پیکربندی و استفاده کنید 

 امکانات سوییچ پیشرفته را پیاده کنید 

================================ 

 

های شبکه را بررسی کردیم. برای مثال های ساده دیدیم. ابتدا توپولوژیها را با روشتا این قسمت کتاب شبکه

کنند. دوم، تعدادی ار فیزیکی و یک باس منطقی استفاده میاستار با یک است-های اترنت از یک توپولوژی باسشبکه

 دیدیم. اکنون زمان این است که همه چیز را کنار یکدیگر قرار دهیم.  OSIتجهیزات متمایز را با توجه به مدل 

، هایی مانند کالینتهای کالسیک و کنونی عبارتاین فصل کار را با مفاهیم اتصال شروع کرده، نگاهی به استفاده

رود: تکنولوژی برای وصل کردن های خصوصی مجازی میاندازد. بخش دوم به سراغ شبکهسرور و مانند آن می
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رود که کار اداره سوییچ، امنیت هایی میکاربران ریموت به منابع محلی. سپس این فصل به سراغ مدیریت دستگاه

توانند یک شبکه را به چند شبکه کند که میسی میهایی را بررها را برعهده دارند. بخش چهارم سوییچو مانند آن

هایی که همه کارها از یابد یعنی جعبههای چند الیه خاتمه میمجازی تقسیم کنند. فصل با بحثی درباره سوییچ

 دهند. را انجام می 7تا الیه  1الیه 

 های کالینت/سرور و همتا به همتاتوپولوژِ

دهند که قرار می 1ها را درون دسته سرورها کامپیوترها یا سرویسها، شبکهسها و سرویبرای اشتراک گذاشتن داده

باشند. ها میعمل کرد که کاربران سرویس 2آورد. دیگر کامپیوترها به یک کالینتامکانات مورد نظر را فراهم می

رویس و هم تقاضا بدهد. تواند هم سهای امروزی این دو نقش را ترکیب کرده یعنی هر کامپیوتر میبسیاری از شبکه

اندازیم و سپس چگونگی تغییر های سرور/کالینت و همتا به همتا میاکنون نگاهی به استفاده کالسیک از توپولوژی

 بینیم. های مدرن را میها در شبکهاین عبارت

 سرور/کالینت
اصی به عنوان سرورهای های خکردند. در این مدل، سیستممدل سرور/کالینت استفاده می های اولیه ازشبکه

توانستید به یک سرور کردند یعنی این سرورها فقط وظیفه سرور را بر عهده داشتند. نمیاختصاصی عمل می

های عامل شبکه اختصاصی رفته و به عنوان مثال مایکروسافت ورد را اجرا کنید. سرورهای اختصاصی سیستم

های ها را به سیستمها، صفحات وب و مانند آنها، پوشهفایلکنند که امکان دادن دسترسی به سروری را اجرا می

توانستند عملکردی به عنوان های کالینت در یک شبکه سرور/کالینت هیچ  وقت نمیدهند. سیستمکالینت می

توانست به منابع اشتراک گذاشته شده روی سیستم کالینت دیگر سرور داشته باشند. یک سیستم کالینت نمی

کردند و هیچ وقت از این خط عبور ها دسترسی پیدا میا کند. سرورها سرویس داده و کالینتدسترسی پید

 کردند. نمی

ها در نظر گرفته شوند، تنها های سرور/کالینت قدیمی را نشان می دهد. تا وقتی کالینتهیکی از شبک 1-12شکل 

ها را به صورت مستقیم با ا ببینند و یا دادهتوانند یکدیگر رها نمیسیستم روی شبکه سیستم سرور است. کالینت

ها دسترسی های دیگر بتوانند به آنها را روی سرور ذخیره کرده تا سیستمها باید دادهیکدیگر به اشتراک بگذارند. آن

 پیدا کنند. 

سرورهای  Novel NetWareبود. سرورهای  Novell NetWareدر روزهای قدیم یک سیستم عامل با نام 

شده تا به عنوان مثال یک رزومه برای  Novell NetWareتوانستید وارد یک سرور صی واقعی بودند. نمیاختصا

 NetWareخود بنویسید. هیچ برنامه کاربری که بتوان روی سرور اجرا کرد وجود نداشت. تنها چیزی که سرورهای 

دادند. سیستم عامل کار را عالی انجام می دانستند این بود که چگونه منابع خود را به اشتراک گذاشته اما اینمی

Novell NetWare  منحصر به فرد بود. این چیزی مانند ویندوز، لینوکس یا مکینتاش نبود. برای آن باید دستورات

                                                 

1 Server 

2 Client 
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را نشان  Novell NetWareای از صفحه 2-12گرفتید. شکل نصب، پیکربندی و نظارتی کامال متفاوتی یاد می

 این کامال سیستم عامل متفاوتی است.  -بیه بودن آن به ویندوز شما را فریب دهددهد. نگذارید تا شمی

 
 یک شبکه سرور/کالینت  1-12شکل 

 

 
 . Novell NetWareسیستم عامل     2-12شکل 

اجازه داده تا سری امکاناتی را ایجاد کند که قبال روی کامپیوترهای شخصی دیده  Novellسرورهای اختصاصی به 

توانید های عبور مخصوص به خود است. نمیهای کاربری و کلمهد. هر سرور اختصاصی دارای پایگاه داده نامشدننمی

بدون وارد شدن به منابع روی سرور دسترسی پیدا کنید. ناظر سرور مجوزهایی را به هر حساب کاربری نسبت 
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)حذف  Eraseتویات یک پوشه( و )دیدن مح File Scan)برای نوشتن درون یک پوشه(،  Writeدهد مانند می

 ها(. فایل

سرورهای قدرتمند و  Novellندگان های کالینت، توسعه دهبا جدا نگه داشتن عملکردهای سرور از سیستم

افزارهای زیاد روی کامپیوترهای کالینت سروکله بزنند. این اختصاصی ایجاد کرده بدون این که مجبور باشند با نرم

 بودند. یوترهای شخصی بود که از نظر قدرت به هیچ وجه نزدیک کامپیوترهای مدرن ندر روزهای اولیه کامپ

افزار سرور بود. کردند اجرای نرمتوان زیاد و امنیت بسیار باالیی داشتند زیرا تنها کاری که می NetWareسرورهای 

 در روزهای اولیه شبکه، مدل سرور/کالینت پادشاه غالب بود.

 نکته

Novell Netware  امروزه به نوعی از لینوکسSuse  .است. این دیگر یک سیستم عامل تنها سرور نیست 

 همتا به همتا
Novell NetWare  اولین روش پرکاربرد برای شبکه کردن کامپیوترها بود اما بعد از گذشت چند سال مایکروسافت

کردند های ویندوز به شبکه نگاه میسخههای شبکه را معرفی کرد. روشی که این نهای ویندوز با قابلیتاولین نسخه
نام داشت کامال متفاوت از نگاه سرور/کالینت شبکه بود. در یک شبکه همتا به همتا، هر  3همتا به همتاکه روش 

تواند به عنوان سرور، کالینت یا هردو عمل کند که به پیکربندی آن سیستم بستگی دارد. کامپیوترهای سیستم می
های ترین مثالکردند. یکی از معمولهمتا به همتا مرتبا به عنوان کالینت و سرور عمل می هایشخصی روی شبکه

های اشتراک گذاری برای سیستم انتخاب 3-12بودند. شکل  9xهای عامل سری ویندوز شبکه همتا به همتا سیستم
ک پوشه و بنابراین تبدیل هایی برای اشتراک گذاشتن یرا نشان داده که دارای گزینه 98عامل قدیمی ویندوز 

 کامپیوتر به یک سرور است. 

ای ایجاد کهچرا باید شب -رسد که روش همتا به همتا همان چیزی است که باید استفاده شوددر نگاه اول به نظر می
ته اشها نتوانند یکدیگر را ببینند؟ منطقی نیست که هر کاربر دارای آزادی انتخاب موارد اشتراک گذشود که کالینت

های های ویندوز اولیه دارای حسابشود. سیستمشده و دسترسی به منابع باشد؟ مشکل از نبود امنیت ظاهر می
توانستید )تنها می Read Onlyوز را ره یک پوشه یا فایل نسبت دهید: توانستید دو مجکاربری نبودند. تنها می

خواهید قابل )هر کاری که می Full Controlدهید( و توانستید تغییری در آن بپوشه یا فایل را خوانده اما نمی
ذاشته شده گانجام است(. بنابراین اشتراک گذاشتن به آسانی انجام شده اما کنترل دسترسی به منابع اشتراک 

 خواستند. دی همتا به همتا را با امنیت سرور/کالینت میشد. بسیاری آزاسخت می

 نکته آزمون

بینند. در ها تنها سرور را میمعنی سرورهای اختصاصی با امنیت قوی است. کالینتمدل قدیمی سرور/کالینت به 

تر و مصرف منابع بیشتر هر مدل همتا به همتا، هر سیستم یک کالینت، سرور یا هردو است اما این امنیت پایین

 همتا است. 

                                                 

3 Peer-to-Peer 
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 . 98های اشتراک گذاری در ویندوز گزینه   3-12شکل 

 متا به همتای امروزیمدل سرور/کالینت و ه
های کالسیک سرور/کالینت و همتا به همتا را کنار گاشتند. های عامل مدرن برچسبدر پاسخ به تقاضا، همه سیستم

ین امنیت را دارای قابلیت عمل به عنوان یک سرور یا کالینت هستند در حالی که بیشتر OS Xویندوز، لینوکس و 

 آورند. زها و موارد دیگر فراهم میهای کاربری، مجوبا استفاده از حساب

 نکته

ها را با کامپیوترهای دیگر ها و پوشهتوانید فایلکنم که میمن از عبارت سرور در این جا به این معنی استفاده می

های عامل معمول های کالینت سیستمروی شبکه به اشتراک بگذارید که یک عمل سرور است. این را با نسخه

 هستند.  R2 2012های سرور خاص مانند ویندوز سرور اشتباه نگیرید که دارای نسخه 1/8مانند ویندوز 

ای های جدید یا به روز شدههای سرور/کالینت و همتا به همتا تعریفو اینترنت، مدل TCP/IPبه دلیل انطباق زیاد 

ای ایمیل را در نظر برای لحظه شود.ها مراجعه میهای عامل شبکه بیشتر به برنامهدریافت کرده و به جای سیستم

لوک نیاز دارید. اما به یک بگیرید. برای این که ایمیل سنتی کار کند، به یک کالینت ایمیل مانند مایکروسافت آوت

های ایمیل از کالینت ایمیل شما را نیز نیاز است تا درخواست Microsoft Exchangeبرنامه سرور ایمیل مانند 

لوک به عنوان یک برنامه سرویس توانید از کالینت آوتنمی -است 4کالینت اختصاصیک لوک یاداره کند. آوت

نیز به عنوان یک کالینت  Microsoft Exchangeتوانید از دهنده ایمیل استفاده کنید. به صورت مشابه، نمی

                                                 

4 Dedicated Client 
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 است.  5سرور اختصاصییک برنامه  Exchangeایمیل استفاده نمایید. 

کنند. شوند به عنوان کالینت و سرور عمل مینشان داده می P2Pتا که اغلب به صورت های همتا به همبرنامه

ها مانند است. این برنامه TCP/IPهای های اشتراک گذاری فایل برمبنای پروتکلبهترین مثال یکی از برنامه

ها ازه داده تا فایلهم زمان هم کالینت هستند و هم سرور که به یک کاربر اج DC++، و LimeWire، 6تورنتبیت

تورنت در حقیقت یک های اشتراک گذاشته شده نیز دسترسی داشته باشند. بیترا به اشتراک گذاشته و به فایل

ای با یک چنین برنامه 4-12کنند. شکل تورنت استفاده میهای زیادی از استاندارد بیتپروتکل کامل است. برنامه

 دهد. ها نشان میو دانلود همزمان فایل را در هنگام آپلود Transmissionنام 

 
 در حال دانلود و آپلود همزمان.  Transmissionبرنامه    4-12شکل 

وقتی درباره وصل شدن به یک شبکه محلی از یک سایت ریموت یا وصل کردن دو شبکه به یکدیگر تا به عنوان 

دهند. تا به شکل متفاوتی خود را نشان میهای سرور، کالینت و همکنیم، عبارتیک شبکه عمل کنند صحبت می

                                                 

5 Dedicated Server 

6 BitTorrent 
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 های خصوصی مجازی. شبکهپذیر کرده است: ها را امکانرویم که این انواع اتصالاکنون به سراغ تکنولوژی می

 (VPN)های خصوصی مجازی شبکه

ن اینترنت. شوند حتی قبل از ظاهر شدهای راه دور )یا ریموت( برای مدت زمان زیادی است که استفاده میاتصال

 LANهای ریموت هزینه اتصال است. اگر در مکان دیگری از قاره باشید و بخواهید به ترین مشکل برای اتصالبزرگ

ه وصل شوید، روی قار LANخود در سمت دیگر قاره وصل شوید، تنها انتخاب اتصال، تلفن است. یا اگر باید به دو 

ها ن به شبکهپرداخت کنید. با وارد شدن اینترنت شانس وصل شد باید هزینه بسیار زیادی برای یک اتصال خصوصی

خواستند ی که میبا هزینه پایین به وجود آمد اما یک مشکل وجود داشت: اینترنت کامال برای عموم باز است. کسان

 ه شدند. اغ اینترنت آمدند با مشکل امنیت مواجقیمت استفاده نکنند و به سرهای خصوصی گرانآپ و اتصالاز دایل

برای کمک استفاده  TCP/IPتوان از ابزارهای ایمن کردن اگر فصل قبلی را خوانده باشید ممکن است فکر کنید می

های کدگذاری شده بین یک کامپیوتر یا یک شبکه ریمتو و کرد و البته درست فکر کردید. چند استاندارد از تونل

شبکه خصوصی دهد که یک ( که چیزی نتیجه می5-12ل کنند )شکیک شبکه خصوصی روی اینترنت استفاده می

 شود. نامیده می VPNیا  7مجازی

 
 های دور به یکدیگر وصل کرده است. کامپیوترها را در فاصله VPN  5-12شکل 

انتهای تونل جایی که  -نیاز دارد 8نقاط انتهاییهمان طور که در فصل قبل دیدید، یک تونل کدگذاری شده به 

هایی که تا به حال دیدید، کالینت برای برنامه در یک انتها و سرور شوند. در تونلگذاری و کدگشایی میها کدداده

                                                 

7 Virtual Private Network 

8 Endpoints 
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شود افزاری روی یک کامپیوتر اجرا میدهند: یا نرمها کار دقیقا یکسانی انجام میVPNگیرند. در سمت دیگر قرار می

-12کنند )شکل عمل می VPNطه انتهایی برای یک های اختصاصی که به عنوان یک نقیا در بعضی موارد دستگاه

6 .) 

 
 یک تونل کلی.    6-12شکل 

ها باید شناسه شبکه یعنی آن -این است که همه کامپیوترها باید روی شبکه یکسانی باشند VPNنکته اصلی برای 

ی شناسه شبکه یکسان با تاپ خود در سالن انتظار فرودگاه داراخواهید از لپیکسانی داشته باشند. برای مثال می

شما باشد. اما هیچ روش آسانی برای این کار نیست. اگر یک کالینت بخواهد به یک  LANتمام کامپیوترهای درون 

تاپ در فرودگاه، خود دریافت کند. در مورد لپ DHCPاز سرور  IPشبکه دسترسی پیدا کند، این کالینت باید آدرس 

 آیند. در فرودگاه به دست می DHCPاز سرور  IPشناسه شبکه و آدرس 

زنی موجود را استفاده های تونلنیاز دارید که یکی از پروتکل VPNبه یک برنامه کالینت  VPNبرای کارکردن 

 DHCPاز سرور  IPمحلی وصل شده، یک آدرس  LANکند. این کالینت ریموت از طریق اتصال اینترنت خود به می

محلی خواهد بود. کامپیوتر  LANروی شناسه شبکه یکسان با  VPN، کالینت کند. با این روشمحلی دریافت می

کامپیوتر ریموت به  ISPاتصال اینترنت است که از  IPاست. اولی برای آدرس  IPریموت اکنون دارای دو آدرس 

کند مییک نقطه انتهایی تونل ایجاد کرده که مشابه با یک کارت شبکه عمل  VPNدست آمده است. دومی، کالینت 

 کند. محلی وصل می LANاست که آن را به  IP(. این کارت شبکه مجازی دارای یک آدرس 7-12)شکل 

 
 خود باشند.  IPهای نقاط انتهایی باید دارای آدرس    7-12شکل 

 OSIهای مختلف مدل ها در الیهسازیهای زیادی برای این کار فراهم آوردند و این پیادهمهندسان شبکه روش

در الیه  IPsecها از VPNکنند. بسیاری از عمل می Data Linkدر الیه  L2TPو  PPTPکنند. برای مثال مل میع



 

 

22 

 1 بخش

 +Networkمرجع جامع آزمون 

 09123146058 – 66477224 - 66476217تلفن:  -مهرگان قلمانتشارات  22

 www.mehreganeghalam.com :سایتوب

Network کنند. برای اداره نیازهای کدگذاری استفاده میSSL  وTLS  درون مدلOSI شوند که البته جا نمی

 قرار دارد.  Presentationو بعضی دیگر درون الیه  Sessionها درون الیه بعضی از امکانات آن

VPN هایPPTP 
 IPکنید؟ چه پروتکل تونل زنی آنقدر باهوش است که برای یک آدرس را ظاهر می IPهای بنابراین چگونه آدرس

-Point-to! مایکروسافت از Point-to-Point Protocol (PPP)درخواست بدهد؟ صحیح است! پروتکل قدیمی 

Point Protocol (PPTP) تر نسخه پیشرفته به عنوانPPP کند تا این کار قابل انجام باشد. تنها ترفند استفاده می

های منفرد اجازه وصل شدن به یک شبکه قرار است به کالینت VPNنقاط انتهایی است. در نگاه مایکروسافت یک 

نقطه انتهایی سرور  دهد.خصوصی را بدهند و بنابراین مایکروسافت نقاط انتهایی را روی کالینت و سرور قرار می

 Routing andیک برنامه سرور دسترسی ریموت خاص است که در اصل تنها روی ویندوز سرور موجود است که 

)Remote Access Service (RRAS 9  (. 8-12نام دارد )شکل 

 
 در هنگام کار.  RRAS 8-12شکل 

یجاد ید. این یک کارت شبکه مجازی اکنرا اجرا می Create a New Connectionروی کالینت ویندوز دستور 

روی  DHCPاز سرور  IPک آدرس یانجام داده و  DHCPهای شبکه دیگر یک درخواست کرده که همانند کارت

 (. 9-12کند )شکل شبکه خصوصی دریافت می

                                                 

 سرویس روتینگ و دسترسی ریموت 9
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 در ویندوز.  VPNاتصال   9-12شکل 

 نکته آزمون

راتب کندتر از اتصال مکه محلی وصل است اما به رسد که به یک شببه نظر می VPNیک سیستم متصل به یک 

 کند زیرا در واقع اصال محلی نیست. مستقیم عمل می

 LANیک تونل ایمن روی اینترنت به  PPTPروی شبکه خصوصی وصل شد،  RRASوقتی کامپیوتر شما به سرور 

ین که کامپیوتر به صورت همانند ا از آن شبکه دریافت کرده IPکند. کالینت شما یک آدرس خصوصی ایجاد می

صل شده و ومحلی  LANوصل باشد. اگر مرورگر وب را باز کنید، کالینت شما از روی اینترنت به  LANمستقیم به 

هستید استفاده  VPNکند. وقتی روی برای وصل شدن به اینترنت استفاده می LANفرض وی پیشسپس از گیت

)و دیگر  PPTPست که از اداخلی  VPNعاملی دارای نوعی کالینت  شود. هر سیستماز مرورگر به مراتب کندتر می

 دهد. را نشان می OS Xدر  VPNزار اتصال به عنوان اب Networkابزار  10-12کند. شکل ها( پشتیبانی میپروتکل

شود معموال یک که در آن یک کامپیوتر منفرد به یک شبکه ریموت وصل شده و عضو آن می VPNاین نوع اتصال 

 نام دارد.  سایت-به-هاستاتصال 

VPN هایL2TP 
و یک پروتکل سیسکو  PPTPهمه امکانات خوب  Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)با نام  VPNپروتکل 

را دریافت کرده و پشتیبانی برای اجرا روی تقریبا هر نوع اتصال ممکن )از  Layer 2 Forwarding (L2F)با نام 

تواند محلی می LANهای اپتیکی بسیار پرسرعت( را فراهم آورده است. نقطه انتهایی روی تلفن تا اترنت تا اتصال

 2811Cisco نام دارد مانند  VPN 10متمرکز کننده باشد که یک  VPNیک برنامه سرور یا یک روتر با قابلیت 

Integrated Services Router  نشان داده شده است.  11-12که در شکل 

                                                 

10 VPN Concentrator 
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 . OS Xروی یک سیستم  VPN    10-12شکل 

 
 . Cisco 2811 Integrated Services Routerروتر     11-12شکل 

 نکته آزمون

از  Layer 2 Forwarding (L2F)سازد که با استفاده از یک پروتکل تجاری با نام افزارهایی میسیسکو سخت

 L2TPابراین خیلی وقت پیش با های کدگذاری نیست و بندارای قابلیت L2Fکند. پشتیبانی می PPPترافیک 

به عنوان یک  +CompTIA Networkها ممکن است این عبارت را در آزمون جایگزین شده است. بعضی وقت

 پاسخ اشتباه ببینید. 

سیسکو فراهم آورده است. این یک  VPNراه دور به یک  PCافزار کالینت رایگانی برای وصل کردن یک سیسکو نرم

سیسکو را به یکدیگر وصل  VPNکند. اغلب به صورت مستقیم دو متمرکز کننده ایجاد میاتصال هاست به سایت 

جداگانه همیشه به یکدیگر وصل باشند. این کند است اما در مقایسه با اتصال سرعت باالی  LANکرده تا دو 

گانه اجازه داده تا به جدا LANتر است. این نوع اتصال به دو دور از یکدیگر به مراتب ارزان LANاختصاصی بین دو 
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ای اشتراک بگذارند همانند این که در ها را با یکدیگر به گونهها و سرویسعنوان یک شبکه منفرد عمل کرده، فایل

 سایت به سایت نام دارد.  VPNیک ساختمان هستند. این یک اتصال 

 نکته آزمون

بینید. های هاست به هاست را نیز میتصالها اهای سایت به سایت و هاست به سایت، بعضی وقتVPNبه غیر از 

کار  VPNافزار افزار یا سختهاست به هاست با یک اتصال مشخص بین دو ماشین با استفاده از یک نرم VPNیک 

 کند. می

برای همه  IPsecمعموال از  L2TPدر این است که هیچ تایید اعتبار یا کدگذاری ندارد.  PPTPاز  L2TPتفاوت 

به خوبی  L2TPنامید. می L2TP/IPsecرا یک  L2TPکند. به صورت فنی، شما یک تی استفاده مینیازهای امنی

های عامل کامال همه سیستم VPNکند. کالینت نیز عمل می " LANیک کالینت متصل به یک "در یک سناریوی 

 کنند. پشتیبانی می L2TP/IPsecهای VPNاز 

 نکته

و  L2TPمایکروسافت از  RRASزیادی وجود دارد. به عنوان مثال  هایبین مایکروسافت و سیسکو همکاری

 کنند. پشتیانی می PPTPروترهای سیسکو از 

VPN هایSSL 
 Secureها بتوانند از VPNای تطبیق داده تا را به گونه VPNافزار ها آورده تا سختسیسکو فشار زیادی به شرکت

Socket Layer (SSL)  استفاده کنند. این نوع ازVPN  مزیتی بهVPN های مبتنی برData Link  یاNetwork 

 VPNها با استفاده از یک مرورگر وب استاندارد به سرور افزار کالینتی نیاز ندارند. کالینتها به هیچ نرمدارد : آن

و  SSLهای پورتال VPNتر عبارتند از شود. دو نوع معمولایمن می SSLوصل شده که ترافیک آن با استفاده از 

VPN های تونلSSL . 

 نکته

هایی که اتصال به آن از عبارت کالینت و سرور برای مشخص کردن عملکرد دستگاه VPNهای بسیاری از اتصال

بینید مانند تونل هاست به ها میوی را برای اتصالکنند. همچنین عبارت هاست و گیتشود استفاده میایجاد می

 وی. گیت

بیند. کالینت دسترسی پیدا کرده و آن را همانند یک صفحه وب ایمن می VPNالینت به ، کSSLهای پورتال VPNبا 

دسترسی به هر چیزی که دارای لینک درون آن صفحه است چه ایمیل، چه داده و چه لینک به صفحات دیگر را 

 بیند. می

ه کرده و دسترسی به مراتب مرورگر وب کالینت از یک کنترل اکتیو مانند جاوا یا فلش استفاد SSLتونل  VPNبا 

های ونل اتصال هاست به سایت بهتری نسبت به نوع VPNآورد. به دست می VPNبیشتری به شبکه متصل به 

 های اکتیو مرورگر را داشته باشد. کنند اما کاربر باید مجوزهای کای برای اجرای کنترلپرتال ایجاد می
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 نکته

های امروزی، راه حل VPNترین نوع معمول. SSHو  OpenVPNنند دیگری نیز وجود دارند ما VPNهای انتخاب

IPsec  نه( خالصL2TPهستند. این تکنولوژی ) هایVPN  از تونلIPsec  برایVPNکنند مانند ها استفاده می

Cisco Easy VPN . 

کرده تا ده استفا GREتوانید از است. می Generic Routing Encapsulation (GRE)جایگزین دیگر پروتکل 

کند که شامل ترافیک حمل می 3یک اتصال تونل نقطه به نقطه ایجاد کنید که همه نوع ترافیک را روی الیه 

IPv6 باشد. کست نیز میو مولتی 

 مدیریت سوییچ

های بیشتری هستند تا کار سوییچ کردن، امنیت و بسیاری دیگر ها و منطقدارای برنامه 11های مدیریت شدهسوییچ

 برند. ای که تا به حال دیدیم میهای سادهردها را اداره کند و بنابراین مفهوم سوییچ را فراتر از سوییچاز عملک

توانید به یک سوییچ مدیریت شده وصل یک سوییچ مدیریت شده بنابه تعریف به مقداری پیکربندی نیاز دارد. می

یگر متفاوت است دام این کار از سوییچی به سوییچ شده تا به آن بگویید که چه کاری باید انجام دهد. چگونگی انج

 شود:اما معموال از سه روش انجام می

 ن به یک به صورت مستقیم به یک اینترفیس سریال وصل شده و از یک برنامه ترمینال مجازی برای وصل شد

 شود. اینترفیس خط فرمان استفاده می

 ازی روی سوییچ را به شبکه وصل کرده و سپس از یک ترمینال مجSSH یس برای وصل شدن به یک اینترف

 شود. خط فرمان استفاده می

 شود. سوییچ را روی شبکه قرار داده و از اینترفیس وب درونی سوییچ استفاده می 

 اندازیم. اکنون نگاهی به مراحل هر روش می

هستند. کافی است  12نسولپورت کهای مدیریت شده دارای یک پورت سریال خاص با نام ابتدا، بسیاری از سوییچ

(. سپس یک برنامه 12-12تاپ را به پورت کنسول در پشت سوییچ وصل کنید )شکل یک کامپیوتر مانند لپ

را اجرا کرده تا به اینترفیس خط فرمان سوییچ دسترسی پیدا کنید. تا وقتی که به زبان  PuTTYترمینال مانند 

داشت. استفاده از یک پورت کنسول برای پیکربندی اولیه خط فرمان سوییچ صحبت کنید مشکلی وجود نخواهد 

 یک سوییچ مدیریت شده جدید معمول است. 

قابل دسترس داشته  IPهای دوم و سوم باید سوییچ مدیریت شده را به شبکه وصل کرده و یک آدرس برای روش

را اجرا کنید  -یک مرورگر وب یا PuTTYمعموال  –افزار باشید. اکنون به سوییچ روی شبکه وصل شده و نوعی نرم

                                                 

11 Managed Switches 

12 Port Console 
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 تا بتوانید سوییچ را مدیریت کنید. 

 
 وصل شدن به پورت کنسول یک سوییچ مدیریت شده با استفاده از یک کابل سریال.     12-12شکل 

تا الیه  IPهای کنند. آدرسل میعم OSIمدل  2ها در الیه یه مشکلی وجود دارد. اگر به یاد داشته باشید سوییچ

نیاز  IPمدیریت شده به یک آدرس  کند. یک سوییچدهند. در این جا وضعیت اندکی فرق مید را نشان نمیخو 3

 را انجام داد.  3دارد تا بتوان پیکربندی روی الیه 

ک روتر این بدان معنی است که سوییچ مدیریت شده تازه از جعبه خارج شده دارای همه مشکالت پیکربندی ی

به آن نسبت داده تا با شبکه شما  IPفرض است )اما باید یک آدرس پیش IPیک آدرس جدید است. این دارای 

باشد )اما بهتر است هردو را تغییر دهید(. و فرض نیز یممنطبق شود(. این دارای یک نام کاربری و کلمه عبور پیش

 تغییر دهید. ر شبکه دها را بنا به نیازهای خود فرض دیگری است که باید آندارای تنظیمات پیش

 نکته

های روی سوییچ را به شکل متفاوتی و بسته به کاربرد یک سوییچ مدیریت شما به شما اجازه داده تا همه پورت

توانید سرعت و داپلکس یک پورت را تغییر داده تا و پیچیدگی سوییچ پیکربندی کنید. برای مثال به راحتی می

 با کالینت منطبق شود. 

داری مناسب اما ساده نیاز دارد. یک مثال به روز کردن ، یک سوییچ مدیریت شده به نگهIPهمانند هر دستگاه 

آورند. ور از طریق اینترنت را فراهم میهای مدیریت شده امکان به روز کردن فیرماست. بسیاری از سوییچ 13ورفیرم

ها و مانند آن DNSرض، یک سرور فوی پیشاین ایده خوبی است اما به این معنی است که سوییچ شما به یک گیت

 نیاز داشته تا بتواند از اینترنت استفاد کند. 

                                                 

13 Firmware 
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 نکته آزمون

کنید. برای فرض را مشخص میوی پیشروتر گیت IPفرض روی یک سوییچ آدرس وی پیشبرای پیکربندی گیت

 کنید. را در کادر اتصال اینترنت وارد می IPها، آدرس سازیاغلب پیاده

افزار کالینت را پیکربندی کرده تا به سوییچ مدیریت شده وصل شود. را دارید، کالینت یا نرم IPدرس اکنون که آ

 شود. و اکنون کار جدی می

های خیلی ترسناک است که اشخاص غیرمجاز به پیکربندی مدیریت سوییچ شما دسترسی داشته باشند. در مثال

دستگاه مدیریت  IP(، هر شخصی که آدرس  14یریت درون باندقبلی که سوییچ را روی شبکه پیکربندی کردید )مد

تواند به آن دسترسی داشته باشد و تنها کافی است نام کاربری و کلمه عبور را پیدا کند. برای شده شما را بداند می

قرار  15پورت مدیریتکاهش مشکل، معمومل است که یک پورت خاص روی هر دستگاه مدیریت شده با نام 

 توانید به اینترفیس پیکربندی وصل شوید. کنون تنها با وصل شدن مستقیم به این پورت میدهند. امی

کنیدکه کامال از بقیه شبکه جدا است که مانع از دسترسی های اختصاصی را به سوییچی وصل میسپس تمام پورت

 است.  16مدیریت خارج باندشود. این مثالی از ها میغیرمجاز به این پورت

های محلی آورد: شبکههای مدیریت شده را فراهم میرویم که امکان استفاده از سوییچسراغ تکنولوژی می اکنون به

 . 17مجازی

LANهای مجازی 
LANهای ورودی توان شبکه جدی دید که دارای اتصالای هستند. به ندرت میهای پیچیدههای امروزی مکان

شند. رها های بیسیم و تعدادی سوییچ متصل به یکدیگر نباریموت مانند سرورهای ایمیل یا وب عمومی، شبکه

رده و ککردن همه این امکانات مختلف روی یک دامین برادکست منفرد مقدار زیادی ترافیک برادکست ایجاد 

های مختلفی جدا کرده و روترهایی بین ها را با سوییچتوانید شبکهآورد. میهای امنیتی زیادی به وجود میکابوس

هایی که هم ییچم قرار دهید اما این بسیار منعطف و مدیریت آن سخت است. اما اگر بتوانید شبکه را با سوهرکدا

 شود. وارد می (VLAN)مجازی  LANاست که یک  توانید و این همان جاییاکنون دارید تقسیم کنید چطور؟ می

اشته و ی سوییچ ایجاد شده است بردیک دامین برادکست فیزیکی که یک یا تعداد بیشتر VLANبرای ایجاد یک 

خاص به هر پورت انجام  VLANکنید. این کار با نسبت دادن یک تلفی تقسیم میهای برادکست مخآن را به دامین

 شود. می

VLANهای مجازی هستند. ای برای ایجاد شبکههای جداگانههای خاصی نیازدارند که دارای برنامهها به سوییچ 
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ا تعدادی کامپیوتر متصل به آن را در نظر بگیرید. تا این جا یک سوییچ همیشه یک دامین یک سوییچ منفرد ب

 VLANبرادکست بوده است اما این قرار است تغییر کند. شما تصمیم گرفتید این سوییچ را برداشته و آن را به دو 

ها . دستگاهVLAN2یا  VLAN1د کنند ماننبه همراه یک عدد را دریافت می VLANها معموال نام VLANتقسیم کنید. 

های شروع شده با این که هیچ قانونی برای این شماره گذاری نیست. در این مثال، من پورت 1معموال با شماره 

(. قول 13-12)شکل  VLAN2یا  VLAN1 -باشد VLANروی یک سوییچ را پیکربندی کرده تا درون یکی از دو 

های مختلف را به زودی نشان دهم اما مفاهیم دیگری نیز وجود VLANها برای دهم چگونگی پیکربندی پورتمی

 ها بروم. دارد که ابتدا باید به سراغ آن

 
 . VLANسوییچ با دو     13-12شکل 

های ها پیکربندی شده است. سوییچVLANها به دهد که برای نسبت دادن پورتسوییچی را نشان می 14-12شکل 

شروع شده و  VLAN1فرض یعنی پیش VLANکنند. هر پورت با ها را اداره میVLANمدیریت شده هر تعداد از 

 فرض دارید. ها مشخص نکرده باشید، یکی به صورت پیشVLANبنابراین اگر چند 

 
 هستند.  VLAN1فرض ها به صورت پیشهمه پورت   14-12شکل 



 

 

30 

 1 بخش

 +Networkمرجع جامع آزمون 

 09123146058 – 66477224 - 66476217تلفن:  -مهرگان قلمانتشارات  30

 www.mehreganeghalam.com :سایتوب

ها را به آن د کرده و سپس پورتایجا VLAN، ما یک یا تعداد بیشتری VLANهنگام آماده کردن یک سوییچ 

VLANه یک پورت برای دهیم. بنابراین هر هاست متصل بها نسبت میVLAN1  به عنوان بخشی از دامین برادکست

VLAN1 شود.  در نظر گرفته می 

تر دارای بیش از های واقعیممکن است. شبکه VLANترین پیکربندی شده باشد ساده VLANیک سوییچ که به دو 

و  VLAN1خواهید کنید. شما میوییچ هستند. بنابراین فرض کنید سوییچی را به یک شبکه ساده وصل مییک س

VLAN2 توانید سوییچ جدید را برای استفاده از را نگه داشته اما از هردو سوییچ استفاده کنید. میVLAN1  و

VLAN2 نظر گرفتن  پیکربندی کنید اما باید اجازه جریان داده بین دو سوییچ بدون درVLAN  را نیز بدهید. این

 شود. وارد می 18ترانک کردنهمان جایی است که 

 ترانک کردن
م با یک بین دو یا تعداد بیشتری سوییچ است. دو سوییچ که هرکدا VLANترانک کردن فرآیند انتقال ترافیک 

VLAN1  وVLAN2 اند. ه شدهادنشان د 15-12رید که در شکل اند را در نظر بگیپیکربندی شده 

 
 هستند.  VLAN2و یک  VLAN1دو سوییچ که هرکدام دارای یک     15-12شکل 

 VLAN1روی یک سوییچ بتوانند با تمام کامپیوترهای متصل به  VLAN1خواهید همه کامپیوترهای متصل به می

ی این کار پورتی را روی نیز انجام دهید. برا VLAN2خواهید این کار را با روی سوییچ دیگر صحبت کنند. البته می

                                                 

18 Trunking 
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پورتی روی یک سوییچ است که برای  19پورت ترانککنید. یک هر سوییچ به عنوان پورت ترانک پیکربندی می

پیکربندی شده است  LANهای درون یک بین همه سوییچ VLANها بدون در نظر گرفتن شماره حمل همه ترافیک

آن است. این در زمانی که درباره چگونگی  20بومی LANVبرای یک پورت ترانک،  VLAN(. انتخاب 16-12)شکل 

 شود مهم خواهد بود. صحبت می VLANها درون یک شبکه جریان داده

سیسکو  ها بود. برای مثالVLANها، هر سازنده سوییچ دارای روش خود برای کار کردن VLANدر روزهای اولیه 

های مروزه همه سوییچابود.  Inter-Switch Link (ISL)دارای یک فرم مخصوص به خود از ترانک کردن با نام 

های مختلف هایی از سازندهاستفاده کرده که به شما اجازه داده به سوییچ IEEE 802.1Qاترنت از استاندارد ترانک 

 وصل شوید. 

 
 های ترانک. پورت    16-12شکل 

 VLANپیکربندی یک سوییچ با قابلیت 
را پیکربندی کنید به روشی برای انجام این پیکربندی نیاز دارید. یک  VLAN اگر بخواهید یک سوییچ با قابلیت

ترین روش وارد شدن است. معمول 3روش استفاده از یک پورت سریال )کنسول( مانند مورد توصیف شده در فصل 

ط فرمان است. خط نت زیرا به امنیت نیاز دارید( و استفاده از اینترفیس خ)به جای تل SSHبه سوییچ با استفاده از 

توانید با استفاده از یک اینترفیس مرورگر وب به سوییچ دسترسی پیدا کنید مانند فرمان سریع و دقیق است. یا می

                                                 

19 Trunk Port 

20 Native VLAN 



 

 

32 

 1 بخش

 +Networkمرجع جامع آزمون 

 09123146058 – 66477224 - 66476217تلفن:  -مهرگان قلمانتشارات  32

 www.mehreganeghalam.com :سایتوب

های سیسکو با امکانات سوییچ پیشرفته یک نام مدل برای یک سری پرطرفدار سوییچ Catalyst. 17-12شکل 

 است. 

اده شده ها است اما اینترفیس نشان دVLANبه خود برای پیکربندی هر سازنده سوییچ دارای اینترفیس مخصوص 

است، ابزاری گرافیکی که به شما  Cisco Network Assistantسیک است. این یک مثال کال 18-12در شکل 

های خود VLANدهد. دقت کنید که ابتدا باید اجازه پیکربندی چند دستگاه سیسکو را از طریق یک اینترفیس می

 کنید.  را تعریف

 
 . Catalyst 2970برای سری  Device Managerپنجره     17-12شکل 

 VLAN 21دهی نسبتدهید. این فرآیند ها نسبت میVLANها را به ها را ایجاد کردید، پورتVLANبعد از این که 

باشد،  به این معنی است که هر کامپیوتری که به آن پورت وصل VLANد. نسبت دادن هر پورت به یک نام دار

 را ببینید.( "برچسب زدن"آن پورت برچسب خواهد خورد. )بخش بعدی یعنی  VLANترافیک آن با 

 خاص نسبت داده شده است.  VLANدهد که به یک نشان می پورتی را19-12شکل 

 

                                                 

21 VLAN Assignment 



 

 

 

 شبکه یشرفتهپ یهادستگاه

33 

 نکته

VLANترین نوع ها معمولهای مبتنی بر پورتVLAN  بوده و معموال با نامVLANشوند. شناخته می های استاتیک

VLAN های مبتنی بر آدرسMAC ،VLANشوند. های دینامیک نام دارند که امروزه اصال استفاده نمی 

 
 . Cisco Network Assistantها در VLANتعریف      18-12شکل 
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 . VLANنسبت دادن پورت به یک     19-12شکل 

 برچسب زدن
 VLAN100گونه یک فریم از یک ایستگاه کاری در دارید، چ VLANوقتی یک شبکه شلوغ با چندین سوییچ و چند 

های کاری چند سوییچ فاصله داشته کند؟ اگر ایستگاهپیدا می VLANراه خود را به ایستگاه کاری مقصد در همان 

 است. 22زدنباشند چطور؟ ابزار کلیدی در این حالت، برچسب

 VLANهای عادی که به عنوان بخشی از یک شوند یعنی پورتوصل می 23های دسترسیپورتهای کاری به ایستگاه

ها به سوییچ انجام صحیح را در زمان وارد شدن فریم VLANگذاری ترافیک با این کار برچسب -اندپیکربندی شده

های ترانک هستند اما برای کاربرد برعکس های عادی مانند پورتهای دسترسی پورتدهد. دقت کنید که پورتمی

های ترانک های ترانک به پورتشوند؛ پورتهای کاری وصل میهای دسترسی به ایستگاهورتاند. پپیکربندی شده

 گردند. دیگر وصل می

زند. اگر ایستگاه کاری صحیح برچسب می VLANها را با شوند، سوییچ فریمها وارد پورت دسترسی میوقتی داده

شوند. برچسب نیز از روی ارسال می ایستگاه کاریها به پورت دسترسی آن مقصد به همان سوییچ وصل باشد، فریم

شود. اگر ایستگاه کاری مقصد به سوییچ متفاوتی وصل هر فریم حذف شده و ترافیک به شکل مورد نظر جابجا می

افتد با چگونگی پیکربندی کند. اتفاقی که بعد از آن میباشد، سوییچ اولیه فریم را به پورت ترانک خود ارسال می

 شود. نک مشخص میپورت ترا
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وت است، بومی باشد که از برچسب روی فریم وارد شده به پورت دسترسی متفا VLANاگر پورت ترانک دارای یک 

کند. اگر های بعدی ارسال میسوییچ برچسب را روی فریم رها کرده و فریم برچسب زده را به سوییچ یا سوییچ

VLAN  بومی پورت ترانک باVLAN ن باشد، سوییچ برچسب را حذف کرده و فریم بدون پورت دسترسی یکسا

 کند. برچسب را ارسال می

VLANهای برچسب زننده غیر های بومی سازگاری بین سوییچVLAN آورند. اما تر را فراهم میتر یا سادهقدیمی

 24انهحمله برچسب دوگپذیری با نام بومی شبکه شما را در معرض یک آسیب VLANتنها یک قسمت ماجرا است. 

ها دسترسی داشته دهد که نباید بتوانند به آنهایی را میVLANدهد که به حمله کننده اجازه دسترسی به قرار می

استفاده نشده قرار داده شده و پورت  VLANبومی برابر با یک  VLANهای مدرن باشند. به همین خاطر، در شبکه

 پیکربندی شده است.  بومی خود نیز VLANترانک نیز برای برچسب زدن ترافیک 

 VLANپروتکل ترانک 
تواند به کار زیادی برای به روزرسانی نیاز داشته باشد. به می VLANهای یک شبکه شلوغ با تعداد زیادی سوییچ

ه پیکربندی را با را برای زمانی در نظر بگیرید ک VLANهای عنوان مثال کار مورد نیاز برای تنظیم همه سوییچ

ها به صورت جداگانه دسترسی پیدا کرده، پیکربندی اید. باید به همه سوییچتغییر داده VLAN اضافه یا حذف یک

 رود. ر باال میتغییر داده و ... . پتانسیل خطا نیز در این حالت بسیا VLANدهی پورت را برای تغییر نسبت

را  VLANردن چند سوییچ دارد تا به روز ک VLAN Trunking Protocol (VTP 25(سیسکو یک پروتکل با نام 

. وقتی تغییری 26توانید هر سوییچ را در یکی از سه حالت قرار دهید: سرور، کالینت و شفافمی VTPخودکار کند. با 

های کالینت متصل به آن پیکربندی خود را در چند دقیقه دهید، تمام سوییچسوییچ سرور می VLANدر پیکربندی 

 کنند. به روز می

گویید که به روز نشده بلکه از تنظیمات دستی دهید، به آن میرا برابر با شفاف قرار می VLANوقتی یک سوییچ 

کنید که نسبت دهی پیکربندی در حالت شفاف در مواقعی استفاده می VLANخود استفاده کند. از یک سوییچ 

VLAN  .کلی اعمال نشده باشد 

 نکته

ها از سرورها، به روز کنند. تفاوت در این است که وزرسانی کالینتتوانند سرورها را مشابه با به رها میکالینت

 توانند روی سرور تغییر کنند. تنها می VLANاطالعات 

 VLANروتینگ درون 
دامین برادکست خودش است مانند  VLANپیکربندی کردید، هر VLANوقتی سوییچی را برای پشتیبانی از چند 

                                                 

24 Double Tagging Attack 

 VLANپروتکل ترانک  25
26 Transparent 
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به  VLANها نیست تا از یک ای باشند. هیچ روشی برای دادههای جداگانهها و شبکهروی سوییچ VLANاین که دو 

VLAN  .دیگر بروند مگر این که از یک روتر یا یک سوییچ چندالیه استفاده کنید 

، VLANنام دارد. در روزهای اولیه روتینگ درون  VLAN 27روتینگ درون ، VLANفرآیند کار یک روتر بین دو 

یک روش ممکن  20-12کردید. شکل چند پورت به عنوان ستون فقرات شبکه استفاده میمعموال از یک روتر با 

 VLAN 100دهد. دقت کنید روتر دارای یک پورت متصل به با یک روتر را نشان می VLANبرای وصل کردن دو 

 VLANی های روتوانند با دستگاهمی VLAN 100های روی وصل است. دستگاه VLAN 200بوده و پورت دیگر به 

 ارتباط برقرار کنند.  200

 
 را به یکدیگر وصل کرده است.  VLANیک روتر که چند      20-12شکل 

                                                 

27 rVLAN RoutingInte 
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ها نیست. این باعث شده تا تقریبا VLANاضافه کردن یک روتر فیزیکی مانند این روش مناسبی برای وصل کردن 

یدی اضافه کنید این روش انعطاف زیادی های جدVLANتمام ترافیک از روتر عبور کرده و اگر بخواهید در آینده 

 قابلیت روتینگ نیز دارند.  VLANهای دارای قابلیت ندارد. در نتیجه، بسیاری از سوییچ

 دهد. را نشان می Cisco 3550یک سوییچ با قابلیت روتینگ بین شبکه قدیمی یعنی  21-12شکل 

 
 . Cisco 3550سوییچ      21-12شکل 

رسد. اما از درون یک وسیله منعطف است که نه تنها از مانند هر سوییچ دیگری به نظر می Cisco 3550از بیرون، 

VLANکند بلکه امکان روتینگ به این ها پشتیبانی میVLANصفحه  22-12آورد. شکل ها را نیز فراهم می

 دهد. را نشان می VLANبین دو  VLANپیکربندی گرافیکی برای روتینگ بین 

 
 . VLANآماده کردن روتینگ بین      22-12شکل 

کند؟ اگر سوییچ ست پس روی کار می OSIیک سوییچ و یک روتر است، روی کدام الیه از مدل  Cisco 3550اگر 

در یک زمان در  Cisco 3550کنند. این یک سوییچ عادی نیست. کار می 3کند. اما روترها در الیه کار می 2الیه 

  کند.کار می 3و  2هر دو الیه 
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DHCP  وVLANها 
DHCP های دهی آدرسابزاری عالی برای خودکار کردن، زیر نظر داشتن و مدیریت نسبتIP های است که در فصل

های فرض، درخواستنت محدود هستند. به صورت پیشقبل دیدید. متاسفانه، عملکردهای ذاتی آن به یک ساب

DHCP ی کنند. بنابراین اگر یک سراز یک روتر عبور نمیVLAN ه داشته باشید که با روترهایی به روی یک شبک

 ها نیاز دارید. به هاست TCP/IPو دیگر اطالعات  IPهای یکدیگر وصل هستند، به روشی برای دادن آدرس

را از  DHCPهای ها و پاسخدرون یک روتر فعال و پیکربندی شده باشد، روتر درخواست  DHCP 28وقتی رله 

ها به چند برای سرویس دادن آدرس DHCPتوان از یک سرور دهد. بنابراین اکنون مییاینترفیس خود عبور م

 شبکه یا زیرشبکه استفاده کرد. 

-ip helperکی )این دستور از نظر تکنی IP helperرا با استفاده از یک دستور پیکربندی با نام  DHCPسیسکو رله 

address  .است( پیاده کرده استIP helper تیبانی رله اجازه پشDHCP (. 68و  67های دهد )پورترا می

 DNS(، 49)پورت  TACACS(، 123)پورت  Network Time Protocol(، 69)پورت  TFTPهمچنین رله برای 

 ( را فراهم آورده است. 138)پورت  NetBIOS Datagram( و 137)پورت  NetBIOS(، 53)پورت 

 هاVLANرفع مشکل 
 VLANدهی ها است. اگر یک نسبتجدید تقریبا درباره نسبت دادن پورت VLANدر این سطح، رفع مشکل یک 

توانید آن را ببینید یا آن دستگاه امکان دسترسی به منابع مورد نیاز خود را اشتباه به یک دستگاه بدهید، یا نمی

 ندارد. بنابراین آن را رفع کنید.  

 های چند الیهسوییچ

Cisco 3550 است که مفهوم سوییچ را شکست داده است زیرا از روتینگ درون انگیز یک جعبه شگفتVLAN 

کنند اما اکنون سوییچی دیدید که در کار می OSIمدل  2ها در الیه پشتیبانی می کند. تا این جا گفتم که سوییچ

 نام دارد.  29سوییچ چند الیهمثالی از چیزی است که یک   3550Ciscoکرد. نیز کار می 3الیه 

کنند را متوقف کنید. یک سوییچ کار می 2ها همیشه در الیه جا باید دیگر فکر کردن درباره این که سوییچدر این 

ترافیک را برمبنای آدرس  3کند در حالی که یک سوییچ الیه فوروارد می MACترافیک را برمبنای آدرس  2الیه 

IP شد( افزاری انجام میر سنتی )که به صورت نرماست که کار یک روت روتری 3نماید. یک سوییچ الیه فوروارد می

یک سوییچ چند الیه است. از اکنون به  3دهد. بنا به تعریف یک سوییچ الیه افزاری انجام میرا به صورت سخت

 کنم. برای یک سوییچ را مشخص می OSIبعد، با دقت الیه مدل 

های منفرد دارای آدرس کالسیک، پورت 2یه ها است. برای یک سوییچ الهای چند الیه برای پورتچالش سوییچ

IP ها دارای آدرس نیستند زیرا به آن نیاز ندارند. اما روی یک روتر همه پورتIP  هستند زیرا جدول روتینگ از

 کند. ها استفاده میبرای تعیین مکان ارسال پکت IPآدرس 

                                                 

28 DHCP Relay 

29 Multilayer Switch 
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کار کنند.  3یا الیه  2ها نیاز دارد تا در الیه تیک سوییچ چند الیه به مقداری گزینه یا امکان برای پیکربندی پور

های چند کند که به نیازهای شما بستگی دارد. سوییچاستفاده می 31پورت روتریا  30پورت سوییچسیسکو از عبارت 

تجهیزات کند که ها را جزئی از چیزی میکنند که آنالیه بسیار معمول بوده و از تعدادی امکان جالب پشتیبانی می

 نامم. می ه پیشرفتهشبک

ها مفید هستند: تعادل بار، کیفیت سرویس، های چند الیه در آنقصد دارم چهار قسمت را نشان دهم که سوییچ

ها تنها جایی قسمت شود.( اینپیوند پورت و حفاظت شبکه. )هرمورد در قسمت مخصوص به خود توضیح داده می

 CompTIAها بوده و در آزمون ها پرکاربردترین موردتند بلکه آنهای چند الیه حالل مشکل هسنیستند که سوییچ

Network+ شوند. نیز سوال می 

 نکته

کار کند و بیش از یک سرویس فراهم بیاورد، یک دستگاه شبکه  OSIدر دستگاهی که در چند الیه از مدل 

 نام دارد.  32چندعملکرده

 تعادل بار
تواند از هزاران )اگر نگوییم ند. آنقدر محبوب که یک سیستم نمیسرورهای اینترنتی محبوب دقیقا محبوب هست

کند پشتیبانی کند. اما از آن چه که درباره سرورها یاد گرفتید ها را بمباران میها( درخواست در روز که آنمیلیون

  pingزمایش کنیم. به خط فرمان رفته و است. بیایید این را آ IPدانید که یک سرور دارای یک آدرس می

www.google.com  .را وارد کنید 

 
 2پاسخ داده است. حتی اگر این مقدار را  2014کند که به تریلیون درخواست جستجو در سال گوگل ادعا می

در هر ثانیه وجود داشته است. هر درخواست  60000میلیون درخواست جستجو و  5تریلیون در نظر بگیریم، روزانه 

تواند در بهترین توسط سرور وب است. یک سرور وب اختصاصی قدرتمند می HTTPنت نیازند تحویل هزاران سگم

گو باشد. یک سایت پربازدید به بیش از یک سرور وب نیاز دارد تا بتواند به درخواست در ثانیه را پاسخ 2000حالت 

ود را اداره کند. چگونه ها پاسخ دهد. اکنون فرض کنید یک وب سایت به سه سرور نیاز دارد تا ترافیک خدرخواست

                                                 

30 Switch Port 

31 Router Port 

32 Mutifunction Network Devices 
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 33تعادل بارکند؟ پاسخ در چیزی با نام استفاده می IPیک وب سایت با استفاده از سه سرور مختلف از یک آدرس 

 است. 

کالستر رسند که با این کار یک تعادل بار به این معنی است که یک سری سرور همانند یک تک سرور به نظر می

باید کاری کنید تا همانند یک سرور به نظر برسند بلکه باید مطمئن شوید که کنند. نه تنها ایجاد می 34سرور

ها به این سرورها به شکل مساوی توزیع شده تا هیچ تک سروری بیش از تحت فشار قرار نگرفته یا بیکار درخواست

ه یک دستگاه شبکه ها بنماند. چند روش برای این کار وجود دارد که خواهید دید. اما مواظب باشید همه این روش

نیاز دارند اما معمول است که از یکی استفاده شود. استفاده از یک دستگاه برای  35متعادل کننده بارپیشرفته با نام 

افزار تر از به کاربردن یک کامپیوتر چند منظوره و استفاده از یک نرمانجام یک کار خاص همیشه به مراتب سریع

 است. 

  DNSتعادل بار 
ها برای پشتیبانی از چند ترین روشترین و هنوز هم یکی از معمولبرای تعادل بار یکی از قدیمی DNSاز استفاده 

ن دامین برای ای DNS)معموال( عمومی خود را دارد. هر سرور  IPسرور وب است. در این مورد، هر سرور آدرس 

روی این رکوردها  DNSرور یکسانی هستند. سپس س FQDNاست که هرکدام با  DNS Aدارای چند رکورد 

ویندوز با چند  DNSیک سرور  23-12مختلف بدهد. شکل  IPهای چرخیده تا نام دامین یکسانی را به آدرس

 دهد. را نشان می FQDNبرای یک  Aرکورد 

 
 اما با یک نام یکسان.  IPچند آدرس      23-12شکل 

ویندوز  DNSها بچرخد. در سرور مبگویید که روی این نا DNSاند باید به سرور اضافه شده Aاکنون که رکوردهای 

 اده شده است. نشان د 24-12کل کنید که در شیک گزینه را برای این کار انتخاب می

                                                 

33 Load Balance 

34 Server Cluster 

35 Load Balancer 
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 . Round Robinفعال کردن گزینه      24-12شکل 

ه و اولین مورد را چرخید Aآید تا نامی را تحلیل کند، سرور روی رکوردهای می DNSوقتی یک کامپیوتر به سرور 

 (. 36رابینرود تا یک چرخه ایجاد شود )رانددریافت کرده و دفعه بعدی به سراغ مورد بعدی می

ل وزن روی یک پرطرفدار دارای فرآیند مشابهی بوده اما قدرتمندتر بوده و امکاناتی مانند اعما DNS BINDسرور 

 دارد.  DNSیا تعداد بیشتری سرور یا تصادفی کردن پاسخ 

 استفاده از یک سوییچ چند الیه یا محتویات
DNS  یک روش آسان برای تعادل بار است اما روی چند سرورDNS  تکیه دارد که هرکدام دارای آدرسIP  خود

را کش  DNSسرور  IPرس یا دیگری دسترسی پیدا کنند، آد DNSهای وب به یک سرور هستند. وقتی کالینت

م به سراغ سرور کش شده رفته و دیگر سترسی پیدا کنند، به صورت مستقیکنند. دفعه بعد که به سرور دمی

 افتد. راندرابین اتفاق نمی

یک سوییچ  منفرد، دو انتخاب دارید. اولین انتخاب استفاده از IPبرای پنهان کردن همه سرورهای وب پشت یک 

و فوروارد  NATل یک روتر است که کند. این سوییچ در اصکار می 4و  3های چند الیه ویژه است که روی الیه

به  HTTPهای پورت را انجام داده اما دارای قابلیت درخواست دائم به سرورهای وب پنهان و ارسال درخواست

 باشد. سروری است که دارای بار کار کمتری نسبت به بقیه سرورها می

                                                 

36 Round Robin 
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های کند. سوییچ( کار میpplicationA)الیه  7است که در الیه  37انتخاب دوم، استفاده از یک سوییچ محتویات

ورودی را  HTTPSو  HTTPهای توانند درخواستمحتویات برای کار با سرورهای وب طراحی شده و بنابراین می

ها را روی و کوکی SSLهای ای مانند اداره تاییدیهها می توانید اعمال بسیار پیشرفتهبخوانند. با این سوییچ

توانند تعادل بار ها میدهید تا فشار از روی سرورهای وب را بردارید. نه تنها این دستگاه های محتویات انجامسوییچ

 HTTPهای کنندهتواند یک کوکی به درخواستها میآن HTTPرا با روش قبلی ایجاد کنند بلکه قابلیت 

 (. 25-12ود )شکل گردد، به همان سرور فرستاده ش)مرورگرهای وب( داده تا دفعه بعد که کالینت باز می

 
 . 7یک سوییچ محتویات الیه     25-12شکل 

 نکته آزمون

 کند. های محتویات به عنوان یک ابزار شبکه فیلتر محتویات یاد میاز سوییچ +CompTIA Networkآزمون 

QoS و شکل دهنده ترافیک 
است اما  IPشماره پورت یا آدرس  ها برحسبخرید دارای قابلیت بلوکه کردن پکتتقریبا هر روتری که امروزه می

این مکانسم ساده برای محافظت یک شبکه داخلی طراحی شده است. اگر الزم باشد مقدار پهنای باند استفاده شده 

نیاز  QoSیا  38کیفیت سرویسهای توسط یک دستگاه یا برنامه خاص را مشخص کنید چطور؟ در این مورد به رویه

ترافیک درجه بندی شود. این قوانین مقدار پهنای باندی که یک پروتکل، کامپیوتر،  دارید تا برمبنای قوانین خاصی

 (. 26-12کنند )شکل تواند مصرف کند را کنترل میمی IPیا آدرس  VLANکاربر، 

را از طریق مدیریت پهنای باند پیاده کنید مانند  QoSتوانید تر، میهای پیشرفتهدر بسیاری از روترها و سوییچ

ها یا قوانین دیگر ها به درون یا بیرون شبکه را با توجه به نوع پکتکه در آن جریان پکت  39دهنده ترافیکشکل 

 کنید. تعیین می

 

                                                 

37 Content Switch 

38 Qulaity of Service 

39  Traffic Shaping 
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 روی یک روتر.  QoSپیکربندی      26-12شکل 

 نکته آزمون

ادن کند که به معنای شکل داستفاده می فیلتر کردن ترافیکاز عبارت کلی  +CompTIA Networkآزمون 

 یعنی فیلتر ترافیک برمبنای نوع پکت یا قوانین دیگر.  –باشد ترافیک نیز می

 VoIPشکل دادن ترافیک در زمانی که باید تضمین کنید یک دستگاه یا برنامه مقدار پهنای باند خاصی است )مانند 

بسیار مهم است که در آن ها نیز هایی مانند دانشگاهشود. شکل دادن ترافیک در مکانیا ویدئو( بسیار مهم می

یا بلوکه کردن  HTTPهای کاربران را کنترل کنند مانند محدود کردن استفاده از باید فعالیت ITمتخصصان 

 تورنت(. های خطرناک مانند اشتراک گذاری همتا به همتا )مانند بیتبرنامه

 نکته آزمون

هایی که شکل دهی ست. روترها و سوییچعبارت شکل دهی پهنای باند هم معنی با شکل دادن به ترافیک ا

ها، به این دستگاه +Networkشوند. آزمون ها شناخته میکنند معموال با نام شکل دهندهترافیکی را پیاده می

گوید. به عالوه آزمون از عبارت شکل دهنده پکت نیز برای توصیف دستگاه شکل های پهنای باند میشکل دهنده

 کند. کند که جریان را برمبنای قوانین پکت کنترل میده میدهنده ترافیک نیز استفا
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 پیوند پورت
هایی است که ظرفیت داده یک اتصال بین سوییچ و دستگاه دیگری برای تقاضای موجود کافی نیست. شرایطی وقت

اندارد ظرفیت است تغییر از یک ها راه حل ساده است:شوند. بعضی وقتمانند این در مراکز داده بزرگ زیاد ظاهر می

 مگابیت به گیگابیت.  100پایین مانند 

دهند. یکی از این های دیگری نیز وجود دارند که بدون نیاز به ارتقا زیرساختار اجازه اتصال پرسرعت را میاما روش

ها وصل کردن منطقی دو یا تعداد بیشتری پورت اتصال در یک سوییچ است که همانند یک اتصال اما با روش

های وصل شده ها از پورتیابد(. تمام کابلکنند )سرعت به اندازه تعداد کانکتورها افزایش میاالتر عمل میسرعت ب

، یک ایستگاه یا هر چیز دیگری. (SAN)سازی یک سوییچ دیگر، یک شبکه ذخیره -باید به یک دستگاه وصل شوند

  40پیوند پورتبه این  CompTIAند. در زبان های شامل پشتیبانی کاین دستگاه باید از اتصال منطقی همه پورت

 شود. گفته می

و یک سری  Link Aggregation ،NIC Bonding  ،NIC Teamingهای دیگری نیز دارد مانند پیوند پورت نام

نام دارد. ممکن است  Port Aggregatino Protocol (PAgP)دیگر. پروتکل سیسکو برای انجام این کار، 

ا نیز ببینید که برای ر Link Aggregation Control Protocol (LACP)لفی از آن مانند های مختسازیپیاده

IEEE  .استLCAP  به عنوانIEEE 802.1AX-2008 ها برای ی امکانات و گزینهمشخص شده است و یک سر

 . های تجمعی فراهم آورده استهای خطای پورتخودکار کردن مذاکره، مدیریت، تعادل بار و حالت

 اظت شبکهحف
شوند حفاظت شبکه است. حفاظت شبکه عبارتی است که آخرین قسمتی که تجهیزات پیشرفته با آن مواجه می

 کنم:من برای توصیف چهار مورد استفاده می

 حفاظت در برابر تهاجم 

 ای کردن پورتآینه 

 سرویس پروکسی 

 AAA 

 آشکار کردن تهاجم و جلوگیری از آن
کند که چیزی به شبکه حمله کرده و سپس کاری درباره آن از آن مشخص می آشکار کردن تهاجم و جلوگیری

افزاری هستند که افزاری یا نرمها ابزارهای سختاید. فایروالرا شنیده  41دهد. احتماال عبارت فایروالانجام می

یک فایروال در رمز کنند. یا پروتکل فیلتر می IPترافیک را برمبنای معیارهای مختلف مانند شماره پورت، آدرس 

                                                 

40 Port BOnding 

41 Firewall 
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کند. )یک فایروال مبتنی بر هاست روی یک کامپیوتر نصب شده که به شبکه شما و بین خارج و درون کار می

 کند.(صورت مشابه روی مرز آن سیستم عمل می

شود( اختصاصی اجرا می IDSای است )که اغلب روی یک جعبه برنامه IDSیا  42سیستم آشکارسازی تهاجمیک 

داند خوب می IDSدرون شبکه عمل می کند.  IDSگردد. یک را بررسی کرده، به دنبال تهاجم می هاکه پکت

های ورود غیرمجاز و دیگر حمالت شناخته ها، تالشدهد مانند ویروسچگونه حمالتی که یک فایروال از دست می

تواند خطرات داخلی مانند د، میکنشده را پیدا کند. به عالوه به دلیل این که ترافیک درون شبکه را بررسی می

 پذیری روی یک درایو فلش را شناسایی کند. فعالیت یک اسکنر آسیب

کند. این قرارگیری در خارج جریان در حالت بدون هدف یک نسخه از هر پکت روی شبکه را بررسی می IDSیک 

رسد و آشکارسازی که به شبکه میمستقیم ترافیک دارای سه اثر است. ابتدا، تاخیر اندکی بین هر چیز خطرناکی 

به شکل  دچار مشکل شود، ترافیک IDSوجود دارد. دوم، هیچ اثری روی جریان ترافیک شبکه ندارد. سوم، اگر 

 کند. عادی عمل می

دهد تا متوجه وجود یک حمله بشوند: در هایی است که به ناظران شبکه اجازه میهمیشه دارای روش IDSیک 

هایی ارسال کرده ها پیغام هایی روی صفحه نمایش داده یا ایمیلی IDSبت شده اما بعضی از حالت حداقل حمله ث

 کنند. های همراه ارسال میهای متنی به تلفنیا حتی پیغام

تواند به صورت مستقیم حمله را متوقف نمی IDSی شده پاسخ دهد. تواند با اعمالی به حمالت شناسایمی IDSیک 

 درخواست کمک از تجهیزات دیگر )مانند یک فایروال( داشته باشد. تواند کند اما می

یا  43مبتنی بر شبکه IDSشوند: مبتنی بر شبکه و مبتنی بر هاست. یک مدرن در دو نوع ارائه می IDSابزارهای 

NIDS شوند. وی قرار داده میشامل چند سنسور است که در اطراف شبکه و اغلب روی یک یا دو طرف روتر گیت

ین سنسورها به یک برنامه مرکزی گزارش داده که آن نیز یک فایل امضا را خوانده تا هر چیزی خارج از حالت ا

 (. 27-12عادی را شناسایی کند )شکل 

های منفرد اجرا شده و برای رویدادهایی افزاری است که روی سیستمنرم HIDSیا  44مبتنی بر هاست IDSیک 

تر های گرانقیمتIDS(. 28-12گیرد )شکل ی یا رجیستری سیستم را زیر نظر میهای سیستممانند تغییر در فایل

 توانند یک منبع گزارش فراهم بیاورند. ام داده و میجهمه این کارها را ان

خروجی  وترافیک ورودی  NIDSکند. یک همزمان استفاده می HIDSو  NIDSیک شبکه خوب حفاظت شده از 

 گیرد. کامپیوترهای منفرد را زیر نظر می HIDSدر حالی که  را از اینترنت زیر نظر گرفته

 

                                                 

42 rusion Detection SystemInt 

43 Network Based IDS 
44 Host Based IDS 
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 مبتنی بر شبکه.  IDSدیاگرامی از      27-12شکل 

 
 . OSSEC HIDS     28-12شکل 

 نکته آزمون

یا  NIDSتوسط مکان آن روی شبکه )یعنی  IDSها به یک سیستم بعضی وقت +CompTIA Networkآزمون 

HIDSیستم ( یا برحسب کاری که سIDS دهد. دهد، ارجاع میدر هر مکان انجام میIDS  مبتنی بر شبکه با
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مبتنی بر  IDSاست.  45مبتنی بر امضا IDSدهد بنابراین یک های امضا کار اسکن را انجام میاستفاده از فایل

 است.  46تارمبتنی بر رف IDSهاست برای رفتارهای مشکوک روی سیستم کار نظارت را انجام داده و بنابراین یک 

به صورت مستقیم در جریان  IPSاست اما یک  IDSخیلی شبیه به یک  IPSیا  47سیستم جلوگیری از تهاجمیک 

تواند حمله را در همان می IPSگیرد. این مانیتورینگ فعال دارای سه نتیجه است. ابتدا یک ترافیک شبکه قرار می

دستگاه دیگری نیست. دوم، پهنای باند شبکه مقداری زمان رخ دادن متوقف کند. نیازی به درخواست کمک از 

 شود. دچار مشکل شود، اتصال نیز قطع می IPSپذیرد. سوم اگر تاثیر می

، شماره پورت یا نوع IPهای ورودی را برمبنای آدرس تواند پکتمی IPSانتخاب شده، یک  IPSبسته به محصول 

های خاصی را رفع کند. بیشتری نیز انجام دهد و مشکالت پکتتواند حتی کارهای می IPSبرنامه بلوکه کند. یک 

سیستم را روی یک شبکه قرار داده و یک نام جدید به آن بدهید: یک  IPSتوانید یک طور که انتظار دارید، میهمان

 . NIPSیا 48 جلوگیری از تهاجم شبکه

 نکته آزمون

ها های اولیه آنرحسب مخففباز تهاجم را های آشکارسازی و جلوگیری سیستم +CompTIA Networkآزمون 

 دهد. نشان می IDPSیعنی 

 ای کردن پورتآینه
های فیزیکی روی یک سوییچ به ها از یک یا همه پورتهای مدیریت شده دارای قابلیت کپی دادهبسیاری از سوییچ

ند آن است که یک پورت شود. این مانگفته می 49ای کردن پورتآینهیک پورت فیزیکی منفرد هستند. به این 

های وارد ها ناظر باید پکتای کردن پورت برای شرایط مختلفی که در آنپیکربندی شده کامل داشته باشید. آینه

 باشد. شده به یا از کامپیوترهای خاصی را بررسی کند مفید می

ها را از یک یا تعداد داده ای کردن پورت محلیوجود دارد: محلی و ریموت. آینه ای کردن پورتدو فرم از آینه

ها باید کند. برای زیر نظر داشتن این دادهبیشتری پورت روی یک سوییچ به پورت خاصی روی آن سوییچ کپی می

ای کردن ریموت به شما اجازه دسترسی های زیر نظر گرفته به سوییچ وصل شوید. آینهبه صورت مستقیم با پورت

 دهد. وصل شدن مستقیم به آن سوییچ می داد بیشتری پورت روی سوییچ را بدونهای کپی شده از یک یا تعبه داده

                                                 

45 Signature Based IDS 
46 Behavior Based IDS 
47 Intrusion Prevension System 

48 Network Intrusion Prevension System 

49 Port Mirroring 
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 سرویس پروکسی
ها برای منابع ها از کالینتها و سرورهای بیرونی نشسته و در اصل درخواستبین کالینت 50سرور پروکسییک 

چ وقت سرورهای بیرونی را دهد. کامپیوترهای کالینت هیها را درخواست میبندی کرده و خودش آنسرور را بسته

ها مانند. یک سرور پروکسی معموال کاری را روی درخواستای ایمن میلمس نکرده و بنابراین از هر فعالیت ناخواسته

ترین کنند که یکی از قدیمیچگونه کار می HTTPبینیم سرورهای پروکسی با دهد. اکنون مینیز انجام می

 کاربردهای سرورهای پروکسی است. 

کند، ابتدا باید های کالینت به یک سرور پروکسی عمل میبه دلیل این که سرویس پروکسی با هدایت درخواست

ن به سراغ یک عادی برای تعیین سرور وب استفاده نکرده و به جای آ DNSبه کالینت وب بگویید که از تحلیل نام 

دهد که در درس سرور پروکسی را میجازه تعیین آای است که به شما اپروکسی برود. هر کالینت وبی دارای برنامه

 نشان داده شده است.  29-12مثال 

  
 تنظیم یک سرور پروکسی در موزیال فایرفاکس.      29-12شکل 

از کالینت به صورت مستقیم به سرور پروکسی هدایت  HTTPهای وقتی سرور پروکسی پیکربندی شد، درخواست

داند داده سرور وب هدف نیز قرار دارد و بنابراین پروکسی وب می HTTP، URLشوند. درون هر درخوست می

                                                 

50 Proxy Server 
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خودش فوروارد  IPها را با ترین فرمت، سرور پروکسی درخواستدرخواست شده را باید به کجا بفرستد. در ساده

 (. 30-12گرداند )شکل های برگردانده شده را به کالینت بر میکرده و پکت

 
 وب در هنگام کار کردن. پروکسی      30-12شکل 

شود که سرور وب بداند کالینت در کجا قرار دارد: این نسخه ساده استفاده از یک سرور پروکسی مانع از این می

اند )بسیاری سرورهای پروکسی خواهند دیگران متوجه شوند از کجا آمدهاین ترفند مفیدی برای کسانی است که نمی

ک مزیت یخوب دیگری نیز برای استفاده از یک سرور پروکسی وجود دارد.  عمومی در وب وجود دارند(. دالیل

های اسخبزرگ کش کردن است. یک سرور پروکسی یک نسخه از منابع سرویس داده شده را نگه داشته که باعث پ

 شود. تری به کالینت میبه مراتب سریع

ت را از منابع مختلف دریافت کرده و اطالعات ها عمل کرده، اطالعااز طرف کالینت 51سرور پروکسی رو به جلویک 

دانند و تنها با سرور پروکسی ها نمیدهد. منابع )سرورها( چیزی درباره کالینتها میدریافت شده را به کالینت

 شوند. مواجه می

ها با سرور پروکسی معکوس تماس گرفته که کند. کالینتاز طرف سرورها عمل می 52سرور پروکسی معکوسیک 

ها چیزی دهد. کالینتها میطالعات را از طرف سرورهای مربوط دریافت کرده و سپس این اطالعات را به کالینتا

ها با آن ارتباط برقرار دانند. سرور پروکسی معکوس تنها ماشینی است که آندرباره سرورهای پشت صحنه نمی

 کنند. می

 نکته

داند که این نسخه کش شده صفحه واقعی را منعکس جا میاگر یک سرور پروکسی صفحه وبی را کش کند، از ک

کند؟ اما اگر صفحه وب واقعی به روز شده باشد چطور؟ در این مواقع یک سرور پروکسی خوب از ابزارهای می

                                                 

51 Forward Proxy Server 

52 Reverse Proxy Server 
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 کنند. ای استفاده کرده تا صفحه وب واقعی را چک کرده و در صورت نیاز کش را به روز میدرخواست دهنده

ها یا تواند محتویات منبع را نیز بررسی کرده و به دنبال محتویات نامناسب مانند ویروسمی یک سرور پروکسی

ای که سازندگان پروکسی مایل به های مخرب یا محتویاتی که برای کاربر مناسب نیستند یا هر نوع دادهبرنامه

 شناسایی آن هستند بگردد. 

تواند از مزیت سرورهای می TCPی هستند اما هر برنامه ترین نوع سرور پروکسمعمول HTTPسرورهای پروکسی 

-12که در شکل  Squidهای سرویس دهنده پروکسی زیادی موجود هستند مانند پروکسی استفاده کند. برنامه

های نشان داده شده است. سرویس پروکسی به مقداری پردازش نیاز دارد و بنابراین بسیاری از سازندگان دستگاه 31

 . Blue Coat ProxySGفروشند مانند سرورهای پروکسی می خاصی برای

 
 . Squid Proxyنرم افزار سرور       31-12شکل 

AAA 
هایی که از تایید آورید برای ایمنی سوییچبه خاطر می 11( که از فصل AAAتایید اعتبار، مجوزها و حسابرس )

تبار پورت روشی برای حفاظت از شبکه از افرادی در کنند بسیار مهم هستند. تایید اعاعتبار پورت پشتیبانی می

دهد که سعی دارند به صورت غیرمجاز به شبکه دسترسی پیدا کنند. فرض کنید شخصی بخواهد با اختیار قرار می

تاپ خود به اتصال اترنتی که به صورت مستقیم به یک پورت سوییچ وصل است، سیستم ایمنی وصل کردن لپ
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های شبکه وصل کند. برای جلوگیری از این WAPتاپی را به صورت بیسیم به یکی از د یا لپشبکه شما را دور بزن

 کنند. پشتیبانی می AAAکنیم که از های هوشمندی استفاده مینوع حمالت، از سوییچ

ن همان وقتی شخصی سعی کند تا اتصالی ایجاد نماید، او باید چیزی در نقطه اتصال داشته تا تایید اعتبار شود و ای

ها و تقریبا همه نقاط دسترسی بیسیم شوند. بسیاری از سوییچجایی است که تجهیزات شبکه پیشرفته وارد می

من مثال خوبی است. این از  Cisco 2811کند. روتر دارای امکانی هستند که از تایید اعتبار پورت پشتیبانی می

 نشان داده شده است.  32-12ه در شکل کند کپشتیبانی می 802.1Xو  RADIUSتایید اعتبار پورت 

 
 . Cisco 2811روی یک  802.1Xپیکربندی       32-12شکل 

یکی از وظایف پیکربندی پیچیده در دنیای شبکه است. قبل از این که نزدیک  AAAیپکربندی یک سوییچ برای 

یا  RADIUSنید )خواهید استفاده ککه می AAAسوییچ شوید باید تعدادی تصمیم بگیرید مانند نسخه 

TACACS+ 802.1(، نوع روش تایید اعتبارX  کلمه عبور، تاییدیه یا اسکنر چشم(، چگونگی آماده کردن سیستم(

ها. این لیست طوالنی است و در های امنیتی برای اطمینان از کارکردن آنپایگاه داده تایید اعتبار و باز کردن رویه

 این جا تنها چند مورد ذکر شد. 
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را برای پشتیبانی از یک یا تعداد بیشتری روش  AAAشما آماده شد، یک سوییچ با قابلیت  AAAیرساختار وقتی ز

ها نوع تایید اعتبار پشتیبانی شده ای است. برای مثال دهکنید که این نیز کار پیچیدهتایید اعتبار پیکربندی می

 وجود دارد.  +TACACSو  RADIUSور های داده تا سرهای عبور ساده تا پایگاهتوسط سیسکو از کلمه

کند که با مسائل مختلفی برای تقریبا تضمین می -به خصوص برای اولین بار – AAAپیکربندی یک سوییچ برای 

مواجه شوید. با این که غیر ممکن است همه مشکالت پیکربندی اشتباه  TACAS+/RADIUSپیکربندی نامناسب 

 بینید:تر را مید معمولرا ذکر کرد در این جا لیستی از موار

  عدم توانایی نشان دادن سرورRADIUS/TACACS+  صحیح توسط سوییچ. در این حالت باید آدرسIP 

 افتد. صحیح را به سوییچ بدهید. این مشکل ساده است اما خیلی اتفاق می

  پیکربندی اشتباه روش تایید اعتبار صحیح برای سوییچ. اگر سوییچ را برایEAP-PEAP بندی کرده و پیکر

کند. اگر بخواهید از تایید اعتبار مبتنی بر تاییدیه را داشته باشد، سیستم کار نمی EAP-TLSسرور انتظار 

 استفاده کنید به یک تاییدیه معتبر نیاز دارید تا سرور بتواند از آن استفاده کند. 

 انجام کار خود را نخواهد داشت. های امنیتی صحیح سوییچ روی سرور. سوییچ اجازه عدم توانایی دادن رویه 

مجددا لیست واقعی بسیار طوالنی است. نکته کار کردن با این مشکالت، پیدا کردن و خواندن خطاهایی است که 

وصل شود، سپس همه خطاهایی  AAAشوند. اگر یک سوییچ بتواند به سرور ظاهر می AAAروی سوییچ و سرور 

 AAAبرای سرور هستند. چگونگی نمایش این خطاها برحسب سازنده سرور  شوند به احتمال زیاد تنهاکه ظاهر می

قرار  Event Viewerمایکروسافت همه خطاهای تایید اعتبار را در  RADIUSمتفاوت است. برای مثال سرور 

، اغلب دهد. بنابراین باید مقداری تحقیق و تمرین انجام دهید اما وقتی مشکالت پیکربندی اشتباه را اداره کردیدمی

 کنند. ها بدون مشکل کار میبرای سال AAAهای سیستم

 نکته آزمون

CompTIA  را از جلوی  +عالمتTACACS+ دارد. بر می 

یکی از چیزهای خیلی جالب درباره تایید اعتبار سطح سوییچ و روتر توانایی استفاده از یک روش جایگزین برای 

خواهید را پیکربندی کنید به شرطی که این روش جایگزین که می توانید هر تعداد روشتایید اعتبار است. می

کند کار تایید اعتبار را با اولین روش درون لیست انجام دهد. توسط سوییچ شما پشتیبانی شود. سیستم تالش می

 کرد( به سراغ روش دوم درون لیست رفته وکار نمی RADIUSاگر اولین روش موجود نبود )برای مثال اگر سرور 

 کند. این تا زمانی که تایید اعتبار انجام شود ادامه پیدا می

 



 

 

ت14فصل   : اتصال ریمو
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 از شما انتظار دارد تا بدانید چگونه +CompTIA Networkآزمون 

 های مختلف ها و مزایای تکنولوژیخاصیتWAN وضیح دهیدرا ت 

 :کانکتورهای مسی انواع کابل و کانکتور را با ابزارهای صحیح نصب و خاتمه دهید 

 های زیرساختار شبکه را بدانید: سازیتفاوت بین پیادهWAN ،MAN  وLAN 

  یک سناریو داده شده، مشکالت معمولWAN اهای را پیدا و حل کنید: از دست رفتن اتصال اینترنت، خط

 ، تداخلDNSاینترفیس، مشکالت 

 های باود، اندازه های بیت و سرعتکردن، نرخ های ماژولهاصول نظریه و مفاهیم شبکه را توضیح دهید: تکنیک

 گیرینمونه

 باندیک سناریو داده شده، استاندارد اتصال دارای سیم مناسب را پیاده کنید: استانداردهای براد 

 5060/5061ها را با یکدیگر مقایسه کنید: ها و پروتکلپورت-SIP ،5004/5005- RTP ،1720- H.323 

 3389پیکربندی و اعمال کنید:  های مناسب راها و پروتکلیک سناریو داده شده، پورت-RDP 

 برای رسیدن به این اهداف باید بتوانید:

 های تلفونی تکنولوژیWAN  مانندSONET ،T1  وT3 را توصیف کنید 

 رای وصل کردن خانه و اداره به اینترنت مقایسه کنیدهای طوالنی را باتصال 

 ها بحث کنیدسازی آنسی ریموت و پیادههای مختلف اتصال دستردرباره روش 

  مشکالت سناریوهای مختلفWAN را پیدا و رفع کنید 

================================ 

 

های به یکدیگر وصل شده و با روش LANیا  1شبکه ناحیه محلیکامپیوترها به صورت محلی با استفاده از یک 

شوند. کامپیوترهایی که در فواصل دور به یکدیگر وصل هستند میمختلفی از راه دور )یا ریموت( به یکدیگر وصل 

کنند. این فصل نگاهی ایجاد می WANیا  2شبکه ناحیه پهنبه خصوص وقتی اتصال در فواصل بسیار دور باشد، یک 

 اندازید که به این کاربه هردو مورد برای وصل کردن یک کامپیوتر یا شبکه محلی به کامپیوترهای دور دست می

 شود. گفته می 3اتصال ریموت

                                                 

1 l Area NetworkLoca 
2 Wide Area Network 

3 Remote Connectivity 
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 استفاده از تلفن و فراتر از آن

است. اکنون دوباره اما به شکل  4 1های تایر ISPها صحبت کردیم که نام دیگر آن 1های سطح ISPقبال درباره 

ش همیشه یک مبحث جذاب بوده است. کسانی که در کار آموز 1ها می اندازیم. اینترنت تایر متفاوتی نگاهی به آن

هایی را رسم کرده که شهرهای بزرگ را به هستند کار را با رسم تصویر بزرگی از ایاالت متحده شروع و سپس خط

 نشان داده شده است.  1-14کنند که در شکل یکدیگر وصل می

  
 . 1اینترنت تایر    1-14شکل 

ها است، آیا این خط بزرگ TCP/IPاند؟ اگر اینترنت تنها یک شبکه آمده ها چه هستند و از کجااما این خط

ها اترنت های اترنت هستند؟ شاید مسی و شاید با فیبر اما آیا حتما اترنت هستند؟ خوب، از نظر سنتی آناتصال

کنند و از یک نوع منحصر به فرد های راه دور وجود دارند که اینترنت ایجاد مینیستند. انواع مختلفی از اتصال

هایی مانند ن با نامدر اصل برای اداره مدارهایی با وظایف سنگی SONETکنند. تفاده میاس SONETسیگنال با نام 

T1  طراحی شد. هیچ وقت نامSONET  یاT1 گیرید. ها یاد میاید؟ نگران نباشید به زودی درباره آنرا نشنیده 

کنند که هایی استفاده میلوژیآورند از تکنوقرات سرعت باالی اینترنت را فراهم میفهایی که ستون اغلب اتصال

کنیم های همراه صحبت نمیهای تلفنی طراحی شدند. درباره تلفنسال پیش برای پشتیبانی از تماس 20حداقل 

های دارای سیم صحبت می کنیم. اگر بخواهید چگونگی اتصال اینترنت را درک کنید باید به بلکه درباره تلفن

جا ظاهر شده و ببینید چگونه سیستم تلفن  ی قبل از این که اینترنت همهباز گردید یعن 1980  1970های دهه

 ها توسعه پیدا کرد. ایاالت متحده برای پشتیبانی از شبکه

 های زیادطلوع فاصله
اپراتور، آقای ... با شماره ... را برای "ها تلفن را برداشته و سپس با عبارت اید که در آنیدهدهای قدیمی را آیا فیلم

 (. 2-14رود )شکل . ناگهان صحنه به سراغ کسی در پشت یک صفحه پر از سوییچ می"ن بگیرم

                                                 

4 1Tier  



 

 

56 

 1 بخش

 +Networkمرجع جامع آزمون 

 09123146058 – 66477224 - 66476217تلفن:  -مهرگان قلمانتشارات  56

 www.mehreganeghalam.com :سایتوب

 
 های قدیمی. اپراتور تلفن   2-14شکل 

این اپراتور تلفن بود. اپراتور تلفن یک اتصال فیزیکی بین تلفن شما و تلفن دیگر ایجاد کرده و اتصال شما را برقرار 

شدند، کرد و وقتی دو سیم درون آن به یکدیگر وصل میعمل کمی 5سوییچ مدارک کرد. صفحه سوییچ به عنوان یمی

کرد اما سریعا با افزایش های اولیه تلفن به خوبی کار میشد. این در سالیک مدار فیزیکی بین دو تلفن ایجاد می

 (. 3-14های تلفن که همه جا را پر کرده بودند دچار مشکل شد )شکل تعداد خط

 

                                                 

5 Circuit Switch 
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 اکنون تعداد زیادی خط تلفن وجود دارد!    3-14شکل 

ها به این کرد زیرا تلفنهای آنالوگ استفاده می( از سیگنال1930های تلفن راه دور )حدود دهه اولین نسل سیستم

رفت. اگر یک رفت، ولتاژ نیز به همان نسبت باالتر میصدای شما باالتر می هرچه فرکانس -کردندشکل عمل می

انتقال دارای مشکالتی بود زیرا  اما این نوع خواهد بود. 4-14ی را رسم کنید چیزی مانند شکل سیگنال صوت

 دادند. های آنالوگ روی فواصل زیاد حتی در صورت تقویت شدن، کیفیت صدا را سریعا از دست میسیگنال

 
 های تلفن راه دور. مشکل دیگر برای سیستم  4-14شکل 

های خاصی با نام های منفرد به کندی با جعبههای تلفن بود. سیماد زیاد سیماولین مشکل مواظبت از تعد

پلکسر دارای یک مدار بوده که با صدها مدار دیگر درون یک مدار پیچیده جایگزین شدند. یک مولتی 6پلکسرمولتی

بودند( در سمت پلکسر پلکسر و دمولتیها هم مولتی)دستگاه 7پلکسردمولتیشد. یک روی یک سیم ترکیب می

 (. 5-14گرداندند )شکل های منفرد را دوباره بر میدیگر اتصال، اتصال

 نکته آزمون

پلکس کردن مختلفی چه آنالوگ و چه دیجیتال وجود دارد که پلکس و دمولتیهای مولتیها و پروتکلتکنولوژی

ها از نظر فنی به شود. ماژولمیگفته  8های ماژوله کردنتکنیکها به آن Network+به صورت کلی در آزمون 

معنی تبدیل یک سیگنال دیجیتال به آنالوگ یا قرار دادن یک سیگنال آنالوگ به فرکانس باالتر هستند. به 

 شوند دقت کنید. هایی که در آزمون درباره ماژوله کردن ذکر میعبارت

 

                                                 

6 Multiplexer 

7 Demultiplexer 

8 Modulation Techniques 
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 پلکسر چند مدار را با یکدیگر ترکیب کرده است. مولتی   5-14شکل 

 9های محلیمبادلهبا گذشت زمان، کل ایاالت متحده به صدها و سرانجام هزاران مبادله محلی تقسیم شدند. 

شدند. یک یا تعداد پلکسر سرویس داده میبندی تعریف شده از مدارهای تلفنی بودند که توسط یک مولتیگروه

( که 6-14نام داشته )شکل  10تر مرکزیدفگرفتند، یک بیشتری مبادله که درون یک ساختمان فیزیکی قرار می

شدند )با ها محلی هنوز هم به صورت دستی وصل میدرون آن مدارهای صوتی همگی کنار هم قرار داشتند. تماس

شروع شد که بعد از آن بسیاری از اپراتورها کار خود را از دست دادند(  1950این که شماره گیری در اوایل دهه 

یک مثال خیلی  7-14شدند. شکل پلکس شده خاص انجام میهای مولتیها روی این خطاما هر اتصال بین مبادله

 دهد. خاص از چگونگی عملکرد این را نشان می

 
 یک ساختمان دفتر مرکزی.   6-14شکل 

                                                 

9 Local Exchange 

10 Central Office 
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 دفاتر مرکزی وصل شده به یکدیگر.   7-14شکل 

ی را روی یک کابل قرار داده اما بازهم های قدیمی تکنولوژی عالی بودند. چگونه یک سری تماس صوتاین خط

ها را از یکدیگر جدا کنید؟ برای درک این ترفند باید اندکی درباره فرکانس بدانید. یک تلفن عادی توانستید آنمی

هرتز. این محدوده فرکانس کافی برای  4000هرتز تا  350از حدود  -شناسدتنها یک بازه فرکانس محدود را می

شود، پلکسر میداد تا کیفیت تماس خوبی به وجود بیاید. وقتی یک تماس وارد مولتیوشش میصحبت انسان را پ

یک ضریب فرکانس خاصی به هر تماس اضافه شده که باعث شده هر تماس در محدوده فرکانس مخصوص به خود 

 شود. نامیده می FDMیا  11پلکس واحد فرکانسمولتی(. این فرآیند 8-14بماند )شکل 

ها در دو سمت که آنالوگ هنوز هم به اتصال فیزیکی از یک تلفن به تلفن دیگر نیاز داشته حتی اگر تلفناین شب

ها یک اپراتور باید های اصلی استفاده شده که در هر تقاطع این خطکشور بودند. برای فاصله زیاد از یک سری خط

کنید، از چیزی با مدار را به یکدیگر وصل میکرد. وقتی به صورت فیزیکی دو تلفن روی یک ها را وصل میتماس

                                                 

11 Frequency Division Multipexing 
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های دور عالی طور که احتماال انتظار دارید، سوییچ مداری برای فاصلهنمایید. هماناستفاده می 12سوییچ مدارنام 

 کنید تنها انتخاب شما است. نیست اما وقتی از آنالوگ استفاده می

 
 پلکس شده. مولتی FDM   8-14شکل 

ها آنقدر معمول شده و تقاضا برای کرد اما تلفنکار می 1950تا  1930های لوگ به خوبی در دههاین سیستم آنا

دهندگان این سیستم جدید ها زیاد شد که ایاالت متحده به سیستم جدیدی برای اداره این بار نیاز داشت. توسعهآن

های های اتصالدانه -ال جایگزین کنندتشخیص دادند که باید آنالوگ را حذف کرده و آن را با یک سیستم دیجیت

 های اینترنت بودند. دوری که پایهراه

توانستید از تکرارگرها های آنالوگ بود زیرا میتر از دادههای دور به مراتب آسانهای دیجیتال روی فاصلهانتقال داده

های قبلی به خاطر ید.( اگر از فصلهای آنالوگ استفاده کنرها روی سیگنالتوانید از تکرارگاستفاده کنید. )نمی

ل مواردی است که بیاورید، یک تکرارگر، تقویت کننده نیست. یک تقویت کننده تنها ولتاژها را افزایش داده و شام

شوند. یک تکرارگر کل سیگنال دیجیتال را گرفته و آن را در انتهای دیگر دوباره ها ایجاد میتوسط انواع تداخل

 (. 9-14 کند )شکلایجاد می

ها، و همه ها، همه سوییچهای دیجیتال این بود که کل سیستم تلفن آنالوگ بود: همه تلفنمشکل تطبیق سیستم

 پلکسرها. وظیفه تبدیل کل سیستم صوتی آنالوگ به دیجیتال بسیار سنگین بود. خوشبختانه، تقریبا تماممولتی

ها را گرفته شد. یک شرکت باید همه تصمیماداره می AT&Tسیستم تلفن ایاالت متحده در آن زمان توسط شرکت 

د معدود در تاریخ است که انحصار چیز خوبی بود. پرسنل یکی از موار -و استانداردهای مخصوص به خود را داشت

AT&T فن در یک انتخاب داشتند: کل سیستم تلفن ایاالت متحده را بازسازی کنند که شامل عوض کردن هر تل

های اصلی را دیجیتال کرده و اجازه دهند دفاتر مرکزی کار تبدیل از آنالوگ به وده یا این که خطایاالت متحده ب

 ها مورد دوم را انتخاب کردند. دیجیتال را انجام دهند. آن

                                                 

12 Circuit Switching 
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اما بقیه  -کندهای آنالوگ استفاده میحتی امروزهف یک خط تلفن کالسیک در خانه یا محل کار شما از سیگنال

ها از یک دفتر مرکزی به کاربران منفرد را آخرین دیجیتال است. صنعت ارتباطات دوربرد اتصالسیستم تلفن 

های جدی داشته که هنوز ها انعکاسنامد. تصمیم این شرکت تلفن برای آنالوگ نگه داشتن آخرین مایلمی13مایل

 (. 10-14ساز است )شکل هم چالش 21هم حتی در قرن 

 
 ها. تقویت کنندهتکرارگرها و   9-14شکل 

  

                                                 

13 Last Mile 
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 آنالوگ و دیجیتال.     10-14شکل 

 نکته

ها هیچ وقت ها به دیجیتال انجام شد اما این تکنولوژیهایی برای تبدیل کل سیستم تلفن شامل خود تلفنتالش

 غالب نشدند. 

 تلفن دیجیتال

های دیجیتالی به نمونههای تلفنی باید اسدانست که همه تمتصمیم به دیجیتال شدن گرفت، می AT&Tوقتی 

بیتی به  8های مشخص کرد که اگر سیگنال آنالوگ صدای انسان را گرفته و آن را به قطعه AT&Tشکسته شوند. 

دای صمثالی از  11-14بار در ثانیه تبدیل کند، برای ایجاد مجدد صدا از آن مناسب خواهد بود. شکل  8000صورت 

 ر به یک نمونه دیجیتالی شکسته شده است. آنالوگی است که قبال دیدید اما این با

 
 آنالوگ به دیجیتال.      11-14شکل 

 نکته

کند. یک دماژوالتور سیگنال دیجیتالی را دریافت کرده و آن را به یک سیگنال آنالوگ تبدیل می 14یک ماژوالتور

دهد هردو کار را انجام می نماید. دستگاهی کهسیگنال آنالوگ را گرفته و آن را به سیگنال دیجیتال تبدیل می

شود. ب دلیل این که بسیاری از مردم به شناخته می 15مودماست که به عنوان یک  دموالتور-ماژوالتوریک 

های آنالوگ به را برای توصیف دستگاه مودم آنالوگگویندف عبارت و کابلی مدرن نیز مودم می DSLهای جعبه

 شنوید. دیجیتال قدیمی می
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نام  جیتالسیگنال دیبار در ثانیه یک جریان داده )یک  8000بیتی به تعداد  8نالوگ به قطعات تبدیل صدای آ

شناخته  DS0کند. نرخ سیگنال دیجیتال که به عنوان )کیلوبیت در ثانیه( ایجاد می 8x8000 = 64 Kbpsدارد( 

کند. هر صدای آنالوگ جاد میترین جریان داده )و کمترین نرخ( بخش دیجیتال سیستم تلفنی را ایشود سادهمی

پلکس تر مولتیجا این صدا به یک مدار بزرگشود. از آندر دفتر مرکزی شرکت تلفن تبدیل می DS0به یک سیگنال 

 شود. می

های شبکه ها را به تلفن صحیح برسانیم. ابتدا به تکنولوژیاکنون که صدا به داده دیجیتال تبدیل شده است باید آن

ها و سرعت را اداره کند. دوم باید روشی برای سوییچ صدای دیجیتال  روی شبکه پیدا کشی، فریما کابلنیاز داریم ت

شوند. یشناخته م OC-3و  T1هایی مانند ها را مشخص کنیم که با نامکنیم. برای اداره مورد اول باید انواع اتصال

های سوییچ شویم بلکه اکنون از پکتشده وصل نمیپلکس برای اداره مورد دوم، دیگر از طریق سوییچ مدار مولتی

 کنیم. به زودی این مورد را خواهید دید. استفاده می

 T3و  T1های سیمی: حمل کننده
شدند. تعدادی شناخته می T 16های کنندهحملاولین حمل کننده دیجیتال استفاده شده توسط صنعت تلفن با نام 

ها بدانید. کار از شما انتظار دارد درباره آن +Networkد داشته و آزمون وجو Tهای نسخه متفاوت از حمل کننده

 (. T1) 1سطح  Tکنیم یعنی حمل کننده ترین مورد شروع میترین و سادهرا با معمول

T1  دارای چند معنی است. ابتدا به تکنولوژی شبکه دیجیتال سرعت باال با نام اتصالT1 دوم، عبارت مربوط است .

شود شوند مربوط میوصل می T1ها به کانکتورهای ه انتهای آنکهای دو جفتی حفاظت شده کابل به T1خط 

ها هستند. کابل با یک جک مازوالتر با نام رای ارسال داده و دو سیم برای دریافت دادهب(. دو سیم 12-14)شکل 

RJ-48C  خاتمه یافته که مشابه با کانکتورRJ-45 شد. رنت استفاده میهای اتاست که برای کابل 

                                                 

16 Carriers-T 
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 . T1خط     12-14شکل 

 Channel Service Unit/Digital Service Unit (CSU/DSU 17(ای با نام ، جعبه1Tدر هر انتهای یک خط 

دارای یک اتصال دوم است که از شرکت تلفن )که جعبه در آن قرار دارد( به دستگاه  CSU/DSUکنید. پیدا می

 CSU/DSUتوانید بیش از دو نمی -یک اتصال نقطه به نقطه است T1روتر(. یک اتصال رسد )معموال یک مشتری می

 داشته باشید.  T1روی یک خط 

 نکته آزمون

به یکدیگر وصل کنید.  T1آور را به صورت مستقیم با استفاده از یک کابل کراس CSU/DSUتوانید دو جعبه می

های ارسال و دریافت کابل را برعکس جفت T1ابل کراس آور که قبال دیدید، ک UTPآور های کراسهمانند کابل

نقاط اتصال راحتی ایجاد  CSU/DSUهای بینید. اتصالتر میکرده است. این را برای وصل کردن روترهای قدیمی

 کنند. می

T1  از یک روش سیگنال دهی خاص با نامDigital Signal 1  یاDS1 کند. استفاده می 

DS1 این فریم نیازی به پیچیده بودن نداشت زیرا با اتصال نقطه به نقطه  -کندیبا ساده استفاده میاز یک فریم تقر

یک  DS1کانال. هر کانال  24قطعه است: یک بیت فریم و  25دارای  DS1دهی نیاز نیست. هر فریم به هیچ آدرس

 DS1بیت در هر فریم  193کیب شده تا های داده ترهای فریم و کانالدارد. بیتبیتی را نگه می DS0 8نمونه داده 

-14کنند )شکل ایجاد می Mbps 1.544دفعه در ثانیه منتقل شده که تقریبا  8000ها با نرخ ایجاد شود. این فریم

 DS0کیلوبیت در ثانیه  64کانال  24تعریف کرده که به  Mbps 1.544یک سرعت انتقال داده  DS1(. بنابراین 13

                                                 

 واحد سرویس کانال/واحد سرویس دیجیتال 17
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ها ارسال شده در یک بازه منظم را هایی که بخشی از هر کانال را در همه فریمداشتن فریمشود. فرآیند تقسیم می

 شود. نامیده می TDMیا Time Division Multiplexing 18کنند، حمل می

 نکته

 است.  DS0یک  DS1کیلوبیت در ثانیه در یک سیگنال  64هر کانال 

 672کند. این شامل ل تلفنی اختصاصی پشتیبانی میروی یک اتصا Mbps 45از نرخ داده حدود  T3یک خط 

های شوند بیشتر توسط شرکتنامیده می DS3های ها خطکه بعضی وقت T3های منفرد است. خط DS0کانال 

 شوند. ها برای وصل شدن به اینترنت استفاده میISPتلفن محلی و 

 E1خط  یی برای انتقال دیجیتال است. یک( فرمت اروپاE1) 1سطح  Eآمریکای شمالی، حامل  T1مشابه با خط 

برای استفاده  T1و  E1های کند. خط( حمل میKbps 64کانال در  32) Mbps 2.048ها را با سرعت سیگنال

 34را با پهنای باند  E1خط  16نیز وجود دارد که  E3های شوند. همچنین خطالمللی به یکدیگر وصل میبین

Mbps کنند. حمل می 

 
 . DS1فریم     13-14شکل 

 نکته آزمون

E1  وSONET  از یک پروتکل مشتق شده ازHigh-Level Data Link Control (HDLC)  برای کنترل کانال

 کنند. استفاده می

                                                 

 پلکس تقسیم زمانیمولتی 18
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اقل حد CSU/DSUکند. یک را از شرکت تلفن به دستگاه مشتری وصل می T3یا  T1یک خط  CSU/DSUیک 

شود. این کار انکد خط و و دیگری اتصالی که به روتر شما وصل می T1/T3دارای دو کانکتور است یکی به خط 

بک برای آزمایش است. بسیاری از روترهای جدید دهد و اغلب دارای یک تابع لوپعملکردهای شرطی را انجام می

 داخلی هستند.  CSU/DSUدرون خود دارای 

ک دچار مشکل شود، وتایی هستند که اگر یک لینهای دبسیاری از روترها دارای دو پورت روی یک روتر با اتصال

های گر تداخلو تجهیزات کاربری از آذرخش و دی T1/T3از خط  CSU/DSUیک  CSUکند. بخش آن را جبران می

آورد. بک را نیز فراهم میکند. همچنین آمارهایی را در خود ثبت کرده و امکان آزمایش لوپالکتریکی حفاظت می

های داده کاربری را به کد خط مشخص شده دی روی هر پورت پشتیبانی کرده که سیگنالبناز زمان DSUبخش 

 کند. تبدیل کرده و سپس فرمت مناسب برای انتقال روی خط فراهم آمده را ایجاد می

 دانید. را می 1-14جدول  Tمطمئن شوید که چهار حامل 

 . Tچهار حامل    1-14جدول 

 سرعت هاکانال حامل

T1 24 1.544 Mbps 

T3 672 44.736 Mbps 

E1 32 2.048 Mbps 

E3 512 34.368 Mbps 

 OCو   SONET/SDHهای فیبری: حامل
های فیبر نوری ابزار اصلی برای ، کابل1980شروع خوبی برای دنیای دیجیتال بودند اما در اوایل  Tهای حامل

بین رفته که با تعدادی شرکت رقیب )شامل یک  از AT&Tهای راه دور در تمام دنیا شدند. اکنون انحصار تماس

AT&T تر( جایگزین شده است. رقابت شدید بوده و هر کسی سعی داشته تا استاندارد انتقال فیبر خود را کوچک

های فیبر نوری تصمیم گرفته استانداردهای خود را کنار ، تمام شرکت1987ایجاد کنند. در یک همکاری و در سال 

در ایاالت متحده و  Syhchronous Optical Network (SONET 19(استاندارد جهانی با نام گذاشته و به یک 

Synchronous Digital Hierarchy (SDH)  .در اروپا بپوندند 

SONET های انتقال فیبر نوری پرسرعت و فاصله دور استاندارد اصلی باقی ماند. برای سیستمSONET  مانند اترنت

را مشخص کرده است. جنبه  OSIمدل هفت الیه  Data Linkو  Physicalهای در الیه استانداردهای اینترفیس

پوشش داده شده اما یک توپولوژی مبتنی بر  Optical Carrierتا حدی توسط استانداردهای  SONETفیزیکی 

یک رینگ نیازی به رینگ ندارد اما  SONETکنند. ها از آن استفاده میSONETرینگ نیز تعریف کرده که اغلب 
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SONET های اپتیکی فاصله دور بزرگ شود. در نتیجه، اغلب لولهبرای زمان اتالف خط باعث ایجاد آستانه خطا می

 کنند. استفاده می SONETهای برای ارتباطات دنیا از رینگ

 نکته آزمن

SONET های لترین استانداردها برای ایجاد اتصایکی از مهمWAN است که کمتر  است و همچنین استانداردی

 ها پنهان است. ترین شبکهشود زیرا از همه به جز بزرگدیده می

و  DS1 ،DS3تواند چند سیگنال می SONETپلکس کردن است. یک رینگ در قابلیت مولتی SONETزیبایی 

ماده قرار داده تا آ SONETهای عظیم ها را درون فریمرا ترکیب کرده و همه آن E1های اروپایی حتی سیگنال

اده بزرگی دبه فیبر نوری ظرفیت باالیی نیزا داشته تا بتواند چنین سرعت  SONETانتقال شوند. مشخص است که 

 شوند. وارد می Optical Standardsرا اداره کند. در این جا است که 

رون های فیبر نوری د( کابلbpsظرفیت حمل داده اپتیکی )برحسب  Optical Carrier (OC)استانداردهای 

ها را توصیف ی در حال افزایش از سرعتیک سر OCکند. استاندارد را تعیین می SONETهای استاندارد شبکه

 Mbps 51.8هایی از سرعت SONETست. اهای متوسط تا بزرگ طراحی شده کرده که برای نیازهای شرکت

(OC-1)  39.8تا Gbps (OC-768) کند. را توصیف می 

 Wavelength Division Multiplexing (WDM)ر نوری از یک امکان بسیار جالب با نام بسیاری از تجهیزات فیب
 DWDMکنند. استفاده می Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM(یا نسخه جدیدتر آن  20

استفاده دهد که برای این کار هر سیگنال طول موج متفاوتی به یک فیبر اجازه حمل چندی سیگنال همزمان را می

 DWDMشوند. نتیجه متغیر است اما یک فیبر های مختلف نور لیزر تامین میکرده که این طول موج توسط رنگ

با سرعت  51.8Mbpsبا سرعت  OC-1سیگنال را پشتیبانی کرده و برای مثال یک خط  150تواند نزدیک به می

51.8Mbps x 150 = 7.6 Gbps  .عمل کند 

 نکته

DWDM های طتنها ارتقا خSONET کند. نیست و روی اترنت فیبری فاصله دور نیز کار می 

نیز روی چند طول  Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM 21(یک تکنولوژی مرتبط با نام 

های است که فاصله DWDMتر از موج نور تکیه کرده تا یک سیگنال سریع را روی فاصله دور حرکت دهد. این ساده

های سطح باال با LANکیلومتر محدود کرده است. به عنوان مثال این را در  60ردی خود را روی یک فاصله کارب

 تر آن )در مقایسه با رقبای مستقیم( مزایایی دارد. بینید که هزینه پایینمی 10GBase-LX4های شبکه

                                                 

 پلکس تقسیم طول موجمولتی 20

 پلکس تقسیم طول موج غیردقیقمولتی 21
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SONET  از روش سیگنال)Synchronous Transport Signal (STS 22 کند. استفاده میSTS  شامل دو قسمت

کند(. وقتی )که اطالعات سیگنال و پروتکل را حمل می STS 23کند( و اورهدها را حمل می)که داده STSاست: بار 

کند. برای مثال اضافه شده که سرعت سیگنال را مشخص می STSشود یک عدد در انتهای صحبت می STSدرباره 

STS-1  51.85از یک سیگنال Mbps  خط روی یکOC-1 کند. استفاده میSTS-3  155.52درMbps  روی

 های اپتیکی را لیست کرده است. ترین حاملمعمول 2-14طور تا آخر. جدول عمل کرده و همین OC-3های خط

 های اپتیکی معمول. حامل   2-14جدول 

 روش سیگنال سرعت خط SONETسطح اپتیکی 

OC-1 51.85 Mbps STS-1 

OC-3 155.52 Mbps STS-3 

OC-12 622.08 Mbps STS-12 

OC-24 1.244 Gbps STS-24 

OC-48 2.488 Gbps STS-48 

OC-192 9.955 Gbps STS-192 

OC-256 13.22 Gbps STS-256 

OC-768 39.82 Gbps STS-768 

 سوییچ پکت
کافی نیستند.  WAN شوند قدرتمند هستند اما برای کامل کردنشروع می Oو  Tهای جالب که با تمام این اتصال

ها( یک ساختار تور ماننده از نآو مانند  DS0 ،STSهای منحصر به فرد خود )با پکت WANهای این اتصال

را  TCP/IPهای های فاصله زیاد ایجاد کرده که اینترنت نام داشته و توانایی ارسال صداهای پکت شده و دادهاتصال

ز تجهیزات را اضافه کرده تا بتوانید چند هستند و بنابراین باید سطح دیگری اها نقطه به نقطه دارند. تمام این اتصال

وارد  را به یکدیگر وصل کنید تا مش ایجاد شود. این همان جایی است که سوییچ پکت OCیا  T1 ،T3اتصال 

 شود. می

 نکته آزمون

ده تا با یکدیگر روی ازه داهای ریموت اجنام داشت. این به دستگاه X.25اولین نسل تکنولوژی سوییچ پکت 

های جداگانه اجاره شده باشد. های دیجیتال پرسرعت ارتباط برقرار کرده بدون این که نیاز به خطاتصال

CompTIA  بهX.25  نامCCITT Packet Switching Protocol دهد. نیز می 

                                                 

 سیگنال انتقال همزمان 22
23 Overhead 
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وانند از یک مکان به مکان دیگر بروند. دهی نیاز داشته تا بتها به فرمی از سیستم آدرسدانید پکتطور که میهمان

ها از یک دفتر به کنند تا دادهکار می oو  tهای حامل صنعت تلفن داری انواع مخصوص پکت بوده که روی خط

های شبکه قابل روتینگ مانند های سوییچ پکت در اصل مشابه با پروتکلدفتر دیگر انتقال داده شوند. این پروتکل

TCP/IP های لهستند. اتصاWAN کنند: رله فرم و امروزی بیشتر از دو فرم مختلف سوییچ پکت استفاده میATM . 

 نکته آزمون

های سوییچکنند با نام هایی که پکت ها را با استفاده از هر نوع پروتکل سوییچ پکت فوروارد یا ذخیره میماشین

 شوند. شناخته می پکت

 رله فریم
ایجاد شده است. این  Tهای حامل ت با عملکرد عالی است که در اصل برای خطاستاندارد سوییچ پک 24رله فریم 

 با ترافیک خاموش روشن مجدد مفید است.  LANبه خصوص برای انواع کاربردهای شبکه 

 

 

 نکته

 کند. ها استفاده میها به جای پکتکند و از فریمکار می OSIمدل  2رله فریم در الیه 

توانید ها ندارند. حتی نمیها را با سرعت انجام داده اما تضمینی درباره یکپارچگی دادهفریمهای فریم، کار سویی رله

شوند. ها حذف میها حساب کنید زیرا هر وقت یک مشکل در شبکه وجود داشته باشد فریمروی رساندن همه فریم

ها را بسیار مطمئن ه فریم دادهدر ابتدا ممکن است مشکل بزرگی به نظر برسد. با این حال در عمل یک شبکه رل

کنند دارای نرخ خطای بسیار پایینی هستند. از رله فریم استفاده می که Tهای دیجیتالی حامل رساند زیرا خطمی

حبوب مهای سطح باال بستگی دارد که آیا به بررسی خطا نیاز باشد یا خیر. رله فریم این روزها بسیار این به پروتکل

اند. اگر تصمیم ی آن کردهشروع به جایگزین MPLSو به خصوص  ATMهای جدیدتری مانند یبوده اما تکنولوژ

که بسیاری از  با رله فریم خواهید داشت با این T1در ایالت متحده بروید، یک خط  T1بگیرید تا به سراغ یک خط 

 کنند. استفاده می Tل های حامطخبه عنوان راه حل سوییچ پکت خود با  ATMها از استاندارد جدیدتر شرکت

 ATMاستاندارد 
های LANیک تکنولوژی شبکه است که در اصل برای  Asynchronous Transfer Mode (ATM 25(پروتکل 

به دست آورد  LANهای محدودی در دنیای تنها موفقیت ATMطراحی شده است.  1990سرعت باال در اوایل دهه 

که صدا و داده را به تمام  SONETهای ، اغلب رینگMPLSت تا بسیار محبوب شد. در حقیق WANاما در دنیای 

ها را در یک اتصال و صدا، ویدئو و داده ATMکردند. برای سوییچ پکت استفاده می ATMکردند از دنیا منتقل می

                                                 

24 Frame Relay 
 حالت انتقال ناهمزمان 25
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ان روی دهد. هر سلول با منبع و مقصد یکسانتقال می 26 هاسلولهای طول ثابت و کوتاه با نام با استفاده از فریم

 کند. مسیر یکسانی حرکت می

 نکته

ATM  کند. عمل می 2در الیه 

ظاهر شده است.  ATMهای انتقال متفاوت هستند و به همین دلیل انتقال داده و ویدئو و صدا دارای نیازمندی

گر مقداری زمان توانند از دست رفتن سیگنال را تحمل کنند )اها مقداری آستانه تاخیر در انتقال دارند اما نمیداده

توانند از های صوتی و ویدئویی میها مهم نیست(. اما انتقالبرای ظاهر شدن یک صفحه وب الزم باشد از نظر آن

س به هم دست دادن سیگنال را تحمل کرده اما تاخیر را نمی توانند تحمل کنند )تاخیر باعث شده صدای تما

بایتی(، هردو  53دهد )طول هایی با طول ثابت انتقال میسلول اطالعات را در ATMریخته شود(. به دلیل این که 

کنند. و فراتر از آن تغییر می Mbps 622.08تا  155.52از  ATMهای انتقال کند. سرعتنوع انتقال را اداره می

 OCط خود سفارش بدهید، به احتمال زیاد خ ISPاز  OCاگر مکان شما به مقدار کافی بزرگ است که یک خط 

 کند. وصل می ATMرا به یک سوییچ  شما

 MPLSپروتکل 

هایی عالی برای سوییچ پکت هستند اما برای پشتیبانی از هر نوع ترافیکی طراحی هردو تکنولوژی ATMرله فریم و 

ها است دارای مشکالتی که تکنولوژی غالب برای داده TCP/IPاند که ممکن است روی شبکه وارد شوند. امروزه، شده

 53از یک فریم بسیار کوچک تنها با  ATMها را حل کنند. برای مثال توانند آنمی ATMنه رله فریم و نه  است که

کند. برای حل این و دیگر بایتی اضافه می 1500های اترنت بایت طول استفاده کرده که یک بیت اورهد به فریم

 Multiprotocolلوژی بهبود یافته با نام ها( از یک تکنوISPهای بزرگ ها )و مشتریISPمشکالت، بسیاری از 

)Label Switching (MPLS 27  به عنوان جایگزین رله فریم وATM کنند. استفاده می 

MPLS  یک برچسبMPLS  همیشه  3گیرد. الیه قرار می 3و اطالعات الیه  2اضافه کرده که بین هدر الیهIP  است

را  MPLSساختار یک هدر  14-14گیرند. شکل قرار می IPو  2بین هدرهای الیه  MPLSهای و بنابراین برچسب

 دهد. نشان می

 
 . MPLSهدر     14-14شکل 

 شامل چهار بخش است: MPLSهدر 

                                                 

26 Cells 

 پروتکل یسوییچ برچسب مولت 27
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 یک شناسه منحصر به فرد که توسط روترهایی با قابلیت  برچسبMPLS برای تعیین چگونگی انتقال 

 شود. ها استفاده میداده

  هزینه سرویس)CoS( 28  دار نسبی که برای تعیین اهمیت پکت دارای برچسب استفاده شده تا یک مق

 ها بین یکدیگر را مشخص کرد. بتوان اهمیت پکت

 S    تواند دارای چند برچسب در شرایط خاصی یک پکت منفرد میMPLS شد. این مقدار بیت برای با

 شود. می 1برچسب اولیه برابر با 

  زمان زندگی)TTL( 29    تعیین کننده تعداد دفعات هاپی است که یک برچسب طی کرده و یک مقدار که

 رود. سپس از بین می

 دهد. را نشان می MPLSمکان هدر  15-14شکل 

 
 که درون یک فریم قرار گرفته است.  MPLSهدر      15-14شکل 

ها وضعیت سخت اتصالتر ترافیک از های منفرد روشی برای انتقال سریعISPاین بود که به  MPLSایده اصلی برای 

های از اجرای پکت MPLSهای مختلف با فراهم آوردن کیفیت سرویس سطح شبکه بود. روترها با قابلیت و سوییچ

IP ها استفاده تر پکتروی کل جدول روتینگ خود دوری کرده و به جای آن از اطالعات هدر برای هدایت سریع

های از پروتکل MPLSکنند، روترهای رد استفاده میی یک پایه منفرو QoSکنند. در حالی که روترهای عادی از می

روی  QoSها استفاده کرده و اجازه استفاده از های دیگر درباره اورها آنروتینگ دینامیک موجود برای ارسال پیغام

 (. 16-14دهند )شکل یک گروه کامل از روترها را می

                                                 

28 Cost of Service 

29 Time to Live 
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 کنند. ره اورهد خود صحبت میبا یکدیگر دربا MPLSروترهای     16-14شکل 

اندازیم. برای این موضوع باید با چند عبارت می MPLS، روترهای MPLSهای دارای برچسب اکنون نگاهی به پکت

 آشنا شوید:

 )Forwarding Equivalence Class (FEC 30  FEC است گروهی از دستگاه )ها )معموال کامپیوترها

یکسانی دارند ماند یک دامین برادکست از کامپیوترهای متصل به یک ها به مکان که تمایل به ارسال پکت

 روتر. 

 )Label Switching Router (LSR 31   یکLSR  برمبنای برچسبMPLS ها گشته و به دنبال پکت

 هستند که قبال ذکر شدند.  MPLSها روترهای کند. اینها را فوروارد میآن

 )Label Edge Router (LER 32    یکLER تر روMPLS  است که وظیفه اضافه کردن

 های ورودی را دارد که هنوز برچسبی ندارند. به پکت MPLSهای برچسب

 )Label Distribution Protocol (LDP 33  LSR ها وLER ها ازLDP  برای برقراری ارتباط با اطالعات

 کنند. های خود استفاده میدینامیک درباره حالت

ها دقت LSRها و LERها، FECدهد. به مکان کاری را نشان میمقداری دست با MPLSیک شبکه  17-14شکل 

 کنید. 

                                                 

 کالس معادل فوروارد کردن 30

 روتر سوییچ برچسب 31

 روتر لبه برچسب 32

 پروتکل توزیع برچسب 33
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 نمونه.  MPLSیک شبکه      17-14شکل 

هایی را برای شود، ناظران اطالعات روتینگ اولیه را پیکربندی کرده و اغلب متریکآنالین می MPLSوقتی شبکه 

 (. 18-14کنند )شکل مسیرها تعیین می

 
 اضافه شدند.  MPLSمسیرهای اولیه      18-14شکل 

LER ها قدرت واقعی در تعیین مسیرها را دارند. به دلیل این کهLER ها ورود و خروج برای یک شبکهMPLS 

ها FEC ،LERها از یک ها با یکدیگر صحبت کرده تا بهترین مسیر ممکن را تعیین کنند. با حرکت دادههستند، آن

های خود را های ورودی را حذف کرده و برچسببرچسب LSRکنند. اضافه می به هر پکت MPLSیک برچسب 

 (. 19-14شوند )شکل ها خارج میکند. این آنقدر ادامه پیدا کرده تا این که پکتاضافه می
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 حرکت می کنند.  MPLSها در یک شبکه داده     19-14شکل 

شد، اما توانایی برچسب زدن آن یک ها استفاده میLER ها بیندر اصل برای انتقال سریع داده MPLSبا این که 

برای ایجاد و  MPLSتواند از می ISP، یک VPNهای کاربر نهایی است. به جای ایجاد یک VPNنامزد عالی برای 

-RJکند و تنها شما یک کابل را آماده می VPNبرای شما  ISPآماده کردن یک اتصال برای شبکه استفاده کند. 

 Permanent Virtual Circuit (PVC)وییچ دفتر کار خود وصل کرده تا کار شروع شود. به این امکان، را به س 45

 شود. گفته می

WANهای دنیای واقعی 
خود را به اینترنت وصل کنید یا  LANتلفنی وجود دارد: برای این که  WANدو دلیل برای استفاده از یک اتصال 

خصوصی ایجاد نمایید. هرکدام از این موارد اندکی  LANیا تعداد بیشتری  برای این که یک اتصال خصوصی بین دو

 کنیم. با یکدیگر متفاوت هستند. اکنون با اتصال به اینترنت شروع می

ای بود: با شرکت تلفن خود صحبت کرده یک فرآیند دو مرحله WANبه صورت سنتی، دریافت یک اتصال اینترنت 

تماس گرفته تا دسترسی اینترنت برای شما فراهم بیاورد. امروزه، اغلب  ISPا تا خط فیزیکی نصب شده و سپس ب

 نیز هستند و بنابراین این فرآیند ساده شده است.  ISPهای تلفن شرکت

کشد. این دمارک مهم است زیرا این همان جایی است که )یا بهتر( را به یک دمارک می Tشرکت تلفن خط حامل 

رسد. هر چیزی روی سمت شمای دمارک مسئولیت شما خواهد بود. از این جا مام میمسئولیت شرکت تلفن به ات

 شود. ( نصب کرده که این وسیله به روتر شما وصل میTهای )برای حامل CSU/DSUشما یک  ISPبه بعد، شما یا 

د. مثال کالسیک های مختلفی مواجه شویدهد ممکن است با حالتبسته به کسی که این کار را برای شما انجام می

نشان داده  20-14و چیدمان روتر شما است که در شکل  CSU/DSUاست( شامل یک دمارک،  T)که برای حامل 

 شده است. 

 
 . Tچیدمان کالسیک حامل       20-14شکل 
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ی ها با یکدیگر ترکیب شوند. اغلب یک جعبه منفرد خریداراند که اکنون این بخشآنقدر وجود داشته Tهای حامل

 و روتر را در یک دستگاه خالصه کرده است.  CSU/DSUکنید که می

بسیار وابسته هستند. اما باید بدانید در زمان بروز مشکل چگونه انتهای اتصال خود را چک  WANهای تلفنی حامل

 اتصال BERTشود. یک آزمایش شناخته می Bit Error Rate Test (BERT 34(ترین آزمایش با نام کنید. مهم

دارای روش متفاوتی برای انجام یک آزمایش  CSU/DSUکند. هر را از انتهایی به انتهای دیگر بررسی می Tحامل 

BERT دانید چگونه این آزمایش را انجام دهید. هستند. تنها باید مطمئن شوید که می 

 تلفنی WANجایگزین های 
WANهای قلب سازنده ستون فقرات اینترنت و اتصالها هنوز هم های بزرگ بودند. آنهای تلفنی اولین اتصال

ترین تکنولوژی برای تری هم شدند. بزرگهای پیشرفتهها باعث به وجود آمدن تکنولوژیخصوصی هستند اما آن

 اترنت است.  WANاتصال 

ها خود با اترنت OC-xو  T1 ،T3ها شروع به جایگزین کردن تجهیزات ISPهای گذاشته بسیاری از در طول سال

استفاده کنید یعنی  35اترنت متروتوانید از های زیادی  برای وصل شدن به دفتر خود میکردند. در نتیجه در قسمت

 اترنت درون یک شهر. 

 10Gbpsهای اختصاصی نیز عالی هستند. یکی از دوستان من یک اتصال اترنت های اترنت برای اتصالاین اتصال

 کند. می تگزاس به دفتر خود در لندن اجاره کرده است که به خوبی کاراز مرکز داده شرکت خود در هوستون 

 آخرین مایل

ها از داده سرعت برای اینترنت کلیدی است اما از نظر تاریخی همیشه یک چالش بزرگ وجود داشته است: دریافت

توانند از کلی نیست و میتر مشهای بزرگها به کاربران منفرد. با این که این برای شرکتدفاتر مرکزی و دادن آن

های کوچک چطور که توانایی صرف هزینه بسیار زیاد استفاده کنند اما درباره اشخاص و شرکت WANهای اتصال

های را ندارند؟ در قسمت یعنی همان آخرین مایل معروف یک چالش بسیار مهم برای هم اتصال T1برای یک 

باشد. تعدادی طوط تلفن استاندارد میچیزی که در وسط است، خ های خصوصی است زیرا تنهااینترنت و هم اتصال

ترین موارد از شما سوال معروف برای CompTIAها ظاهر شده است و آزمون راه حل آخرین مایل در طول سال

 بینید:پرسد. در این جا لیست را میمی

 آپ )شماره گیری(دایل 

 DSL 

 کابل برادباند 

                                                 

 آزمایش نرخ خطای بیت 34

35 Metro Ethernet 
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 ماهواره 

 WAN اهبا شبکه تلفن همر 

 فیبر نوری 

 BPL 

 آپاتصال دایل
های آپ. خطشوند: اختصاصی و دایلهای تلفن موجود هستند اما همگی به دو گروه تقسیم میانواع مختلفی از خط

 شوند. اختصاصی همیشه وصل هستند یعنی هیچ وقت قطع نمی

ئمی تلفن یک اتصال دادارای شماره تلفن نیست. به صورت خالصه، شرکت  T1یک خط اختصاصی مانند یک خط 

گیری دارای شماره تلفن هستند؛ آن ها باید شماره آپ یا شمارههای دایلکند. اما خطبا سیم بین دو مکان ایجاد می

شود. دو تکنولوژی یکدیگر را گرفته تا تماس برقرار شود. وقتی کار برقراری ارتباط به اتمام رسید، اتصال قطع می

 . ISDNو  PSTNدهند: آپ را میی دایلهااجازه استفاده از تماس

PSTN 
 Public Switched telephone Network (PSTN)ترین نوع اتصال تلفن اتصال ترین و معمولکندترین و قدیمی

شود. نیز شناخته می Plain Old Telephone Service (POTS(با نام  PSTNرا ببینید.  21-14است. شکل  36

PSTN  شود. که از مرکز تلفن وصل مییک خط تلفن عادی است 

 نکته آزمون

نام  Local Exchange Carrier (LEC)آورد، یک ها فراهم میشرکتی که سرویس تلفن محلی را برای مشتری

رد. به صورت نام دا Interexchange Carrier (IXC)آورد یک دارد. شرکتی که سرویس راه دور را فراهم می

ها را در اختیار دارند. با گذشت ها و تجهیزات متصل کننده آنها خطIXCاشته و ها دفاتر مرکزی را دLECسنتی، 

 ها از بین رفته است. IXCها و LECزمان تفاوت بین 

تر از کامپیوترها است، تنها برای کار کردن با یک نوع داده طراحی شده است: خیلی قدیمی PSTNبه دلیل این که 

بینید. میکروفون تلفن صدای شما را گرفته و آن را به فرم موج آنالوگ ا میصدا. در این جا چگونگی عملکرد آن ر

دهد. آن تلفن نیز به تلفن در سمت دیگر اتصال انتقال می PSTNکند. سپس تلفن سیگنال را روی خط تبدیل می

تلفن صدا را کند. به عبارت آنالوگ دقت کنید. میکروفون سیگنال را به صدا تبدیل کرده و روی بلندگو پخش می

نام دارد.  37باودها است. یک چرخه منفرد یک بار در ثانیه چرخه آن 2400کند که هایی تبدیل میبه فرم موج

                                                 

 شبکه تلفنی سوییچ شده عمومی 36

37 Baud 
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با سرعت باود  PSTNهای های تلفن از خطنام دارد. تقریبا تمام شرکت 38سرعت باودتعداد باودها در هر ثانیه 

کنند. این کانکتور کالسیکی استفاده می RJ-11نکتور با نام از یک کا PSTNهای کنند. اتصالاستفاده می 2400

 (. 22-14بینید )شکل ها میاست که روی همه تلفن

 
 بورد سوییچ تلفن قدیمی.       21-14شکل 

 
 )باال و کنار(.  RJ-11کانکتورهای       22-14شکل 

شود. یا به دمارک وصل می NIUیا  39هواحد اینترفیس شبککنید، خط به وقتی مودم را به یک جک تلفن وصل می

های ورودی از عبارت واحد اینترفیس شبکه معموال برای توصیف جعبه کوچکی در یک سمت خانه است که خط

                                                 

38 Baud Rate 

39 Network Interface Unit 
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معموال برای  40 "دمارک"شوند. شرکت تلفن به آن وصل شده و سپس به پریزهای مختلف روی دیوار تقسیم می

هایی که ها همیشه اینترفیس بین خطشوند. این عبارتت استفاده میهای بزرگی است که در تجارتوصیف اتصال

 (. 23-14کنند )شکل ها هستید را توصیف میهایی که شما مسئول آنها است و خطشرکت تلفن مسئول آن

 
 یک دمارک خانگی.        23-14شکل 

نمایند. ستفاده میز زبان دیجیتال باینری اکنند بلکه ادانید کامپیوترها به زبان آنالوگ صحبت نمیطور که میهمان

ال دیجیتالی که به به عالوه کسانی که روش برقراری ارتباط با کامپیوترها را اختراع کردند تصمیم گرفتند هر سیگن

های تلفن، بیت تقسیم کنند. برای وصل شدن روی خط 8رود را در یک زمان به درون یا بیرون کامپیوتر شما می

ه داده دیجیتال سریال ببیتی )موازی( از کامپیوتر را  8به دو وسیله نیاز دارند: یکی که سیگنال دیجیتال کامپیوترها 

تواند کند؛ وسیله دیگر نیز داده را به شکل موج آنالوگ تبدیل کرده )ماژوله کرده( که می)با یک بیت پهنا( تبدیل می

 حرکت کند.  PSTNهای روی خط

                                                 

40 Demarc 
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 دماژوالتور-ماژوالتورکند یک ای که داده دیجیتال را به آنالوگ و برعکس تبدیل میسیلهدانید که وهم اکنون می

دریافت/ارسال ای با نام )مودم( نام دارد. مودم کامپیوتر شما )با فرض این که کامپیوتر شما یکی دارد( حاوی وسیله

یت را گرفته و آن را به داده دیجیتالی ب 8داده دیجیتالی با پهنای  UARTاست.  UARTیا  41کننده نامتقارن جهانی

های ورودی دهد. این فرآیند برای دادهبیت تبدیل کرده و آن را برای تبدیل به آنالوگ به مودم می 1با پهنای 

و یک مودم هستند، تنها از عبارت مودم  UARTهای داخلی در حقیقت یک شود. حتی با این که مودمبرعکس می

 (. 24-14کنیم )شکل ها استفاده میبرای آن

 
 یک مودم داخلی.       24-14شکل 

 نکته

کنند. استفاده می USBهای اکسترنال از یک پورت سریال یا و هم مودم هستند. مودم UARTهای داخلی هم مودم

 است و بنابراین مودم اکسترنال تنها یک مودم است.  UARTاین پورت حاوی 

 ها و سرعت باودریتبیت
ها باعث سردرگمی و کنند. این سرعتهای مختلف استفاده میهای تلفن برای انتقال داده با سرعتز خطها امودم

های شود. مودمشوند. این همان جایی است که مقدار کم دانش خطرناک میمشکالتی برای کاربران کامپیوتر می

                                                 

41 al Asynchronous Receiver/TransmitterUnivers 
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دهند. انتقال می Kbps 56حداکثر سرعت  ها را بااستاندارد خریداری شده برای کامپیوترهای خانگی معموال داده

های باود و بیت در ثانیه را کیلوباود اشتباه نگیرید. بسیاری عبارت 56کیلوبیت در هر ثانیه است و آن را با  56این 

ها یکسان بوده تا وقتی شود که سرعت باود و نرخ بیت برای مودمگیرند. این سردرگمی از این ناشی میاشتباه می

 بیشتر شود.  bps 2400انتقال از  که سرعت

خیلی وقت  42گیریاندازه نمونهگیرد. این بار در هر ثانیه می 2400های آنالوگ صدا را نمونه PSTNیک خط تلفن 

های تلفن استفاده شده است. با این که پیش به عنوان سرعت قابل قبول برای ارسال ترافیک صوتی روی خط

برای ارتباطات صوتی مناسب هستند، اما برای کامپیوترهایی که سعی در ارسال باود  2400های آنالوگ سیگنال

کنند. وظیفه مودم اینا های دیجیتال استفاده میشوند زیرا کامپیوترها تنها از سیگنالها دارند باعث مشکل میداده

ط تلفن ارسال کند که برای ها را به صورت آنالوگ روی خهای دیجیتال را از کامپیوتر دریافت و آنست که سیگنال

باودی  2400)اغلب آن را مودم  bps 2400کند. یک مودم های باود سیستم تلفن استفاده میاین کار از چرخه

 کند. نامند( از یک باود آنالوگ برای ارسال یک بیت داده استفاده میمی

ی، باود 2400وند. برای عبور از محدودیت شتر میتر و سریعها سریعکند، مودمت میطور که تکنولوژی پیشرفهمان

یت ب 2در هر باود  bps 4800کنند. یک مودم باودی را چند مرتبه در هر چرخه ماژوله می 2400ها سیگنال مودم

است  2400ضریبی از  PSTNهای م مودماست. سرعت تما bps 4800کند و بنابراین سرعت انتقال را ماژوله می

 رسند. ( می56 Kbps) bps 57,600=24×2400ها به که آخرین نسل این مودم

 Vاستانداردهای 
ها را به شکل یکسانی برای این که دو مودم بتوانند با حداکثر سرعت خود با یکدیگر ارتباط برقرار کنند باید سیگنال

ترین سرعتی تا سریع داده )یا به عبارت دیگر با یکدیگر مذاکره کنند( 43کوئریماژوله کنند. دو مودم باید به یکدیگر 

اند. که دارند را مشخص نمایند. سازندگان مودم این فرآیند را به صورت یک سری پروتکل تجاری استاندارد کرده

ها اغلب ها در این است که به جز موقعی که دو مودم از یک شرکت یکسان داشته باشید، مودممشکل این پروتکل

)یک ارائه دهنده استاندارد  CCITTیا  44المللیته مشورتی تلفن و تلگراف بینکنند. در پاسخ، کمیبا یکدیگر کار نمی

شناخته  Vها ایجاد کرد. این استانداردها که معموال به عنوان استانداردهای اروپایی( استانداردهایی را برای مودم

ترین این هند. معمولتوانند کار ماژوله کردن را انجام دها میکنند که مودمشوند، سرعتی را مشخص میمی

 استانداردهای سرعت عبارتند از:

 V.22  1200 bps 

   V.22bis  2400 bps 

                                                 

42 Sampling Size 

43 Query 
44 International Telegraph and Telephone Consulative Commitee 
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   V.32  9600 bps 

   V.32bis  14,400 bps 

   V.34  28,000 bps 

   V.90  57,600 bps 

   V.92  57,600 bps 

داشته  V.90دانلود یکسانی با  تاندارد سرعتاست. این اس V.92های درون بازار، استاندارد استاندارد کنونی مودم

دم مشکلی برای دریافت افزایش پیدا کند. اگر در محل زندگی شما، مو Kbps 48تواند تا اما سرعت آپلود آن می

راهم را نیز ف Quick Connectامکان  V.92دارد، متوجه بهبودی نخواهید شد.  V.90با  Kbps 56های سرعت

اهم آورده تا را فر Modem On Holdامکان  V.92کند. در آخر، استاندارد تر میآورده که اتصال مجدد را سریع

کند که مودم اگر یک تماس ورودی یا خروجی ایجاد شد، مودم اتصال را حفظ کند. این امکان تنها زمانی کار می

 برای فعال شدن آن پیکربندی شده باشد.  V.92سرور 

شود، شناخته می ITUیا  45ن به عنوان اتحادیه ارتباطات بین المللیکه اکنو CCITTبه غیر از استانداردهای سرعت، 

های خطا در زمان برقراری ارتباط توسط ها و انجام بررسیاستانداردهایی برای کنترل چگونگی فشرده کردن داده

 مودم را فراهم آورده است. این استانداردها عبارتند از:

 V.42 بررسی خطا 

 V.42bits فشرده کردن داده 

 V.44 فشرده کردن داده 

 MNP5     بررسی خطا و فشرده کردن داده 

 نکته آزمون

 ها را بدانید. الزم نیست این استانداردها را به خاطر داشته باشید تنها کافی است عملکرد آن

مثال  ها انجام دهید. به عنوانزیبایی این استانداردها در این است که نیازی نیست کار خاصی برای استفاده از آن

های درون سیستم محلی و نیاز دارید کافی است مطمئن شوید که مودم Kbps 56اگر به انتقال داده با سرعت 

 کنند. پشتیبانی می V.90سیستم ریموت هردو از استاندارد 

 نکته آزمون

                                                 

45 International Telecommunication Union 
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مان از دو شد استفاده همزهای جالبی که در روزهای قدیم برای افزایش سرعت اینترنت استفاده مییکی از روش

را به یکدیگر وصل کرده و یک  Kbps 56تواند به عنوان مثال یک جفت مودم می 46انباشت اتصالمودم بود. این 

به سرعت باالتری برسد. ممکن است این  ISDNلینک را اجرا کرده تا در ازا هزینه مولتی PPPپروتکل مانند 

 ظاهر شود.  +Networkپروتکل در آزمون 

 ISDNپروتکل 
انال کاز یک  PSTNاز قدیم خیلی خوب نبودند. با این که تجهیزات الکترونیک وصل شده به یک  PSTNهای خط

ها با یکدیگر و تبدیل از آنالوگ به دیجیتال به این کردند، اما ترکیب خود خطپشتیبانی می Kbps DS0 64کامل 

نیز  Kbps 56های مل اتصالالبته این شاشدند و می Kbps 33تر از به ندرت سریع PSTNهای معنی بود که خط

 شود. می

العات دارای قطعات زیادی است. ابتدا مودمی درون کامپیوتر شما وجود دارد که اط PSTNیک اتصال تلفنی 

و به دفتر مرکزی کشیده  NIUکند. سپس خط تلفن قرار داشته که از تلفن شما تا دیجیتال را به آنالوگ تبدیل می

های تلفنی که هایی که سیگنال آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کرده و سوییچرکزی حاوی مودمشود. دفتر ممی

های کنند. یک سوییچ دفتر مرکزی از طریق خطتری وصل میهای محلی منفرد را به شبکه تلفن بزرگاتصال

دیگر دفاتر مرکزی  ( و همچنین بهT1ده )حداقل یک خط های اتصال راه دور وصل شترانک ظرفیت باال به شرکت

شود. با این که این روش مناسب نیست اما دارای یک مزیت بزرگ است: تقریبا هر کسی دارای یک نیز وصل می

 خط تلفن است. 

های تلفن نیز ترغیب شده تا روشی ها تقاضاهای بیشتری از خطوط تلفن خود دارند. شرکتدر زمان ارتقا، مشتری

ها سرراست بود: آخرین مایل را دیجیتال کنند. به دلیل این که پیدا کنند. پاسخ آنهای باالتر برای ایجاد ظرفیت

همه چیز به جز آخرین مایل دیجیتال است، با اضافه کردن تجهیزات خاصی در دفاتر مرکزی و مکان کاربر، 

های روی خط تلفن مسی استفاده شده توسط خط Kbps 64های واقعی های تلفن توانستند به سرعتشرکت

PSTN یا  47 دیجیتالی یکپارچه شبکه سرویسهای دیجیتال، های تلفن روی خطبرسند. این فرآیند ارسال انتقال

ISDN  .نام دارد 

 نکته

ISDN های از صدا نیز پشتیبانی کرده اما به تلفنISDN  .خاصی نیاز دارد 

ها و اطالعات صوتی را با استفاده که داده( Bهای )کانال 48های بیررشامل دو نوع کانال است: کانال ISDNسرویس 

سازی ( اطالعات آمادهDهای های دلتا )کانال( حمل کرده در حالی که کانالKbps 64استاندارد ) DS0های از کانال

                                                 

46 Link Aggregation 
47 Integrated Services Digital Network 

48 Bearer Channel 
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به کاربر اجازه انتخاب یک یا دو کانال  ISDNهای کنند. اغلب فراهم آورندهحمل می Kbps 16و پیکربندی را در 

B ترین حالت دو هند. معمولدرا میB  و یکD  است کهBasic Rate Interface (BRI) شود. یک نامیده می

داده ارسال کرده که مقدار کل  Kbps 64مقدار  Bتنها از یک خط فیزیکی استفاده کرده اما هر کانال  BRIسیستم 

 شود. می Kbps 128برابر با 

 T1شود که در حقیقت یک خط کامل شناخته می Primary Rate Interface (PRI)با نام  ISDNنوع دیگر 

 کند. را حمل می Bکانال  23بوده و 

معموال چیزی  ISDNدارند. یک سوکت دیواری  PSTNهای هایی به مودمشباهت ISDNهای فیزیکی برای اتصال

ی خانگی، هاشود. در نصباست. این خط به دمارک شما وصل می RJ-45شبیه به یک جک شبکه استاندارد 

ترین اینترفیس برای کنند. معمولشما نصب می PSTNهای تلفن یک دمارک دوم جدا از دمارک بسیاری از شرکت

های معمولی بوده ها خیلی شبیه به مودمTAنام دارد.  TAیا   49مبدل ترمینالای است که یک کامپیوتر شما وسیله

نیز عمل کرده که به هایی بگیرید که به عنوان هابTAتوانید یشوند. حتی مو در انواع اکسترنال و داخلی ارائه می

 (. 25-14دهند )شکل مستقیم را می LANسیستم شما اجازه پشتیبانی از یک اتصال 

 
 . TeleWell ISDNیک مبدل ترمینال      25-14شکل 

 نکته آزمون

 است.  DS0یک کانال  Bبه خاطر داشته باشید که یک کانال 

 ISDNکیلومتر( از دفتر مرکزی فاصله داشته تا بتوانید از  5/5فوت )تقریبا  18000ست که حداکثر معموال الزم ا

خواهید با آن تماس دیگری که می ISDNکنید باید شماره تلفن را نصب می TA ISDNاستفاده کنید. وقتی یک 

شما،  ISPپیکربندی کنید.  نام دارد Service Profile ID (SPID)بگیرید را به همراه یک شماره مخصوص که 

 ISPدهد. )در بسیاری مواقع شرکت تلفن شما همان را می SPIDشماره تلفن را فراهم آورده و شرکت تلفن نیز 

                                                 

49 Terminal Adapter 
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را در یک نسخه قدیمی ویندوز نشان  TA ISDNیک صفحه نصب کلی برای یک  26-14نیز می باشد.( شکل 

 ی یک شماره تلفن است. دهد. دقت کنید که در این مورد هر کانال دارامی

 
 در یک نسخه قدیمی ویندوز.  ISDNتنظیمات        26-14شکل 

های دستگاه هنوز هم در دنیای شبکه امروزی وجود دارد، اما به استثنای چند مورد خاص مانند ISDNبا این که 

ATMهای تری مانند مودمتر و ارزانهای سریع، با روشDSL ست.یا کابلی جایگزین شده ا  

 DSLهای اتصال
دهند که یک اتصال کامال نیز در اختیار قرار می Digital Subscriber Line (DSL)های تلفن یک اتصال شرکت

های تلفن برای خط ISDNپرش بزرگی نسبت به  DSLدیجیتال و اختصاصی )بدون نیاز به شماره تلفن( است. 

های تلفن و دیگر خود را نشان داده که از خط PSTNفیزیکی به صورت یک اتصال  DSLباشد. یک اتصال می

عبارتند  +Networkتر برای آزمون تعدادی نسخه دارد اما دو نسخه مهم DSLکند. استفاده می RJ-11های جک

 . ADSL(51(نامتقارن  DSLو  50)SDSL(متقارن  DSLاز 

های زیادی را ارسال و دریافت انی که دادهسرعت آپلود و دانلود یکسانی را فراهم آورده که برای کس  SDLSهای خط

کند. های آپلود و دانلود متفاوتی استفاده میاز سرعت ADSLنسبتا گران است.  SDSLکنند عالی است با این که می

 (SOHO)تر از سرعت آپلود آن است. اغلب کاربران خانگی و اداری کوچک به مراتب سریع ADSLسرعت دانلود 
تر باز کنند و در عین حال به سرعت آپلود باالیی انلود نیاز دارند تا بتوانند صفحات وب را راحتبیشتر به سرعت د 52

 تر است. به مراتب ارزان SDSLنسبت به  ADSLنیاز ندارند. 

                                                 

50 Symmetric DSL 
51 Asymmetric DSL 
52 Small Office and Home Office 
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 نکته

کیلومتر( از سوییچ مرکزی فاصله داشته باشید. هرچه  5/5فوت )تقریبا  18000باید حداکثر  DSLبرای استفاده از 

 تر خواهد بود. تر باشید، اتصال شما سریعسوییچ مرکزی نزدیکبه 

 SDSLاتصال 
 Mbps 15سرعت آپلود و دانلود یکسانی )حداقل به صورت تئوری( فراهم آورده و حداکثر سرعت آن  SDSLاتصال 

های م آورندهآورند. یک بررسی از فراهفراهم می Mbps 9تا  Kbps 192هایی از ها بسته ISPاست با این که اکثر 

DSL دهد:های سرعت زیر را نشان میاصلی در شهر من هوستون تگزاس انتخاب 

 192 Kbps 

 384 Kbps 

 768 Kbps 

 1.1 Mbps 

 1.5 Mbps  

 هرچه سرعت بیشتر قیمت نیز باالتر خواهد بود. 

 ADSLاتصال 
ADSL  15حداکثر سرعت تئوری Mbps  1و حداکثر سرعت آپلود Mbps های مه فراهم آورندهآورد. هفراهم می

ADSL های دانلود واقعی در های سرویس مختلفی فراهم می آورند. سرعتهای خود را شتاب داده و سطحسرعت

ADSL  384از Kbps  15تا Mbps  128بوده و سرعت آپلود از Kbps  768تا Kbps باشد. مجددا در هوستون می

 های زیر وجود دارد:انتخاب

 384 Kbps  /128دانلود Kbps آپلود 

 1.5 Mbps   / 384دانلود Kbps آپلود 

 6 Mbps  / 768دانلود Kbps آپلود 

 DSLامکانات 
توانند داده همزمان می DSLهای در این است که به خط تلفن جدیدی نیاز ندارید. خط DSLیک چیز جالب اتصال 

 و صدا را انتقال دهند. 

کیلومتر از  5/5بر نهایی تا دفتر مرکزی هستند که حدود های فاصله کاردارای محدودیت DSLهای تمام نسخه

 DSL Accessدارای یک دستگاه با نام  DSLباشد. در دفتر مرکزی، فراهم آورنده دمارک شما تا دفتر مرکزی می

Multiplexer (DSLAM) کند. است که چند مشتری را به اینترنت وصل می 
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 نکته

الش فراهم تصی را تضمین نکرده و تنها سرویس را با قرارداد بهترین سرعت انتقال خا DSLهیچ فراهم آورنده 

 آورند. می

 DSLنصب 
DSL کند. برای جاد میهای فنی نیز ایکند. این عالی است اما چالشهای تلفن موجود عمل میبا استفاده از خط

خط  فیلتر کنید. یک را POTSروی خط  DSLشما همزمان کار کنند، باید سیگنال  DSLو  POTS این که خط

DSL  ک کانال یدارای سه کانال اطالعات است: یک کانال دانلود سرعت باال، یک کانال داپلکس سرعت متوسط و

PTOS . 

مشکل پیدا  DSLشما حتی در زمانی که  POTSکند که خط تضمین می POTSاز کانال  DSLجدا کردن دو کانال 

 53انجام داده یا از یک مکانیسم اسپلیتر POTSار دادن فیلتر روی هر خط کند به خوبی کار نماید. این کار را با قر

ارسال  POTSرا به خط  POTSرا داده اما تنها کانال  DSLکنید که به هر کانال اجازه حرکت به مودم استفاده می

داشتید به  آورد. اگر به تعداد بیشتری نیازها فراهم میبرای تلفن POTSشما چند فیلتر  DSLکند. شرکت می

 های کامپیوتر تهیه کنید. توانید از فروشگاهراحتی می

 نکته

، نترسید. است وصل کرده و اضافه کردن فیلتر را فراموش کردید DSLاگر تلفن را به خط خانه خود که دارای 

 چیزی را خراب نخواهید کرد. 

ارت شبکه کر است که به یک متصل به یک جک تلفن درون دیوا DSLشامل یک مودم  DSLترین نصب معمول

-RJاز طریق یک خط تلفن استاندارد با کانکتورهای  DSL. خط (27-14شود )شکل درون کامپیوتر شما وصل می

 شود. به مودم وصل می 11

 
 بین یک کامپیوتر و شرکت تلفن.  DSLیک اتصال مودم       27-14شکل 

                                                 

53 Spliter 
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استفاده شده که آن  CAT 5eای ار از یک کابل وصلهکاین شود که برای وی شما وصل میبه روتر گیت DSLمودم 

 دهد. و یک روتر را نشان می ADSLیک مودم  28-14شود. شکل نیز به سوییچ شرکت وصل می

 
 . DSLاتصال       28-14شکل 

کنند. در هر را به صورت مستقیم به کارت شبکه کامپیوتر خود وصل می DSLهای کاربران خانگی اغلب مودم

شوید که دهید و تنها مطمئن میروی یک سیستم منفرد کار خاصی انجام نمی DSLصورت برای نصب تجهیزات 

ده و آن را به را چک کرده، مودم را نصب کر DSLکند، خط را نصب می DSLیک کارت شبکه دارید. شخصی که 

 کنند. شود که همه موارد کار میمی کند و در آخر مطمئنسیستم شما وصل می

افتاد، مانند راه می DSLکردند؛ وقتی خط استفاده می 54شدهاتصال بریجاز یک  DSLهای اولین نسل فراهم آورنده

بودند. مودم را به کارت شبکه  DSLها روزهای خوب این بود که یک کابل اترنت به کارت شبکه خود وصل کنید. آن

 اند، کار تمام است. گوید اعمال شدها میکه تکنسین به شم IPوصل کرده و با فرض این که تنظیمات 

آید. در این حالت هیچ کنترلی وجود ندارد یعنی مشخص نیست چه از این خیلی خوشش نمی DSLفراهم آورنده 

 Point to Point Protocolشروع به استفاده از  DSLهای کند. در نتیجه، تکنسیناستفاده می DSLکسی از مودم 

over Ethernet (PPPoE) های اترنت طراحی شده ها به فریمکردند، پروتکلی که در اصل برای جداسازی فریم

شود. به خصوص دیگر  شما DSLها روی اتصال تطبیق داده شده تا مانع از کنترل غریبه DSLبود. این برای 

صال توانید از اتتوانستید به سادگی وصل شوید؛ یعنی باید یک حساب کاربری و کلمه عبور داشته باشید تا بنمی

DSL  .خود استفاده نماییدPPPoE  اکنون پروتکل غالب درDSL  است. اگر یک خطDSL ملش دارید، سیستم عا

دارای  SOHOدهد. اغلب روترهای را می DSLد شدن به شبکه افزاری است که به شما اجازه وارما دارای نرم

مه عبور خود را درون خود صورت مستقیم نام کاربری و کلتوانید به هستند و بنابراین می PPPoEپشتیبانی داخلی 

 (. 29-14روتر وارد کنید )شکل 

                                                 

54 Bridged Connection 
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 . SOHOدر روتر  PPPoEتنظیمات       29-14شکل 

 کابل برادباند
های ایاالت متحده از های تلوزیون کابلی وارد شد. تعداد زیادی از خانهاز شرکت DSLاولین رقیب بزرگ برای 

توانند اینترنت را نیز همراه کنند. صنایع کابل تشخیص دادند که میهای کابلی استفاده میلوزیونهایی برای تکابل

با تلوزیون کابلی ارائه کنند. برای این کار کل زیرساختار صنعت کابل باید تغییرات بزرگی مانند ارتباطات دو طرفه 

های کابلی در ایاالت متحده تبدیل شد. مودمکرد اما سرویس مودم کابلی سریعا به یک سرویس معمول ایجاد می

 های تلوزیون معمول هستند. اکنون همانند جعبه

ها از شرکتی به شرکتی دیگر متفاوت است اما های کابلی مزیت بسیار عالی سرعت باال را دارند. این سرعتمودم

های کابلی امکان استفاده ی از مودممگابیت در ثانیه هستند. بسیار 100تا  5های تبلیغ شده در محدود اغلب سرعت

مگابیت برای آپلود را فراهم می آورند که تغییرات بین  10تا  2مگابیت در ثانیه برای دانلود و  30تا  5زا سرعت 

 های ارائه دهنده بسیار زیاد است. شرکت

این از کابلی که به تلوزیون شود. محور به پریز درون دیوار وصل میدر نصب مودم کابلی، مودم از طریق یک کابل هم

کند. خط کابل یکی است و تنها اگر بخواهید یک خروجی برای تلوزیون دیگری داشته باشید وصل شده استفاده می
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های شبکه و کارت UTPهای های کابلی نیز با استفاده از کابل، مودمDSLکنید. همانند آن را از مودم دریافت می

 (. 30-14شوند )شکل میاستاندارد به کامپیوتر وصل 

 
 مودم کابلی.       30-14شکل 

محور به یک شرکت تلوزیون کابلی وصل شده که مشابه با دفتر مرکزی های کابلی با استفاده از یک کابل هممودم

 Data Overشود. این شبکه از یک پروتکل اص با نام شرکت تلفن است. این نیز به شبکه شرکت کابلی وصل می

Cable Service Interface Specification (DOCSIS) کند. استاندارد فعلی استفاده میDOCSIS 3.1  .است 

های و یک مودم کابلی را مشخص کنید. تنها تفاوت به غیر از عبارت DSLتوانید تفاوت بین یک مودم به سختی می

نیز  DSLاست؛ مودم  RJ-45تور کابلی و یک کانک Fچاپ شده در این است که مودم کابلی دارای یک کانکتور 

 است.  RJ-45و یک کانکتور  RJ-11دارای یک کانکتور 

های پرسرعتی را به مشتریان تجاری ارائه کرده که باعث شده استفاده از اینترنت کابلی یک های کابلی بستهشرکت

 انتخاب مناسب برای کارهای تجاری باشد. 

 نکته آزمون

 کند. به عنوان مثالی از یک استاندارد برادبند یاد می DOCSISتنها از  +Networkآزمون 

 ایاینترنت ماهواره
تواند سخت باشد. برای ها دسترسی به اینترنت پرسرعت میکنید بعضی وقتاگر در مکانی خارج شهر زندگی می

ه و دو طرفه. ای در دو نوع است: یک طرفتواند تنها انتخاب باشد. دسترسی ماهوارهچنین شرایطی ماهواره می

دسترسی یک طرفه به این معنی است که شما کار دانلود را از طریق ماهواره انجام داده اما باید از یک مودم 

PSTN/ دایل آپ برای آپلودهای خود استفاده کنید. دو طرفه به این معنی است که سرویس ماهواره کار آپلود و

 کند. دانلود را اداره می

 نکته

کنند. در زمان کنند امکانات مختلفی را نیز ارائه میای را طراحی مییزات ارتباط ماهوارههایی که تجهشرکت

 کند. ارائه می Mbps 15سرعت دانلودی حداکثر تا  HughesNetنوشتن این کتاب، حداقل یک شرکت 
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ن است. این آنتن به یک وهای ماهواره برای تلوزیای کوچک نیاز دارد که مشابه با آنتنماهواره به یک آنتن ماهواره

 (. 31-14شود )شکل ای وصل شده که آن نیز به کامپیوتر یا شبکه شما وصل میمودم ماهواره

 
 ای. اتصال ماهواره       31-14شکل 

 نکته

 شروع شود را ندارند.  Pه با سه کیا هر چیزی  PPP ،PPPoEای امکان استفاده از هیچ مودم کابلی یا ماهواره

WAN سلولی 
در هنگام حرکت چقدر راحت است. اکنون که  55داند کارکردن با تکنولوژی سلولیهر کسی با یک تلفن همراه می

ها باید بدانند چه اتفاقی در پشت تکنولوژی تلفن همراه با دسترسی به اینترنت همه جا را گرفته است، تکنسین

 فبایی از استانداردها برویم. افتد. این بدان معنی است که باید به سراغ یک سوپ الصحنه می

کنید )به جز موقعی که از اتصال بیسیم ای که روی تلفن همراه خود استفاده میبدون توجه به استاندارد، صدا و داده

کند که اکنون بسیاری از مناطق حرکت می 56نمایید( روی یک شبکه بیسیم سلولی با تاورهاییاستفاده می 802.11

ها چیزی بیش از استانداردهای سیگنالی نیستند که (. تمام این تکنولوژی32-14)شکل  دهنددنیا را پوشش می

 ها است. کنند که تنها تفاوت در سرعت، تاخیر و پیکربندی آندر اصل از زیرساختار سلولی یکسانی استفاده می

های زیادی را پشت کلشروع شدند، استانداردها و پروت 1980های دیتای تلفن همراه که در اواسط دهه سرویس

ها کار شده است. به جای این که ها بازنگری شده، بهبود یافته، ترک شده و دوباره روی آنسر گذاشته که همه آن

رفته است که بعد از آن یک عدد و یک حرف  57نسل های مختلف تبلیغ شوند، صنعت به سراغ عبارتاین تکنولوژی

G 2آید: میG ،3G  4وG . 

                                                 

55 Cellular 

56 Tower 
57 Generation 
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 یک تاور سلولی.       32-14شکل 

های سلولی خود را به فروش برسانند. این ها استفاده کرده تا سرویسفروشندگان و تبلیغات تلوزیونی از این عبارت

کنم. در این جا شود. من در این جا هم نام فنی و هم نسل آن را ذکر میها معموال در صنعت استفاده میعبارت

 شش عبارت مهم وجود دارد:

 GSM  وEDGE 

 CDMA 

 HSPA+ 

 WiMAX 

 LTE 

 نکته

ها سوال اره آنکه به طور کامل آنالوگ بودند، اکنون دیگر وجود نداشته و در آزمون نیز درب 1Gهای سیستم

 های بعدی کامال دیجیتال هستند. شوند. تمام نسلنمی

GSM  وEDGE 
که روی تجهیزات قابل حمل اعمال  های شبکه بود، ابتدا گروهی از تکنولوژیGSMیا  58سیستم جهانی موبایل

 TDMAتکیه داشت.  TDMAیا  59دسترسی چندگانه تقسیم زمانپلکس تقسیم زمان با نام شدند و به نوعی مولتی

                                                 

58 Global System for Mobile 

59 Time Division Multiple Access 
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گذاری کانال یکسانی در یک زمان را داده که از یک کاربر به کاربر دیگر آنقدر سریع سوییچ به کاربران اجازه اشتراک

 شد. میکرده که هیچ کس متوجه ن

GSM های همراه تبدیل شده است کارت را معرفی کرد که اکنون به چیز واجبی برای تلفنبرای اولین بار سیم

های سلولی را داده و اطالعات ت باعث تشخیص تلفن شده که اجازه دسترسی به شبکه(. سیم کار33-14)شکل 

 ییر کرده و هیچ کدام مربوط به این بحث نیستند(. مختلف تغ کند )این محتویات بسته به عواملدیگری را ذخیره می

 
 یک سیم کارت درون تلفن همراه.         33-14شکل 

های ها بهبود یافته و نامشود. این استاندارد در طول سالدر نظر گرفته می 2Gاصلی یک تکنولوژی  GSMاستاندارد 

ین موارد )و احتماال موردی که در آزمون خواهید های دیتای بهتری دریافت کرده است. یکی از آخرجدید و سرعت

ها با حداکثر است که اجازه انتقال داده EDGEیا به اختصار  GSM60های بهبود یافته دیتا برای تحول سرعتدید( 

 دهد. را می Kbps 384سرعت 

CDMA 
ال طیف گسترده استفاده ارائه شد اما به عنوان یک فرم انتق GSMبعد از  CDMAیا  61دسترسی چندگانه تقسیم کد

ناسازگار بود. به جای اینکه با تقسیم یک کانال به چند قطعه زمانی، چند کاربر  GSMدر  TDMAگردید که کامال با 

های استفاده شده توسط هر کاربر را تغییر بتوانند از آن کانال استفاده کنند، این انتقال طیف گسترده فرکانس

 دهد. می

CDMA  پیشرو برای اصلی به عنوانGSM های مخابراتی ایاالت متحده در نظر گرفته شده و شرکتCDMA  را

امکانات مهمی  CDMAرفتند. به عالوه  GSMانطباق داده که مشکالتی ایجاد کرد. به عنوان مثال بقیه دنیا به سراغ 

 ها را نداشت. مانند سیم کارت

                                                 

60 Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

61 Code Division Mulitple Access 
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CDMA  2اصلی به عنوان یک تکنولوژیG شد. در نظر گرفته می 

HSPA+ 
 International Mobile Telecommunications-2000یک استاندارد جدید با نام  ITU، 1990در اواخر دهه 

های باالتری سرعت IMT-2000فراهم آورده تا تعدادی مشکل در تکنولوژی تلفن همراه را حل کند.  IMT-2000یا 

تعدادی عملکرد حیاتی را اضافه کرد. این استاندارد  وده های اینترنت تمام مدت پشتیبانی کرتعریف کرده، از اتصال

توانستید تصویر گربه خود را همراه با پیغام متنی )که در آن می (MMS)مدیا پشتیبانی از سیستم پیغام مولتی

 را نیز اضافه کرد.  IPارسال کنید( و تلفن مبتنی بر 

-IMTاز  دریافت کرده تا بتوانند 2000واسط دهه تا ا 1990تعدادی بهبود در اواخر دهه  CDMAو هم  GSMهم 

. به صورت 3Gاند: ها تحت یک عبارت سردرگم کننده تبلیغاتی نشان داده شدهپشتیبانی کنند که همه آن 2000

کند با این که صنعت در چگونگی استفاده پشتیبانی می IMT-2000نشان دهنده تکنولوژی است که از  3Gآل ایده

 گیر است. عبارت راحتها از این شرکت

یا  62یافتهدسترسی پکت سرعت باالی تکاملکند: واقعی را استفاده می G3تنها یک تکنولوژی  Network+آزمون 

HSPA+ 3. این تکنولوژی استاندارد دیتای نهاییG  168بود که سرعت نظری حداکثر تا Mbps  فراهم آورده با

 کنند. عبور می Mbps 10از به ندرت  +HSPAهای سازیاین که اغلب پیاده

WiMAX 
به سرویس بیسیم غالب  WiMAXبا نام  IEEE 802.16های مبتنی بر استاندارد بیسیم رسید شبکهبه نظر می

 1های بعدی که سرعت را به بیش از باال و توسعه های اولیهو کابل شود. با سرعت DSLتبدیل شده که جایگزین 

Gbps 4رسید دنیا یک سرویس کیلومتر بود، به نظر می 50د دسترسی بیش از رساند به همراه این که برG  واقعی

 دارد. 

ده و تجهیزاتی ، از این تکنولوژی پشتیبانی کرSprintو  Clearچند بازیگر اصلی در صنعت مخابرات راه دور مانند 

ئه نکردند. با این که در زمان ها دیگر این سرویس را ارااغلب آن 2011بیرون داده اما در  2000را در اواسط دهه 

 کنند اما به نظر انتهای عملکرد آن نزدیک است. استفاده می WiMAXنوشتن این کتاب بعضی از از کشورها هنوز از 

WiMAX های سطح شهری ایده شبکه(MAN) دسترسی اینترنت   را مورد استفاده قرار دادند که شهرها امکان

آورند. بدون در نظر گرفتن نام جالب و تکنولوژی ت به اتصال فیزیکی فراهم میبیسیم را با مقدار کمی هزینه نسب

 ها به یک بازنده تبدیل شد. در رقابت WiMAXخوب، 

LTE 
شروع  2010کنند در اوایل دهه استفاده می LTEیا  63تحول مدت طوالنیهایی که از تکنولوژی تجهیزات و شبکه

دارای  LTE، 2013های غالب بیسیم تبدیل شدند. به عنوان مثال در اوایل به پخش شدن در دنیا کرده و به سرویس

                                                 

62 Speed Packet Access-Evolved High 

63 Long Term Evolution 



 

 

94 

 1 بخش

 +Networkمرجع جامع آزمون 

 09123146058 – 66477224 - 66476217تلفن:  -مهرگان قلمانتشارات  94

 www.mehreganeghalam.com :سایتوب

درصد سهم بازار در ایاالت متحده و مقدار بیشتری در آسیا بود. این اعداد از آن موقع بیشتر هم رشد  20تقریبا 

 300اکثر تا شناخته شده است، سرعت دانلودی حد 4Gکه توسط بسیاری به عنوان تکنولوژی واقعی  LTEاند. کرده

Mbps  75)البته به صورت نظری( و آپلود حداکثر تا Mbps دهد. در اختیار قرار می 

است.  های همراه ادغام شدههای تلفندر این است که به خوبی درون تکنولوژی WiMAXنسبت به  LTEمزیت 

LTE کند. یمدتر کار های کنامکان استفاده همزمان از صدا و داده را داده و به خوبی با تکنولوژی 

های دارای سیم شود. به تواند جایگزین تکنولوژیمی LTEهای مخابراتی، با سرعت عالی و پوشش گسترده برج

 DSLعنوان مثال برای وصل کردن کامپیوتر به اینترنت در بیرون شهر، دیگر نیازی به یک اتصال فیزیکی مانند 

ای که از طریق شبکه مخابراتی وصل م وصل شوید: یعنی وسیلهبیسی 64اسپاتهاتندارید. بلکه کافی است به یک 

توانید در حال حرکت نیز باشید. دهد و در عین حال میشده و به تجهیزات دیگر اجازه دسترسی به اینترنت را می

-14های هوشمند کنونی باشند )شکل توانند تجهیزات اختصاصی بوده یا یکی از امکانات تلفنها میاسپاتهات

-14وصل کنید )شکل  USBخریداری کرده و آن را به یک پورت  LTEتوانید یک کارت شبکه (. یا این که می34

35 .) 

 نکته

 65شبکه ناحیه پهن بیسیمیک عبارت معمول که توصیف کننده شبکه بیسیم وصل شده با تکنولوژی سلولی است، 

 شود. حال از آن زیاد استفاده مینخواهید دید با این  +Networkاست. این را در آزمون  WWANیا 

 
 اسپات. یک تلفن هوشمند در حالت هات     34-14شکل 

                                                 

64 Hotspot 

65 Wireless Wide Area Network 
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 . LTEکارت شبکه بیسیم برای       35-14شکل 

 فیبر نوری
DSL  اولین انتخابWAN های کابلی پیشرو شدند. در تالش برای آخرین مایل بود اما با گذشت زمان مودم

های فیبری استفاده کردند. در ایاالت متحده دو شرکت های تلفن از انتخابار، شرکتگیری مجدد سهم در بازبازپس

AT&T  وVerzion 100هایی باالی اتصال اینترنت، تلوزیون و تلفن را با سرعت Mbps ه کردند. بعضی از بازار ارائ

وصل  Gbps 1رعت وانستند با ستپیشنهادهای دیگری برمبنای فیبرها ارائه کردند مانند گوگل فیبر که کاربران می

 شوند. 

 Passive Optical Networkهای فیبر خانگی از یک نسخه معماری غلب تکنولوژیتر شدن هزینه، ابرای مناسب

(PON) مقصد  استفاده کرده که یک فیبر منفرد را به سوییچی درون محله وصل کرده و سپس از سوییچ به هر

ک فیبر را فراهم یاستفاده کرده تا امکان انتقال چند سیگنال روی  WDMاز  PONشود. نهایی یک فیبر کشیده می

 آورده و سپس سیگنال در سوییچ تقسیم شده تا ترافیک به مقصد صحیح ارسال شود. 

BPL 
ها بتوانند با یکدیگر های الکتریکی استفاده کرده تا سیستمهای دارای سیم از سیگنالبه استثنای فیبر، اغلب شبکه

ها کشیده شود، چرا نباید یک زیرساختار مناسب های جدیدی به شبکهاط برقرار کنند. به جای این که سیمارتب

ای وجود داشته باشد؟ مهندسان سازمانی برای فراهم آوردن شبکه روی کشی مناسب درون هر خانه یا ادارهسیم

نام داشته  PLCیا  66ارتباطات خط قدرتمورد، اند. این اند و تا حدی نیز موفق شدههای برق تالش زیادی داشتهخط

 آورد. و توانایی انتقال همه چیز از صدا تا انتقال پرسرعت داده را فراهم می

                                                 

66 Power Line Communications 
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کند دسترسی اینترنت را با استفاده از یک زمینه تکنولوژی است که سعی می BPLیا  67برادباند روی خط قدرت

کنند مانند موتوروال های مختلفی از این موضوع پشتیبانی میتها ببرد. شرکها و شرکتشبکه برق قدرت به خانه

اند با این که کار روی شبکه برق چالش بزرگی در شبکه و تا حدی موفقیت نیز داشته Current Technologiesیا 

شکست اند هایی که تا این تاریخ آزمایش شدهBPLآید. اغلب های زیادی در آن به وجود میاست زیرا نویز و تداخل

 هایی هستند. ها هنوز هم به دنبال راه حلخورده اما شرکت

 کدام اتصال؟
شود. گیری اندکی سخت میهای کوچک وجود دارد، تصمیماکنون که تعداد زیادی انتخاب اتصال برای خانه و اداره

ال دوم، مقدار ها در محل زندگی یا کار شما موجود هستند؟ سواولین سوال در دسترس بودن است: کدام سرویس

ها از افزایش سطح سرویس شما در پهنای باند مورد نیاز است. مورد آخر جای بحث زیادی دارد. اغلب سرویس

کنم از یک سطح نسبتا کند شوند. من معموال توصیه میزمانی که سرویس به نظر شما کند است خوشحال می

االتر را بچشید، برا در نظر بگیرید که وقتی مزه سرعت شروع کرده و در صورت نیاز آن را افزایش دهید. باید این 

 بخش باشد. تواند لذتبرگشتن به سرعت کند واقعا سخت است اما برعکس آن می

 استفاده از دسترسی ریموت

های دور دسترسی پیدا کنند. بنابراین باید به سراغ دسترسی ریموت ها و منابع در فاصلهبسیاری از افراد باید به فایل

ای در استفاده کرده تا کامپیوتر یک کاربر بتواند به شبکه LANو  WANهای از اتصال  68دسترسی ریموتفت. ر

مکان دیگری از شهر، استان یا حتی جهان وصل شود. هنگامی که افراد در حال سفر هستند، اطالعات نیز باید قابل 

سرور در مکان شرکت خود و وارد شدن به  دسترس بمانند. دسترسی ریموت به کاربران اجازه وصل شدن به یک

های زیادی شبکه را داده مشابه با این که در خود شرکت باشند. تنها مشکل دسترسی ریموت این است که روش

 ام:برای آن وجود دارد! من شش فرم پرکاربردتر را در این جا لیست کرده

 ن به آپ برای وصل شداز یک اتصال دایل آپ به اینترنتاتصال دایلISP کنیداستفاده می 

 کنیددر این جا از اتصال دایل آپ برای وصل شدن به شبکه خصوصی خود استفاده می   دایل آپ خصوصی 

 با استفاده از یک اتصال غیردایل آپ به شبکه خصوصی دیگر یا اینترنت وصل   شبکه خصوصی مجازی

 شوید. می

 شوید. ساز ترمینال به یک کامپیوتر دیگر وصل مییهبا استفاده از یک برنامه شب      ترمینال ریموت 

 VoIP    سرویسVoice over IP  .است 

روم. بعد از این که چگونگی پیکربندی در این بخش به سراغ مسائل مربوط به پیکربندی این شش نوع اتصال می

                                                 

67 Broadband over Power Line 
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 روم. ها را دیدید، به سراغ بعضی مسائل امنیتی مربوط به اتصال ریموت میآن

 آپ به اینترنتل دایلاتصا
ترین روش برای وصل شدن به اینترنت بوده اما امروزه بسیار ترین و ارزانآپ به اینترنت قدیمیوصل شدن دایل

ها مانند من( یک حساب دایل آپ برای روز های شبکه )یا شاید قدیمیکمیاب است. حتی با این حال همه تکنسین

های اینترنت پرسرعت، امکان استفاده  ISPخرید )بسیاری از می ISPا از یک آپ راند. حساب دایلمبادا نگه داشته

آپ هستند اما های عامل دارای یک برنامه با پشتیبانی از دایلآورند(. تمام سیستمآپ را فراهم میرایگان از دایل

 شما باید موارد زیر را فراهم آورده باشید:

 آپ برای وجود مودم کامپیوتر از آماده کردن یک اتصال دایلهای عامل قبل یک مودم )تقریبا همه سیستم

 کنند(. شما را بررسی می

 توسط شماره تلفن برای شماره( گیریISP داده می)شود 

  توسط( نام کاربری و کلمه عبورISP داده می)شود 

 دایل( آپ همیشه از نوع اتصالPPP استفاده می)کند 

  اطالعاتIP  توسط(ISP تقریبا همیشه  فراهم آمده وDHCP )است 

دهد. در ویندوز آپ را به شما میافزاری هستند که اجازه ایجاد یک اتصال دایلهای عامل دارای نرمهمه سیستم

کنید انتخاب می Network and Sharing Centerرا در  Set up a dial-up connection، گزینه 7ویستا یا 

 دهد. آپ را میهای دایلزار اجازه ایجاد اتصال(. بدون توجه به نام این اب36-14)شکل 

 
 آپ در ویندوز ویستا. ایجاد اتصال دایل      36-14شکل 
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 آپ خصوصیدایل
آپ به یک شبکه خصوصی وصل آپ خصوصی یک سیستم ریموت را از طریق یک اتصال دایلیک اتصال دایل

سرور به دو سیستم نیاز دارد. یک سیستم به عنوان یک کند! این آپ خصوصی از اینترنت استفاده نمیکند. دایلمی
کند )معموال همان کند. سیستم دیگر، یعنی کالینت یک ابزار اتصال را اجرا میعمل می RASیا  69دسترسی ریموت

 ابزاری است که در قسمت قبلی دیدید(. 

اجرا کرده که کار آن را  RRASیا  70سروری است که سرویس دسترسی ریموت و روتینگ RASدر ویندوز، یک 

 LANهای فایل و چاپگر روی وصل نبوده اما باید به سرویس LANاداره کاربرانی است که به صورت مستقیم به یک 

از یک مکان دور دسترسی داشته باشند. برای مثال، وقتی کاربری از خانه با استفاده از یک اتصال مودم آنالوگ به 

وصل شده است. وقتی کاربر تایید اعتبار شد، مشابه با زمانی هک  RASیک شود، در حقیقت به یک شبکه وصل می

تواند به درایوها و چاپگرهای اشتراک گذاشته شده دسترسی پیدا به صورت فیزیکی به شبکه وصل شده است، می

 کند. 

قل یک حداکه دارای  RASپیکربندی کنید. این سرور  RASخود را به عنوان یک سرور  LANباید یک سرور درون 

های از همه روش RASدهد. سرورهای های ورودی را پذیرفته و تایید اعتبار کلمه عبور را انجام میمودم است، تماس

ای از مجوزها های جداگانهو غیره( پشتیبانی کرده و سری 802.1X, EAP, CHAP, PAPتایید اعتبار استاندارد )

آپ رای تعیین مجوز برای همه کاربران دایلرا ب RASکنند. باید سرور  آپ و کاربران محلی تعیینبرای کاربران دایل

ها روش متفاوتی دارند فراتر از بحث این کتاب است زیرا هرکدام از آن RASپیکربندی کنید. پیکربندی یک سرور 

 (. 37-14)شکل 

 نکته

های های بسیار زیاد تماسورها برای اداره فشارافزاری دارد )سرسرور دسترسی ریموت اشاره به اجزا سخت

افزاری یک راه حل دسترسی ریموت نیز اند( اما از آن برای ارجاع به اجزا سرویس نرمها طراحی شدهکالینت

 شود. استفاده می

 نکته

 نامند.می "راز"را  RASها، اغلب تکنسین

نها تفاوت در این است که به ت است. تآپ برای اینترنایجاد قسمت سمت کالینت مشابه با ایجاد یک اتصال دایل

را آماده  RAS، نام کاربری، و کلمه عبور را به شما بگوید، شخصی که سرور IPکه تنظیمات  ISPجای داشتن یک 

 (. 38-14گوید )شکل کند این اطالعات را به شما میمی

 

                                                 

69 Remote Access Server 

70 Routing and Remote Access Service 
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 در ویندوز.  RRAS      37-14شکل 

 
 . OS Xآپ در ایجاد اتصال دایل      38-14شکل 
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VPNها 
به شما اجازه داده تونلی ایمن از یک کامپیوتر محلی به یک شبکه ریموت ایجاد کنید که جزئیات آن در  VPNیک 

 توضیح داده شده است.  12فصل 

 اتصال اختصاصی
توان به دو دسته ها را میشوند. این اتصالهای ریموتی هستند که هیچ وقت قطع نمیهای اختصاصی، اتصالاتصال

های اختصاصی های اختصاصی به اینترنت. اتصالهای اختصاصی خصوصی بین دو مکان و اتصالت: اتصالشکس

 (. 39-14کنند )شکل به یکدیگر وصل می T1خصوصی دو مکان را با یک اتصال )معموال پرسرعت( مانند یک خط 

 
 اتصال خصوصی اختصاصی.       39-14شکل 
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شود(. دقت کنید رد می CSU/DSUشد )البته بعد از این که از یک ل میبه یک روتر وص T1در هر انتهای خط 

های اختصاصی خصوصی از این نوع گران قیمت نیست. اتصال VPNکند و یک این اتصال از اینترنت استفاده نمی

ها برای اتصال شوند که به پهنای باند باال و امنیت باال نیاز دارند. اینهایی استفاده میبوده و تنها توسط سازمان

های منفرد الزم نیست ها نامرئی هستند. هیچ پیکربندی اتصال ریموت خاصی برای سیستمکامپیوترهای روی شبکه

را پیکربندی کرده تا مطمئن شوید شبکه به درستی کار  WIN، و DHCP ،DNSتوانید سرورهای با این که می

 کند. می

DSL و کابل 
های اختصاصی ارزانی را ایجاد اتصال DSLهای کابلی و بسیار معمول هستند. مودم های اختصاصی به اینترنتاتصال

های اختصاصی کرده و به همین خاطر پرطرفدار هستند. در اغلب موارد مجبور نیستید تا چیزی را در این اتصال

موارد مختلفی مانند  و اینترنت کابلی دیسکی به شما داده که DSLهای پیکربندی کنید. بسیاری از فراهم آورنده

باشد. افزاری میهای کالینت ایمیل و فایروال نرمو مواردی مانند برنامه PPPoEافزار آزمایش، پشتیبانی ورود نرم

ها کاربردی برای شما ندارند( و به جای آن به دهم از این موارد استفاده نکنم )خیلی از آنمن شخصا ترجیح می

دهد. را نشان می 7در ویندوز  DSLویزارد  40-14افزاری بروم. شکل روتر سخت سراغ ابزارهای سیستم عامل یا

خود به آن وصل شوید. وقتی این ویزارد  ADSLبرای اتصال  PPPoEاین برنامه اجازه داده تا با وارد کردن اطالعات 

 مانند. زمینه باقی میها معموال تا زمان بوت بوت بعدی در پسشروع شد، این برنامه

 
 . PPPoEاتصال       40-14شکل 
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 ترمینال ریموت
ساز ترمینال برای ایجاد یک ترمینال ریموت استفاده کنید. این یک اتصال روی کامپیوتر توانید از یک برنامه شبیهمی

ر ساز ترمینال دراه دور است که به شما اجازه کنترل آن را داده مشابه این که در پشت کامپیوتر قرار دارید. شبیه

نت بود. به دلیل این که از روزهای بدون اینترفیس گرافیکی خیلی و به شکل تل TCP/IPروزهای اولیه بخشی از 

های عامل مدرن گرافیکی هستند، تمایل زیادی نت یک ابزار مبتنی بر متن بود و اغلب سیستمگذشته است و تل

ساز ترمینال پرطرفدار اولین محصول شبیه Citrix برای استفاده از ابزارهای ترمینال ریموت گرافیکی است. شرکت

 (. 41-14نام داشتند )شکل  WinFrame/MetaFrameرا طراحی کرد که محصوالت 

 
 . Citrixشرکت  MetaFrameابزار      41-14شکل 

شود. های ترمینال ریموت همگی به یک سرور و یک کالینت نیاز دارند. سرور کامپیوتری است که کنترل میبرنامه

 Independentیک استاندارد با نام  Citrixکالینت نیز کامپیوتری است که کنترل از طریق آن انجام می شود. 

Computing Architecture (ICA)  طراحی کرد که چگونگی تبادل اطالعات بین سرور و کالینت را مشخص

حاضر به پرداخت هزینه برای مجوز  محصولی عالی تولید کرد آنقدر قدرتمند که مایکروسافت Citrixکند. می

را طراحی کند. اما بعد از  Windows Terminal Serviceاستفاده از کد آن شده تا بتواند برنامه خودش با نام 

 Remote Desktop Protocolمدتی برای پرداخت نکردن هزینه بیشتر، مایکروسافت استاندارد خودش با نام 

(RDP) ل ریموت جدید با نام را طراحی کرده و یک ترمیناRemote Desktop Connection (RDC)  را با ویندوز

XP  برنامه  42-14ارائه کرد. شکلRemote Desktop Connection  دهد که به یک نشان می 7را در ویندوز

 وصل شده است.  2008سرور ویندوز سرور 
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 نکته

 کنند. یاستفاده م 3389فرض از پورت به صورت پیش RDPهای همه برنامه

ساز ترمینال جالبی برای های شبیهکنند و بنباراین برنامهها تنها در ویندوز کار میTerminal Serviceمتاسفانه 

( است که اجازه Virtual Network Connection)مخفف  VNCها های عامل طراحی شد. بهترین آندیگر سیستم

های ( اما روی همه سیستم43-14ساز ترمینال است )شکل هدهد زیرا تنها یک شبیها را نمیاشتراک گذاری پوشه

 توان آن را از درون یک مرورگر نیز اجرا کرد. در ضمن کامال نیز رایگان است. عامل کار کرده و حتی می

  

 
 . 7در ویندوز  RDC      42-14شکل 

 VoIPسیستم 
کند. این به خوبی ای صوتی استفاده میهبرای انتقال تماس IPاز یک شبکه  VoIPیا  Voice over IPسرویس 

کند. اید )یعنی اینترنت شما( استفاده میکار کرده زیرا از یک شبکه موجود که برای آن هزینه پرداخت کرده

اصال پیچیده نیست اما استاندارد کردن این سیستم برای این که هرکسی بتواند از  VoIPتکنولوژی مورد نیاز برای 

هنوز هم یک دنیای به هم ریخته است اما به یک  VoIPالمللی است. زمند استانداردهای بینآن استفاده کند نیا

استفاده کنید باید سه استاندارد مهم را بشناسید:  VoIPشود. برای این که بتوانید از استاندارد مناسب نزدیک می

RTP ،SIP  وH.323 . 
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 در عمل.  VNC      43-14شکل 

 RTPاستاندارد 
تطبیق داده شده و نوع  VoIPبرای استانداردهای  Time Transport Protocol (RTP-Real 71(دارد استان

ها ارسال شوند. کند که روی اینترنت استفاده شده تا صدا و داده از یک سرور به کالینتهایی را تعریف میپکت

 کنند. استفاده می RTPامروز از  VoIPهای حلاکثریت راه

 H.323و  SIPاستانداردهای 
 VoIPهای سازی و تحویل جلسهشروع، آماده .323Hو  Session Initiation Protocol (SIP 72(استانداردهای 

یا  SIP/RTPیا  VoIPهای حلشوند. اغلب راهاجرا می RTPهردو در باالی  H.323و  SIPکنند. را اداره می

H.323/RTP  .هستندSIP های از پورتTCP  کند. استفاده می 5061و  5060شمارهH.323  1720از پورت 

 کست دارند. هایی برای اداره مولتیروش H.323و  SIPکند. استفاده می

 اسکایپ
. اسکایپ 73کند به جز یک استثنا: اسکایپاستفاده می RTPروی  .323Hیا  SIPامروزی از  VoIPتقریبا هر روش 

است:  VoIPهای ه شد کامال متفاوت از دیگر انواع روشبنیاد گذاشت 74توسط نیکالس زنستروم 2003که در سال 

                                                 

 پروتکل انتقال زمان واقعی 71

 پروتکل شروع جلسه 72

73 Skype 
74 Niklas Zennstrom 
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های اسکایپ نیز با استفاده کند. تماساسکایپ سرور نداشته، بلکه به جای آن از تکنولوژی همتا به همتا استفاده می

ایجاد  VoIPاند. در این زمان هیچ روش استانداردی برای کدگذاری از یک روش کدگذاری صحیح کدگذاری شده

 کنند. ه است با این که بسیاری روی آن کار مینکرد

 RSTPاستریم کردن مدیا با 
VoIP هایی مانند تنها چیزی نیست که از مزیت پروتکلRTP کردن ویدئو کاری سرراست کند. استریماستفاده می

 Realنام  بهاز یک پروتکل مفید ( …، QuickTimeبوده و بسیاری از سرورهای استریم ویدئو )ویندوز مدیاپلیر، 

Time Protocol (RTSP) کنند. همانند استفاده میSIP  وH.323  این نیز رویRTP کند. کار میRSTP  دارای

 554پورت  TCPاز  RSTPامکاناتی است که برای استریم ویدئو عالی هستند مانند امکان اجرا، توقف و قطع ویدئو. 

 کند. استفاده می

 WANسناریوهای حل مشکل 

پیدا کنند. این بخش  WANمشکالت اتصال راه دور را در تنظیمات یک  توانند انواعهای شبکه ماهر میتکنسین

دن اتصال اینترنت، خطاهای مهم هستند: قطع ش +Networkاندازد که برای آزمون نگاهی به چهار قسمت می

 ها. و تداخل DNSاینترفیس، مسائل 

 قطع شدن اتصال اینترنت
های ریموت استفاده از اینترنت است و بنابراین قطع شدن اینترنت بیش از یک مشکل جاد اتصالدلیل اصلی برای ای

کنید زیرا همیشه هم به خوبی بررسی می +Networkدر آزمون  WANهای ساده است. مطمئن شوید که سناریو

 نیستند.  WANسناریوهای 

وی نت، گیت، ماسک سابIPوتر به یک آدرس اگر بخواهید کامپیوتری را به اینترنت وصل کنید، این کامپی

نیازها هم برای شبکه دارای سیم اترنت و یا مودم کابلی نیاز هستند.  معتبر نیاز دارد. این DNSفرض و آدرس پیش

 ping ،ipconfig ،netstat ،nslookupاز ابزارهایی که درون کتاب برای این سناریوها توضیح داده شده اند مانند 

 معتبر است.  IPا مطمئن شوید که دستگاه شما دارای یک اتصال ها استفاده کرده تنو مانند آ

 خطاهای اینترفیس
CompTIA به عنوان یک عبارت کلی برای توصیف بسیاری از  75عاشق استفاده از عبارت خطاهای اینترفیس

دهد. در یک سناریوی ا میهای بین کامپیوتر شما و اتصال ریموتی است که اجازه دسترسی به اینترنت راتصال

WAN  .حداقل یک اینترفیس بیشتر از دنیای اصلی اترنت دارید. باید درباره یک محیط اداری کلی فکر کنید 

                                                 

75 Interface Errors 
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 LANهای اینترفیس اترنت محلی/اینترفیس
ی هاکنید، خیلی راحت ممکن است همه اتصالیا کابل یا هر فرم دیگری از اتصال ریموت استفاده می DSLوقتی از 

LAN اند، فراموش کنید و سپس با ن به اینترنت شدهپذیری وصل شدرا که باعث امکانISP  خود تماس گرفته و از

 ها شکایت کنید. آن

شکل است. را مقصر بدانید ابتدا باید مطمئن شوید که همه چیز در سمت شما بدون م ISPقبل از این که شرکت 

صحیح فراهم  IPکنید آیا اطالعات ست؟ اگر از یک روتر استفاده میوصل شده ا LANآیا کامپیوتر به درستی به 

دهد؟ توانید به روتر دسترسی پیدا کرده و آیا یک اتصال به سمت باالی بدون مشکل را گزارش میاند؟ آیا میآمده

  شما بدون مشکل است. LAN، ابتدا باید مطمئن شوید همه چیز در WANقبل از مقصر دانستن اینترفیس 

 ینترفیس مودما
برید، همیشه یک مودم وجود خواهد داشت. باید اینجا مواظب واقعا مهم نیست چه نوع اتصال ریموتی را به کار می

شما را  LANقرار گرفته و  کنم که درون مکان شماای استفاده میباشید: مودم عبارتی است که من برای هر جعبه

 Customerتر مانند مودم کابلی، روتر، یا چیزی پیچیده شما آن را ISPکند، حتی اگر وصل می WANبه 

Premises Equipment (CPE)  .بنامد. همه این موارد مودم نام دارند 

: یکی یس خواهد بوداست و بنابراین تعریف حداقل دارای دو اینترف WANشما به  LANه مودم وصل کردن وظیف

ا کردن دلیل آن روی مودم آشنا شوید تا در زمان مشکل پیدهای . ابتدا باید با چراغWANو دیگری به  LANبه 

برای نمایش  LEDو تعدادی  WANو  LANهایی برای LEDها دارای یک چراغ روشن بودن، تر شود. همه مودمراحت

 ها را به خوبی یاد بگیرید. وضعیت عملکرد هستند. با استفاده از دفترچه راهنما، جزئیات عملکرد آن

 DNSمشکالت 
 قرار داده است. در حقیقت چیزی به نام مشکل WANرا در قسمت  DNSمشکالت  CompTIAلی بد است که خی

WAN DNS  متفاوت از مشکالتDNS  .دیگر وجود ندارد 

 اید استفاده شود. که ب DNSشوند: انتخاب سرور ظاهر می WANاست که در  DNSمشکالت  CompTIAمنظور 

ی هر وسیله را رو DNSبوده و تقریبا در تمام موارد، مودم شما این تنظیمات  خود DNSدارای سرور )ها(  ISPهر 

به صورت دستی  DNSدهد. در اغلب موارد مشکلی وجود ندارد اما در دو حالت باید اضافه کردن قرار می LANدرون 

چار مشکل د ISPدر  DNSبه تجهیزات شبکه یا روتر محلی خود را در نظر بگیرید. ابتدا وقتی است که سرورهای 

 شوند. می

کنند، یعنی سرورهایی که در زمان استفاده می DNS 76های کمک کنندهها به شکل بدی از ISPدوم، بعضی از 

 کنند. اشتباه مرورگر شما را به یک صفحه تبلیغاتی هدایت می URLتایپ یک 

                                                 

76 DNS Helpers 
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 –عمومی سریع پیدا کرده  IP DNSرس یاد گرفتید را اعمال کنید. یک آد 7در هر مورد، باید قوانینی که در فصل 

دوم  DNSها را به عنوان سرور و حداقل یکی از آن -دهمرا ترجیح یم 8.8.4.4و  8.8.8.8های گوگل من آدرس

 بارگذاری کنید. 

 تداخل
است. نکته این است که مسئولیت  WANو  LANمعموال به صورت ضمنی برای اتصال بین  WANها در سطح تداخل

ISP شود. اکنون نگاهی به هردو طرف دمارک انداخته تا ارک به اتمام رسیده و مسئولیت مشتری شروع میدر دم

 وضعیت تداخل را ببینیم. 

تواند های جدید میها یا اتصالتواند باعث مشکل شود. در یک اداره شلوغ، ایجاد نصبمی CPEدر سمت مشتری، 

ی ایجاد کند. به عبارت دیگر چیزهای جدیدی به محیط قدیمی های مغناطیسی اضافه کرده و به هم ریختگتداخل

 های موجود باعث تداخل شوند. توانند در شبکهاضافه شده که می

به عنوان مثال وقتی شرکت من جای خود را عوض کرد، ساختمانی که به آن رفتیم دارای چند دفتر بوده که به 

(. با این که 44-14خود را ایجاد کرده بود )شکل  WANاختصاصی  T1اینترنت وصل بوده و از طریق چند خط 

 1.5با سرعت  T1هایی در ساختامان داشتیم )ارائه کرده بود، ما کابل Mbps 100های شرکت کابلی محلی اتصال

Mbps کرد های حفاظت شده صحیح استفاده نمیو کابل که خیلی نبود(. اگر شرکت کابلی مواظب نبود یا از جعبه

 انست باث مشکالتی برای دیگر پرسنل درون ساختمان شود. تواین می

 
 دمارک در محل کار من.       44-14شکل 
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ها از قبل خوب نصب شود به خصوص اگر شبکهدمارک نگاه کنید، تداخل زیادی ظاهر نمی ISPوقتی به سمت 

ل خطا را بسط دهید. در این افتند که بخواهید تعریف شاموقتی اتفاق می WANهای شده باشند. مجددا، تداخل

 توانند باعث مشکل شود. ها نیز میهای فرازمینی، و مانند آنهای برقق، فعالیتحالت طوفان، مشکل در خط

خارج از دمارک شوید: در زمان نصب و وقتی  WANدر یک شبکه خانگی دو زمان است که باید نگرا تداخل در یک 

تصال ریموت دارای حد آستانه تداخل خاصی است و تکنسین نصب باید آن دهید. هر فرم اکه اتصال را تغییر می

دارای یک مشکل بزرگ هستند: اکثر افراد دسترسی به ابزارهای الزم برای تایید  DSLرا تشخیص دهد. کابل و 

ه جدید نصب کنم، مقداری هزین DSLمحور خود ندارند. اگر من یک مودم کابلی یا یا هم PSTNشی عملکرد کابل

 کند. بیشتر داده تا مطمئن شوم کابل کشی من به خوبی اتصال را اداره می

دارای سیم بسیار آسان بوده و کافی است اسپلیترها، تجهیزات دارای  WANهای ایجاد تداخل در عملکرد اتصال

اده باشید تا خود را توزیع کرده همیشه آم WANنویز، و موارد دیگر به آن وصل باشند. در هر صورت وقتی اتصال 

 اگر الزم بود کار پشتیبانی را انجام دهید. 

 

 



 

 

زی و محاسبات ابری16فصل  زی سا  : مجا
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 از شما انتظار دارد تا بدانید که چگونه +CompTIA Netwrkآزمون تاییدیه 

 کنیدها را با یکدیگر مقایسه کنند را شناخته و آنهایی که از مجازی و ابری سازی پشتیبانی میتکنولوژی 

 برای رسیدن به این اهداف باید بتوانید

 مفاهیم مجازی سازی را توصیف کنید 

  توضیح دهید که چرا ناظرانPC کنندو شبکه از مجازی سازی استفاده می 

 های مدرن را توضیح دهیدچگونگی استفاده از مجازی سازی در شبکه 

 کنید نده محاسبات ابری را توصیفهای سرویس و معماری ایجاد کنالیه 

================================ 

 

شود افزار خود اجرا میبرای کسانی از ما که به ایده یک سیستم کامپیوتری شامل یک سیستم عامل که روی سخت

ترین حالت مجازی سازی فرآیند استفاده از کشد. در سادهاند، مجازی سازی این تعریف را به چالش میعادت کرده

افزارهای کامپیوتری را و قدرتمندی روی یک کامپیوتر است که یک محیط واقعی شامل همه سختافزار ویژه نرم

توانیم یک سیستم عامل را همانند یک سیستم واقعی روی این سیستم مجازی نصب کنیم. کند. میشبیه سازی می

دهد: الی را نشان مییک چنین مث 1-16شود. شکل شناخته می VMیا  1ماشین مجازیاین محیط میهمان با نام 

برای میزبانی یک ماشین مجازی  VMware Workstationکه از یک برنامه با نام  7یک سیستم دارای ویندوز 

 نماید. کند که لینوکس اوبنتو را اجرا میاستفاده می

ات آن روی ستفاده کرده و تاثیرابینیم که چرا از آن دهم. میدر این فصل مجازی سازی را با جزئیات توضیح می

کنیم )شامل بینیم. با داشتن این دانش، مفاهیم مهم در محاسبات ابری را بررسی میهای مدرن را میساختار شبکه

های ابری با بینیم چگونه محاسبات ابری ارزش اینترنت را بیشتر کرده و چگونه شبکهنقش مجازی سازی( و می

 های سنتی قابل مقایسه هستند. شبکه

 چیست؟مجازی سازی 

های متفاوتی دریافت خواهید کرد. اغلب افراد مجازی را را بپرسید پاسخ 2نفر معنی عبارت مجازی 100اگر از 

خواهیم عبارتی را معنی کنیم دانند اما این عبارت تنها شروع توصیف آن است. اکنون میمی ”تقلبی“همانند عبارت 

 آید:که به کار ما می

های خاصی را ها و دستکششود که هدستایده واقعیت مجازی با شخصی شروع می برای اغلب ما 3واقعیت مجازی

                                                 

1 Virtual Machine 

2 Virtual 

3 Virtual Reality 
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 . 2-16پوشیده است مانند شکل 

 
 در حال اجرای لینوکس.  VMwareبرنامه    1-16شکل 

 
 تمرین واقعیت مجازی )تصویر متعلق به ناسا(.   2-16شکل 

رسند با این که شان داده که به نظر واقعی میسازی از یک محیط را نها با یکدیگر شبیهها و دستکشهدست

توانید همانند دنیای واقعی با چرخاندن ها را پوشیده دورن یک اتاق است. درون واقعیت مجازی، میشخصی که آن
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های هدست کار کرده تا دنیای فیزیکی را شبیه سازی کند. در همان افزاری با ورودیسر اطراف خود را ببینید. نرم

 دهند. ها در دنیای مجازی را به شما میها اجازه لمس اشیا و جابجا کردن آنتکشزمان، دس

افزار باید با یکدیگر کار کرده تا محیطی آسان برای کارکردن انسان ایجاد افزار و نرمبرای موثر کردن دنیا، سخت

به عنوان مثال برای آموزش  هایی است( اماکنند. الزم نیست واقعیت مجازی کامل و عالی باشد )دارای محدودیت

 (. 3-16پرواز یک هواپیما یا قدم زدن در فضا بدون استفاده از فضای واقعی عالی هستند )شکل 

 
 استفاده از واقعیت مجازی برای تمرین قدم زدن در فضا )تصویر متعلق به ناسا(.    3-16شکل 

ها است. همانند واقعیت مجازی که محیطی انسان مجازی سازی روی یک کامپیوتر نیز مشابه با واقعیت مجازی برای

شود که واقعی است، مجازی سازی نیز یک سیستم عامل را قانع کرده که روی ایجاد کرده که انسان قانع می

 افزار مخصوص به خود قرار دارد. سخت

 هایپرویزور
زه اجرای همزمان چند سیستم یا میزبان نام دارد( اجا 4به دلیل این که مجازی سازی به یک ماشین )که هاست

های کنشبوده که برهم 5نویسی با نام یک هایپرویزوردهد، مجازی سازی کامل نیازمند الیه اضافی برنامهعامل را می

 تری را اداره کند. پیچیده

کند. دهد را اداره افزار عادی میهایی که سیستم عامل به سختیک هایپرویزور باید بتواند همه ورودی و خروجی

های توانید بهر احتی درایوهای هارددیسک، کارتمی VMware Workstationبا یک هایپرویزور خوب مانند 

                                                 

4 Host 

5 Hypervisor 
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 Hardware Configurationصفحه  4-16ها را اضافه و حذف کنید. شکل مجازی و مانند آن RAMشبکه، حافظه 

 دهد. را نشان می VMware Workstationبرای 

 
 . VMware Workstationافزار مجازی در تپیکربندی سخ  4-16شکل 

 5-16آورد. شکل مجازی نیز فراهم می System Setupو  BIOSمجازی سازی آنقدر کامل است که حتی 

VMware Workstation  را نشان داده کهSystem Setup دهد که مشابه با یک کامپیوتر عادی را نشان می

 است. 

 نکته

خواهید چند کند. اگر میرا برای هر ماشین مجازی رزرو می CPUو پردازش واقعی  RAMماشین هاست مقداری 

 RAMباال و مقدار زیادی  CPUماشین مجازی را به صورت یکجا اجرا کنید، مطمئن شوید که ماشین هاست توان 

 دارد. 
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 . VMware Workstationدر  System Setup    5-16شکل 

 سازیسازی و مجازیشبیه
کند. اگر یک های مجازی جداگانه تقسیم میافزار سیستم هاست را برداشته و آن را به ماشینسختسازی مجازی

کند. این مل میسیستم اینتل دارید، یک هایپرویزور ماشین مجازی ایجاد کرده که دقیقا مانند یک سیستم اینتل ع

شته باشید شین مجازی روی سیستم اینتل داتوانید یک ماهای دیگر باشد. برای مثال نمیتواند همانند کامپیوترنمی

ده واقعی انتقال سونی عمل کند. هایپرویزورها تنها کد از درون ماشین مجازی را به پردازن PlayStationکه همانند 

 دهند. می

افزاری است که دستورات به و از افزار یا سختنرم 6شبیه سازسازی کامال متفاوت است. یک سازی از مجازیشبیه

 Super Nintentoساز سیستم یک شبیه 6-16کند. شکل فرم کامال متفاوت تبدیل میاشین هاست را به یک پلتم

 کند. را روی یک سیستم ویندوز اجرا می Donkey Kong Countryرا نشان داده که بازی  Snes9Xیعنی 

 سازی دسکتاپمجازی
اید قطعاتی که یاد اما قبل از این که جلوتر بروم، بدهد این فصل چند روش برای انجام شبیه سازی را نشان می

 )شکل  VMware Workstationاید را کنار یکدیگر قرار داده و به یک فرم ساده در بیاورم. در این مثال از گرفته

 کند. کنم که لینوکس ابونتو را اجرا میستم ویندوز استفاده کرده و یک ماشین مجازی ایجاد می( روی یک سی16-7

 

                                                 

6 Emulator 
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 شود. که روی ویندوز اجرا می Super Nintendoساز شبیه 6-16شکل 

 

 
 . VMware Workstationافزار نرم 7-16شکل 
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(. این 8-16دهد )شکل برای یک نصب کلی یا دلخواه پیغام می Create a New Virtual Machineکلیک روی 

کلیک  Nextهستند و بنابراین روی  VMwareتر های قدیمیتنظیمات تنها برای سازگاری رو به عقب با نسخه

 کنید. 

تقاضای دیسک نصب  VMware Workstationشود. در این جا پنجره بعدی همان جایی است که تفریح شروع می

توانید فکر کنید که سیستم کنید، نمیکند. تنها به این دلیل که یک ماشین مجازی ایجاد میسیستم عامل را می

توانید با انواعی اقعی نیستند. باید یک سیستم عامل روی ماشین مجازی نصب کنید. این کار را میها وعامل و برنامه

توانید از دیسک نصب مایکروسافت ویندوز یا لینوکس استفاده های اپتیکی انجام دهید. به عنوان مثال میاز دیسک

 کنید. 

به شما اجازه  VMware Workstationهستند، افزار منعطف های مجازی ردر زمینه سختبه دلیل این که ماشین

خواهم اوبونتو را نصب کنم و بنابراین فایل استفاده کنید. من می ISOداده تا از یک دیسک اپتیکی یا یک فایل 

ISO  را از وب سایت آن(www.ubuntu.com)  آن را در پنجره باز شده انتخاب  9-16دانلود کرده و همانند شکل

 کنم. می

دیسک نصب را خوانده و سیستم عامل را شناسایی  VMwareبینید که نگاه کنید می 9-16قت به شکل اگر با د

افزاری الزم را به صورت سیستم عامل را شناخته است، تمام تنظیمات سخت VMwareکند. به دلیل این که می

وانید این تنظیمات را قبل یا بعد تها. می، اندازه هارددیسک مجازی و مانند آنRAMدهد: مقدار خودکار انجام می

مراجعه کنید  تا این تنظیمات را ببینید. سپس باید اندازه  5-16از ایجاد ماشین مجازی تغییر دهید. به شکل 

 (. 10-16هارددیسک مجازی را قبول کنید )شکل 

 
 . Customیا  Typicalانتخاب یک نصب  8-16شکل 
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 انتخاب دیسک نصب.  9-16شکل 

 
 تعیین اندازه هارددیسک مجازی.      10-16شکل 
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از یک  VMware Workstationفرض همچنین الزم است به ماشین مجازی یک نام نیز بدهید. به صورت پیش

)به عالوه اطالعات مربوط به نسخه(. این پنجره اجازه  Ubuntuکند که برای این جا بد نیست: نام ساده استفاده می

از یک پوشه با نام  VMwareدهد. دقت کنید که های ماشین مجازی را نیز میه فایلگیری درباره ذخیرتصمیم

Virtual Machines در پوشهDocuments (. 11-16کند )شکل کاربر استفاده می 

 
 . VMنام و مکان      11-16شکل 

 نکته

ماشین مجازی داشته باشید  های مجازی استفاده کنید. وقتی تعداد زیادیهای توصیفی مناسب برای ماشیناز نام

 کند. این به شما کمک زیادی می

توانید آن را در هر زمانی توانید ماشین مجازی را شروع کنید. میبعد از این که صفحات پیکربندی تمام شدند، می

 افزارها را اضافه یا حذف کنید. شروع، متوقف، قطع یا حتی سخت

VMware وت گیر است؛ حتی ترتیب ببسیار راحتSystem Setup ای تغییر داده تا برای اولین بار از را به گونه

 (. 12-16دیسک نصب اجرا شود تا نصب اوبونتو خودکار شود )شکل 

کنید. تنها تفاوت بزرگ این است دقیقا همانند یک ماشین واقعی رفتار می VMبعد از اتمام نصب ماشین مجازی، با 

را با  CtrL+Alt+Deleteفرض ترکیب صفحه کلید به صورت پیش VMware Workstationکه 

Ctrl+Alt+Insert  برنامه  13-16جایگزین کرده است. شکلVMware Workstation  را با یکVM  نصب شده

کند که در استفاده می POSTهمانند هر کامپیوتری از یک پردازش  VMنشان داده که هنوز اجرا نشده است. یک 
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یک ماشین مجازی نیز  System Setupتوانید به ست. اگر بخاهید حتی مینشان داده شده ا 14-16شکل 

 زنید. را می Deleteدسترسی پیدا کنید که برای آن هنگام بوت ماشین مجازی، کلید 

 
 اوبونتو در حال نصب شدن روی ماشین مجازی جدید.      12-16شکل 

 
 . VMبا یک  VMware Workstationبرنامه      13-16شکل 
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 در یک ماشین مجازی.  POST     14-16شکل 

های مجازی های مجازی اولین نوع ماشینگویم! اکنون یک دسکتاپ مجازی را نصب کردید. دسکتاپتبریک می

 پرطرفدار در دنیای کامپیوتر بودند. 

از جزئیات  سازی وجود دارد اما قبلبا این حال موارد خیلی بیشتری نسبت به دسکتاپ مجازی در دنیای مجازی

 سازی انجام دهیم؟بیشتر باید یک سوال مهم را پاسخ بدهیم: چرا باید مجازی

 سازی استفاده کرد؟چرا باید از مجازی

اند یک سازی را ندیدهسازی اثرات زیادی در دنیای شبکه داشته است اما برای کسانی که تا به حال مجازیمجازی

 کنیم. در این جا به دو مورد دقت کنید:سازی صحبت میه مزایای مجازیسوال بزرگ وجود دارد: چرا؟ اکنون دربار

 شود که این یک هایپرویزور منفرد روی یک سیستم منفرد به صورت تعداد زیادی ماشین مجازی اجرا می

تقریبا همیشه عامل محدود  RAM، پردازنده و حافظه هارددیسک موجود بستگی دارد. )RAMتعداد به مقدار 

 ت.( کننده اس

 شود چیزی به جز یک فایل یا پوشه روی هارددیسک نیست. وقتی یک ماشین مجازی خاموش می 

 جویی در مصرف توانصرفه
سازی کردیم. با مجازیسرور را باید روی یک سیستم فیزیکی منحصر به فرد نصب می OSسازی هر قبل از مجازی

فرد نصب کرده و با این کار توان الکتریکی مصرفی را توانید چند سرور مجازی را روی یک سیستم فیزیکی منمی

به مقدار زیادی کاهش دهید. به عنوان مثال به جای دو ماشین که یکی سرور ویندوز برای سرویس دادن فایل و 

توانید از یک کامپیوتر برای انجام هردو کار به ، میDHCPو دیگری یک سرور لینوکس برای سرور  DNSسرور 

ستفاده کنید. این را روی یک شبکه سازمانی یا یک سرور داده بزرگ اعمال کرده و ببینید که صورت همزمان ا

 شود. جویی چقدر زیاد میمقدار صرفه
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 افزاریکپارچگی سخت
کنید که دارای چندین پردازنده، جویی در توان مصرفی، وقتی یک سرور گرانقیمت خریداری میمشابه با صرفه

سازی ها است چرا باید تنها یک سرور را اجرا کند؟ با مجازیهای گران و مانند آنتغذیه، منبع RAIDهای آرایه

 توانید چند سرور را روی آن اجرا کنید. می

 بازیابی سیستم
سازی احتماال باال نگه داشتن زمان فعال بودن تا حد امکان است. فرض کنید یک ترین دلیل برای مجازیمعمول

ز یک پشتیبان یک سیستم دارید. اگر به هر دلیلی سیستم از کار بیفتد، باید سیستم را اسرور وب نصب شده روی 

سازی تنها کافی است ماشین مجازی را خاموش کرده و یک برگردانید که ممکن است کار آسانی نباشد. با مجازی

 نسخه دیگر از آن را بارگذاری کنید. 

شات ذخیره حالت کنونی یک ماشین دهند. اسنپرا به ما می 7تشااسنپهای مجازی امکان ایجاد یک اغلب ماشین

داری های نگهها برای عملیاتشاتمجازی است که به ما اجازه داده تا بعدا به سرعت به این حالت باز گردیم. اسنپ

ر ه -مدت هستندگیری طوالنیها استراتژی پشتیبانخطرناک )یا حتی بدون خطر( مهم هستند. با این حال آن

برنامه  15-16تواند عملکرد را کاهش داده و باید به محض رفع شدن خطر حذف شود. شکل شات میاسنپ

VMware Workstation دهد. شات نشان میرا در حال ذخیره یک اسنپ 

 
 شات. ذخیره یک اسنپ     15-16شکل 

                                                 

7 Snapshot 
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 ایجاد نسخه از یک سیستم
کند که یک ماشین مجازی نزدیک است از این مزیت استفاده می ایجاد نسخه از سیستم که به بازیابی سیستم خیلی

 20خواهید به ها را کپی کرد. فرض کنید میتوان آندر اصل تنها یک فایل است: همانند هر فایل دیگری می

این کار را به خوبی انجام  VMwareجو درباره لینوکس اوبونتو یاد بدهید. بسته به هایپرویزور انتخابی )دانش

کامپیوتر نصب کرده و یک نسخه از ماشین مجازی را روی همه  20توانید یک هایپرویزور را روی دهد( میمی

خواهید یک سرور وب دیگر نیز اضافه کنید ) کامپیوترها کپی کنید. یا اگر یک سرور وب مجازی شده داشته و می

است(، چرا نباید یک نسخه از سرور ایجاد  افزار برای پشتیبانی آنبا فرض این که جعبه فیزیکی شما دارای سخت

 کرده و آن را اجرا کرد؟

 تحقیق و آزمایش
خواهم مثالی از محل کار خود را به شما نشان دهم. من سواالت کاربردی برای شما فراهم آورده تا در این جا می

دهم تعداد ای، ترجیح مییع شدهها توانایی خود را بسنجید. همانند هر برنامه توزبتوانید در مباحث مختلف تاییدیه

دهد. کمی تماس پشتیبانی داشته باشم. برخورد با یک مشکل روی همان سیستم عامل به من اجازه حل آن را می

های فعال بوت دم دست خود داشتم تا بتوانم نسخهکامپیوتر مولتی 10سازی باید هفت تا در روزهای قبل از مجازی

ا امروز یک هایپرویزور به من اجازه داده تا از تعداد زیادی نسخه ویندوز روی یک ماشین ویندوزها را داشته باشم. ام

 (. 16-16پشتیبانی کنم )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد زیادی ماشین مجازی برای تحقیق و     16-16شکل 

 بررسی. 
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 نکته

 کند. صورت یکجا اجرا نمی ها را بهVMهیچ وقت همه  16-16مسلم است که سیستم نشان داده شده در شکل 

 اندازیم. ها میسازی آن در شبکهسازی مفید است، نگاهی به چگونگی پیادهدانیم چرا مجازیاکنون که می

 های مدرنسازی در شبکهمجازی

ها دسترسی سازی مزایای بسیاری خواهد داشت. بسیاری از سرورهایی که به آنوقتی بحث سرورها شود، مجازی

شوند. همانند هر تکنولوژی نیم به خصوص سرورهای وب و ایمیل اکنون به صورت مجازی اجرا میکپیدا می

 VMwareسازی را بهبود بدهند. مثال پرطرفدار دیگری، افرادی هستند که همیشه در حال کار بوده تا مجازی

Workstation  هم روی سیستمی اجرا که قبال در این فصل دیدید، یک برنامه دسکتاپ قدرتمند است اما هنوز

توانستید با حذف سیستم سیستم عامل هاست. اگر می -کندشود که هم اکنون یک سیستم عامل را اجرا میمی

توانید! این عامل هاست و نصب هیچ چیزی به جز یک هایپرویزور عملکرد را ارتقا دهید خیلی بهتر نبود؟ خوب می

شود. آن انجام می Bare –Metalهایپرویزور امل/هایپرویزور با نام های سیستم عکار همیشه با انواع دیگر ترکیب

تنها فلز خالی! صنعت به آن  -افزار قرار نداردافزار دیگری بین آن و سختنامیم زیرا هیچ نرممی Bare Metalرا 

 شوند. شناخته می 2با نام نوع  VMware Workstationهایی مانند گوید و برنامهنیز می 1هایپرویزر نوع 

بهینه  ESXiبا  ESXنامیده شد.  ESXمعرفی کرد که در اصل  Bare Metalیک هایپرویزور  VMware، 2001در 

یک هایپرویزور رایگان بوده که آنقدر قدرتمند است که بتواند سیستم عامل هاست روی سیستم فیزیکی  ESXiشد. 

خودش  ESXiهای مجازی را اجرا کند. ها سیستمرا حذف کرده و ماشین فیزیکی را به سیستمی تبدیل کند که تن

چیزی ندارد که بخواهید ببینید؛ یک سیستم عامل/هایپرویزور کوچک است که اغلب روی چیزی به غیر از 

تواند همه کند میشود. یک هاست که هاپرویزور خود را از روی یک حافظه فلش اجرا میهارددیسک نصب می

سازی های ذخیرهها را روی شبکهVMها را بریده و اص دهد یا حتی دیسکاختص VMفضای دیسک موجود را به 

ام: خودم را بارگذاری کرده ESXiدهد که چگونه نشان می 17-16شود. شکل قرار دهد که بعدا درباره آن صحبت می

ه با استفاده را از روی فلش درایو بارگذاری کرده و یک اینترفیس ظاهر شده ک ESXi. سرور USBبا یک فلش درایو 

 استاتیک را وارد کنم.  IPتوانم اطالعات مهم مانند کلمه عبور و یک آدرس از آن می

شما را گول بزند. این کوچک است زیرا تنها یک کاربرد دارد: استفاده به عنوان  ESXiاجازه ندهید اندازه کوچک 

 د است. قدرتمن Bare Metalیک هایپرویزور  ESXiهای مجازی. هاست برای ماشین

 هایپرویزورها
های شما برای هایپرویزورهای سازی دسکتاپ وجود داردف اما انتخابهای زیادی برای مجازیبا این که انتخاب

Bare Metal های مبتنی بر اینتل به روی سیستمESXi  ازVMware  وHyper-V  از مایکروسافت وXenServer 

، مهاجرت VMسازی اسازی شده از امکانات مشترکی مانند ذخیرهمحدود هستند. این هایپرویزورهای ج Citrixاز 

 کنند. زنده، و پیکربندی شبکه مجازی پشتیبانی می
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 روی سیستم سرور.  USBدرایو      17-16شکل 

 VMware vSphere Hypervisor (ESXi)  اینESXi  تجاری حجم بسیار کوچکی روی دیسک گرفته و

اغلب برای امکانات  ESXiفرد تا کل یک دیتاسنتر بزرگ مورد استفاده قرار داد. توان آن را از یک سرور منمی

 جدید پیشرو است و دارای پشتیبانی جانبی بزرگی بوده و انجمن بزرگی از کاربران را دارد. 

 Microsoft Hyper-V    Hyper-V  ارائه شد. مایکروسافت روی  8با مایکروسافت سرور و ویندوزHyper-

V گذاری زیادی کرده و سهم بزرگی از بازار را از سرمایهVMware افزارهای گرفته است. این به خوبی با نرم

 های لینوکس را نیز دارد. VMمدیریت سرور مایکروسافت یکپارچه بوده و توانایی اجرای 

 Citrix XenServer       این که برمبنای پروژه متن بازXen رویزور و ایجاد شده روی لینوکس است، هایپ

استفاده  RackSpaceو  IBMقدرتمندی بوده که به عنوان پایه برای امکانات ابری بزرگ توسط آمازون، 

را ندارد اما طبیعت باز، قیمت ارزان )رایگان!( و محبوبیت برای  VMwareسهم بازار  Xenشود. با این که می

 کرده است.  فراهم آورندگان محاسبات ابری آن را به یک ابزار ارزشمند تبدیل
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 نظارت روی یک هایپرویزور
شوند. به جای آن از به ندرت به صورت مستقیم مدیریت می Hyper-Vو  ESXiهایپرویزورهای قدرتمند مانند 

مایکروسافت استفاده  Hyper-V Manager( یا 18-16)شکل  VMwareاز  vSphere Clientابزارهایی مانند 

بندی و نگه داری شوند. برای این کار از یک کامپیوتر کالینت حاوی این های مجازی ایجاد، پیکرشده تا ماشین

 vSPhereتوانید ایجاد و اچرا شد می VMدهد. وقتی ها استفاده شده که کار مدیریت هاست را انجام میبرنامه

Client  یاHyper-V Manager  را بسته بدون این که در کارVM نید یک اختاللی ایجاد شود. برای مثال فرض ک

کنید. تا وقتی همه چیز روی سرور وب خوب پیش برود، ماشین مجازی ایجاد و یک سرور وب روی آن نصب می

 کنید. داری یا نظارت استفاده میبرای نگه Hyper-V Managerیا  vSphere Clientبه ندرت از 

 سازیتغییر اندازه مجازی
ایش انعطاف آن هنگام تغییر اندازه عملیات را بدانید. اکنون سازی باید چگونگی افزبرای درک کامل اهمیت مجازی

دهد ترین چیزهایی که پول به ما میکنیم. یکی از مهمیک مرحله به عقب رفته و درباره پول و هزینه صحبت می

 های مورد نیاز استفاده کرد. توان آن را برای اجناس و سرویسواحدهای قابل تقسیمی است که می

نید که من گرسنه بوده و تمام چیزی که دارم یک چکش است و باید چیزی مانند مرغ داشته باشم. اکنون فرض ک

خواهید چکشی مخصوص خودتان است. توانم به شما کاری با چکش خودم پیشنهاد بدهم اما تمام چیزی که میمی

ک پنجم چکش را بدهم و توانم به شما یاما چکش من حداقل پنج مرغ قیمت دارد و شما فقط یکی دارید. نمی

توانم از آن استفاده کنم. بنابراین باید بین گرسنه ماندن و تلف کردن ارزش وقتی آن را به شما بدهم دیگر نمی

 شد. چکش خودم یکی را انتخاب کنم. اگر چکش من به شکل پول بود چقدر خوب می

غیرمجازی است؛ او در اصل دارای دو چکش  اکنون مشابه با این حالت فرض کنید ماریو دارای دو سرور فیزیکی و

بسیار گرانقیمت است. اگر از یک سرور برای میزبانی یک سایت مهم روی اینترانت خود استفاده کند، ممکن است 

ای از مقدار زیادی از پتانسیل آن بدون استفاده بماند )به خصوص که سایت اینترانت او هیچ وقت روی صفحه

Reddit های ماشین مجازی کوچک و با قابلیت اگر ماریو ماشین خود را به کالسترهای سرور هاسترود!(. اما نمی

 تواند از این سرورها به شکل بسیار موثرتری استفاده نماید. مدیریت مرکزی تبدیل کند، می

وانم تدر این مدل جدید، سرورهای ماریو کمتر شبیه به چکش بوده و بیشتر شبیه به پول هستند. هنوز هم نمی

تواند به راحتی از یک ماشین مجازی برای سرویس دادن به یک پنجم چکش را برای مرغ مصرف کنم اما ماریو می

مصرف  VMکالستر خود استفاده کرده و تنها یک پنجم )یا هر مقدار دیگری( از منابع فیزیکی هاست را برای این 

ها را به عنوان یک مخزن از واحدهای تواند آند میکنهایی را به کالستر خود اضافه مینماید. وقتی او هاست

شوند. هر هاست جدید منابعی را به مخزن مشترک قابل تقسیم در نظر بگیرد که برای حل مشکالت استفاده می

های خود تواند از انتخابهایی که به مقدار متفاوتی از منابع احتیاج دارند میVMاضافه کرده و با بیشتر اضافه شدن 

 (. 19-16ها میان چند هاست استفاده کرده تا منابع استفاده نشده را حداقل کند )شکل توزیع آن برای

های تعریف شده های بیشتر در ذخیره داده، شبکه مجازی و شبکهتواند از توسعهبا رشد این کالستر، ماریو نیز می

 ود استفاده کند. افزار و شبکه خافزاری برای افزایش انعطاف و عملکرد بهینه سختنرم
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 . vSphere Clientکالینت       18-16شکل 

  
 ها وجود ندارد. هیچ جای خالی در میان این هاست      19-16شکل 
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 ذخیره داده
های منفرد ها( تمایل دارند بیش از حد یا کمتر از حد الزم توسط هاستسازی )در اصل هارددیسکسیستم ذخیره

که شرایطی ببینید درایوی روی یک هاست خالی است در حالی که درایو دیگر اصال  استفاده شوند. معممول است

تواند سخت باشد: حتی با استفاده های منفرد میداری درایوها روی هاستجای خالی ندارد. به صورت مشابه، نگه

ر و در بدترین ها، از دست دادن یک درایو روی یک هاست در بهترین حالت باعث سختی کاو پشتیبان RAIDاز 

 شود. های حیاتی میها و دادهحالت باعث از دست رفتن سرویس

ها را روی یک سیستم منفرد و ها را گرفته و دادههای غلبه بر این مشکالت این است که همه هاستیکی روش

دو این . هرNASو  SANخواهیم درباره دو روش پرکاربرد یاد بگیریم: جداگانه قرار دهید. در این بخش می

توانند از درایوهای فلش بوت های مجازی هستند اما اکنون که هایپرویزورها میتر از سیستمها قدیمیتکنولوژی

ها های مجازی یک روش مناسب و راحت است. این تکنولوژیسازی از سیستمشوند، جدا کردن سیستم ذخیره

یک یا دو سرور مناسب نیستند. با این حال با بزرگ و  تمایل دارند تا پرهزینه نیز باشند و بنابراین معموال برای

 ها منطقی خواهد بود. سازی هاستهای مجازی انتقال سیستم ذخیرهتر شدن هاستبزرگ

Storage Area Networks  یاSAN 
به خاطر بیاورید که سیستم ذخیره هارددیسک به سکتورهای کوچکی تقسیم شده اما شاید  +Aشاید از آزمون 

شوند. همچنین شاید به خاطر بیاورید که برای دسترسی به که این سکتورها با نام بالک نیز شناخته می ندانید

وصل کنید که سیستم عامل شما از آن برای  SCSIیا حتی  SATAهارددیسک باید آن را به یک اینترفیس مانند 

سروری است  SANیا  Storage Area Networkکند. یک های روی دیسک استفاده میخواندن و نوشتن بالک

ها را روی شبکه به صورت تعدادی دیسک منطقی ها را دریافت کرده و آنتواند یک مخزن از هارددیسککه می

دهد باعث شده تا کالینت فکرکند یک هارددیسک بوده ارائه دهد. اینترفیسی که به یک کامپیوتر کالینت ارائه می

 ر خواندن و نوشتن را انجام دهد. و سیستم عامل آن بتواند روی شبکه کا

را به عنوان یک دیسک مجازی درن ظر بگیرید؛ خیلی شبیه به هایپرویزور که  SANدرایو قابل دسترس از طریق 

سیستم  SANشود، در این جا نیز افزار مخصوص به خودش اجرا میکرد که روی سختسیستم عامل را قانوع می

یسک فیزیکی سروکار دارد. همانند یک هارددیسک سنتی، باید یک دیسک عامل را قانع کرده که با یک هاردد

مجازی را نیز فرمت کرده تا بتوان از آن استفاده کرد. اما برخالف هارددیسک نتی، دیسک مجازی ارائه شده توسط 

SAN شود. به تعدادی درایو فیزیکی در چند مکان فیزیکی نگاشته می 

ین است کهب ا خواندن و نوشتن در سطح بالک، مانع از هزینه عملکرد پیاده کردن ا SANیکی از مزایای استفاده از 

این  -این را به کامپیوتر کالینت واگذار کرده تا سیستم فایل خود را پیاده کند SANشود. سیستم فایل خود می

ه استفاده همزمان چند افزار سیستم فایل اشتراک گذاشته شده خاصی استفاده کرده که اجازها اغلب از نرمکالینت

 دهد. کالینت از یک درایو را می

 Internet Smallو  (FC)رسد دو انتخاب وجود دارد: کانال فیبری می SANوقتی بحث زیرساختار برای پشتیبانی 

Computer System Interface (iSCSI) . 
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 سازی عملکرد باال م ذخیرهها دارای اکوسیستم مخصوص به خود برای سیستبرای اغلب قسمت  8کانال فیبری

برند. ها بوده که همگی هزینه مربوط به استفاده از آن را باال میها، و سوییچها، پروتکلاست. این دارای کابل

باعث شده کانال  Fibre Channel over Ethernet (FCoE)های اخیر مانند در حالی که اغلب توسعه

راه دور بدون استفاده از  FCارای سیم محلی داشته باشد، های دفیبری اندکی انعطاف بیشتری در شبکه

 کند. افزار کابل کشی گرانقیمت کار را سخت میسخت

 isCSI  رویTCP/IP ها اجازه استفاده از پروتکل ایجاد شده که به دستگاهSCSI  را برای برقراری ارتباط روی

های موجود دهد. به دلیل این که شبکهقیمت میافزارهای موجود و ارزان های موجود با استفاده از سختشبکه

شود. بخشی اند، عملکرد دچار مشکل میها به صورت یک اینترفیس دیسک ساخته نشدهافزارهای آنو سخت

توانیم با انتقال مقادیر بیشتری از این هزینه عملکرد زمان صرف شده برای پردازش هدرهای فریم است. می

های جامبو شود. فریماستفاده می 9های جامبوفریمرا کمتر کنیم. برای این کار از  داده درون فریم، این هزینه

های و تعداد کل فریم -نیز قابل قبول است 1500با این که هر چیزی بیش از  -بایت طول دارند 9000معموال 

 دهند. جابجا شده روی شبکه راه کاهش می

Network Attached Storage  یاNAS 
NAS  افزار تیک سرور فایل اختصاصی است که دارای سیستم فایل مخصوص بهخ ود بوده و معموال از سخدر اصل

یس یک اینترف SANکند. در حالی که یک ها استفاده میو نرم افزار مخصوص برای سرویس دادن و ذخیره فایل

)به دلیل این که  NASکند، م عامل با آن همانند یک دیسک رفتار میآورد که سیستسطح پایین و سریع فراهم می

ها انجام دهد. با این دارای سیستم فایل اختصاصی خود است( باید کار مدیریت سیستم فایل را برای همه کالینت

ملکرد توانایی که هزینه آن پایین و ساده است )به همین خاطر برای بعضی از کاربردها جذاب است( اما مشکالت ع

 دهد. اهش میسازی عملکرد باال را کازیاستفاده از آن در کالسترهای مج

 مجازیشبکه
کند قابلیت اجرا در یک ماشین های شبکه را اجرا میافزاری که دستگاهخواهم رازی را به شما بگویم: نرماکنون می

 ای از دستگاه شبکه را در ماشین مجازی ایجاد کند )بدون اینتواند نسخهمجازی را نیز دارد. یک ناظر شبکه می

است که  که واقعا آن را خریداری کرده باشد(. این اجزای شبکه مجازی روی هایپرویزور با سرورهای مجازی

 خواهد تا بدانید.از شما می CompTIAاندازیم که کند. اکنون نگاهی به چیزهایی میپشتیبانی می

 های مجازیسوییچ
ها دارای دسترسی به اینترنت که هر سه این ماشین ای تصور کنیدکه سه ماشین مجازی دارید. الزم استبرای لحظه

معتبر داشته باشند. با این حال سرور فیزیکی تنها دارای یک  IPهای ها آدرسباشند. بنابراین الزم است که همه آن

معتبر  IPهای های مجازی آدرستوانید به ماشینکارت شبکه است. دو روش وجود دارد که با استفاده از آن می

                                                 

8 Fibre Channel 

9 Jumbo Frames 
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افزاری است که است. هر بریج یک اتصال نرم 10بریج کردن کارت شبکهترین روش ترین و سادهد. قدیمیبدهی

مدل  2(. بریج در الیه 20-16دهد )شکل ترافیک از یک کارت شبکه واقعی را به یک کارت شبکه مجازی انتقال می

OSI  کار کرده و بنابراین هر کارت شبکه مجازی یک آدرسMAC رد و معتبر دارد. منحصر به ف 

 نکته آزمون

های شبکه مجازی نیز تفاوتی بین کارت شبکه مجازی و فیزیکی که به خوبی پیکربندی شده باشند نیست. کارت

نت و ، ماسک سابIPها پیکربندی کنید: آدرس هستند. همه چیز را نیز باید برای آن MACهای دارای آدرس

 ه فیزیکی است. ها که این مشابه با کارت شبکمانند آن

ای است که هر ماشین مجازی دارای کارت شبکه فیزیکی مخصوص به یک زیر سری از این نوع بریج کردن به گونه

کنید اما هر کارت شبکه مجازی به صورت مستقیم به یک ا هنوز هم بریج میج(. در این 21-16خود است )شکل 

 شود. کارت شبکه فیزیکی اختصاصی وصل می

 
 های بریج شده. کارت شبکه     20-16شکل 

افزاری است که کار است. سوییچ مجازی نرم 11سوییچ مجازیهای شبکه، یک تکنولوژی پشت بریج کردن کارت

(. تفاوت بزرگ 22-16دهد )شکل را انجام می VLANشامل امکاناتی مانند  2افزاری الیه های سختمشابه با سوییچ

های مجازی های شبکه بریج شدند، ماشیندهید. وقتی کارترا جایی قرار نمی در این است که دیگر سوییچ مجازی

توانید کارت شبکه را به عنوان شوند. در این حالت، میهای شبکه هاست همگی به سوییچ مجازی وصل میو کارت

                                                 

10 Bridge the NIC 
11 Virtual Switch 
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قدرتمند  های مجازی اجزاییافزاری در نظر بگیرید. این باعث شده سوییچلینک روی یک سوییچ سختپورت آپ

نیاز است. این  2های فیزیکی، به بیش از سوییچ الیه اما مشابه با شبکه -های شما باشندVMبرای شبکه کردن 

 شوند. های مجازی وارد میهمان جایی است که روترها و فایروال

 
 های شبکه بریج شده اختصاصی. کارت     21-16شکل 

 

 
 سوییچ مجازی.      22-16شکل 
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 های مجازیفایروالروترها و 
های مجازی که به شما اجازه داده تا منابع محاسباتی را در زمان الزم دوباره اختصاص بدهید، مشابه با ماشین

های دهند. این به شبکه شما اجازه داده تا وقتی که ماشینروترهای مجازی نیز اجازه پیکربندی دینامیک شبکه را می

ز منابع را بهبود اقال داده شده شبکه شما سرپا باقی بماند یا این که استفاده مجازی از هاستی به هاست دیگر انت

توان منابع بیشتری های مجازی هستند ؛ با رشد ترافیک میبدهید. از نظرهای دیگر روترهای مجازی همانند ماشین

ها پیش بیاید، حث فایروالها اختصاص داد بدون این که مجبور باشید یک روتر فیزیکی بهتر بخرید. وقتی برا به آن

توانند در جایی کار کنند که استفاده از یک فایروال فیزیکی های مجازی میشود: فایروالقانون مشابهی اعمال می

 تواند دارای هزینه و سختی زیاد باشد. می

 افزاریهای تعریف شده نرمشبکه
صفحه شدند: یک یبا یکپارچه طراحی میافزاری با دو بخش تقرهای سختبه صورت سنتی، روترها و سوییچ

است که مسئول اجرای  13صفحه دادهگیرد. بخش دیگر گیری درباره ترافیک را در نظر میکه کار تصمیم12کنترل

های باشد. به عنوان مثال صفحه کنترل روی یک روتر همان چیزی است که با زبان پروتکلاین تصمیمات می

های روتنیگی را ایجاد کرده که به صفحه داده ( و جدول8کند )فصل صحبت می BGPو  OSPFروتینگ مانند 

ها به مقصد استفاده های ورودی را خوانده و از جدول روتینگ برای ارسال آندهد. صفحه داده روتر نیز پکتمی

 کند. می

نامه خاص با نام های منفرد را حذف کرده و به یک برصفحه کنترل دستگاه SDNیا  14افزاریشبکه تعریف شده نرم

اجازه داده تا چگونگی انتقال ترافیک روی شبکه توسط اجزای شبکه فیزیکی و مجازی را کنترل  15کنترلر شبکه

های مخصوص ها را به جای صفحهای نیاز دارد تا دستورالعملبه اجزایی با صفحات داده SDN(. 23-16کند )شکل 

برای یک کنترلر اصلی مهم است، ایده انقالبی پشت  SDNاز دادن خود از کنترلر شبکه دریافت کند. با این که اج

SDN توانید کدی بنویسید که چگونگی رفتار کل شبکه را ریزی است. میاین است که کنترلر شبکه قابل برنامه

 کنترل کند. 

 سفر به ابرها

را در پاسخ به تغییر نیازها بهینه  سازی ساده به ماریو اجازه  داده تا منابع محاسباتی و شبکه خودبا این که مجازی

هایی که ایجاد کرده یا افزارهایی که دارد، شبکههای سختتواند از قابلیتکرده و دوباره اختصاص دهد، اما نمی

افزار خود محدود باشید. به دلیل این ها بیشتر برود. خوشبختانه نیازی نیست تا فقط به سختداری آنتوانایی نگه

                                                 

12 Control Plane 

13 aneData Pl 

14 Software Defined Networking 
15 Network Controller 
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 16ابرها را در تواند آنشوند، ماریو میهایی هستند که روی یک هایپرویزور اجرا میمجازی تنها فایلهای که ماشین

های کنیم، تنها درباره سرویسای از سرورهایی در سراسر جهان اجرا کند. وقتی ما درباره ابر صحبت میروی شبکه

هایی برای منابع نیم بلکه درباره اینترفیسصحبت نمی ک Google Driveیا  Dropboxذخیره فایل معروفی مانند 

ها روی اینترنت فراهم (، مایکروسافت و بسیاری دیگر از شرکت24-16مختلف محاسباتی که توسط آمازون )شکل 

 سازی است. ها، مجازیشود. تکنولوژی قلب این سرویسآمده است صحبت می

 
 کند. ها را کنترل میییچیک کنترلر ترافیک به همه روترها و سو      23-16شکل 

 

 
 آمازون.  Web Servicesکنسول مدیریت       24-16شکل 
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 کیک الیه سرویس
های تشکیل افزار مشکل است که بتوان تفاوت بین ابر و سرورها و شبکهسرویس کلید درک ابر است. در سطح سخت

کنیم که افزاری استفاده میهای نرمالیه های ابر از طریقدهنده اینترنت را مشخص کنیم. ما از سرورها و شبکه

افزارهای قدرتمند افزارها وظایف پیچیده یا مدیریت سختدهند. این نرمافزارهای خود میارزش جدیدی به سخت

افزاری با ظاهر مناسب از کیک الیه سرویس سرو کار داریم دهند. به عنوان کاربران نهایی ما تنها با نرمرا انجام می

اند. بقیه این کیک شامل که روی آن ساخته شده Facebookو  Dropbox ،Gmailهای وبی مانند نامهیعنی بر

خواهیم آن را بریده و از پایین شروع ها است. اکنون میهای وب مانند این و توسعه دهندگان آنپشتیبانی از برنامه

 (. 25-16کنیم )شکل 

 
 یک کیک سه الیه.      25-16شکل 

 به عنوان یک سرویس زیرساختار
افزارهای درون شبکه محلی خود ای از سختاکنون مثال ماریو را در نظر بگیرید که سعی دارد تا استفاده بهینه

سازی استفاده کرده تا بدون استفاده بودن از مجازی Iaasیا  17زیرساختار به عنوان یک سرویسداشته باشد. 

ها ها در برابر خرابی و از کار افتادن حفاظت کرده و به سرعت به درخواستافزارها را به حداقل رسانده، از دادهسخت

استفاده  Amazon Web Services (AWS)همانند  IaaSهای بزرگ تواند از فراهم آورندهپاسخ دهد. ماریو می

کم اجرا کند کرده تا سرورهای مجازی جدیدی را با استفاده از یک سیستم عامل مورد انتخاب خود با هزینه بسیار 
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افزارهای قدرتمند و گرانقیمت ندارید. در این استک ه دیگر نیازی به خرید سخت IaaS(. زیبایی 26-16)شکل 

 شود. این جا از زیرساختار قدرتمند آمازون به عنوان یک سرویس استفاده می

 
 . AWS EC2ایجاد یک نمونه روی       26-16شکل 

ها ها استفاده شود، درک عملکرد آنهای وب( برای بسیاری از سایت)یا برنامه 18های وباپلیکیشناگر از عبارت 

تر خواهد بود. به عنوان مثال اگر بخواهید به ویدئوهای مایک مایرز دسترسی پیدا کنید به راحت

hub.totalsem.com ید توانام( که میسایت در اصل یک اپلیکیشن است )آن را در خانه نوشتهروید. این وبمی

سازی و غیره استفاده کنید. این اپلیکیشن وب ابزاری عالی است از آن برای تماشای ویدئوها، تمرین سواالت شبیه

اما وقتی افراد بیشتری به آن دسترسی پیدا کنند باید ظرفیت بیشتری به آن اضافه شده تا کند نشود. خوشبتانه 

توانید هر تعداد اگر به سرورهای بیشتری نیاز دارید می اپلیکیشن ما برای اجرا روی چند سرور طراحی شده است.

( 27-16)شکل  AWSسرور مجازی مورد نیاز را اضافه کنید. اما حتی این نیز تنها خراشیدن سطح است. 

نهایت، های وب پیچیده فراهم آورده است مانند فضای ذخیره داده بیهای زیادی برای اجرای برنامهسرویس

 مدیا، و موارد دیگر. کردن، میزبانی مولتیده، کشسرورهای پایگاه دا

داری سیستم عامل و افزار نیستیم. با این حال مسئولیت پیکربندی و نگهکار تمام است و دیگر ما مسئول سخت

نی باشد که انعطاف زیادی برای تواند به این معهای مجازی ایجاد شده با ما است. این میافزار هرکدام از ماشیننرم

 ای مدیریت است. نظیم آن برای نیازهای خود داریم اما همچنین نیازمند دانشی درباره سیستم عامل آن و زمان برت
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 آمازون.  S3سرویس       27-16شکل 

 فرم به عنوان سرویسپلت
: برنامه دهندیمها یک کار را به خوبی انجام نویسشوند. برنامهها ایجاد مینویسهای وب توسط برنامهاپلکیشن

ها این است که یک اپلیکیشن وب به بیش از تنها یک برنامه نویس نیاز دارد. برای توسعه نویسدادن. مشکل برنامه

اه داده، پشتیبانی یک اپلیکیشن وب، باید کسانی باشند که زیرساختار را مدیریت کنند: ناظران سیستم، ناظران پایگ

افزار و سیستم عامل نیاز دارد: ابزارهای توسعه، ب به بیش از سختشبکه عمومی و موارد دیگر. یک اپلیکیشن و

پلیکیشن وب و اجرای اابزارهای مانیتورینگ، ابزارهای پایگاه داده، و احتماال صدها ابزار و سرویس دیگر. ایجاد یک 

 آن یک کار بزرگ است. 

همه ابزارهای الزم برای استفاده، نظارت، ها نویسبه برنامه PaaSیا  19فرم به عنوان سرویسپلتیک فراهم آورنده 

 IaaSتواند توسط یک ها دارای نوعی فرم زیرساختار هستند که میدهد. آنداری یک اپلیکیشن وب را میو نگه

کند: یک سیستم توزیع و مدیریت فرم ایجاد مییک پلت PaaSفراهم آمده اما روی آن زیرساختار، فراهم آورنده 

 های یک اپلیکیشن وب. هبرای اداره همه جنب

درباره  PaaSبرای توسعه دهنده پنهان است. فراهم آورنده  PaaSاین است که زیرساختار زیر  PaaSنکته مهم 

تواند آن را به صورت مستقیم کنترل کند و نیازی نیست درباره پیچیدگی داند اما توسعه دهنده نمیزیرساختار می

 ست. امکانی برای توزیع و اجرای برنامه  PaaSه نویس مربوط است، آن فکر نماید. تا جایی که به برنام
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Heroku های یکی از اولین فراهم آورندهPaaS یک اینترفیس ساده روی ،IaaS  ارائه شده توسطAWS  قرار داده

-16)شکل  Herokuهای وب را کاهش داده است. کنسول مدیریتی که پیچیدگی توسعه و تغییر اندازه اپلیکیشن

ش داده، یا به ( به توسعه دهندگان اجازه داده تا ظرفیت یک اپلیکیشن را با یک لغزنده ساده افزایش یا کاه28

ها را مانیتور کرده، عملکرد را زیر نظر های الحاقی را نصب کرده تا یک پایگاه داده اضافه شده، گزارشراحتی بسته

نویس یا توسعه دهنده وقت بگیرد د چندین روز برای یک برنامهتوانگرفته و بسیاری موارد دیگر. انجام این کارها می

 اند. این را به چند ساعت و حتی دقیقه کاهش داده PaaSدر حالی که فراهم آورندگان 

 
 . Herokuکنسول مدیریتی       28-16شکل 

 افزار به عنوان یک سرویسنرم
های مختلفی توان از روشرا می SaaSگیرد. ک قرار میدر الیه باالیی کی )SaaS( 20افزار به عنوان یک سرویسنرم

های ها بحث کردیم. بعضی از اپلیکیشنهای وبی باشند که درباره آنها، اپلیکیشننشان داد اما شاید بهترین مثال

های وب دیگر کنند. اپلیکیشنبرای دسترسی از شما هزینه طلب می Total Seminars Training Hubوب مانند 

افزارها نیستند؛ دیگر یک دیسک ها دارنده این نرمرایگان هستند. کاربران این اپلیکیشن Google Maps مانند

کنید. اگر بخواهید از یک اپلیکیشن وب استفاده کنید، باید به اینترنت نصب نداشته یا چیزی از اینترنت دانلود نمی

امکان  SaaSبه نظر این باعث مشکل است، اما مدل  و به سایت آن دسترسی داشته باشید. با این که در نگاه اول
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آورد اغلب بدون این که های الزم را در هر زمانی که اتصال اینترنت داشته باشید، فراهم میدسترسی به اپلیکیشن

ل افزارها انجام دهید. در سطح سازمانی، مدهایی را روی نرمها را با خود حمل کرده یا به روزرسانیالزم باشد داده

تر کرده و صدها یا هزاران کامپیوتر را کار را برای بودجه سازمان آسان SaaSهای نامی بسیاری از فراهم آورندهثبت

 (. 29-16دارد )شکل به روز نگه می

 
 . SaaSافزارهای دسکتاپ عادی در مقایسه با نرم      19-16شکل 

 SaaSکنید یک روی اینترنت به آن دسترسی پیدا میاین است که تقریبا هر چیزی که  SaaSچالیش تعریف دقیق 

نامیدیم اما امروزه یک سرویس )جستجو( فراهم است. یک دهه قبل ما موتور جستجوی گوگل را یک وب سایت نمی

روی اینترنت باشید،  آورده که شما آن را در اختیار ندارید و برای استفاده از آن باید به اینترنت وصل باشید. اگر

 هستید.  SaaSهمیشه در حال استفاده از  تقریبا

های امل دادهکهای عمومی و جانبی اغلب باید کنترل SaaSاما این همه داستان نیست. در ازا انعطاف استفاده از 

کند شاید این نویس وبالگ خود استفاده میبه عنوان چک Google Driveخود را از دست بدهید. وقتی شخی از 

های های حساس خود یا رازهای تجاری که روی شبکهها درباره دادهد اما بسیاری از شرکتمسئله زیاد مهم نباش

 هستند.  ها کنترلی ندارند نگرانگیرند که روی آننامطمئن جابجا شده و روی سرورهایی قرار می

 مالکیت و دسترسی
حاسبه ابری شد بلکه قبل از استفاده این موارد امنیتی گفته شده به این معنی نیست که باید بی خیال همه مزایای م

سازی، حریم خصوصی و موارد دیگر فکر ها باید به خوبی درباره تعادل بین هزینه، کنترل، قابلیت شخصیاز آن

تواند ها دارای ظرفیت، عملکرد یا نیازهای دیگری هستند که هیچ فراهم آورنده ابری نمیکنید. بعضی از سازمان

هر سازمان تصمیمات خودش را درباره این تعادل دارد اما نتیجه همیشه استفاده از یک شبکه  ها را برآورده کند.آن

 است.  21ابری به صورت عمومی، خصوصی، به صورت انجمن یا دوگانه
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 ابر عمومی
رود فرم و زیرساختاری به کار میافزار، پلتکنند، عبارتی که برای توصیف نرماستفاده می ابر عمومیاغلب افراد از 

 ابراره ها دسترسی داشته باشند. وقتی دربتوانند به آنهایی قابل دسترس هستند که همه میکه از طریق شبکه

افزار اغلب سخت -کنیم، این همان منظور ما است. این عمومی بودن به معنی مالک ابر بودن نیستصحبت می

گیرد را نمی Netflixچیزی جلوی شرکتی مانند ما ا -متعلق به شرکتی مانند آمازون، گوگل یا مایکروسافت است

 ارائه شده توسط این سه شرکت به صورت یکجا ایجاد کند.  IaaSتا اپلیکیشن وب خود را روی 

 باشد یعنی:می xaaSابرهای عمومی شامل همه موارد 

 IaaS عمومی 

 PaaS عمومی 

 SaaS عمومی 

 ابر خصوصی
تواند تواند از پس هزینه هردو بر بیاید، میلکیت آن احتیاج داشته و میاگر یک تجارت انعطاف ابر را خواسته و به ما

رز فکر امنیتی یک شرکت با طابر خصوصی. ابر داخلی خود را ایجاد کرده تا به طور کامل مالک آن باشد یعنی یک 

توانند ن شرکت میهای درورتمانداخلی را در یک دیتاسنتر ایجاد کند. دپا IaaSتواند یک شبکه با منابع کافی می

هایی برای کارهای خود توسعه بدهند.  SaaSیجاد کرده یا از بین ببرند و اهای مجازی را در صورت نیاز ماشین

تواند با یک شرکت جانبی داری یک ابر خصوصی مییکشرکت با این نیازها اما بدون فضا یا دانش ساختن و نگه

 ن را انجام دهد. داری یا میزبانی آقرارداد بسته تا کار نگه

 های خصوصی برای مفاهیم ابری وجود دارد:مجددا نسخه

 IaaS خصوصی 

 PaaS خصوصی 

 SaaS خصوصی 

 ابر انجمنی
چیزی بیش از یک ابر خصوصی  22در حالی که یک مرکز انجمن معموال مکانی رای گردهمایی است، یک ابر انجمنی

انجمنی راه اندازی شده توسط یک شهر یا ایالت برای  شود. ابرهایاست و توسط بیش از یک سازمان استفاده می

ها با هدف یا نیاز مشترک هستند. اگر کاربردهای شخصی شهروندان نیستند؛ انجمن در این مورد گروهی از سازمان

کنید، جالب نیست که بخواهید فشار بندی شده کار میهای طبقهشما یک پیمانکار نظامی هستید که روی پروژه

 ها را با دیگر پیمانکاران نظامی و امنیتی شریک شوید؟ابر خود در برابر حمالت پیچیده توسط خارجیدفاع از 
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 همانند ابر خصوصی و عمومی، در این جا نیز برای هر سه مفهوم ابر حالت انجمنی داریم:

 IaaS انجمنی 

 PaaS انجمنی 

 SaaS انجمنی 

 ابر دوگانه
ها حساس نبوده و همه اسناد نیز سری ه و آن را نیز بخوریم. همه دادهتوانیم کیک خود را داشتها میبعضی وقت

را با وصل کردن ترکیبی از ابرهای عمومی، خصوصی و انجمنی ایجاد  ابر دوگانهتوانیم یک نیستند. بعضی مواقع می

ی باشد که مجبور تواند به این معنها را بدهیم. استفاده از یک مدل ابر دوگانه میکرده و اجازه ارتباط بین آن

تواند یک اپلیکیشن می -نیستید یک ابر خصوصی را آنقدر قدرتمند نگه دارید تا با حداکثر تقاضای شما منطبق باشد

شود. اما یک ابر دوگانه تنها گفته می 23به جای از کار افتادن به سراغ یک ابر عمومی برود. به این تکنیک انفجار ابر

ها این اجازه یکپارچه کردن سرویس -بتواند بین دو نوع ابر باشد طراحی نشده استبرای این که یک اپلیکیشن وب 

 تواند انجام داده تا تجارت خود را بسط دهد. اندازیم که ماریو میدهد. اکنون نگاهی به چیزی میها میرا روی آن

. او به یک پهپاد استفاده کندخواهد از تحویل توسط ارد که میهای ساندویچ دماریو یک زنجیره ملی از فروشگاه

اشته باشد و این داپلیکیشن جدید در ابر خصوصی خود نیاز دارد تا مسیرها را ردیابی کرده و پهپادها را زیر نظر 

شود زم میالاپلیکیشن باید با اپلیکیشن زیر نظر داشتن سفارش کنونی در ابر خصوصی یکپارچه باشد. اما سپس 

ز مشکل اب هواشناسی جانبی روی یک سرویس ابری عمومی یکپارچه کرده تا مانع که آن را با یک اپلیکیشن و

یز استفاده کرده تا نپهپادها در هوای طوفانی شود. به عالوه باید از یک اپلیکیشن برنامه پرواز در یک ابر انجمنی 

های ها و اپلیکیشنن سرویسکوپترهای دیگر شود. جمع ایمانع از برخورد پهپادها با یکدیگر و با هواپیماها و هلی

 دهد. یکپارچه ابر دوگانه است که به اپلیکیشن تحویل توسط پهپاد ماریو اجازه کار می

 شود:همانند سه ابر دیگر، در این جا نیز مفهوم دوگانه روی انواع دیگر این مفهوم اعمال می

 IaaS دوگانه 

 PaaS دوگانه 

 SaaS دوگانه 
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 از شما انتظار دارد تا بدانید چگونه +CompTIA Networkآزمون تاییدیه 

 بکههای صدای یکپارچه، کنترلرهای شهای شبکه را مقایسه کنید: سرویسها و برنامهاستفاده از سرویس 

 های خاصیت ها و مزایای انواع مختلف تکنولوژیWAN را توضیح دهید: اترنت مترو 

 ح دهید: های زیرساختار شبکه را توضییسازتفاوت بین پیادهSCADA/ICSها، مدیانت 

 هاا مشخص کنید: دستگاههای ارتباطی یکپارچه رعناصر اصلی تکنولوژی 

  .یک سری نیازمندی داده شده و باید یک شبکه ساده را پیاده کنید 

 ندسازیه کنید: مستیک سناریو داده شده، از منابع مناسب برای پشتیبانی از مدیریت پیکربندی استفاد 

 های های قدیمی، سیستمسیستم های شبکه را توضیح دهید:سازی سگمنتاهمیت پیادهSCADA/ 

سازی عملکرد، های خصوصی/عمومی جداگانه، آزمایشگاه، تعادل بار، بهینههای کنترل صنعتی، شبکهسیستم

 امنیت

 برای رسیدن به این اهداف باید بتوانید

 ده را توضیح دهیدمفاهیم طراحی شبکه سا 

 امکانات ارتباطات یکپارچه را توصیف کنید 

  عملکرد و اجزای اصلی یک شبکهICS/SCADA را توصیف کنید 

================================ 

 

تواند تقریبا هر نوع محیط شبکه را اداره کند. تا به حال در کتاب یک تکنسین شبکه با دانش کاربردی مناسب می

های دارای ها را دیدید. با شبکهWANبه  ها و وصل شدنLANهای مختلف برای کار کردن با کنولوژیفرآیندها و ت

 آشنا شدید.  TCP/IPسیم و بدون سیم کار کردید و با مفاهیم 

رود که گیرد( میاین فصل به سراغ نوع دیگری از شبکه )یک فضای اندازه متوسط که چند ساختمان را در بر می

اندازد که به سازماندهی ارتباط هایی مینام دارد. به عالوه این نگاهی به تکنولوژی CANیا  1پردیس شبکه ناحیهیک 

 ند. و عملکرد موثر در تنظیمات سازمانی و تجاری کمک می

به  -استفاده خواهیم کرد. یک شرکت CANبینید که در این فصل برای توصیف یک در این جا سناریویی را می

با موفقیت هزینه الزم برای ساختن و فروش آخرین  -Bayland Widgets Corporation (BWC)عنوان مثال 

ها شروع کرده و به یک پردیس با سه ها کار را از عملیات اولیه در کافهدستگاه خود را فراهم آورده است. آن

مدیریت پرسنل انجام  (. یکی دفتر اصلی )تجاری( است که در آن عملیات فروش و1-17اند )شکل ساختمان رسیده

                                                 

1 Campus Area Network 
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های جدید است. ساختمان آخر نیز یک انبار و قسمت فروش شود. دومی فضای ساخت برای ساختن دستگاهمی

 است. 

 
 پردیس جدید.    1-17شکل 

فضای تجاری حاوی سرورهای اصلی است اما یک شبکه مبتنی بر فیبر هر سه ساختمان را به یکدیگر وصل کرده 

های مکانیکی ها و دیگر سیستمت ارتباطی نصب شده است. به عالوه شرکت و انبار دارای روباتکه برای آن تجهیزا

 های مبتنی بر کامپیوتر نیاز دارند. هستند که به کنترل

های ارتباط یکپارچه رفته بحث این فصل با طراحی شبکه شروع شده، سپس به سراغ ابزارهای الزم برای سیسیتم

 SCADAهای کنترل صنعتی مانند کنند. این فصل با نگاهی به سیستمبه یکدیگر وصل میکه هر سه ساختمان را 

 رسد. های کارخانه و انبار به اتمام میاندازی قسمتو راه

 طراحی یک شبکه ساده

های یکسانی احتیاج دارد بدون این که قلمرو آن شبکه مهم باشد. آزمون طراحی و ساخت یک شبکه به نیازمندی

Network+ :این موارد را به هفت دسته تقسیم کرده است 

کند. چرا باید شبکه را نصب کنید؟ امکانات اصلی مورد نیازهای شبکه را تعریف می      هالیست نیازمندی 1

 ها هستند؟نیاز کدام

 دهی کرد؟ها/انواع دستگاه      چه تجهیزاتی برای این شبکه الزم است؟ چگونه باید شبکه را سازماننیازمندی 2

هایی برای کار نصب شبکه الزم است؟ آیا به های محیطی       چه نوع ساختمان یا ساختمانمحدودیت 3

 دیوارها و سقف دسترسی دارید؟
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 کنید؟های موجود استفاده میهای تجهیزات       آیا از تجهیزات، ابزارها یا کابلمحدودیت 4

 هیزات قدیمی و جدید وجود خواهد داشت؟ت سازگاری بین تجهای سازگاری       چه نوع مشکالنیازمندی 5

ای الزم دارید؟ آیا این شبکه به بیسیم نیاز دارد؟ کشی ساختار یافتهمالحضات بیسیم/باسیم       چه نوع کابل 6

 شوید؟چگونه به اینترنت وصل می

 کنید؟یمره ها و شبکه را ادامالحضات امنیتی       چگونه امنیت کامپیوترها، داده 7

ها مهم نیستند. به عنوان مثال امنیت این لیست مواردی را مانند هزینه و بودجه را در خود ندارد. ترتیب شماره

 فایروال را در نظر بگیرید.  2شبکه در رتبه هفتم است با این که باید به محض مرحله 

را بسازیم. برای هر نقطه، از یک  Bayland Widgets برای CANخواهیم با استفاده از این لیست، شبکه اکنون می

پردازند و بنابراین های بعدی با جزئیات بیشتری به امنیت مییا دو سناریو استفاده کرده تا مشکالت را ببینیم. فصل

 کنم. آن را به بعد موکول می

 تعریف نیازهای شبکه
مت دارای قس Bayland Widgetsن که در یک شبکه به چه چیزی نیاز دارد؟ در این مورد به دلیل ای CANیک 

 بینید:تر را میشوند. در این جا نکات مشخصعملیاتی، کارخانه و فروش است، موارد اندکی پیچیده می

 های کاری نیاز دارند تا کارهای خاصی را انجام دهند. دفاتر منفرد به ایستگاه 

 نند. کند را اداره شوها داده میشرکت به سرورهایی نیاز دارد که هر چیزی به آن 

 کشی داخلی نیاز دارند. ها به کابلساختمان 

 یا  2های توزیع میانیفریمها به ساختمانIDF هایی را فراهم بیاورند. نیاز داشته تا اتصال 

 های پایداری نیاز دارند. ها به اتصالو ساختمان 

های روبوتیک د. این دیگر به سراغ سیستمدهپوشش می CANافزار را حداقل برای رسد قسمت سختاین به نظر می

ها از کنیم که همه آنرود بلکه برای اکنون فرض مییا مکانیکی خاص برای اداره تولید و انبار و فروش نمی

ها های اختصاصی آنکنند. حتی اگر باید برای چنین شرکتی کار کنید، باید سیستمهای تجاری استفاده میسیستم

 است.  +Networkکامال فراتر از بحث اولیه یک تکنسین  را فرا بگیرید. این

های شبکه های کاری و سرورها به سیستم های عامل مناسب احتیاج دارند. پروتکلافزاری، ایستگاهدر سمت نرم

 نیز باید اعمال شوند. 

های حالی که شبکه افزاری اعمال شدند، معموال باید به اینترنت وصل شوید درافزاری و سختهای نرموقتی قسمت

 دهند. خصوصی درون سازمان به کار خود ادامه می
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های خاصی برای به سیستم CAN، در باالی ساختارهای شبکه استاندارد برای Bayland Widgetsدر مورد شرکت 

 شوند. های صنعتی نیاز دارند که در قسمت دوم و سوم این فصل توضیح داده میارتباطات یکپارچه و کنترل

 ستند سازیم
اکنون در ابتدا فرآیند توسعه شبکه باید چیزی را شروع کنید که یک فرآیند سریع و مداوم خواهد بود: مستندسازی.  

مدیریت پیکربندی ای هر وجه شبکه را با جزئیات مستند کرده تا از داری( شدههر شبکه خوب طراحی )ونگه

 بینید:زی را میکند. در این جا چند مورد برای مستند سا پشتیبانی

 هایی با جزئیات کامل نیاز دارید که به خوبی اجزای فیزیکی و منطقی شبکه را دیاگرام شبکه      به دیاگرام

 صحبت کردیم و برای جزئیات بیشتر آن فصل را چک کنید.  6ها در فصل توصیف کند. درباره دیاگرام

 های کاری افزارهای متعلق به شرکت که روی ایستگاهمدیریت دارایی     شبکه به یک لیست کامل از تمام نرم

های خوبی برای ها است. برنامهها، مسیرهای ارتقا و مانند آنو سرورها نصب هستند نیاز دارد. این شامل نسخه

 ساده کردن این کار وجود دارند. 

  استفاده از آدرسIP      خالصه باید مطمئن  این مرحله را بعدا در همین فصل خواهیم دید اما به صورت

 اختصاصی است.  IPشوید که هر دستگاه )فیزیکی و مجازی( دارای آدرس 

 های های چاپی یا الکترونیکی جزئیات کامل درباره سیستمهای سازنده       مهم است که نسخهاسناد شرکت

طالعات تماس به افزاری استفاده شده توسط شرکت را دم دست داشته باشید. این شامل اافزاری و سختنرم

 ها نیز می باشد. روز شده شرکت

 توضیح داده  19و  18ها/استانداردهای داخلی       این بحث اسناد با جزئیات بیشتر در فصل ها/سیاسترویه

های شبکه شرکت در هر زمینه از رفتارهای شود ولی برای اکنون کافی است که بگویم این شامل سیاستمی

که باید  -های عبور سطح باالتفاده قابل قبول از تجهیزات تا استانداردهایی برای کلمهاز اس -درون شبکه است

 همگی با دقت مستند شوند. 

 طراحی شبکه
های استفاده شده تسوط شبکه را به صورت کمی مشخص طراحی شبکه تجهیزات، سیستم های عامل و برنامه

 بکه ساده مربوط هستند. لیست طراحی یک ش 5تا  2کند. این وظیفه به موارد می

 های زیر را برآورده کنید:باید نیازمندی

 های کاریایستگاه 

 سرورها 

 اتاق تجهیزات 

 تجهیزات جانبی 
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 های کاریایستگاه
یا  8ای نیاز دارند که یک سیستم عامل مدرن مانند ویندوز های کاری جداگانهها به ایستگاهاغلب کارمندان شرکت

های عامل به عوامل . شاید بپرسید کدام سیستم عامل بهتر است. بهتر بودن سیستمرا اجرا کند OS Xیا  10

 کند بستگی دارد. افزارهایی که هر بخش استفاده میمختلفی بستگی دارد و بیشتر به نرم

دارای نیازهای مشخصی برای هر دپارتمان است. به عنوان مثال دپارتمان  Bayland Widgetsیک شرکت مانند 

ها از برنامه اول را اجرا کند. اگر آن QuickBooks Proیا  Sage 50های ری ممکن است بخواهد برنامهحسابدا

توانید به سراغ کنند میها و سرورها باید ویندوز را اجرا کنند؛ اما اگر از دومی استفاده میکنند کالینتاستفاده می

OS X  .بروید 

 سرورها
کت کوچک، معموال از یک یا دو سرور برای اداره چیزهایی مانند تایید اعتبار شبکه به سرور نیاز دارد. در یک شر

های سرور حلروید با استفاده از راهتر میهای بزرگشود. وقتی به شبکهها استفاده میشبکه، ذخیره فایل و مانند آن

توانید زیرساختار شود. میم میشود. در این حالت اکثر عملکردهای سرور به صورت مجازی انجاتر میبهتر کار راحت

 سرور را تطبیق داده تا چند نوع کالینت را در خود جا داده و عملکردهای الزم سرور را انجام دهد مانند:

 تایید اعتبار شبکه 

 مدیریت شبکه 

 حسابداری 

 مدیریت فایل 

 فاده از گذاری اسناد داخلی )به عنوان مثال با استدهی اینترانت مانند ویکی و اشتراکسرویسMicrosoft 

SharePoint) 

 ها(های توسعه )برای آزمایش محصول، توسعه وب و مانند آنمحیط 

 دهند(افزار و مدیریت نسخه را انجام میها توسعه نرمنویسافزاری )که برنامههای نرممخزن 

توانید استفاده ب سرور، میسازی برای بعضی یا همه مناسدر این جا انعطاف زیادی وجود دارد. با استفاده از مجازی

 از توان خود را کاهش داده و زمان فعال بودن را افزایش دهید. این برای همه یک بازی برد برد است. 

 اتاق تجهیزات
آورد که به عنوان مثال سرورهای اصلی درون آن قرار اتاق تجهیزات یک هسته مرکزی برای شبکه فراهم می

 دیدید.  6یز نیاز دارند که در فصل گیرند و البته به تجهیزاتی نمی

فراتر از نصب یک اداره کوچک یا خانه هستند، اتاق تجهیزات به  Bayland Widgetsبه دلیل این که سرورهای 

نیاز دارند  DCها نیز به توان مراتب توان بیشتری نیاز داشته و به مدیریت توان مناسبی نیاز دارد. بعضی از دستگاه

 نیاز دارید.  DCبه  ACهای توان برای تغییر از لو بنابراین به مبد
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شود. استفاده می UPSیا  3منبع تغذیه بدون اختاللاتاق تجهیزات به توان قدرتمندتری نیز نیاز دارد و بنابراین از 

 توانید یک ژنراتور به آن وصل کنید. یا حتی می

 تجهیزات جانبی
ها که یک شرکت به آن ها نیاز دارد به های فکس و مانند آناهتجهیزات جانبی مانند چاپگرها، اسکنرها، دستگ

های خود را ایجاد کرده و بنابراین به ریزی قبلی نیاز دارند. به عنوان مثال شرکت ما بروشورها و کاتالوگبرنامه

قرار داده یا  توانند چاپگرها را در اتاق چاپ مرکزیچاپگرهای لیزری با کیفیتی برای پرسنل گرافیک نیاز دارد. می

 ها را به نقاط مختلفی از شبکه وصل کنند. آن

 مشکالت سازگاری
شود، اما الزم است مسائل ناسازگاری را نیز هنگام به با این که این به صورت مستقیم روی سناریوی ما اعمال نمی

ت ممکن اس روز کردن یک شبکه موجود در فضای مورد نظر، بررسی کنید. ممکن است چند مشکل ظاهر شود.

استفاده  CAT 6aهای جدید از موجود را رها کرده و تنها برای کابل CAT 5eهای منطقی به نظر برسد که کابل

 تواند اترنت گیگابیتی را پشتیبانی کند که برای اکنون کافی است. کنید. استاندارد قدیمی می

های اخیر سیستم های شوند. برای مثال در سالمیدهید، مسائل امنیتی نیز مهم ها را ارتقا میاگر بعضی از سیستم

کنند. ارتقا پیدا استفاده می XPیندوز ها هنوز هم از وعامل قدرتمندتری ظاهر شده با این حال بسیاری از شرکت

یک چالش بزرگ است. مایکروسافت دیگر  XPر ویندوز و ماندن بقیه د 10ها به ویندوز کردن یک سری سیستم

در معرض خطرات زیادی  XPکند یعنی ویندوز ر نمیهای امنیتی را صادعامل قدیمی وصله برای سیستم های

 خواهد بود. 

های شبکه استفاده ها برای پیاده کردن سگمنتVLANتر را ایزوله کنید. از های قدیمیدر این مواقع باید سیستم

را در همین فصل برای جزئیات بیشتر ها VLANتر را از شبکه اصلی جدا کنید. بحث های قدیمیکرده و سیستم

 ببینید. 

کنند و بنابراین باید دقت کنید که اگر در یک وضعیت ارتقا قرار گرفتید این موارد برحسب مکان و سناریو تغییر می

 باید چه کاری انجام دهید. 

 های داخلیاتصال
اید همه چیز را به درستی با بدهید دارید، ها انجام خواهید با آنیی که میای از تجهیزات و کارهااکنون که ایده

خود را نیز نصب کنید. وقتی همه  802.11صل کنید. همچنین باید شبکه کشی ساختار یافته به یکدیگر وکابل

 ها هستید. و مانند آن IPهای آدرس ها، طرحVLANتجهیزات وصل شدند، آماده پیکربندی 

 کشی ساختاریافتهکابل
های این شرکت به مقداری فکر کردن اولیه نیاز دارد تا نیازهای ساختمان CANه برای کشی ساختار یافتکابل

به همه  CAT 6aتوان با کابل مختلف در نظر گرفته شوند. به صورت داخلی، هرکدام از این سه ساختمان را می

                                                 

3 Uninterruptible Power Supply 
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تجهیزات اصلی خاتمه پیدا  ها در اتاقهای کاری وصل کرد. این اجازه سرعت گیگابیتی را داده که همه کابلایستگاه

 (. 2-17کنند )شکل می

 
 کابل کشی درون هر ساختمان.  2-17شکل 

تری استفاده کرده تا بتواند ترافیک زیادی را اداره های سریعتواند از اتصالها، شرکت میبرای وصل کردن ساختمان

های فیبری برای است. اتصال 10GBaseTگیگابیتی مانند  10کند. یک انتخاب کشیدن فیبر نوری از نوع اترنت 

کنند )شکل ارد، خاتمه پیدا میدها که در هر ساختمان یکی قرار (IDF)های توزیع میانی هر سه ساختمان در فریم

 کنم.(کارخانه بعدا صحبت می درون SCADAهای (. )درباره سیستم17-3

 نکته آزمون

متری اترنت فراتر بروند.  100اهم آورده تا بتوانند از حد فر UTPکشی هایی برای استفاده از کابلها روششرکت

هایی مخصوص در هر انتها استفاده شده که جعبه 4گر خط مسیتکرارگر/هدایتهایی با نام برای این کار از دستگاه

                                                 

4 Copper Line Drivers/Repeaters 
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ن ها اجازه دوری از فیبر را داده که هم اکنوگرهای خطی به نصابکنند. هدایتهستند که سیگنال را تقویت می

 باشند. نسبتا گران می

 

 
 ها. وصل کردن ساختمان    3-17شکل 

 بیسیم
باید درون هر ساختمان و  802.11acشرکت استفاده از بیسیم است. چند واحد  CANیک انتخاب منطقی برای 

(. این 4-17شوند )شکل خارج آن نصب شده که همگی توسط یک کنترلر بیسیم مرکزی )یا یکپارچه( کنترل می

 های دارای سیم ایجاد کند. ترلر نیز به اتاق تجهیزات اصلی وصل شده تا اتصالی با شبکهکن
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 پیاده کردن بیسیم.     4-17شکل 

VLAN ها 
باید درون یک  CANها و اجزای مختلف درون برای این که یک شبکه چند تکه شده به خوبی کار کند، دپارتمان

ها کنترل به مراتب  VLANآورید که به خاطر می 12بگیرند. از فصل قرار  VLANیا  5شبکه ناحیه محلی مجازی

 آورند. بهتری روی شبکه به همراه امنیت و عملکرد بهینه شده فراهم می

بع یکسان نیازی به دسترسی به منا (QA)کنترل کیفیت ها برمبنای دپارتمان هستند. آزمایشگاه  VLANبعضی از 

ور را آزمایش کرده و نیازهای متفاوتی افزارها و فیرمس(. به عالوه آزمایشگاه نرمبا پرسنل حسابداری ندارد )و برعک

 های دیگر دارد. نسبت به دپارتمان

کند. های شبکه ایجاد میهای منحصر به فردی برای سرویس VLANاما جداسازی شبکه یک مرحله جلوتر بوده و 

تقسیم کرده تا از  VLANتوانیم آن را به چند الوه میخود بوده به ع VLANبه عنوان مثال شبکه بیسیم دارای 

دگان امکان دسترسی به چیزی که نیاز پشتیبانی کنیم. با این روش بازدیدکنن های خصوصی/عمومی جداگانهشبکه

 . های مهم داخلی دسترسی پیدا کنندتوانند به سیستمدارند را خواهند داشت اما نمی

های کنترل خود هستند. این برای سیستم VLANها نیز دارای بت نکردیم اما آنهای تلفنی صحهنوز درباره اتصال

بینید وضعیت سریعا طور که میکنند. هماننیز مهم است که عملکردهای داخلی کارخانه و انبار را کنترل می

 شود. پیچیده می

                                                 

5 Virtual Local Area Network 
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 شبکه IPآماده کردن طرح آدرس 
ود تصمیم بگیرید. برای خداخلی  IPدهی باید درباره طرح آدرسها را وصل کنید، RJ-45قبل از این که بخواهید 

 IPهای رسخصوصی را برداشته و سپس آد IPاین بدان معنی است که باید شناسه شبکه  SOHOهای اغلب شبکه

را  IP DHCPنیز برداشته و محدوده آدرس  DHCPها بدهید. به عالوه یک سرور  WAPاستاتیک را به سرورها و 

 . مشخص کنید

 نکته

 گردند. دوری کنید. مهاجمان همیشه دنبال اشتباهتی مانند این می 192.168.1.0/24از شناسه شبکه 

شود. مطمئن شوید که ها میاز قبل مانع از اتالف زمان زیاد هنگام نصب سیستم IPتنظیم یک طرح آدرس دهی 

ر را در اسناد اتاق تجهیزات و یک نسخه دیگچند نسخه از این طرح را دارید. یک نسخه را چاپ کرده و آن را در 

 شبکه خود قرار دهید. 

 های بیرونیاتصال
نیاز دارد تا پرسنل آن بتوانند  ISPه نیستند. در حالت حداقل شرکت به یک ها جزایر جدا افتاداکنون دیگر شبکه

ند. در یک ین را انجام دهخود را به روز کنند و دیگر کارهای آنال Facebookاز گوگل استفاده کرده و صفحات 

بینید. تر را نمیهای بزرگمانند بعضی از مواردی که قبال در کتاب دیدید، بسیاری از مشکالت شبکه SOHOشبکه 

 دهد. در اختیار قرار می SOHOیا کابلی( پهنای باند کافی برای یک  DSLنوع خانگی کلی ) ISPیک 

ید. اولی داشتن دو و بنابراین شرکت باید دو انتخاب را در نظر بگیر اما شرکت ما باید همیشه با ینترنت وصل باشد

ISP  است کهISP باشد که اولی دچار مشکل شده است. انتخاب دوم دادن هزینه برای یک دوم برای زمانی می

 سرویس قدرتمند مانند یک خط اترنت مترو است. 

به یک دفتر کشیده شده است. با استفاده  ISPاز معموال یک خط فیبر اختصاصی است که  6اترنت مترویک اتصال 

تر بوده و به دیدید(، نصب ارزان 14که در فصل  MPLSیا  SONETاز اترنت به جای یک انتخاب ریموت )مانند 

 راحتی قابل استفاده با شبکه محلی است. 

 ارتباطات یکپارچه

ها کردند. این در سازمان PBXشیوه  های تلفنیشروع به جایگزینی سیستم TCP/IPچند سال قبل ارتباطات 

ها اجازه حداقل کردن نصب سیم را داده و توسعه دهندگان توانستند برای استفاده از ابزارهای جایگزینی به شرکت

فراهم  IPامکان برقراری ارتباط صوتی را روی یک شبکه  VoIPهایی مانند تر رفتار کنند. تکنولوژیخود خالقانه

ها شامل صدا، ویدئو و شامل انواع مختلفی از تکنولوژی TCP/IPی اینترنت(. امروزه ارتباطات آورده است )حتی رو

                                                 

6 Metro Ethernet 
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قرار دارد. به جای استفاده  UCیا  7ارتباطات یکپارچهشوند. در جلوی بقیه )که سیسکو قرار دارد( میدان ها میپیغام

 فاده نماید. است UCخود از  CANگیرد تا روی از سیستم قدیمی، شرکت ما تصمیم می

 شروع شد VoIPهمه چیز با 
های پیشنهاد شده ارائه اولیه معموال نیازمند چند کابل بودند که به هر دراپ رسیده تا سرویس VoIPهای سیستم

وصل  RJ-45و اتصال ددهد که به یک دراپ شامل ا نشان میایستگاه کاری ر VoIPیک تلفن  5-17شوند. شکل 

 . VoIPری به صورت انحصاری برای شده یکی برای داده و دیگ

 
 دراپ ایستگاه کاری.   5-17شکل 

وصل  VoIPهای ویجا به گیتد نیز وصل شده و از آنهای مخصوص به خوها اغلب حتی به سوییچاین دراپ

ل کرده یا این که به صورت مستقیم به شبکه تلفن وصل قدیمی عم PBXهای شوند که به عنوان رابط با سیستممی

 شوند. یم

 نکته آزمون

افزار های اینترنت کاملی هستند که روی چیزی به غیر از نرممانند اسکایپ سرویس VoIPهای بسیاری از سیستم

در سیستم  PSTNهای داخلی به نصب شده روی کامپیوتر و بلندگو/میکروفون کامپیوتر تکیه ندارند. تمام اتصال

 8های صوتی یکپارچهسرویسها برای افراد بسیار پرطرفدار هستند و ستمشوند. در حالی که این سیابری اداره می

                                                 

7 Unified Communication 
8 Unified Voice Services 
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خواهند قابل قبول تری برای تلفن میهای اداری که در آن افراد تجربه آسانشوند، اغلب در محیطنامیده می

 نیستند. 

پورت  TCP روی RTPاز پروتکل  VoIPهای آورید، تقریبا همه سیستمبه خاطر می 14همان طور که از فصل 

نیازمند یک شبکه دارای سیم  VoIPهستند. اولین نسل  5061و  5060پورت  TCPروی  SIPو  5005و  5004

ها و شبکه شد. در حقیقت نیاز جدی برای جداسازی فیزیکی دادهجداگانه بود که باعث اندکی توقف در مکالمه می

VoIP های نبود و این سیستمVoIP رسانی متنی را نداشتند. این سیسکو ئو کنفرانس و پیغاماولیه توانایی اداره وید

 بود که به سراغ توسعه خانواده ارتباطات یکپارچه محصوالت شد. 

 امکانات ارتباطات یکپارچه
دی وظیفه ارتباطی دیگر تعدا VoIPها برای تنها تکنولوژی ارتباطی دیگر نیست. با پیاده سازی سازمان VoIPالبته 

های بیشتری برای توانستند از مدیریت مرکزی استفاده ببرند. ارتباطات یکپارچه سرویسینیز مشخص شد که م

VoIP ها شامل موارد زیر بودند:داد. این سرویساکنون کالسیک شده در اختیار قرار می 

 اطالعات حضور و غیاب 

 ویدئو کنفرانس/ ویدئوی بالدرنگ 

 فاکس 

 پیغام دادن 

 ابزارهای همکاری 

های زمان )یا سرویس 9های بالدرنگسرویسها به عنوان ر ابزارهای مربوط به ارتباطات همزمان، اینبه غیر از دیگ

 شوند. شناخته می RTSواقعی( یا 

های اطالعات حضور و سرویسدهم. ها را توضیح میها عملکرد مشخصی دارند اما دوتا از آناغلب این سرویس

ه کاربران اجازه داده بودن خود را برای انواعی از ارتباطات نشان دهند. هایی بوده که ببه معنی تکنولوژی 10غیاب

گوید شما حاضر بوده و قادر به پذیرفتن توانید این حضور را به عنوان نوعی پرچم در نظر بگیرید که به دیگران میمی

 را ببینید.  6-17انواع دیگر ارتباطات هستید )مانند ویدئو کنفرانس(. شکل 

یک ارائه  VTCیا  11تفاوت بین ویدئوکنفرانس و ویدئوی بالدرنگ را بدانید. تله کنفرانس ویدئویی مهم است که

کست کست کالسیک است که در آن یک ارائه دهنده جریانی از ویدئو را به هر تعداد کالینت مولتیمبتنی بر مولتی

 سخ از طریق ویدئو ندارند. ها هیچ روشی برای پاکند. این کالینتتایید و پیکربندی شده ارسال می

                                                 

9 Time Services-Real 

10 Presence Information Services 

11 Video Teleconferencing 
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 حضور در محل کار.     6-17شکل 

دهد. ویدئوی بالدرنگ اجازه برقراری کست را میهای یونیاجازه ارتباط دو طرفه از طریق پیغام 12ویدئوی بالدرنگ

قت کنید کند. ددو نوع ارتباط ویدئویی را مقایسه می 7-17دهد. شکل ارتباط هم از طریق ویدئو و هم صدا را می

 دهد. کست اجازه چند سیگنال منحصر به فرد همزمان را میکه ترافیک یونی

 

 

 

 

 

 

 

 کست. کست و یونیمولتی  7-17شکل 

 

 

 

 

 UNهای اجزای شبکه
کلی شامل سه جز اصلی است:  UNیک شبکه 

، و UC، سرورهای UCهای دستگاه

 اندازیم. رد می. اکنون نگاهی سریع به هرکدام از این مواUCهای ویگیت

که خوب  UCشود. در یک محیط استفاده می VoIPچیزی است که برای ایجاد تماس تلفن UC 13دستگاه یک 

 (. 8-17کند )شکل صدا، ویدئو، و موارد دیگر را اداره می UCتوسعه داده شده است، دستگاه 

                                                 

12 eoTime Vid-Real 

13 UC Device 
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 یکپارچه سیسکو.  IPیک تلفن     8-17شکل 

کند. در پشتیبانی می UCه اختصاصی است که از هر سرویس فراهم آمده معموال یک دستگا UCسرور یک 

وجود داشته  UCتواند چندین سرور تر میهای بزرگتواند یک جعبه باشد اما در سازمانهای کوچک این میسازمان

 شوند. غیر معمول نیست کهوصل می LANروی  UCهای به صورت مستقیم به همه دستگاه UCباشد. سرورهای 

 جداگانه ببینیم.  VLAN( را روی یک UCهای )و بقیه دستگاه UCهمه سرورهای 

ها اختصاصی بوده اما اغلب چیزی بیش از چند سرویس یک وسیله مرزی است که بعضی وقتUC 14وی گیتیک 

 ها ودور و سیستم UCهای ویاضافه شده به یک روتر مرزی نیست. این روتر به عنوان اینترفیس برای گیت

 کند. عمل می PSTNهای سرویس

 UCهای پروتکل
UC های شدیدا روی پروتکلSIP  وRTP تواند از تکیه دارد اما میH.323  یاMGCP  .نیز استفاده کندH.323 

 MGCPشود. پروتکل اجرا می 1720پورت  TCP( استفاده شده و روی 15بیشتر برای پروتکل ارائه ویدئویی )یا کدک
 TCPاز  MGCPو کنترلر جلسه باشد.  VoIPای این طراحی شده است که یک اتصال ارائه ویدئو یا نیز از ابتدا بر 16

 کند. استفاده می 2727و  2427پورت 

 نکته آزمون

 سپارسید:به خاطر می را VoIP/UCهای های پورت برای پروتکلمطمئن شوید که همه شماره
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RTP  ازTCP  کند. استفاده می 5005و  5004پورت 

SIP  ازTCP  کند. استفاده می 5061  5060پورت 

H.323  ازTCP  کند. استفاده می 1720پورت 

MGCP کند. استفاده می 2727و  2427های از پورت 

VTC هاو مدیانت 
های حساسیت برای از کار افتادن و کند شدن هستند اما دارای درجه IPهای تمام فرم های ارتباطات روی شبکه

خواهد روی صندلی در یک ویدئو ویدئویی بیش از بقیه به این موضوع حساسیت دارد. هیچ کس نمیتله کنفرانس 

به حل این مشکل کمک  17هاکنفرانس نشسته که به دلیل اینترنت کند در حال قطع و وصل شدن است. مدیانت

 -و دیگر ابزارها (QoS) از طریق کیفیت سرویس–ای از روترها و سرورهای دور است که کنند. یک مدیانت شبکهمی

ها با خودشان( به )یا بعضی وقت UCها با سرورهای آورد. به عالوه مدیانتفراهم می VTCپهنای باند کافی برای 

 های ویدئویی را توزیع کنند. خوبی کار کرده تا کنفرانس

به مقدار کافی  QoSوی با تواند دو روتر گیتچیده باشند. یک مدیانت میتوانند ساده یا خیلی پیها میمدیانت

تواند یک ها باز کند. یک مدیانت میهای فعال را به محض تشخیص آنVTCهوشمند باشد که پهنای باند برای 

 MPLSر مبتنی ب VLANشرکت چند ملیتی عظیم با گروه روترهای قدرتمند خود باشد که در تمام دنیا و با یک 

ها هزار مکالمه ویدئویی و صوتی عبور کننده از سازمان خود تا از دهکار کرده  UCپخش شده باشد که با سرورهای 

 پشتیبانی کند. 

دهد و به خصوص روی چند پروتکل متمرکز ها را پوشش میهای کمی از مدیانتتنها جنبه +Networkآزمون 

که این یک این است  +Networkه مهم برای ها دقیق شوید. یک جنبشده و بنابراین الزم نیست خیلی در آن

 بود.  ISDNبا استفاده از یک تکنولوژی باستانی با نام  VTCتطبیق اولیه از 

ISDN  وIP/SIP 
 ISDN 18کنند هنوز هم روی محصوالتی مبتنی بر سرویس قدیمی استفاده می VTCهایی که از بسیاری از سازمان

ارائه کرده که به نظر برای استانداردهای  Kbps 128پهنای باند  ISDNتوضیح داده شد.  14تکیه دارند که در فصل 

با   H.320با نام  ISDNروی  VTCیک استاندارد  ISDNجدید خیلی کند است. اما با استفاده از چند کانال 

دهد. این برمبنای در تمام دنیا را می VTCاجازه  استفاده از  VTCسازی بسیار باال ترکیب شده که به صنعت فشرده

 شود(. نیست )و بنابراین از طریق اینترنت انجام نمی IPهای آدرس

 ISDNمبتنی بر  VTCبه چیز عادی تبدیل شده است،  IP/SIPمبتنی بر  VTCاکنون که اینترنت غالب بوده و 

 CompTIAتقریبا با سرعت توسط اتصال های اینترنت پرسرعت جایگزین شده است. با این حال آنقدر مهم است که 
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چالش  ISDNبرای  Kbps 128هنوز هم وجود داشته و سرعت  ISDNمبتنی بر  VTCهد بدانید خوااز شما می

 های اترنت سرعت باالی کلی است. مهمی برای یکپارچه شدن در شبکه

QoS هاو مدیانت 
یک برنامه  VTCیاد گرفتید نیست.  12ای که در فصل ساده QoSها کیفیت سرویس است. اما این پایه مدیانت

 رود. ای به سراغ آن مینیاز دارد که کمتر برنامه QoSنگ کامل است و به سطحی ابالدر

( نیاز DiffServ) 19های متمایز شدهسرویسکنیم به توسعه مفهوم ها صحبت میبرای مدیانت QoSوقتی درباره 

بخش از داده است دو  DiffServکند. پذیر میرا امکان QoSمعماری زیربنایی است که عملکرد  DiffServداریم. 

 Explicit Congestionمخفف  DSCP .ECNو  ECNشوند: روی هر قطعه داده می IPکه وارد همه هدرهای 

Notification  وDSCP  مخففDiferentiated Services Code Point  است. این دو فیلدDS کنند را ایجاد می

 (. 9-17)شکل 

 
 . DSفیلد     9-17شکل 

ECN های حساس به ی است که دستگاهیک فیلد دو بیتQoS توانند یک سیگنال مواجه با ترافیک در آن قرار می

 بینید:رای این فیلد را میآن را ببینند. در پایین چهار مقدار ممکن ب QoSهای حساس به داده تا دیگر دستگاه

 فرض()پیش QoSبدون حساسیت به  00

 ، بدون ترافیکQoSحساسیت به  01

 ، بدون ترافیکQoSحساسیت به  10

 ، مواجه با ترایکQoSحساسیت به  11

مقداری  CoSیا  کالس سرویسکنند. یک هستند که کال هشت کالس سرویس ایجاد می DSCPبیت بعدی  6

تواند استفاده کند، شما می QoSها یا هر چیزی که دستگاه ها، پورتل روی سرویستوانید برای اعمااست که می

 QoSدارای چهار صف اولیت  دهد. روتر منا از روتر خانگی من نشان میریک نمونه  10-17اعمال نمایید. شکل 

 کنم. به هر پورت اعمال می CoSبوده و من یک 
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 روی روتر.  CoSتنظیمات      10-17شکل 

 نکته

CoS  را با اولویت اشتباه نگیرید. در اغلبQoS هایی که ازDSCP اولویت وجود کنند تنها چهار سطح استفاده می

 ها است. ها یا پورتروی برنامه QoSتنها یک روش آسان برای اعمال  CoSدارد. 

 ICSسیستم 

کنند که برای این کار از تجهیزاتی تقریبا هر صنعتی چیزی ساخته، چیزی را تغییر داده یا چیزهایی را جابجا می

اند که باید مانیتور ای همگی با چیزهایی پر شدهستههای هشود. از ساختن تله موش تا بستنی تا نیروگاهاستفاده می

 شده و تجهیزاتی دارند که باید کنترل شوند. 

 بینید که باید مانیتور شوند:هایی از چیزهایی را میدر این جا مثال

 دما 

 های توانسطح 

 مقدار پر کردن 

 مقدار نور اعمالی 
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 جرم 

 ید کنترل شوند:بینید که باهایی از چیزهایی میو در این جا مثال

 هیترها 

 ولتاژ 

 هاپمپ 

 موتورها 

  شیرها 

کنند و بندی و ارسال کمک میهایی که به بستهها کارخانه را کنترل کرده یعنی ماشیندر شرکت ما، روبات

 اختمان وجود دارند. های تهویه مطبوع نیز برای هردو سکنترل

کرد. به عنوان مثال شین تولید کننده را مانیتور میدر روزهای اولیه خودکار سازی، معموال یک شخص بود که ما

چرخاند تا ای را میرسید این شخص )یعنی اپراتور( شیری را باز کرده یا دستگیرهوقتی دما به یک سطح خاص می

ها، نقش اپراتور نیز تغییر کرد. او باید تر شدن ماشیندما کاهش یافته و دستگاه به خوبی کار کند. با پیچیده

کرد. سرانجام کامپیوترها های بیشتری را مانیتور میها ماشینگرفت و بعضی وقتکردهای بیشتری را زیر نظر میعمل

 ICSیا  20سیستم کنترل صنعتیکند یک ها را مانیتور و کنترل میبرای کمک وارد شدند. سیستم کلی که ماشین

 نام داشت. 

ICS  هایی مانند تلسکوپ و بوق برای که از این تکنولوژیاسل است  100مفهوم جدیدی نیست. برای بیش از

های هنگام ترکیب کامپیوترها با مانیتورها و کنترل ICSشد. اما ها از فاصله دور استفاده میزیرنظر داشتن دستگاه

های مها بیشتر و بیشتر به کامپیوترهای شخصی با سیستICSدیجیتال کامال متحول شد. در چند سال گذشته 

هایی تبدیل شده است که از از یک شبکه جداگانه به شبکه ICSاند. امروزه ندوز یا لینوکس مجهز شدهعامل وی

 کند. طریق اینترنت به یکدیگر وصل بوده که البته مشکالت امنیتی زیادی را ایجاد می

CompTIA  مفهومICS  را به آزمونNetwork+ به عالوه  دانید.اضافه کرده و از شما انتظار دارد که درباره آن ب

 ها را بدانند. ستمساده و اجزای تشکیل دهنده این سی ICSهای شبکه نیز باید اصول تکنسین

 DSCسیستم 
روی ماشین، یک کنترلر و یک اینترفیس  (I/O)دارای سه جز اصلی است: عملکردهای خروجی/ورودی  ICSیک 

شود. سنسورها چیزهایی مانند دما را مانیتور زها انجام میاندابرای اپراتور. خروجی و ورودی از طریق سنسورها و راه

داند به مقدار کافی می -نوعی کامپیوتر –کنند. کنترلر اندازها تغییراتی )مانند تغییر در دما( را اعمال میکرده و راه

د. اپراتور نوعی مانیتور درجه فارنهایت نگه دار 55تا  50تا بتواند فرآیند را مدیریت کند و به عنوان مثال دما را بین 
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(. اکنون این را به یک کارخانه 11-17کند )شکل را نگاه کرده و اگر الزم باشد در کار دخالت می -اینترفیس –

 کنیم. تر میاعمال کرده و آن را اندکی پیچیده

 
 ساده.  ICSیک     10-17شکل 

کند( ای که محصولی را تولید میدهند )مانند کارخانهاما اگر چند ماشین داشته باشیم که وظیفه بزرگی را انجام می

هایی روی آن کار کرده چطور؟ برای مثال محصول جدید شرکت ما در مراحلی تولید شده که در هر مرحله ماشین

ها را مانیتور و کنترل کرد. در روزهای اولیه کامپیوترها که گرانقیمت بودند، کنترلر یک تک و باید این ماشین

کرد. کنترلر نیز محاسبه الزم هایی را به آن کنترلر ارسال میتر بود. تمام سنسورها از هر ماشین باید فیدبککامپیو

مدیریت این فرآیند  12-17اندازها ارسال کرده تا چیزهایی تغییر کنند. شکل هایی را به راهرا انجام داده و سیگنال

 دهد. را نشان می

تری مستقیما به هر ماشین وصل تر شد که کنترلرهای کوچکاهش هزینه، منطقیبا افزایش توان کامپیوترها و ک

 شود. گفته می DCSیا  21سیستم کنترل توزیع یافتهشده تا فشار محاسباتی توزیع شود. به این 

 ICSا سرور رآن  CompTIAشود )چیزی که مدرن هر کنترلر محلی به یک کنترلر مرکزی وصل می DCSدر 

 ICSن مثال اپراتورها در سرور (. به عنوا13-17ر آن تغییرات کلی قابل مدیریت هستند )شکل نامد( که دمی

ها بخواهند تا محصول را از رنگ سبز به توانند از کنترلرهای مدیریت کننده روباتمی Bayland Widgetsشرکت 

 آبی تغییر دهند. 

شود، با کنترلرها نامیده می HMIیا  22اشین انسانیاینترفیس ماپراتورها از طریق یک کنترل یا کامپیوتر که یک 

کامپیوتری است  HMIهایی با درجه و سوییچ بودند. امروزه یک های اولیه معموال جعبهHMIکنند. ارتباط برقرار می

ها کاربرد عمومی ندارند. به HMI(. مهم است که بدانید 14-17باشد )شکل های لمسی میکه دارای اینترفیس
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اجرا کنید حتی اگر کامپیوتر درون آن قابلیت چنین  HMIتوانید مایکروسافت آفیس را روی یک ل نمیعنوان مثا

 کند. یک اینترفیس منفرد را نشان داده که هیچ وقت تغییر نمی HMIکاری را داشته باشد. خیلی معمول است که 

 
 قدیمی که تنها دارای یک کامپیوتر است.  ICSیک      12-17شکل 

 
 ساده.  DCSیک      13-17 شکل
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 با یک صفحه لمسی )تصویر متعلق به زیمنس است(.  HMI SIMATICپنل ساده      14-17شکل 

 PLCسیستم 
های بالدرنگ برای کنترلرها برای فرآیندی که نیاز به کار مداوم دارد منطقی است. سنسورها فیدبک DCSیک 

ها به خوبی کار کنند. در یک فرآیند که از یشرفته هستند تا ماشینفراهم آورده و کنترلرها نیز به مقدار کافی پ

 شود. د، یک سیستم متفاوت استفاده میهای مشخصی باید تبعیت کنترتیب

کالسیک کامپیوتری است که با توجه به یک سری مراحل دارای  PLCیا  23ریزیکنترلر منطقی قابل برنامهیک 

پزد. هر (. برای مثال ماشینی را در نظر بگیرید که کیکی را می15-17کند )شکل ترتیب ماشینی را کنترل می

کند )اضافه کردن مواد اولیه، ترکیب، پختن و غیره( که مرحله از تولید یک کیک از یک الگوی خاص تبیعت می

تی دما( و سنسورها را مانیتور کرده )مانند تایمرها و ح PLCبندی صحیح انجام شوند. باید با همان ترتیب و زمان

 گوید که زمان مرحله بعدی فرآیند رسیده است. به ماشین می

 
 نس است(. زیمنس )تصویر متعلق به زیم SIMATIC S7-1500مدل  PLCدستگاه      15-17شکل 
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 نکته

ICS های اترنت و برای قبل از پروتکلTCP/IP ل است اما این دو پروتکل تعدادی راه حICS  فراهم آورده که به

 ICSکنند. اگر بخواهید یک و اترنت استفاده می TCP/IPهای انحصاری از کشی و پرتکلهای کابلسیستمجای 

 را از ابتدا ایجاد کنید، بهتر است که از اترنت به عنوان انتخاب اتصال استفاده نمایید. 

 SCADAسیستم 
 SCADA. معموال یک سیستم است ICSای از زیرمجموعه SCADAیا  24کنترل ناظر و دریافت دادهیک سیستم 

برای مقیاس  SCADAاست اما از دو نظر متفاوت است. ابتدا یک سیستم  DSCدارای اجزای اصلی یکسان با یک 

ها طراحی شده است. دوم به دلیل مهم آهنها و راههای برق، خط لولهبزرگ و فرآیندهای توزیع شده مانند نیروگاه

های دور دست ممکن است بتوانند با کنترل اند با این ایده کار کند که دستگاهباید بتو SCADAبودن فاصله، سیستم 

 مرکزی ارتباط داشته یا نداشته باشند. 

 واحد ترمینال ریموت
کند. اندازها استفاده می، سنسورها، و راهHMIاست که از سرورها،  DSCیک   SCADAبه صورت کلی یک سیستم 

ها RTUاست.  RTUیا  25واحدهای ترمینال ریموتهایی با نام رها با دستگاهتفاوت اصلی در جایگزین شدن کنترل

ای طراحی شده به گونه RTUعملکرد مشابه با یک کنترلر فراهم آورده اما دارای دو تفاوت مهم هستند. ابتدا یک 

برای  RTUاست که هنگام از دست دادن اتصال با کنترل مرکزی مقداری خودمختاری داشته باشد. دوم، یک 

های مخابراتی( های سلولی )شبکهWANاستفاده از مزیت انواع ارتباطات راه دور مانند خط تلفن، فیبر نوری یا 

های کنید، ترس از دزدی اطالعات یکی از چالشطور که احتماال تصور می(. همان16-17طراحی شده است )شکل 

تر کردن شبکه روی مقیاس بزرگ ز برای سگمنتامروزی است و بنابراین به سراغ نیا SCADAهای بزرگ سیستم

 شویم. از قبل متمرکز می

 کردن شبکه سگمنت
ترین حالت، از دست دادن شبکه در خانه آیندی نیست. در پایینمشخص است که خرابی در شبکه اصال چیز خوش

ود را ببیند. اما بسیاری از ال مورد عالقه ختواند آخرین قسمت سریتواند شخص را بسیار ناراحت کند زیرا نمیمی

 SCADAهای ها تا سیستمهای درون پاالیشگاهDCSبرای زندگی عادی حیاتی هستند. از  ICSهای سیستم

 گذارد. های بسیار اثر میترین مشکلی روی زندگی انسانزیرساختارهای الکترونیکی، کوچک

حتمال فشار روی شبکه را کمتر اکنیم. با این کار ها استفاده میامنیت تنها دلیلی نیست که از سگمنت کردن شبکه

 شود. هینه میکنیم و در نتیجه عملکرد بکرده و مشکالت را محدود می

 

                                                 

24 Supervisory Control and Data Acquisition 
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 ها )تصویر متعلق به زیمنس است(. TRUها و سیستم خودکارسازی ایستگاه     16-17شکل 

 نکته آزمون

 شود. ستفاده میابار و پیروی مناسب از استانداردها  سگمنت کردن شبکه برای امنیت، بهینه کردن عملکرد، تعادل

یه اول است به خصوص سه ال OSIیکی از بهترین ابزارها برای کمک به درک سگمنت کردن شبکه مدل هفت الیه 

 آن:

  1الیه (Physical)  شود. نیز شناخته می 26شکاف هواجدا کردن فیزیکی شبکه از هر شبکه دیگر. این با نام 

  2الیه (Data Link)       های برادکست جداگانه وصل است. جدا کردن یک شبکه متصل فیزیکی که به دامین

 را در نظر بگیرید.  VLANدر این جا 

  3الیه (Network)       وکه کردن مسیرهای های برادکست با بلجدا کردن دامینIP . 

 های باالترالیه   VPN ،ا]SSIDسازیمجازی های ویندوز،های جداگانه، دامین 

 ها روی شبکه مهم است. ها اعمال سگمنتتعدادی شرایط را دارد که در آن +Networkآزمون 

                                                 

26 Air Gap 
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 های کنترل صنعتیها و سیستماستفاده از سگمنت
ای است که به صورت شدیدی هر نوع شبکه 27شبکه بستههای بسته هستند. یک بنا به تعریف شبکه ICSتمام انواع 

بینیم. در و چه چیزی باید به آن وصل شود. با این حال دو جا است که وصل شدن را می کند چه کسیکنترل می

[ا کار را بسیار آسان RTUهای بیسیم عمومی برای وصل کردن استفاده از شبکه SCADAهای بسیاری از سیستم

ترین م بیاید. بزرگرا به اینترنت وصل کرده تا دسترسی اینترانت فراه SCADAکرده و در بعضی موارد سرورهای 

های شبکه خصوصی مجازی هستند. غیر ممکن است بتوانید نوعی خط دفاعی برای این دو سناریو، اتصال

SCADA/ICS  پیدا کنید که از یکVPN های به اینترنت عمومی استفاده نکند. در اتصال 

                                                 

27 Closed Network 
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 ارد تا بدانید چگونهاز شما انتظار د +CompTIA Networkآزمون تاییدیه 

  انیتورینگ میک سناریو داده شده، از ابزارهای مانیتورینگ مناسب استفاده کنید: اسکنر پورت، ابزارهای

 محیطی، ابزارهای مانیتورینگ توان

 ها را نصب و اعمال کنید: به روز کردن درایورها، به روز کردن/تغییر ها و به روزرسانییک سناریو داده شده، وصله

 گیری(های امنیتی، ارتقا و تنزل )پیکربندی پشتیبانهای اصلی و فرعی، وصلهانات، به روزرسانیامک

 مفاهیم مربوط به ریسک را مقایسه کنید 

 های اجرایی امنیتیهای سخت کردن شبکه را پیاده کنید: روشیک سناریو داده شده، تکنیک 

 اسب را پیاده کنیدهای منهای اجرایی یا سیاستیک سناریو داده شده، روش 

 های ایمنی را خالصه کنیدروش 

 های اجرای مدیریتی را توضیح دهیداصول تغییر روش 

 برای رسیدن به این اهداف، باید بتوانید:

 استانداردهای صنعتی برای مدیریت ریسک را توصیف کنید 

 ریزی رویداد را توضیح دهیدبرنامه 

 استانداردها و اقدامات ایمنی را بررسی کنید 

================================ 

 

. ها باید ریسک را مدیریت کرده تا خطرات احتمالی توسط تهدیدات داخلی و بیرونی را به حداقل برسانندشرکت

افتند نیاز دارند. این هایی برای چیزهایی که سرانجام اتفاق میهایی در محل  برای خطرات و رویهها به سیاستآن

های ایمنی مناسب نیاز دارند. اکنون به سراغ این موارد ها به سیاستادها است. در آخر همه شرکتریزی رویدبرنامه

 رویم. می

 مدیریت ریسک

نامیم( ها را حمالت میها با چیزهای بدی است )که ما آنفرآیند چگونگی کار کردن سازمان ITدر  1 مدیریت ریسک

برمبنای این است که چیزی در جایی یا در زمانی بخشی  ITه امنیت دهند. کل زمینها رخ میهای آنکه روی شبکه

تواند هر شکلی که شما فکر کنید را داشته باشد: عمدی، دهد. حمله میاز شبکه شما را مورد حمله قرار می

 .  …سنگ و لرزه، تصادف، جنگ، برخورد شهابغیرعمدی، زمین
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توانید یک دفاع کامل برای هر نوع حمله تدارک ببینید و به ؟ نمیتوان در برابر این حمالت انجام دادچه کاری می

های مختلف احتماالت چند دلیل اصال الزم نیست چنین کاری نیز انجام دهید. ابتدا، حمالت مختلف در مکان

ود سنگ به اتاق سرور شما بسیار پایین است. با این حال شانس خوبی وجمتفاوتی نیز دارند. احتمال برخورد شهاب

تاپ شرکت را بدهد. دوم، مشکالت مختلف اطالع به یک برنامه مخرب اجازه وارد شدن به لپدارد که یک کاربر بی

سنگ به اتاق سرور شما برخورد کند، یک مشکل بسیار بزرگ حمله دارای اثرات متفاوتی نیز هستند. اگر یک شهاب

 ابل حل است. قوش کندف مشکل بزرگی نیست و به راحتی و گرانقیمت دارید. اگر یک کاربر کلمه عبور خود را فرام

گیرند. اکنون هرکدام باید تعدادی مشکل را بشناسید که در قلمرو مدیریت ریسک قرار می +Networkبرای آزمون 

 کنیم. ها را به صورت جداگانه بررسی میاز آن

 نکته

های نوعی از حمله است که در آن داده 2ایهای است. یک رخنه دادترین حمالت، یک رخنه دادهیکی از ترسناک

های کارت اعتباری که در چند سال قبل شوند. به عنوان مثال بسیاری از هکایمن شده دزدیده شده یا خراب می

 ای هستند. های دادهدیدیم مثالی از رخنه

 های امنیتیخطی مشی
توسط  ITه چگونگی حفاظت زیرساختار های امنیتی سندی نوشته شده است کیا سیاست 3یک سیاست امنیتی

تنها باید  +Networkکند. صدها خط مشی امنیتی مختلف وجود دارد اما برای آزمون سازمان را مشخص می

 شوند. های سازمانی پیدا میها را بشناسید که تقریبا در همه سطحترین آنتعدادی از معمول

 خط مشی استفاده قابل قبول
کند که برای انجام با کامپیوترهای سازمان قابل قبول هستند چیزی را مشخص می 4قبولخط مشی استفاده قابل 

کند باید آن را خوانده و در ترین این موارد سندی است که هر کسی که برای سازمانی کار مییا نیستند. معروف

 بینید:استفاده قابل قبول را میبسیاری از موارد امضا کند تا بتواند کار کند. در اینجا بعضی از موارد در خط مشی 

 های سازمان مالکیت      تجهیزات و هر اطالعات انحصاری ذخیره شده درون کامپیوترهای سازمان جز دارایی

 هستند. 

 کنند که اجازه آن را دارند. دسترسی شبکه      کاربران تنها به اطالعاتی دسترسی پیدا می 

 دهند، خصوصی ری که کاربران با کامپیوترهای سازمان انجام میرضایت دادن به مانیتور شدن      هر کا

 کند.  نیست. سازمان اجازه دارد در هر زمانی کارهای انجام شده توسط کامپیوترهای خود را مانیتور

                                                 

2 Data Breach 
3 Security Policy 
4 Acceptable Use Policy 
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 تواند از کامپیوترهای سازمان برای هر چیزی که قانون شکنی به حساب استفاده قانونی      هیچ کس نمی

افزارهای مخرب، هک کند. )این معموال به چند زیرعنوان شکسته شده مانند فعال کردن نرمبیاید استفاده 

 ها.(کردن، اسکن کردن، ارسال اسپم و مانند آن

 نکته

خواهند تا سیاست استفاده قابل قبول را امضا کنند به خصوص به خاطر مورد ها از کارمندان میبسیاری از سازمان

 . ”شدنرضایت دادن به مانیتور “

 های شبکهسیاست
CompTIA  های ها در حقیقت سیاستکند زیرا آنبه شکل غیرعادی استفاده می 5 ”های شبکهسیاست“از عبارت

هایی نیاز ها به سیاستهای دسترسی به شبکه است. شرکتسیاست CompTIAشبکه نیستند. احتماال منظور 

 6سیاست دسترسی شبکهی روی شبکه شرکت انجام دهند. توانند چه کارهایدارند که مشخص کند چه کسانی می

تواند به شبکه دسترسی پیدا کند و به تواند به شبکه دسترسی داشته، چگونه میند که چه کسی میتعریف می

هایی مانند سیاست توان درون سیاستهای دسترسی شبکه را میتواند دسترسی پیدا نماید. سیاستچیزهایی می

VPNعبور، کدگذاری و بسیاری دیگر قرا رداد اما باید جایی گذاشته شوند.  ، سیاست کلمه 

شوند، چگونگی ها به تعریف تجهیزاتی که استفاده مییک سازمان هستند. آن ITها سنگ بنای امنیت سیاست

ها به کنند. سیاستها، و اقداماتی که انجام شده تا از امنیت یک سازمان تضمین شوند کمک میسازماندهی داده

 گویند که چگونه تقریبا هر نوع موقعیتی که ممکن است ظاهر شود را اداره کنند. یک سازمان می

 هامقید بودن به سیاست
های خود پایبند باشد. این باید گفت که برای یک سازمان بسیار مهم است که به صورت صریح و محکم به سیاست

ده و های خود انجام داهایی در سیاستها باید بازنگری، سازمانژیتواند کار سختی شود. با تغییر تکنولواغلب می

 منطبق باشند.  ها را به روز کنند تا با این تغییراتآن

 نکته

های زده و همه نمونه SANSتوانید سری به وب سایت موسسه توانند جالب باشند. میهای امنیتی میسیاست

 ی را ببینید:های امنیتها برای سیاسترایگان و جالب آن

https://www.sans.org/security-resources/policies 

 مدیریت تغییر
های عامل تغییر کرده، ها به روز شده، سیستمیک چیز همیشه در حال تغییر است. برنامه ITیک زیرساختار 

ر باید همیشه تغییر بخش مهمی از مدیریت یک زیرساختار است. تغیی.  …شوند و های سرور تصحیح میپیکربندی
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یافته، کنترل شده رخ دهد اما نه در ازا از دست دادن امنیت. فرآیند ایجاد تغییر در زیرساختار در یک روش سازمان

 شود. شناخته می 7مدیریت تغییرو ایمن با نام 

شما است شود. این تیم که شامل افرادی از همه سازمان شروع می تیم مدیریت تغییرمدیریت تغییر معموال با یک 

 وظیفه بررسی، ارزیابی و تایید همه به جز تغییرات بسیار ساده درون شبکه را دارد. 

تری دهند: تغییرات سطح استراتژیک که معموال با مدیریت شروع شده و قلمرو بزرگتغییرات در دو سطح رخ می

طح زیرساختار که سیم(؛ و تغییرات دارد )به عنوان مثال قصد داریم همه سرورها را از ویندوز به لینوکس تغییر ده

 +Networkدهد. آزمون شود که درخواستی را به تیم مدیریت تغییر میمعموال توسط یک دپارتمان شروع می

د. تواند روی نوع دوم تغییر تاکید کندکه در آن شما شخصی هستید که باید به سراغ تیم مدیریت تغییر برویمی

 با مدیریت تغییر کار کنید.  خواهیدکنیم که میاکنون فرض می

 شروع تغییر
شتیبانی اولین بخش بسیاری از فرآیندهای تغییر درخواستی از یک بخش سازمان است. فرض کنید شما مسئول پ

جا کار کرده که هرکدام دارای یک هنرمند گرافیست در آن 150برای توسعه هنری هستید. بیش از  ITشبکه 

ها را کنند عملکرد آنتند. هنرمندان یک برنامه گرافیکی پیدا کرده که ادعا میهس OS Xایستگاه کاری قدرتمند 

شوید که این ایده خوبی است. کند. بعد از بررسی امکانات برنامه در وب سایت آن، متوجه میبه مراتب بهتر می

 اکنون وظیفه شما است که این کار را انجام دهید. 

تر یک پیغام های کوچکتواند یک سند رسمی یا در سازمانزمان، این مییک درخواست تغییر بدهید. بسته به سا

 شامل موارد ایمیل با جزئیات باشد. در هر صورت باید دلیل این تغییر را مشخص کنید. یک درخواست خوب معموال

 زیر است:

 تواند شامل می ین دسته هستند اما ایناافزاری بخش مشخصی از افزاری و نرمنوع تغییر      تغییرات سخت

 ها باشد. انند آنهای شبکه، تغییرات کار و مهای کاری، دسترسیگیری، ساعتمشکالتی مانند روش پشتیبان

 برد؟های اجرایی پیکربندی      چه کاری باید انجام شود؟ چه کسی باید کمک کند؟ چقدر زمان میروش 

  گردید؟یر باز میداشت چگونه به زمان قبل از آن تغیفرآیند بازگشت      اگر این تغییر اثرات منفی روی کار 

 شود؟ عملکرد جویی در زمان یا پول میاثرات بالقوه     این تغییر چه تاثیری روی سازمان دارد؟ آیا باعث صرفه

 کند؟را بهتر می

 تذکرها     چه مراحلی باید دنبال شده تا سازمان درباره تغییرات مطلع شود؟ 

                                                 

7 Change Management 



 

 

172 

 1 بخش

 +Networkمرجع جامع آزمون 

 09123146058 – 66477224 - 66476217تلفن:  -مهرگان قلمانتشارات  172

 www.mehreganeghalam.com :سایتوب

 تیم مدیریت تغییر
های مدیریت ها تیماکنون که درخواست تغییرات را دارید، زمان آن است که تغییرات قبول شوند. در اغلب سازمان

شامل در نظر  8فرآیند موافقتهای زمانی یکدیگر را دیده و معموال باید در زمان خاصی آماده باشید. تغییر در بازه

 شوند. های مالی و دیگر موارد نیز در نظر گرفته میحثگرفتن مشکالت لیست شده در درخواست تغییر است اما ب

 اعمال تغییر
ها خریداری افزارها، ابزارها و مانند آنشود. تجهیزات، نرموقتیی با اعمال تغییرات موافقت شد، کار شما شروع می

یاورد: نیز فراهم ب داریپنجره نگههای پیکربندی نیز باید آموزش ببینند. اعمال تغییرات باید یک شوند. تیممی

 سازی و آزمایش کامل تغییرات بعدی الزم هستند. به عنوان بخشی از این تغییرات، کمیته بایدزمانی که برای پیاده

 تذکر درباره تغییرها را مشخص کند. وظیفه شما فراهم آوردن ها، و مانند آنها، دپارتمانزمان قطعی برای سیستم

شود و اگر ممکن است برای آن مدت مکان جایگزینی ها ایجاد مییر اثراتی روی کار آنبه افرادی است که با این تغی

 ها پیدا کنید. برای آن

 مستند کردن تغییرات
است. تمام تغییرات باید با وضوح کامل ثبت شده و شامل این موارد باشند )اما  9آخرین مرحله تغییر، مستندسازی

 ها محدود نشده باشند(:به آن

 ها. های روتر و مانند آند تنظیمات سرور، پیکربندیهای شبکه مانندیپیکربن 

 ها. ها و مانند آنموارد اضافه شده به )یا حذف شده از( شبکه مانند سرورها، سوییچ 

 ها. انند آنمهای جابجا شده و های کاری منتقل شده، سوییچتغییرات مکان فیزیکی مانند ایستگاه 

 هازرسانیها و به رواعمال وصله
داری منظم یا های موجود باید تحت نگهها روی سیستمها و به روزرسانیاغلب درباره این که آیا اعمال کردن وصله

های بزرگ جز مسائل ها و به روزرسانیشود. به صورت کلی همه به جز اغلب وصلهمدیریت تغییر باشد، بحث می

رسد این مکان خوبی برای بحث درباره به مدیریت تغییر، به نظر میها داری هستند. اما با شباهت اعمال وصلهنگه

 ها باشد. وصله

 نکته آزمون

CompTIA 10مدیریت وصلهها برای جلوگیری از خطرات امنیتی را به روز کردن مداوم سیستم های عامل و برنامه 

 نامد. می
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فیدی که توسط مایکروسافت یا لینوکس مرهای کنیم، تنها درباره ابزاوقتی درباره وصله و به روزرسانی صحبت می

هی که وری روی تقریبا هر نوع دستگاهافزار و فیرمکنیم. تقریبا هر نرماوبونتو برای ما فراهم آمده است صحبت نمی

 ها،رها، روترها، نقاط دسترسی بیسیم، دسکتاپها منتشر شوند: چاپگهایی برای آنتواند به روز شده یا وصلهدارید می

PCL ها و… . 

 کنیم؟چه چیزی را به روز می
شود. اکنون هرکدام را به صورت جداگانه مورد بحث قرار ها انجام میبه صورت کلی انواع خاصی از به روزرسانی

 دهیم. می

های سیستم عامل خود را ترین نوع به روزرسانی است. معموال افراد به روزرسانیبه روزرسانی سیستم عامل معمول

های حیاتی مانند کنند اما وقتی تعداد زیادی سیستم داشته باشید به خصوص اگر گرهصورت خودکار نصب میبه 

های اولیه نصب کنید. های سیستم عامل را بدون بررسیسرورها دارید، کار اشتباهی است که همه به روزرسانی

اهم آورده که به ناظران شانس آزمایش ها از طریق شبکه فرهایی برای اعمال وصلهاغلب سیستم های عامل روش

 دهند. بخش بودن آزمایش را میها بعد از رضایتاولیه و سپس توزیع آن

کنند و همگی بخشی از سیستمی هستند که اغلب افزاری استفاده میها از درایورهای سختبه عالوه تمام سیستم

ها را حل کرده، های درایور را اعمال کرده تا ناسازگارینها به روزرسانیها را اضافه کنیم. به صورت کلی تباید وصله

ید انجام داد. امکانات جدیدی اضافه شده یا باگی رفع شود. این کار را هنگام به روزرسانی سیستم عامل نیز با

 باشند. های امنیتی نیز میها به همراه وصلهها شامل تغییرات امکانات و به روزرسانی آنبسیاری از وصله

ملکردهایی عشود: اضافه کردن ها همان چیزی است که از نام آن مشخص میهای امکانات و تغییر آنروزرسانی به

 به سیستم. 

افزارها را نشان افزاری این مشکالت در نرمافزارها با هر پیچیدگی دارای مشکالتی هستند. تغییرات سختتمام نرم

کنند. تمام این فاکتورها به این معنی هستند زمان تغییر می با گذشتدهند. به عالوه استانداردهای امنیتی نیز می

کنند. چگونگی ها میهای بعد از این که محصوالت خود را توزیع کردند، شروع به انتشار وصله برای آنکه شرکت

ازمند اقدامات های کوچک نیهای بزرگ و به روزرسانیها بستگی دارد: به روزرسانیها به قلمرو آناعمال این وصله

 متفاوتی هستند. 

ل را شود، سازندگان سریعا مشکها کشف میپذیری بزرگ روی یک سیستم عامل یا دیگر سیستموقتی یک آسیب

پذیری بزرگ باشد، وصله معموال به محض کامل کنند. اگر این آسیبحل می پذیریوصله آسیببه صورت یک 

 شوند. های امنیتی اولیت باال به صورت مستقیم به کاربر نهایی ارسال میها این وصلهشود. بعضی وقتشدن ارائه می

شوند. ممکن است متوجه شده باشید که تر به عنوان بخشی از چرخه وصله عادی ارائه میهای کوچکپذیریآسیب

روسافت ، مایک2003شوند. از اکتبر در چهارشنبه دوم هر ماه، کامپیوترهای مبتنی بر مایکروسافت ریبوت می

شود. این گفته می 11ایکند که به آن سه شنبه وصلههای آماده شده را در سه شنبه دوم هر ماه ارسال میوصله
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های کاربردی، های عامل، برنامهها برای انواع مختلفی از محصوالت مایکروسافت ارائه شده که شامل سیستموصله

 شوند. ابزارها و موارد دیگر می

افزاری معمول هستند و معموال به صورت خودکار انجام های نرمکمتر از به روزرسانی 12ورفیرمهای به روزرسانی

ور به های فیرماند(. به صورت کلی وصلهشوند )به جز چند سازنده مادربورد که این وضعیت را به چالش کشیدهنمی

های قت کنید که به روزرسانیشوند. دصورت دستی نصب شده و در پاسخ به یک مشکل شناخته شده انجام می

تواند ور کال خطر دارند زیرا در بسیاری از موارد اگر مشکلی بعد از آن ظاهر شود، برگشتن به حالت قبلی میفیرم

 سخت باشد. 

 هاچگونگی نصب وصله
که در  بینیدها یک کار روتین اما حیاتی است. در این جا چند مرحله مهم را میدر یک محیط شبکه، اعمال وصله

 شوند:های وصله شبکه استفاده میتقریبا همه سناریوهای محیط

 شود، مهم است که مقداری تحقیق انجام داده تا مطمئن شوید تحقیق      وقتی یک وصله حیاتی اعالم می

 اند. اند دچار مشکل نشدهکه این وصله کار مورد نظر شما را انجام داده و کسانی که آن را نصب کرده

 را روی یک سیستم آزمایشی، آزمایش کنید.  ش      همیشه خوب است که در صورت امکان وصلهآزمای 

 ها بسیار مهم بوده به خصوص وقتی که از ها      پشتیبان گرفتن از پیکربندیپشتیبان گرفتن از پیکربندی

فرم دیگر متفاوت است اما فرمی به پلتگیری از پیکربندی از پلتانگیرید. فرآیند پشتیبور پشتیبان میفیرم

ها و روترها نیز دارای دستورات توانند از تنظیمات خود پشتیبان گرفته و سوییچتقریبا همه کامپیوترها می

 باشند. گیری از تنظیمات میپشتیبان

به توانید عمل برگرداندن تواند چند وصله را دریافت کند. در صورت لزوم میدقت کنید که یک سیستم منفرد می

گردید. این معموال روی کامپیوترها آسان تر باز میقبل از وصله را اعمال کرده که در این حالت به وصله های قدیمی

ورها این کار با زیر نظر داشتن هر ارتقا گیرد. اما در فیرمها را زیر نظر میاست زیرا سیستم عامل همه به روزرسانی

 شود. له توسط خودتان انجام میو نگه داشتن یک نسخه جداگانه از هر وص

 نکته

ها یک وصله ها آزمایش شوند. بعضی وقتها چه بزرگ و چه کوچک باشند، باید قبل از اعمال روی کالینتوصله

شود. در این موارد با دنبال کردن یک فرآیند قرار است یک حفره امنیتی را پر کند اما باعث مشکالت دیگری می

 نید همیشه به عقب باز گردید. توامدیریت وصله خوب می
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 آموزش
 13آگاهی و آموزش کاربرنهاییکاربران نهایی معموال منابع اصلی مشکالت امنیتی برای هر سازمانی هستند. ما باید 

را افزایش داده تا بدانند که به دنبال چه چیزی باید گشته و چگونه برای جلوگیری یا کاهش حمالت واکنش دهند. 

های رسمی ارجح هستند اما این به دپارتمان ش مهمی از مدیریت ریسک است. با این که دورهآموزش کاربران بخ

IT :بستگی دارد که برای اطمینان از این که کاربران دارای درک از موارد زیر هستند چه کاری انجام دهد 

 امضا کنند. ها را ک کرده و آنها را خوانده، درهای امنیتی     کاربران باید این سیاستسیاست 

 های عبور     مطمئن شوید کاربران مهارت ایجاد کلمه عبور را دارند مانند طول و پیچیدگی مناسب وکلمه 

 توانند آن را کنترل کنند. ده و میهای عبور را تغییر دامرتبا کلمه

 ن صفحه و ذخیره دانند چگونه با استفاده از قفل کردامنیت سیستم و مکان کار      مطمئن شوید کاربران می

 ارند. های کاری خود را ایمن نگه دهای متنی ساده یا روی کاغذ ایستگاههای عبور در فایلنکردن کلمه

 ها برخورد کنند. های مهندسی اجتماعی را دانسته تا بتوانند با آنمهندسی اجتماعی      کاربران باید تاکتیک 

 های مخرب را تشخیص داده و بتوانند از خود مالت برنامهحید که های مخرب      باید به کاربران بیاموزبرنامه

 دفاع کنند. 

 نقاط خطا
دهند و این چیزی نیست که بتوان به صورت کامل از آن جلوگیری کرد. راز کار کردن ها همیشه خطا میسیستم

ردن کل فرآیند است: یعنی سیستمی که در صورت مشکل پیدا ک 14نقطه خطای منفردبا خطاها جلوگیری از یک 

 اندازد. یا کل سازمان را از کار می

ای باشد که با مشکل پیدا کردن یک سیستم، همیشه جایگزینی ها به گونههمیشه باید نوع طراحی شبکه و سیستم

 های حساس. های حساس و گرهبرای آن وجود داشته باشد. برای این کار باید دو چیز مشص شود: دارایی

 های حساسدارایی
های دارند که برای عملکرد سازمان حیاتی هستند. به عنوان مثال یک قنادی دارای اجاق ها داراییهمه سازمان

های حساس و یک گروه فروش دارای یک پایگاه داده مشترک هستند. فرآیند تعیین دارایی PLCکنترل شده با 

 اندکی ظریف بوده و اغلب یک فرآیند مدیریتی است. 

 های حساسگره
های هستند: سرورها، روترها، ایستگاه ITهای حساس بیشتر منحصر به تجهیزات های حساس، گرهرخالف داراییب

های حساس است که تر از تشخیص داراییهای حساس معموال واضحها. تشخیص گرهکاری، چاپگرها، و مانند آن
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 بینید:ی حساس را میهاهای حساس است. در این جا چند مثال از گرهگره ITبه دلیل طبیعت 

 های پروژه حیاتییک سرور فایل حاوی فایل 

 یک سرور وب منفرد 

 )یک چاپگر منفرد )با فرض این که خروجی آن برای سازمان مهم است 

 یک روتر مرزی 

 در دسترس بودن باال
؛ به کنندها بدون وقفه کار میوقتی گره های حساس درون شبکه را مشخص کردید باید مطمئن شوید که آن

هستند. برای در دسترس  HAیا  15در دسترس بودن باالهای حساس دارای عبارت دیگر باید مطمئن شوید سیستم

 شود بسیار مهم است. بودن باال استفاده از سیستم های پشتیبان برای زمانی که سیستم اصلی دچار مشکل می

مجازی  IPماید؟ این همان جایی است که ایده ترافیک شبکه از کجا باید بداند که از سیستم پشتیبان استفاده ن

شود. اگر به منفردی است که توسط چند سیستم به اشتراک گذاشته می IPآدرس  16مجازی IPشود. یک وارد می

عمومی  IPاست درست فکر کردید. آدرس  Network Address Translation (NAT)نظر شما خیلی شبیه به 

محدود نیستند.  NATهای مجازی به IPمجازی است اما  IPازی معمول از سشده یک پیاده NATهای روی شبکه

مشترک  IPشوند بقیه سرورهای درون کالستر ترافیک را از یک آدرس در این حالت وقتی سرورها دچار مشکل می

 شود. مجازی شناخته می IPکنند که این به عنوان یک قبول می

فرض گره وی پیشوترهای گیتی به غیر از سرورها نیز نسبت داد؛ رتوان به چیزهایدر دسترس بودن باال را می

ها حفاظت کرد. دو پروتکلی کهب رای فراهم هایی از آنتوان با اضافه کردن پشتیبانحساس دیگری هستند که می

و پروتکل  Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)شوند عبارتند از آوردن این کار استفاده می

این  HSRPو  VRRP. نکته جالب درباره Hot Standby Router Protocol (HSRP)اری سیسکو یعنی انحص

ها را به یکدیگر ها چند روتر را برداشته و آندهند. آنها عملکرد یکسانی را انجام میاست که به صورت مفهومی آن

وی ها از آن به عنوان گیتکالینتمجازی ایجاد شود که  IPوصل کرده تا یک روتر مجازی منفرد با یک آدرس 

 کنند. فرض استفاده میپیش

 اسناد تجاری استاندارد
های جانبی سروکار دارید، باید نوعی کار کردن با سازندگان جانبی بخشی مهم از هر سازمان است. وقتی با شرکت

از شما انتظار دارد درباره  +Networkکند. آزمون قرارداد داشته باشید که رابطه بین شما و آن شرکت را تعریف می

 عالمیه کار. اچهار نوع سند تجاری بدانید: یک قرارداد سطح سرویس، تفاهم نامه، یک قرارداد چند منبعی و یک 
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 قرارداد سطح سرویس
سندی بین یک مشتری و یک فراهم آورنده سرویس است که قلمرو، کیفیت  SLAیا  17یک قرارداد سطح سرویس

های بسیار معمول بوده که برای سرویس ITها در دنیای SLAکند. اهم آمده را مشخص میو شرایط سرویس فر

کلی  SLAآید. یک ها فراهم میها برای مشتریISPها توسط SLAترین شود. بعضی از معمولمختلفی استفاده می

 حاوی موارد زیر است:

 ر نوع غرامت هاهم آمده را مشخص کرده و تعریف سرویس فراهم آمده       حداقل و/یا حداکثر پهنای باند فر

 کند. در زمان قطع سرویس را مشخص می

  تجهیزات      تجهیزاتی کهISP ا نیز های فراهم آمده رکند. این نوع اتصالآورد را مشخص میفراهم می

 نماید. تعریف می

  پشتیبانی فنی     سطح پشتیبانی فنی کهISP فنی، وب یا شخصی را یبانی تلدهد مانند پشتبه شما می

 شود. بانی نیز در آن مشخص میکند. به عالوه هزینه پشتیمشخص می

 تفاهم نامه
کند سندی است که توافقی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی را در شرایطی اعالم می MOUیا  18یک تفاهم نامه

همراه یک چهارچوب وظایف هر طرف نسبت به دیگری را به  MOUکه یک قرارداد حقوقی مناسب نیست. یک 

هایی که بعضی مواقع روابط تجاری با یکدیگر دارند معمول است. به بین شرکت MOUکند. زمانی مشخص می

دادن سوانحی مانند داشته باشند تا در زمان رخ MOUتوانند های یک شهر میعنوان مثال همه بیماریستان

 کند. ها را مشخص میا، لجستیک و مانند آنهها، تماسهزینه MOUسوزی یا طوفان بپذیرند. این آتش

 نامه چند منبعتوافق
کنند که سندی است که توافق می MSAیا  19نامه چند منبعیتوافقافزارهای مختلف شبکه با یک سازندگان سخت

های اینترفیس گیگابیتی خود کنند. برای مثال دو شرکت روی مبدلجزئیات عملکرد اجزای خود را مشخص می

 های سیسکو و ژونیپر کار کنند. فق کرده تا در سوییچتوا

 اعالمیه کار
ها و سرویس SWOدر اصل یک قرارداد رسمی بین یک سازنده و یک مشتری است. یک  20یک اعالمیه کار

ها را فراهم بیاورد. به عالوه چارچوب زمانی را نیز کند که یک سازنده توافق کرده تا آنمحصوالتی را تعریف می

                                                 

17 Serivce Level Agreement 
18 Memorandum of Understanding 
19 Source Agreement-Multi 

20 Work Statement of 
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و یک مشتری باشد. این باید یک سند  ITتواند بین شرکت امنیت کلی می SOWنماید. یک ها مشخص میی آنبرا

 با جزئیات باشد که به خوبی کارهایی که سازنده باید انجام دهد را مشخص نماید. 

 های امنیتیآمادگی
یعنی  CompTIAاغ آزمون بعدی آماده شدن برای شرایط مختلف زیربنای مدیریت ریسک است. اگر بخواهید به سر

Security+ ره صرف زمان و انرژی برای ایمن کردن محیط های کاملی دربابروید، بحثIT بینید. اما برای می

Network+ پذیری و آزمایش نفوذ. دو مسئله مهم هستند: اسکن برای آسیب 

 هاپذیریاسکن برای آسیب
ای نیز غیر ممکن است تا خودشان های حرفهتی برای تکنسینهای زیادی وجود دارند حپذیریاکنون که آسیب

است که  21پذیریاسکنر آسیبها را در زیرساختار پیدا کنند. بهترین روش اجرای نوع خاصی از برنامه با نام آن

را دهد تا برمبنای آن بتوانید اقدامات الزم پذیری را سریعا بررسی کرده و گزارشی به شما میتعداد زیادی آسیب

 انجام دهید. 

های زیرساختار را بررسی کند. به جای آن یک تکنسین شبکه پذیری وجود ندارد که همه جنبههیچ اسکنر آسیب

 بینید:خوب تعدادی ابزار برای نوع زیرساختار شبکه خود دارد. در این جا چند نمونه پرطرفدارتر را می

 Microsoft Baseline Security Analyzer  یاMBSA های منفرد طراحی شده است. ی آزمایش سیستمبرا

پذیری را انجام های ویندوز برای آسیباین اندکی قدیمی شده اما هنوز هم به خوبی کار آزمایش سیستم

 دهد. می

 Nmap های های منفرد درخواست داده و به دنبال پورتیک اسکنر پورت است. اسکنرهای پورت برای گره

تنها یک اسکنر پورت  Nmapتوان گفت کند. در حقیقت نمییک گزارش تولید میپذیر یا باز گشته و آسیب

-18شود. شکل داری میاست زیرا دارای ابزارهای دیگری نیز می باشد. این برنامه رایگان بوده و به خوبی نگه

 دهد. را نشان می Nmapخروجی مثال از  1

 اید از آزمایشگرهای قدرتمندتری استفاده کنید. تعداد تری انجام دهید، بپذیری جدیوقتی باید آزمایش آسیب

 Tenable( از 2-18 )شکل Nessus. برنامه OpenVASو  Nessusها وجود دارند مانند زیادی از آن

Network Security پذیری جامع بود و برای بیش از دو دهه است که در اصل اولین ابزار آزمایش آسیب

ن خانگی رایگان اما ار عالی و خوب شناخته شده است. این ابزار برای کاربرایک ابز Nessusشود. استفاده می

 برای کاربران تجاری غیررایگان است. 

 OpenVAS  یک اقتباس رایگان ازNessus منیتی به بوده که بسیار پرطرفدار بوده و از نظر بسیاری موارد ا

Nessus  .تقدم دارد 

                                                 

21 Vulnerability Scanner 



 

 

 

 مدیریت ریسک

179 

  تنها اجرای تعدادی برنامه برای پیدا کردن نقاط “به معنای  ذیریپاسکن برای آسیبدقت کنید که از عبارت

مدیریت پذیری تنها بخش کوچکی از یک برنامه استراتژیک با نام استفاده نکنید. اسکن برای آسیب ”ضعف

کنیم ها است. ابزارهایی که ما استفاده میها و حل آنپذیریاست که فرآیند تشخیص آسیب پذیریآسیب

 اما بخشی مهم از فرآیند کل هستند. کوچک بوده 

 
 . Nmapخروجی  1-18شکل 
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 . Nessusخروجی     2-18شکل 

 آزمایش نفوذ
توانید پذیری خود را اجرا کرده و زیرساختار را تقویت کردید، زمان آن است که ببینید آیا میوقتی ابزارهای آسیب

خواهید یک هکر مخرب این حمالت را انجام دهد. ه نمیدر برابر یک حمله واقعی دوام بیاورید. مشکل این است ک

های موجود بوده و به پذیریخواهید یک هکر کاله سفید این کار را انجام دهد که کار او پیدا کردن آسیببلکه می

 آزمایشهای خود را گزارش داده تا بتوانید شبکه خود را تقویت کنید. به این جای آسیب به زیرساختار شما، یافته

 گویند. می )Pentest( 22نفوذ

 نکته

وب زمانی و یک آزمایش نفوذ قانونی نیازمند مقدار زیادی سند است که کار نفوذ کننده، سطح آزمایش، چهارچ

 کند. اسناد را مشخص می
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پذیری، یک آزمایش نفوذ خوب نیازمند یک اپراتور ماهر است که هدف را درک کرده و برخالف آزمایش آسیب

-Aircrackکنند. دو مثال تر میهای بالقوه را بشناسد. برای این کار تعدادی ابزار هستند که کار را آسانیپذیرآسیب

ng  وMetasploit  .هستند 

Aircrack-ng های بیسیم است. این قدرتمند بوده و یک ابزار متن باز برای نفوذ به تقریبا هر قسمت از شبکه

کنید( و رایگان بیسیم را با جزئیات کامل درک می 802.11های ن که شبکهاستفاده از آن آسان است )با فرض ای

 باشد. نیز می

Metasploit  نیز ابزاری منحصر به فرد است که به نفوذ کننده اجاز استفاده از یک کتابخانه بزرگ از حمالت را

ای در این زمینه پیدا کنید که هتوانید یک حرفها(. نمیدهد )به همراه قابلیت تنظیم آنبرای نفوذهای مختلف می

استفاده کند. این ابزار ظاهر خوبی نداشته و بنابراین بسیاری از افراد امروزه اینترفیس کاربری  Metasploitاز 

Armitage GUI (. 3-18برند )شکل تر شدن استفاده از آن را به کار میبرای آسان 

 
 . Metasploitخروجی    3-18شکل 

ابزار مبتنی بر لینوکس نیز وجود دارد که امکانات مختلفی را از طریق یک درایو قابل بوت فراهم همچنین تعدادی 

 USBاست. پیدا کردن یک شخص امنیتی خوب که یک درایو  Kali Linuxها، ترین بستهآورند. یکی از معروفمی

 نداشته باشد کار سختیاست.  Kali Linuxبرای 
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 ریزی رویدادبرنامه

هایی وجود دارد که یکپارچگی یک زیرساختار دچار های با تجربه، وقتهای تکنسینظر گرفتن تالشبدون در ن

ها و قلمروهای مختلفی دارند که از چیزی به سادگی یک حمله ساده که شود: یک حادیه. حوادث اندازهمشکل می

رسد. هر ر را خراب کرده است میتاسنتای یا طوفانی که دیجلوی آن گرفته شده شروع شده تا به نفوذهای داده

های رویداد آماده کرده باشد: اسنادی درباره چگونگی ریزیموردی که اتفاق بیفتد، سازمان باید یک سری برنامه

 محدود کردن تخریب و بازیابی سریع. 

سته تقسیم مکان حادثه به سه د وها را برمبنای شدت گیرد که آنچند مورد ساده را در بر می +Networkآزمون 

 ه، و ادامه تجارت. کنیم: پاسخ به حادثه، بازیابی فاجعمی

 پاسخ حادثه
های ا تعداد بیشتری پاسخ دهنده آموزش دهنده با روشمعموال یک ی -زیربنای پاسخ حادثه، تیم پاسخ حادثه است

مسئول چیزهایی مانند  توانداجرایی مشخص شده برای کاری که باید انجام شود. بسته به نوع روداد، این تیم می

پوشی کرده، آن را در نظر گرفته یا موارد دیگر؛ ارزیابی گیری درباره این که آیا تیم باید از آن حادثه چشمتصمیم

های تحت اثر قرار قلمرو و دلیل مشکل؛ جلوگیری از مشکالت بعدی؛ حل دلیل مشکل؛ دستور بازیابی برای سیستم

شوند. باشد. اغلب حوادث در این سطح اداره میداد مجدد میای جلوگیری از رخهایی برگرفته و مشخص کردن روش

 شود. نجام میبا این حال اگر حادثه آنقدر بزرگ باشد که تیم نتواند جلوی آن را بگیرد، یک بازیابی فاجعه ا

 بازیابی فاجعه
ا بازیابی زیرساختار اصلی شما از ریزی رویداد است که به صورت مستقیم ببخش مهمی از برنامه 23بازیابی فاجعه

کند مانند کند. یک فاجعه رویدادی است که مقدار بزرگی از زیرساختار را غیرفعال یا خراب مییک فاجعه کار می

 یک طوفان یا سیل. 

نند ها مواردی ماکند. این سازمانشود که یک برنامه بازیابی فاجعه را ایجاد میبازیابی فاجعه با سازمانی شروع می

های واقعی بسته به نوع فاجعه تغییر کرده کنند. برنامهریزی میها برنامهها را در نظر گرفته و برای اداره آنفاجعه

 بینید. ها میاما چند مفهوم هستند که در همه آن

اصلی )ها(  و کار کردن در مکان ITابتدا، یک تیم بازیابی فاجعه است که هدف آن فعال کردن مجدد زیرساختار 

و اطمینان از موجود بودن سریع  های دادهترین وظایف در این جا ایجاد پشتیبانتجاری است. یکی از بزرگ

های ها در صورت هر نوع رویداد منفی است. هر شرکتی با ایجاد یک یا تعداد بیشتری پشتیبان از دادهپشتیبان

های مهم را ایجاد کرده که قابل ان آرشیوی از دادههای پشتیبشود. این فایلحساس برای چنین مواردی آماده می

 دریافت در زمان رویدادن بعضی از فجایع هستند. 

شد. افزارهایی خاص و روی نوارهای مغناطیسی انجام میهایی از طریق نرمدر روزهای اولیه کامپیوتر، چنین پشتیبان

 حمل بود.  نوار در مقایسه با فضای هارددیسک ارزان بود و به آسانی قابل
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ها اند. بنابراین پشتیباناما نوار کند بوده و آن روزهای قدیمی گذشته است و اینترنت و هارددیسک ارزان و سریع شده

 شوند. ردن و/یا به صورت مستقیم روی ابر گرفته میکهای قابل جدا روی هارددیسک

 نکته

های نوار حلشود. هنوز هم راهغناطیسی استفاده نمیهای نوار ممنظور من در این جا این بود که دیگر از پشتیبان

 مغناطیسی زیادی وجود دارد. 

ایی که ممکن است از بین بروند و مدت زمان بازیابی را در گیری مقدار دادهیک ارزیابی صحیح از برنامه پشتیبان

دراصل  -شوندا بازیابی میهوضعیت پشتیبان در زمانی است که داده )RPO(24هدف نقطه بازیابیگیرد. یک نظر می

های بازیابی شده دارای مقداری داده روند. اغلب سیستمای که در صورت استفاده از پشتیبان از دست میمقدار داده

های بالدرنگ که از دست رفته هستند که این به آخرین زمانی که پشتیبان گرفته شده است بستگی دارد. پشتیبان

نیز مقدار زمان الزم  )RTO( 26هدف زمان بازیابیباشند. تند از اصل مستثنی میهس 25در اصل سرورهای افزونگی

 اید. برای بازیابی عملکرد کامل از زمانی است که سازمان دیگر کار نکرده

ها تنها در مکان اصلی شود اما همه اینگیری را شامل میافزار بازیابی تا پشتیبانبازیابی فاجعه همه چیز از سخت

 شوند. هر چیزی که نیاز به جابجایی قسمتی از تجارت سازمان داشته تا بازیابی کامل شود، بخشیجام میتجارت ان

 از تداوم تجارت است. 

 تداوم تجارت
شد به اتمام رسید، سازمان باید یک برنامه از اقدامات داشته تا ای که مانع از عملکرد زیرساختار میوقتی فاجعه

 BCیا  27تداوم تجارتریزی و فرآیند الزم برای این کار با نام ر قابل انجام باشد. برنامههای دیگتجارت آن در مکان

خوب با مشکالت  BCPاست. یک  BCPیا  برنامه تداوم تجارتها برای این کار، سازمان شود. برنامهشناخته می

ریزی شده جعه بزرگ به خوبی برنامهترین موارد )که باید قبل از رخ دادن یک فازیادی سروکار دارد اما یکی از مهم

 گیری است. های پشتیبانباشد( مفهوم سایت

ا وقتی که سایت هر برنامه تداوم تجارت شامل آماده کردن نوعی مکان ثانویه است که به یک سازمان اجازه داده ت

را به سه نوع مختلف تقسیم های ثانویه هد. این سایتجا کار خود را ادامه دکند، بتواند از آناصلی دیگر کار نمی

 کنیم: سرد، گرم و داغ. می
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 مکانی است که شامل یک ساختمان، تاسیسات، تجهیزات رفاهی، پارکینگ و همه چیزهای  28یک سایت سرد

مورد نیاز یک تجارت است به استثنای کامپیوترها. یک سایت سرد معموال چند روز زمان الزم دارد تا آنالین 

 شود. 

 یعنی  -افزارها و سرورهای آماده کار داردمشابه با سایت سرد بوده اما کامپیوترهایی با نرم 29یک سایت گرم

های های کنونی را نداشته و ممکن است دارای اتصالافزاری کامل. یک سایت گرم دادهیک زیرساختار سخت

که شروع شده و اغلب های شباینترنت/شبکه نباشد. فعال کردن کامل این سایت معموال با فعال کردن اتصال

ها است. یک سایت گرم معموال یک یا دو روز زمان برای آنالین ها از آخرین پشتیباننیازمند بارگذاری داده

 شدن نیاز دارد. 

 ها نیز دارای هر چیزی است که یک سایت گرم دارد اما همچنین شامل جدیدترین پشتیبان 30یک سایت داغ

شتیبان به وضعیت کنونی ممکن است به بازیابی مقدار اندکی داده نیاز باشد. برای برگشتن از آخرین پمی

باشد اما در بسیاری از مواقع یک سایت داغ یک نسخه کامل از سایت اصلی است. یک سایت داغ مناسب باید 

 تنها چند ساعت زمان نیاز داشته باشد تا راه بیفتد. 

روی آن متمرکز  +Networkمون ا این چیزی است که آزهای پشتیبان نیست امتداوم تجارت تنها درباره سایت

ریزی جانشینی است یعنی مشخص کردن کسانی که در ریزی تداوم، برنامهاست. عبارت مربوط دیگر برای برنامه

های خاص درون سازمان را داشته باشند توانند موقعیتزمان رخ دادن حادثه برای اشخاص مهم درون سازمان، می

 رت موقت(. )معموال به صو

 شناسیجرم
داری یا ارائه شواهد ذخیره شده روی یک کامپیوتر یا هر فرم دستگاه آوری، نگهعلم جمع 31شناسی کامپیوتریجرم

ها و شناسی کامپیوتری یک علم کامال ویژه است که نیازمند مهارتهای قانونی است. جرمدیجیتالی در دادگاه

 Certified Forensic Computerشناسی کامپیوتر های جرمتاییدیههای مختلفی است. باالترین تاییدیه

Examiner (CFCE)  توسطInternational Association of Computer Examiners (ISFCE) ،Certified 

Computer Examiner (CCE)  ازInternational Society of Forensic Computer Examiners 

(ISFCE)  وGIAC Certified Forensic Analyst (GCFA) ازthe Global Information Assurance 

Certification (GIAC) باشند. می 
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شناسی کامپیوتری را بدانید اما به جای آن از از شما انتظار ندارد که همه موارد مربوط به جرم +Networkآزمون 

های داشته باشید که بدانید در موقعیت شناسی درکخواهد تا به عنوان یک تکنسین به مقدار کافی از جرمشما می

 گیرید باید چه کاری انجام دهید. نادری که در خط مقدم دفاع قرار می

شما را به عنوان اولین پاسخ دهنده یا تکنسین مسئول برای پشتیبانی اولین پاسخ  CompTIAبه صورت کلی 

روباتی است که وظیفه آن واکنش به  شناسی شخص یابیند. اولین پاسخ دهنده در یک وضعیت جرمدهنده می

اخطارهای یک جرم کامپیوتری است که برای این کار باید شدت وضعیت مشخص شده، اطالعات جمع آوری و 

ها و اعمال مستند شوند و اطالعاتی برای مراجع فراهم بیاید. در دنیای واقعی اولین پاسخ دهنده یک سری یافته

ها باید از وضعیت دهند. در حالت حداقل، آنیستم را بدون تداخل در آن میابزار است که باجازه ثبت وضعیت س

با روشی مطمئن شوند که هرگونه شک درباره دستکاری  RAMها( و حافظه ها )بیشتر از همه هارددیسکدیسک

 عمدی یا غیرعمدی از بین برود. 

 نکته

 م دهد، خاموش یا ریبوت کردن کامپیوتر است. تواند انجایکی از اولین اشتباهاتی که هر پاسخ دهنده اولی می

های امنیت ک امپیوتری، یک مدره یا آموزش خاصی برای مشخص کردن چگونگی اقدامات همانند بسیاری از جنبه

شوند به خصوص ها هستند که همیشه استفاده میشناسی کامپیوتر وجود ندارد. با این حال تعدادی از روشدر جرم

 ها را دارد. از شما انتظار دانستن آن +Networkی که آزمون های مقدماتدر سطح

 باشد، الزم است کهبه صورت کلی وقتی در شرایطی هستید که در آن اولین پاسخ دهنده می

 ناحیه را ایمن کنید 

 صحنه را مستند کنید 

 آوری کنیدشواهد را جمع 

 با مراجع تماس بگیرید 

 ایمن کردن ناحیه
اسخ دهنده اول ایمن کردن ناحیه است. در اغلب موارد شخص مرجع شخص یا اشخاصی اولین مرحله برای یک پ

خواند. وظیفه شما به عنوان اولین پاسخ را تعیین کرده که مسئول بوده و شما را برای واکنش به حادثه فرا می

 ها است. های کاری کنار آنهای درگیر و ایمن کردن ناحیهدهنده ایمن کردن سیستم

های احتمالی ی برای ایمن کردن ناحیه حضور در صحنه است. اگر ممکن است باید صحنه را از مزاحمتروش اصل

دور نگه دارید. اگر این یک دفتر است، در را قفل کرده، ناحیه صحنه را تعریف کرده و اجازه دسترسی به آن را به 

 کسی ندهید. 

ک کاربر در حین اعمال مجرمانه است! در اغلب موارد دقت کنید که یک حادثه به ندرت به هیجان گیر انداختن ی

افزار مخرب را وارد سیستم کند این شامل چیزی به سادگی سعی برای تعیین این که آیا کاربر سعی کرده یک نرم
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باشد. در این موارد اغلب به آسانی کند میبازی می World of Warcraftهای کاری یا این که دارد در ساعت

مشخص است. کافی است سیستم را بررسی کرده و اگر مشکلی پیدا کردید، اطالعات الزم را فراهم وظیفه شما 

تر بودید، شوند. با این حال اگر مسئول یک سناریوی خطرناکبیاورید. قوانین برای جرم شناسی هنوز هم اعمال می

 شکل را در سطح باالتر گزارش دهید. مهم است که به عنوان اولین پاسخ ده نده درک کنید که چه زمانی باید یک م

 مستند کردن صحنه
وقتی ناحیه را ایمن کردید، زمان مستند کردن صحنه است. الزم است که وضعیت تجهیزات را نگه داشته و به 

 دنبال چیزهایی بگردید که برای بررسی جرم الزم هستند. 

 نکته

توانید از وضعیت حنه استفاده کنید. میهمیشه خوب است که از یک دوربین برای مستند کردن وضعیت ص

 ها نیز عکس بگیرید. ها و مکان دستگاهعملیاتی کامپیوترها و سوییچ

ها و روترها را مشخص کنید، مطمئن  WAPها، خواهید مکان کامپیوترها، سوییچبا این که مشخص است که می

صی دارید. در این جا چند مورد برای مستند های الکترونیکی توجه خاشوید که نکات الزم را نوشته، به دستگاه

 بینید:کردن را می

 های هوشمندتلفن 

 های اپتیکیدیسک 

 های اینترنال و اکسترنالهارددیسک 

 درایوهای فلش 

 هادوربین 

 های تلفنVoIP 

 جمع آوری شواهد
چیزی را از یک  ای کهآوری داده/شواهد است. لحظهاکنون که صحنه ایمن و مستند شده است، زمان شروع جمع

کنید، شانس این وجود دارد که اعمال شما صحنه حادثه برداشته یا شروع به اداره چیزی درون صحنه حادثه می

کنید. باید همه شواهد را با یک روش بسیار دقیق جمع آوری کنید. باعث خرابی شواهدی شود که جمع آوری می

زیر نظر داشتن کاغذی از کسانی است که به یک مدرک کند طور که نام آن مشخص میهمان زنجیره بازداشت

ترین خاص از زمانی که جمع آوری شده است تا زمان حل حادثه دسترسی دارند. از نظر پاسخ دهنده اول، مهم

موردی که باید درباره زنجیره بازداشت در ذهن داشت این است که باید چیزی که تحت کنترل است، زمان انجام 

 اید را مستند کنید. اید و هنگامی که آن را به شخص دیگر دادهت به آن انجام دادهآن، چیزی که نسب

های خود را شناسی است. به صورت کلی این جایی است که یافتهشناسی شما یک گزارش جرمنتیجه نهایی جرم

 ای دارید(. یک گزارش خوب شامل موارد زیر است:دهید )اگر یافتهگزارش می
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 رسی کنندهنام و عنوان بر 

 صالحیت بررسی کننده 

 هدف جرم شناسی 

 هر مورد یا تعداد حادثه 

 ابزارهای استفاده شده 

  جایی که بررسی انجام شده 

 های پیدا شدهفایل 

 خروجی فایل گزارش 

 های کامپیوترتصاویر از صفحه 

و کشف الکترونیک.  داشتن قانونیآیند: نگههای جرم شناسی )و شواهد( به کار میدو مکان است که این گزارش

بینی یک واکنش به یک مسئله ها را برای پیشداشتن قانونی فرآیندی است که در آن یک سازمان دادهیک نگه

شناسی کند. برای مثال یک شرکت ممکن است متوجه شود که گزارش جرمدهی میقانونی نگه داشته یا سازمان

ها و گزارش باشد. در این مورد، دادهیازمند گزارش به مراجع میهایی از فعالیت مجرمانه است که نشما شامل یافته

-Eها دسترسی داشته باشند. کشف الکترونیک یا باید با روشی نگه داشته شوند تا مراجع قانونی بتوانند به آن

Discovery ها و فراهم آوردن آن با یک روش قانونی است. فرآیند درخواست واقعی برای داده 

 نکته آزمون

برای کشف الکترونیک استفاده کرد  eDiscoveryاز عبارت مخفف  +Networkر زمان نوشتن این تاب آزمون د

 است.  E-Discoveryکه همان 

 ایمنی

گیرد: ایمنی الکتریکی، ایمنی مدیریت ریسک برای سالمت محیط فیزیکی کارمندان در سه دسته اصلی قرار می

 بندیم. اکنون این فصل را با بحثی در این سه مورد می های اجرایی اضطراری.نصب/فیزیکی و روش

 ایمنی الکتریکی
 ایمنی الکتریکی در یک محیط شبکه چند مورد را در بر دارد:

 خطر ذاتی الکتریسیته 

 زمین شدن 

 الکتریسیته ساکن 
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 به همین خاطر تواند به شما آسیب برساند.آورید، الکتریسیته شدیدا میطور که از علوم اولیه به خاطر میهمان

های لخت استفاده نکنید. از مهم است که همیشه اتاق شبکه شده بدون در هم ریختگی باشد. هیچ وقت از سیم

 برید. نید که در زندگی عادی برای برق نگرفتن به کار میهایی استفاده کمهارت

ئله ایمنی بیشتر از یک مس مهم است که هنگام نصب شبکه از مدارهای به درستی زمین شده استفاده کنید. این

ایجاد کنند که در آن  حلقه زمینتوانند یک ین شده میها است. مدارهای بد زمشخصی یک مسئله ایمنی داده

ها شود. تواند باعث غیرقابل خواندن شدن دادهاختالف ولتاژ بین دو بش شبکه شما وجود خواهد داشت. این می

 از نوسانات برق آسیب بیشتری ببینند. زمین نکردن صحیح باعث شده تا تجهیزات 

تواند تجهیزات می -یعنی عبور الکتریسیته ساکن از یک مورد به مورد دیگر - ESD( 32(تخلیه الکتریسیته ساکن 

کامپیوتری را خراب کند. مهم است که همیشه هنگام عوض کردن یک کارت شبکه یا کاری درون ایستگاه کاری 

 (. 4-18ید )شکل بسته باش ESDیک دست بند ضد 

 
 . ESDبدنی ضد دست   4-18شکل 

ها، و دیگر تجهیزات شبکه کامال بسته بوده کمتر خواهد بود. روترها، سوییچ ESDها را باز نکنید خطر اگر دستگاه

دهید، محفظه فلزی اند. حتی وقتی یک ماژول را درون یک روتر یا سوییچ قرار میحفاظت شده ESDو بنابراین از 

 فاظت شده بوده و جعبه باید به محفظه وصل و زمین شود. و ح

                                                 

32 Electrostatic Discharge 
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 ایمنی نصب/فیزیکی
کنند. ما همیشه خطر زمین خوردن، آسیب دیدن پشت، و سوختن در یک دنیای پرخطر زندگی می ITهای تکنسین

ی به این پوشید از نظر ایمنی دقت کنید. اکنون نگاهتوسط تجهیزات داغ را داریم. همچنین باید به چیزی که می

 اندازیم. مسائل ایمنی فیزیکی می

 5-18افزاری روی زندگی شما تاثیر خواهد گذاشت. شکل اگر کار شما سازماندهی شده نباشد، تکنولوژی سخت

 بندی کابل است. ردناک از سرهمدهد که مثالی دیک قسمت از دفتر من را نشان می

 
 ها در دفتر من. به هم ریختگی کابل   5-18شکل 

هایی ظاهر توانند خطرناک باشند. با این که در دفتر خانگی من چنین به هم ریختگیها میاین به هم ریختگی

های کامپیوتری قرار گرفته، درون دیوار کشیده ها با دقت در پشت کیسشوند، اما در یک محیط کاری این کابلمی

تواند خطر زمین خوردن ایجاد کندف بینید که میبلی را میاند. اگر کاهای کابل قرار گرفتهدارندهشده یا درون نگه

گوید( تا سریعا می 33سرویس های ساختمانیبه این افراد،  CompTIAباید با مسئول آن ساختمان تماس بگیرید )

 (. 6-18آمیز باشد )شکل تواند فاجعهپوشی از این خطرات میبه آن رسیدگی کند. نتایج چشم

 -کنیمستفاده میهرچیزی که ا -یگر، بلند کردن تجهیزات است. کامپیوترها، چاپگرها، روترهامسئله ایمنی فیزیکی د

ها را با پاها بلند ها را با کمر خود بلند نکنید؛ آنتوانند سنگین باشند. به خاطر داشته باشید که هیچ وقت آنمی

ای به خطر وقت به شما پول کافی بر کرده و اگر خیلی سنگین هستند از یک ابزار کمکی استفاده نمایید. هیچ

شود. بلند کردن یک مسئله مهم دیگر در یک بخش از زندگی تکنسین شبکه است: انداختن سالمتی پرداخت نمی

 ها. زندگی با محفظه

 

                                                 

33 Building Services 
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 تواند انجام دهد. کاری که یک کابل سرگردان می   6-18شکل 

 هانصب و نگه داری محفظه
ای اینچی به گونه 19موال کار سختی نیست. محفظه های تجهیزات استاندارد نصب اجزا درون یک محفظه مع

ها برای افراد با روشی که باعث ها استفاده از آنطراحی شده که قابلیت استفاده نامناسب زیاد داشته که بعضی وقت

فظه به سه مورد کند. به صورت کلی باید هنگام استفاده از تجهیزات نصب شده درون محمشکل شود را آسان می

 دقت کنید: برق، سوار کردن و محیط. 

 برق
تجهیزات سوال شده در محفظه دارای نیازهای توان خاصی هستند. در حداقل حالت، کار با یک منبع برق مناسب 

آمپری که به خوبی زمین شده است کار  20تواند با یک مدار اختصاصی شود. یک محفظه کوچک میشروع می

 آیند. تر نیازمند ترانفسورماتروهای خاصی هستند که توسط شبکه برق محلی فراهم میبزرگهای کند. محظه
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مخصوصی فراهم بیاورید. سپس  UPSرسید همیشه خوب است که برای هر محفظه های منفرد میوقتی به محفظه

نید، همیشه از یک مبدل کهای برق استفاده می. اگر از مبدلوصل نمایید UPSها را به آن توانید همه دستگاهمی

 برق برای هر محفظه استفاده نمایید. 

 سوار کردن
ت مستقیم نصب یک دستگاه به خوبی درون یک محفظه یک فرآیند مناسب برای کار است. برای اجزایی که به صور

ظر نگه داشته ها را در محل مورد نای باید آنهای وصلهها، روترها، و پنلشوند، مانند سوییچدرون محفظه نصب می

 اند. راحی شدهطها برای نگه داشتن وزن دستگاه (. محفظه7-18و با پیچ سفت کنید )شکل 

 
 این دستگاه به صورت مستقیم درون محفظه وصل شده است.       7-18شکل 

 هستند. همیشه باید محفظه را به خوبی 34ها انواع مختلفی داشته که شامل فریم بسته، باز و گل پستمحفظه

 شوند. محکم کنید تا مانع از جابجایی آن یا به هم خوردن تعادل شوید که باعث مشکالت بزرگی در شبکه می

شوند. روش مناسب در این جا نصب تر معموال از طریق یک سیستم ریل درون محفظه وصل میهای بزرگدستگاه

(. سپس دستگاه را درون ریل نصب 8-18ل دارنده است )شکهای نگهسیستم ریل درون محفظه با استفاده از براکت

 کنید. می

 
 ایمن کردن سیستم ریل.  8-18شکل 

 محیط
توانند گرمای های تجهیزات قرار گرفته و میها درون اتاقها، روترها و مانند آنهای حاوی سرورها، سوییچمحفظه

ر نظر بوده و کنترل شود. اجزای شبکه زیادی تولید کنند. محیط درون این فضا باید همیشه برای گرما و رطوبت زی

                                                 

34 oal PostG 
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 کنند. در زمانی که خنک هستند بهتر از زمانی که گرم هستند عمل می

ها ای باشد که جریان هوا در قسمت سرورها را بهینه کند. تمام محفظهقرار دادن یک محفظه همیشه باید به گونه

 ت کرده و سپس هوای داغ را بیرون بدهند. وا را دریافهای قرار بگیرند که اجزا بتوانند باید به گونه

باید بهینه شده تا گردش هوا و پاکسازی هوای داغ به هوای  )HVAC( 35گرم کننده، تهویه و خنک کردن سیستم 

ها و بدون در نظر گرفتن اندازه، خنک به شکل مداوم انجام شود. سطح دما و رطوبت مناسب چقدر است؟ برای اتاق

درصد رطوبت است. یک  50درجه سانتیگراد( و  20درجه فارنهایت )معادل  68گین دمای آل میانمقادیر ایده

تواند شناسایی آتش، قطع برق برای حفاظت از تهیزات حساس، سیستمی که می -سیستم اطفای آتش مناسب

اید برای همه ب -جلوگیری از رسیدن اکسیژن با استفاده از گازهای اطفای حریق، سیستم ارسال اخطار و موارد دیگر

های تجهیزات حاوی سرور استفاده شوند. باید هر نوع جرقه الکتریکی را دور نگه داشته تا احتمال از دست اتاق

 رفتن سرورها را به حداقل برسانید. 

ها و اجزای شبکه را مطالعه کرده تا برای محفظه )MSDS( 36برگه اطالعات ایمنی مواددر آخر باید راهنماهای 

حاوی جزئیاتی درباره کارهایی است که باید درباره  MSDSش برای بازیابی و موارد دیگر را بدانید. یک بهترین رو

 باشد. ها، بازیابی و موارد دیگر نیز میهر جز انجام دهید که شامل اطالعاتی درباره جایگزینی بخش

 های اجرایی شرایط اضطراریروش
قبل از رخ دادن شرایط  37روش اجرایی شرایط اضطراریاشتن یک مرحله نهایی در مدیریت ریسک در هر شرکتی د

 گیرد:پنج مورد اصلی را در نظر می +Networkاضطراری است. آزمون 

 طرح ساختمان 

 سوزیبرنامه ریزی فرار در زمان آتش 

 های اضطراری/ایمنیخروجی 

 بسته یا باز شدن در زمان خطا 

 سیستم اخطار اضطراری 

های اضطراری را سوزی و مکان خروجیچیدمان ساختمان، برنامه ریزی فرار در زمان آتشباید  برنامه ریزی خروج

های خروجی باید به صورت استراتژیک در مکان صحیح قرار گرفته تا افراد بتوانند در شرایط شامل شود. عالمت

 اضطراری سریعا از محل خارج شوند. 

                                                 

35 Heating, Ventilation and Air Conditioning 
36 Material Safety Data Sheet 
37 Emergency Procedures 
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فرض در شرایط اضطراری هستند. درهای ی مکانیسم ایمنی پیشهای سرور، نیازمند نوعفضاهای امنیتی مانند اتاق

 قفل شده باید در زمان مشکل باز باشند یا این که بسته باشند. 

تواند جایگزین یک سیستم اخطار اضطراری با صدای بلند شود تا باعث شده پرسنل سریعا از در آخر چیزی نمی

 م و اخطار اضطراری را فراموش نکنید. سوزی منظهای آتشمحل جابجا شوند. هیچ وقت تمرین
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 از شما انتظار دارد تا بدانید که چگونه +CompTIA Networkآزمون تاییدیه 

 نتپات/هانید: هانیهای شبکه را توضیح دهیاهمیت پیاده کردن سگمنت 

 هاپذیریات، آسیبها و خطرات معمول شبکه را مقایسه کنید: حمالت/تهدیدپذیریآسیب 

 افزارهای ضد بدافزار، امنیت پورت های تقویت شبکه مناسب را پیاده کنید: نرمیک سناریو داده شده، تکنیک

های های ایمن، لیستها نیاز نیست، استفاده از پروتکلهای شبکه که به آنسوییچ، غیرفعال کردن سرویس

 دسترسی

 های امنیتی فیزیکی را مقایسه کنیدکنترل . 

  .یک سناریو داده شده، یک فایروال ساده را نصب و پیکربندی کنید 

 ضیح دهید. های کنترل دسترسی شبکه را تودلیل استفاده از مدل 

 ها/، برنامهیک سناریو داده شده، مسائل امنیتی معمول را پیدا و حل کنید: فایروال با پیکربندی اشتباهACL های

ور/سیستم عامل وصل نشده، کاربران های باز/بسته، فیرمسرویس، پورتبد پیکربندی شده، بدافزارها، رد 

 های گروه محلی/دامین، پیکربندیOUI، دریافت بنر/ARPمشکوک، دسترسی نامناسب/درپشتی/ مسائل 

 برای رسیدن به این اهداف باید بتوانید:

 درباره خطرات معمول در شبکه بحث کنید 

 که بحث کنیدهای ذذاتی در شبپذیریدرباره آسیب 

 ا توصیف کنیدهای تقویت یک شبکه در برابر حمالت رروش 

 چگونگی حفاظت یک شبکه از تهدیدات توسط فایروال را توضیح دهید 

================================ 

 

 ها همیشه در معرض خطر باشند. بنابه تعریف، یک شبکه باید به چند کاربرها باعث شده تا آنطبیعت ذاتی شبکه

های سرویس دهنده را بدهد. در همین زمان شبکه باید از خطرات نیز حفاظت شود. اجازه دسترسی به سیستم

د. این توضیح داده شدن 18انجام این کار یک تجارت بزرگ و بخشی از مسائل مدیریت ریسک است که در فصل 

 . شودها متمرکز میها، تقویت شبکه و فایروالپذیریفصل روی خطرات، آسیب

 تهدیدات شبکه

یک حمله بالقوه بر علیه شبکه شما است. تنها درباره حمالت اینترنتی فکر نکنید. مطمئنا  1ایتهدید شبکهیک 

                                                 

1 Network Threat 
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تواند شخصی باشد که تهدیدات نوع هکری واقعی هستند اما تهدیدات بسیار دیگری نیز وجود دارند. این تهدید می

هایی که نباید از ابتدا ا دزدیده یا یک کارمند ناآگاه باشد که فایلهای عبور ربه دفتر شما سرک کشیده و کلمه

 دسترسی داشته باشد را حذف کرده است. 

 نکته

دهند استفاده برای تصیف کسانی که تهدیدات را انجام می ”های تهدیدعامل“بعضی از نویسندگان از عبارت 

 کنند. می

تواند چندین صفحه طول داشته باشد اما مجددا ین لیست میتنها با خواندن عبارت بالقوه باید بدانید که ا

CompTIA تر شکسته است:ان را به یک لیست از تهدیدات معمول 

 کردن اسپوف 

 سواستفاده از پکت/پروتکل 

 حمالت روز صفر 

  مسموم کردن کشARP 

 )رد سرویس )با انواع زیادی روی آن 

 مردی در میان 

  گروگان گرفتن جلسه 

 فورسبروت 

 های در معرض خطرمسیست 

 کارمندان خطرناک/تهدیدات درونی 

  هاپVLAN 

 کنترل دسترسی نظارتی 

 بدافزار 

 مهندسی اجتماعی 

 !و بسیاری دیگر 

 این یک لیست طوالنی است و بنابراین بیایید زودتر آن را شروع کنیم. 
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 اسپوف کردن
د که برای این کار اطالعات غلطی فرآیند وانمود کردن برای بودن شخص یا چیزی است که نیستی 2اسپوف کردن

توان اسپوف کرد. در این جا چند دهید. هر داده ارسال شده روی یک شبکه را میهای خود قرار میرا درون پکت

 بینید:های اسپوف شده معمول را میمثال از داده

  آدرسMAC  و آدرسIP  .منبع تا فکر کنید پکت از جای دیگری آمده است 

 کر کنید آدرس ایمیل از جای دیگری آمده است. آدرس ایمیل تا ف 

  .آدرس وب تا فکر کنید روی یک صفحه وب هستید در حالی که روی آن نیستید 

 متفاوتی است. نام کاربری تا فکر کنید که یک کاربر خاص با شما تماس گرفته است اما در حقیقت کاربر کامال  

آدرس ایمیل  برای ایجاد تهدیدات است. به عنوان مثال اگر معموال اسپوف کردن خودش تهدید نیست بلکه ابزاری

ن هستید و من را اسپوف کنید خودش تهدیدی نیست. اگر از آدرس ایمیل من استفاده کرده تا نشان ده ید که م

های عبور شبکه را ارسال کنند این یک تهدید واقعی است. های کاربری و کلمهاز کارمندان من تقاضا کنید تا نام

 های عبور و نام کاربری به من اطمینان ندارند.(البته وقت تلف کردن زیرا کارمندان من هیچ وقت برای کلمه )و

 سو استفاده از پکت/پروتکل
رسد همیشه راهی برای سو استفاده از یک پروتکل مهم نیست طراحان اینترنت چقدر سخت تالش کنند، به نظر می

جام دهید که آن در نظر گرفته نشده بود. هر وقت کاری با یک پروتکل ان در روشی وجود دارد که هیچ وقت برای

ک مثال است. ی سو استفاده ازپروتکلبرای آن طراحی نشده است و در نهایت یک تهدید ایجاد کنید، این یک 

 است.  Network Time Protocol (NTP)کالسیک 

هر چیزی  NTPط بدون نگه داشتن زمان صحیح توس دارد.نگه می NTPاینترنت زمان را با استفاده از سرورهای 

 شود. که به زمان وابسته باشد دچار مشکل می

 3باید تعدادی همتا داشته باشد. همتاها NTPبرای هر سرور  NTPساعت هیچ کامپیوتری کامل نیست و بنابراین 

سه کرده تا مطمئن شود که تواند زمان خود را با آن ها مقایمی NTPدیگری هستند که یک سرور  NTPسرورهای 

کند ممکن است بخواهد بررسی کند را اجرا می NTPساعت آن صحیح است. بعضی مواقع شخصی که یک سرور 

را در  NTPاست. این دستور سرور  ntpdcکند. دستور استفاده شده معموال ببیند سرور از کدام همتاها استفاده می

است. این  monlistها بدهید. یکی از این کوئری NTPهایی به سرور ئریحالت اینتراکتیو قرار داده تا بتوانید کو

عمومی درخواست  NTPبه یک  monlistکند. اگر با درباره ترافیک بین آن و همتاها سوال می NTPکوئری از سرور 

 دهد:بدهید، خروجی بزرگی می

                                                 

2 Spoofing 
3 Peers 
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منبع اسپوف شده( و  IP)با یک آدرس ضربه زده  NTP تواند با دستور کوچک یکسانی به چند سروریک نفر می

ها کامپیوتر منبع اسپوف شده منبع ایجاد کند. با مقدار کافی از این درخواست IPبه آن  NTPهزاران پاسخ از سرور 

نامیم )اندکی جلوتر توضیح داده می DoSافتد. این را یک حمله )که اکنون هدف یا قربانی نام دارد( از کار می

 از سواستفاده از پروتکل است.  خواهد شد( و نوعی

ها قرار داده تا ای را درون پکتهای مخربی استفاده کرده که اطالعات ناخواستهتواندن از برنامههمچنین هکرها می

امکان  Metasplitهایی مانند نامیم. برنامهمی Malformedهای پکتسیستم دیگری را از کار بیندازند. ما این را 

توانید از این برای ضربه زدن به سروری دهند. میها به هرکسی را میبا شکل دلخواه و ارسال آنهایی ایجاد پکت

رده که را ارسال ک DHCPاستفاده کنید که برای اداره چنین حمالتی طراحی نشده است. اگر یک پکت درخواست 

دارای یک  DHCPیک درخواست  دانستید کهافتد؟ نمیقرار دارد چه اتفاقی می Optionاطالعات غلطی در فیلد 

 DHCPدانند اما شخصی که این کار را با سرور ها نیز این را نمیاست؟ مشکلی نیست اغلب تکنسین Optionفیلد 

: به آن دسترسی ریشه داده یا سرور شما آن را خوانده و سرور از کار بیفتد DHCPدهد امید دارد که شما انجام می

DHCP باشد. د دیگر. این یک حفره امنیتی ایجاد شده توسط سو استفاده از پکت میرا خاموش کرده یا موار 

 حمالت روز صفر
نام دارد.  4کند یک سطح حملهپذیری استفاده میافزار یا یک روش متفاوت( که یک حفره از آسیبروشی )نرم

ل کرده قبل از این که پذیری اعماتواند یک سطح حمله را در برابر یک آسیبچهارچوب زمانی که یک نفر می

شود. حمالت جدید با شناخته می 5پنجره حملهپذیری اعمال شوند، با نام های جلوگیری کننده از آن آسیبوصله

 شوند. شناخته می 6حمالت روز صفراند با نام هایی که هنوز مشخص )یا رفع( نشدهپذیریاستفاده از آسیب

 ARPمسموم کردن کش 
طور که در فصل کند. همانها حمله میها و سوییچهدف روی هاست ARPهای به کش ARP 7مسموم کردن کش 

 Addressاترنت با نام  MACبه یک آدرس  IPدیدید، فرآیند و پروتکل استفاده شده در تحلیل یک آدرس  7

Reslution Protocol (ARP) شود. شناخته می 

                                                 

4 Attack Surface 

5 Attack Window 
6 Zero Day Attack 
7 ARP Cache Poisoning 
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شناخته شده و  IPهای تند که لیستی از آدرسهس ARPدارای یک کش  TCP/IPهای روی یک شبکه همه گره

– arpتوانید با استفاده از دستور کند. روی یک سیستم ویندوز میها را ذخیره میمربوط به آن MACهای آدرس

a  این کش را ببینید. در این جا بخشی از نتیجه تایپarp –a بینید:را روی سیستم من می 

 
را درون یک فریم اترنت قرار  IPرا به دستگاه دیگری ارسال کند، باید پکت  IPاگر یک دستگاه بخواهد یک پکت 

ارسال  ARPدرخواست دستگاه مقصد را نداند، یک برادکست ویژه با نام  MACدهد. اگر دستگاه ارسال کننده آدرس 

-19. شکل دهدکست به دستگاه درخواست کننده پاسخ مینیز با یک پکت یونی IPکند. دستگاه با آن آدرس می

 دهد. و پاسخ را نشان می ARPاز یک درخواست  8یک نتیجه وایرشارک 1

 
 . ARPدرخواست و پاسخ  1-19شکل 

ها وارد شده و درخواست LANکه تواند روی یک شبدر این است که هیچ امنیتی ندارد. هر دستگاهی می ARPمشکل 

خود را  MACآدرس  تگاهی در هر زمانی اجازه داده تابه هر دس ARPرا به هم بریزد. برای مثال  ARPهای و پاسخ

های جزئی اما تقریبا بدون استفاده است. دارای تعدادی مشخصه ARPبدون هیچ درخواستی اعالم کند .به عالوه 

افزاری بستگی تواند خود را یک روتر معرفی کند. چگونگی استفاده از این اطالعات به نویسنده نرمیک دستگاه می

باعث  ARPسال قبل مسموم کردن  15شود. ه توسط دستگاه برای گوش دادن به این اعالم استفاده میدارد ک

  مشابهی وجود دارند. ARPبه این معنی است که هنوز هم مسائل  ARPمشکالت بسیاری شده بود. طبیعت 

درباره  د. این ابزاردهرا می ARPسیسکو اجازه جلوگیری از مسمومیت  Dynamic ARP Inspection (DAI)ابزار 

های مورد اطمینان را ها یاد گرفته، یک پایگاه داده از سیستمآن IPو  MACهای های شبکه شما و آدرسسیستم

کند. اسنوپ کردن پوشی مین چشمغلط یا مشکوک گشته و از آ ARPکند. سپس به دنبال ترافیک به روز می

DHCP  سیسکو که دقیقا یک امکانARP ار با نیست این بDAI مان مفید است زیرا تقریبا همیشه در همان ز

ورودی  DHCPهای ال درخواستبه دنب DHCPکنند. اسنوپ کردن پیکربندی شده و از یک پایگاه داده استفاده می

 کند. ها چشم پوشی مینامشخص گشته و مجددا از آن MACهای از آدرس

 نکته آزمون

شود که یک تکنیک تقویت شبکه مفید می امنیت سوییچ پورت هبود باعث ب DHCPو اسنوپ  DAIپیاده کردن 

 است. 

                                                 

8 Wireshark 
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 رد سرویس
ها نیز های امنیتی روی آنآورند. سطحها را فراهم میصدها میلیون سرور روی اینترنت انواع مختلفی از سرویس

د سرورها از ذ در خومختلف هستند و بنباراین سخت است که یک کاربر مخرب بتواند تقریبا هر سرویسی را با نفو

سرویس که به آن  کار بیندازد. بنابراین یک کاربر مخرب )یا گروه یا سازمان یا یک دولت( برای غیرفعال کردن یک

های امنیتی روی سرور نداند؟ مسلم است، تواند انجام دهد حتی اگر چیزی درباره حفرهعالقه ندارد چه کاری می

 رد سرویس!

یک حمله دارای هدف روی سرور )یا سرورها( است که انواعی از سرویس )مانند  (DoS) 9رد سرویسیک حمله 

های سرور ورودی است. وب سایت( را روی اینترنت فراهم آورده که قصد آن غیرقابل پردازش کردن درخواست

ی به است که در آن شخصی به صورت فیزیک حمله فیزیکیها یک ترین آنانواع مختلفی دارند. ساده DoSحمالت 

ها را خاموش کرد یا توان به مکان ی که سرور در آن است حمله کرده و آنکند. در این حالت میسرور حمله می

 ها را قطع کرد. اتصال اینترنت آن

ه یک سرور هدف زمانی است که یک کاربر مخرب از کامپیوتر خود برای ایجاد سیلی ب DoSترین نوع معمول

سرورهای وب  واست به آن داده شود تا سرور از کار بیفتد. این حمالت معموال رویاستفاده کرده تا آنقدر درخ

 توان با این روش مورد حمله قرار داد. سایت یا ایمیل استفاده شده اما هر سرور سرویس دهنده اینترنتی را می

نها تعداد تحالت نه  موفق ارسال تا حداکثر تعداد ممکن پکت به قربانی است. در این DoSراز موفقیت یک حمله 

ها به حداکثر زمان ممکن نیاز داشته ای هستند که پردازش آنها به گونهها بسیار زیاد است بلکه درخواستپکت

م دارد. یک نا Amplificationباشد. این باعث فشار پردازشی بسیار زیادی به سرور برای پردازش و پاسخ شده که 

 کند. تولید پاسخ بسیار بزرگی از سرور می NTPبه یک سرور  monlistدستور ساده 

ها های بسیار قدرتمندی هستند که برای اداره تعداد عظیمی از درخواستسرورهای سرویس دهنده اینترنتی دستگاه

اند. حمله به این سرورهای قدرتمند توسط یک کامپیوتر کار سختی است. برای مزاحمت در هر ثانیه طراحی شده

ها کامپیوتر از صدها، هزاران یا میلیون DDoSشود. یک استفاده می 10DDoSیا  DOSتوزیع یافته بیشتر، از حمالت 

دارنده  DDoSکند که تحت کنترل یک اپراتور بوده تا یک حمله هماهنگ را انجام دهند. اپراتورهای استفاده می

مپیوترها را به دست بگیرند. یک کامپیوتر این کامپیوترها نیستند بلکه از یک بدافزار استفاده کرده تا کنترل این کا

نام  11نتنام دارد. گروهی از کامپیوترها تحت کنترل یک اپراتور نیز یک بات زامبیتحت کنترل یک اپراتور یک 

 دارند. 

 نکته

ها بعد از آلوده شدن یک ها یا ماهاغلب هفته DDoSکامپیوترهای زامبی شده چندان مشخص نیستند. اپراتورهای 

 گیرند. یوتر منتظر مانده و سپس کنترل آن را به دست میکامپ

                                                 
9 Denial of Service 
10 ted DoSDistribu 
11 Botnet 
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 اسمارف
های است. در این جا حمله کننده سیلی  به شبکه را با استفاده از پکت DoSیکی از اولین انواع  12حمله اسمارفیک 

ping کند. ترفند انجام این حمله این است که آدرس برگشتی به آدرس برادکست ارسال میping ز به یکی ا

اولیه پاسخ دهند، این پاسخ به  pingشود. وقتی همه کامپیوترهای روی شبکه به های مورد نظر اسپوف میقربانی

دهد. های پاسخ دهنده روی شبکه افزایش میشود. حمله کننده نیز اثر این حمله را با تعداد ماشینقربانی ارسال می

های عامل خطر حمله اسمارف تا خته شده درون سیستمهای ساهای مدیریت شبکه مدرن و کنترلبه دلیل روش

 حد زیادی رفع شده است. 

 نکته آزمون

 کند. های برادکست را به قربانی ارسال میpingیک حمله اسمارف 

 غیرعدمی
DoS افتاده  غیرعمدی یا دوستانه همانی است که از نام آن مشخص است: سیستمی که به صورت غیرعدمی از کار

یک سایت  رین دلیل آن بیش از حد شلوغ بودن یک سرور است. این خیلی مواقع هنگام ارجاع ازتاست. معمول

 افتد. شود اتفاق میپرطرفدار به یک سایت کوچک یا زمانی که سایتی روی رادیو یا تلوزیون معرفی می

DoS دائمی 
DoS یا  13دائمیPDoS ها باشد( و آن ، سرور و مانند آنتواند روترای است که به ماشین هدف ضربه زده )میحمله

اندازد. به عنوان مثال حمله کنده کنترل روی اینترفیس مدیریتی یک روتر کنترل پیدا کرده و ماشین را از کار می

تغییراتی خطرناک روی آن اعمال کرده تا روتر از کار بیفتد. در این حالت روتر نیاز به تعمیر یا عوض شدن دارد. 

 شوند. شناخته می Phlashingها با نام حمالت وقتبعضی  PDoSحمالت 

 حمالت مردی در میان
ای دستکاری حمله کننده به سراغ ارتباط بین دو سیستم رفته و ترافیک را به گونه 14در یک حمله مردی در میان

و بعضی مواقع های ارسال شده را خوانده کرده تا به نظر برسد که این ترافیک تنها بین آن دو سیستم است و داده

افزار روی یک شبکه تواند شخصی باشد که از یک نرمکند. یک حمله کالسیک مردی در میان میها را عوض میآن

است. سپس به شبکه بیسیم گوش داده  WAPتاپ او یک ها فکر کنند که لپبیسیم استفاده کرده تا همه کالینت

ور، کلیدهای اشتراک گذاشته شده و دیگر اطالعات حساس های عبآوری کرده و به کلمهو همه مکالمات را جمع

 شود. انجام می ARPکند. این نوع حمله معموال از طریق مسموم کردن دسترسی پیدا می

                                                 
12 Smurf Attack 
13 Permanenet DoS 
14 Man in the Middle 
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 گرفتن جلسهگروگان
نام دارد یک جلسه کامپیوتر معتبر را دزدیده تا  15گرفتن جلسهچیزی مشابه با حمله مردی در میان که گروگان

ید اعتبار را به دست بیاورد. برخالف حمالت مردی در میان، این نوع حمله سعی کرده تا اطالعات تایید اطالعات تای

 ها ندارد. اعتبار را به دست بیاورد و نیازی به گوش کردن مانند آن

 فورسبروت
CompTIA ت که کنم این بیشتر یک روش اسرا به عنوان یک تهدید توصیف کرده اما من فکر می 16بروت فورس

های ممکن کنند. فروت فورس روشی است که در آن یک عامل تهدید همه حالتهای تهدید استفاده میعامل

زنند. اغلب مواقع عبارت بروت فورس برای تالش به منظور شکستن یک کلمه عبور ها را حدس میبخشی از داده

های های شبکه، نامهای باز، شناسهبرای پورت توانیداست اما این عبارت روی حمالت دیگر نیز قابل اعمال است. می

 ها نیز بروت فورس انجام دهید. کاربری و مانند آن

 دسترسی فیزیکی/محلی
دهند. این شما رخ می LANت زیادی هستند که دقیقا در خود شوند. تهدیداهمه تهدیدات از راه دور انجام نمی

وجود ندارد. در این جا باید حواستان  WAPتی مانند فایروال یا تر است زیرا هیچ حفاظمکان از بقیه موارد خطرناک

 باشد.  LANتر افراد درون افزاری و از همه مهمافزاری، نرمبه مشکالت سخت

 های در معرض خطرسیستم
ه توانند خطا بدهند که معموال وقتی است که اصال آمادگی آن را ندارید. بهمانند هر تکنولوژی، کامپیوترها نیز می

ها همگی بخشی از لذت این.  …شود و ها کرش کرده، سرورها قفل کرده، برق قطع میعنوان مثال هارددیسک

هایی ایجاد کنید )مانند نصب منبع تغذیه اضافی برای زمانی که کار با شبکه هستند. به همین خاطر باید پشتیبان

برای فراهم  17افزارهای افزونگی، ایده استفاده از سختها(. به غیر از آنشود و گرفتن پشتیبان از دادهبرق قطع می

ها روی چند برای پخش کردن داده RAIDهایی مانند آوردن آستانه خطا نیز بسیار مهم است. استفاده از تکنولوژی

هارددیسک کار منطقی است. به عالوه همیشه سروری با چند منبع تغذیه خریداری کرده یا یک کارت شبکه دوم 

 نید. اضافه ک

 تهدیدات داخلی
ترین هکرهای دنیا قبول دارند که بودن درون سازمان چه به صورت فیزیکی و چه به صورت مجوزهای بزرگ

ند زیرا دسترسی تهدید بسیار بزرگی هست کارمندان خطرناکتر شود. دسترسی باعث شده کار به مراتب آسان

 د. شروع حمالت دارنها، تزریق بدافزارها و مستقیمی برای خراب کردن داده

                                                 

15 Session Hijacking 
16 Brute Force 
17 Redundant Hardwares 
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 کاربران مطمئن و نامطمئن
کنند. ازی میبدترین سناریو از نظر امنیتی، دسترسی ناایمن به منابع خصوصی است. دو عبارت در این جا نقش ب

ها های خاصی برای انجام وظایف نظارتی خاص یا همه آنیک کاربر مطمئن حساب کاربری است که اجازه دسترسی

 . ر نامطمئن دقیقا برعکس است؛ حساب کاربری که اجازه هیچ کار نظارتی را نداردرا دارد. یک کارب

توانند روند. کاربران نامطمئن میهای عبور نامطمئن یا دیگر مشکالت امنیتی به راحتی لو میکاربران مطمئن با کلمه

ظر بگیرید: یک نن حالت را در به صورت موقت ارتقا پیدا کرده تا وظایفی را انجام داده و سپس فراموش شوند. ای

کند. ناظر وقت کاربر به صورت تصادفی تعدادی فایل را روی چند مخزن شبکه اشتراک گذاشته شده کپی می

ها را حذف شود که فایلها و حذف را ندارد. کاربر موقتا اجازه حذف دریافت کرده و به او گفته میجستجو برای آن

های اشتباهی را حذف کنید؟ کاربر مطمئن تازه ایجاد شده ممکن است فایلکند. نزدیک شدن فاجعه را حس می

 نماید. بنابراین مدیریت با دقت کاربران مطمئن یک راه حل ساده برای این نوع تهدیدات است. 

های قابل پیکربندی مانند یک سوییچ چندالیه دارای یک مسئله دومی که باید دقت کنید این است که دستگاه

 IPر با داشتن آدرس توانند باعث خطر شوند. یک کاربفرض هستند که میفرض و تنظیمات پیشر پیشکلمه عبو

فرض برای دستگاه ها را پیدا های عبور پیشتواند تنظیمات/کلمهیک سوییچ و مقداری جستجو درون اینترنت می

 ه باشد. ت زیادی برای ناظران شبکتواند به معنی مشکالکند. تغییری در یک سوییچ می

 کاربران مخرب
ها را بیشتر نگرانی از درون مربوط به کسانی است که هوشمندانه تالش کرده تا به منابع دسترسی پیدا کرده و آن

 نامد. می 18کاربران مخربها را این CompTIAدزدیده یا خراب کنند. 

دزدیده یا دسترسی بیشتری پیدا کنند ها را ر بخواهند دادهتواند انجام دهد؟ اگیک کاربر مخرب چه کارهایی می

های قبل متوجه شدید ها استفاده کنند. شناسایی این مسئله دشوار بوده اما از فصلتوانند از گوش دادن به پکتمی

کنند هایی که کاربر مخرب سعی میکه کدگذاری یک دفاع قدرتمند در برابر این حمالت است. یکی از اولین تکنیک

های باز است. ابزارهای زیادی برای این کار وجود دارد. به عنوان ها برای تشخیص پورتهاستانجام دهند اسکن 

ها است اما برای انجام این نوع حمالت نیز مفید ابزاری عالی برای حل مشکالت هاست Angry IP Scannerمثال 

 است. 

دریافت های در حال اجرا است. به این سهای باز، عمل دیگر یادگیری جزئیات درباره سرویبعد از پیدا کردن پورت

نت یک کاربر تواند دارای سرور وب باشد. با استفاده از ابزاری مانند تلشود. برای مثال یک هاست میگفته می 19بنر

ارسال کند. سرور نیز با یک پیغام خطا پاسخ داده که نوع و  80های نامعتبری به پورت تواند درخواستمخرب می

های محصول پذیریتواند درباره آسیبزار سرور خود را نشان می دهد. با این اطالعات کاربر مخرب میافنسخه نرم

                                                 

18 Malicious Users 
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های غیرضروری )که باعث باز شدن پورت یاد گرفته و به کار خود ادامه دهد. راه حل واضح اجرا نکرده سرویس

 شوند. نصب میهای امنیتی شوند( روی هاست بوده و باید مطمئن شوید که آخرین وصلهمی

های متصل به شبکه ستگاهدهای شناخته شده پذیریتواند سعی کرده تا از آسیببه شکل مشابه کاربر مخرب می

اند. این یک هبه دست آورد IEEEبیت اول خود را توسط  NIC ،24های شبکه کارت MACاستفاده کند. آدرس 

 Organizationally Uniqueشده و به عنوان  عدد منحصر به فرد است که به یک سازنده خاص نسبت داده

Identifier (OUI) های گویند. با صادر کدرن پیغامها شناسه سازنده نیز به آن میشناخته شده که بعضی وقت

ICMP های خاص مانند پکتARP  یاRARP تواند همه اعداد برادکست، یک کاربر مخرب میOUI های را از گره

وی ساده این تصل به یک شبکه یا زیرشبکه دریافت کند. با استفاده از یک ابزار جستجدارای سیم و بدون سیم م

 شناسایی کند.  OUIتواند دستگاه را برحسب کاربر می

 VLANهاپ 
شود. ایده پشت نامیده می VLAN 20هاپ شود، ها انجام میتر از حمالت که هنوز هم بعضی وقتیک نوع قدیمی

به یک سوییچ و قانع کردن  VLANبا استفاده از دستورات  VLANمتصل به یک گرفتن یک سیستم  VLANهاپ 

شود زیرا تقریبا دیگر دیده نمی VLANسوییچ برای تغییر اتصال سوییچ پورت به یک اتصال ترانک است. هاپ 

 اند. های مدرن برای جلوگیری از آن طراحی شدهسوییچ

 کنترل دسترسی نظارتی
هستند که مشخص  (ACL)ترسی دارای نوعی لیست کنترل دس TCPهای سیاری از برنامههای عامل و بتمام سیستم

به این،  CompTIAری را با منابع اشتراک گذاشته شده سرور انجام دهند. توانند چه کاکند کدام کاربران میمی

دسترسی تنها  ه یک کاربر اجازهبتواند سروری باشد که گوید. یک کنترل دسترسی میلیست دسترسی نیز می

ی به اینترنت را داخلی خاص IPهای خواندنی به یک پوشه خاص را داده یا فایروالی باشد که اجازه دسترسی آدرس

 ها را خواهید دید. ها همه جا درون شبکه هستند. در جلوتر از نقطه نظر یک فایروال بیشتر آنACLبدهد. 

ها و عملکردهای نظارتی هستند. به این دارای ابزار -نترنتیهای ایو بسیاری از برنامه –های عامل همه سیستم

ها را از دسترس ابلیتابزارها برای انجام بسیاری از کارها نیاز دارید اما باید همیشه به سختی تالش کرده تا این ق

 ها نیاز ندارند. کسانی دور نگه دارید که به آن

OS X (root )(، و root(، لینوکس )administratorدوز )داخلی وین 21های کاربری نظارتیحسابمطمئن شوید که 

های کاربری نظارتی به ها را کنترل کنید. مشخص است که دادن حسابشناسید. باید با دقت این حسابرا می

 کاربران عادی اصال کار جالبی نیست. 
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 بدافزارها
ها( که برای انجام کاری روی و مانند آنتعریف کننده هر برنامه یا کدی است )ماکرو، اسکریپت،  22عبارت بدافزار

ها، خواهید اتفاق بیفتد. بدافزارها انواع مختلفی دارند. مانند ویروسیک سیستم یا شبکه طراحی شده که شما نمی

کنیم. . این موارد را در این قسمت بررسی می24هاورو اسپای 23ها، ادورهاکیتهای تروجان، روتها، ماکروها، اسبکرم

افزارها مشکل اصلی امنیت برای تقریبا هر شخصی است و بنابراین بعدا یک قسمت مخصوص به ف کردن بدمتوق

 پردازد. های ضد بدافزار میدهیم که به برنامهآن می

 ویروس
دهد: تکرار خود و فعال شدن. تکراربه این معنی است که ای است که دو وظیفه را انجام میبرنامه ویروسیک 

های ه شده به برنامهاز خود را اغلب به صورت کدی ذخیره شده در سکتورهای بوت یا کدهای اضافی اضافهایی نسخه

کند. یک ویروس یک برنامه منفرد نیست بلکه چیزی است که به یک فایل میزبان وصل شده و اجرایی، ایجاد می

ویروس کاری مانند پاک کردن سکتور  سازی زمانی است که یکباشد. فعالبه نوعی شبیه به ویروس انسانی نیز می

های دیگر روی یک درایو یا درایوهای تواند خود را به برنامهدهد. یک ویروس تنها میبوت یک درایو را انجام می

 رد تا تکثیر شود. دیگر کپی کرده و توانایی کپی روی شبکه را ندارد. به عالوه یک ویروس به اعمال انسان نیاز دا

 کرم
شود. کرم برخالف ویروس نیازی به ابه با ویروس است با این تفاوت که انحصارا روی شبکه پخش میمش 25یک کرم

انتظار برای استفاده شدن یک درایو ندارد تا تکثیر شود. اگر کامپیوتر آلوده روی یک شبکه باشد، کرم سریعا شروع 

ها نفوذ های ذاتی درون برنامهها به جریانکند. کرمهایی از خود به کامپیوترهای دیگر شبکه میبه ارسال نسخه

 ها را آلوده کنند. های میزبان نداشته تا آنها نیازی به فایلها برخالف ویروسکنند. بنابراین کرممی

 ماکرو
ها نفوذ کرده تا تکثیر و فعال شود. یک ماکرو اغلب یک کد نوعی ویروس است که به ماکروهای برنامه 26یک ماکرو

دهد. ماکروها در تقریبا اکثر هایی از برنامه را به شما میسی درون یک برنامه است که اجازه کنترل قسمتنویبرنامه

نویسی ماکرو هستند وجود دارند مانند اکسل که کاربران از آن برای اداره هایی که دارای یک زبان برنامهبرنامه

 گر(. کنند )به غیر از مارد دیوظایف تکراری و ویژه استفاده می
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 های تروااسب
دهد. دهد کاری را انجام داده و در همان زمان کاری بد را انجام مییک بدافزار است که نشان می 27یک اسب تروا

های تروا یک تواند یک بازی یا یک محافظه صفحه نمایش رایگان باشد. پرکاربردترین اسبیک اسب تروا می

را باز کرده تا یک کاربر ریموت بتواند  UDPیا  TCPهای و سپس پورتکامپیوتر آلوده را به یک سرور تبدیل کرده 

ها، اطالعات های عبور، فایلتوان از آن برای ثبت کلیدهای فشرده شده، کلمهکامپیوتر آلوده را کنترل کند. سپس می

 شوند. ها تروا تکرار نمیکارت اعتباری و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد. اسب

 هاکیتروت
برای موفقیت یک ویروس یا اسب تروا نیاز به روشی است که خود را مخفی کنند. با افزایش آگاهی درباره بدافزارها، 

اند. یک های ضد ویروس کار پیدا کردن مکان جدید روی کامپیوترها برای مخفی شدن را سخت کردهبرنامه

های اده کرده تا خود را از تقریبا اکثر برنامهاز مزیت عملکردهای بسیار سطح پایین سیستم عامل استف 28کیتروت

ها کیتکیت بنا به تعریف مجوز دسترسی به کامپیوتر را نیز دارد. روتضد ویروس پنهان کند. از آن بدتر یک روت

 ورها نیز حمله کنند. های عامل، هایپرویزورها، و حتی فیرمتوانند به سیستممی

 هاورادورها/اسپای
هایی هستند که رنامهبدیگر نیز هستند که مشابه با بدافزارها سعی در پنهان کردن خود دارند. ادورها دو نوع برنامه 

دار و معموال به شکل کنید را زیر نظر داشته و از این اطالعات برای تبلیغات هدفسایت هایی که بازدید میوب

های یواشکی ها از روشنیستند اما سازندگان آنها خیلی مخرب کنند. این برنامههای باز شدنی استفاده میپنجره

ا یک اسکن کلیک کنید ت -مانند صفحات وب گول زننده )به عنوان مثال کامپیوتر شما با یک ویروس آلوده شده

 کنند. انجام شود( برای نفوذ به سیستم استفاده می

دهید را ارهایی که روی اینترنت انجام میها نیز نوعی برنامه هستند که اطالعاتی درباره سیستم شما یا کوراسپای

ور تاریخچه مرور اینترنتی ها به برنامه بستگی دارد. یک برنامه اسپاکنند. نوع اطالعات ارسالی از آنجمع آوری می

 کنند. یز ثبت میهای شما در ایمیل را نها ضربات صفحه کلید یا همه تماستر آنشما را نیز در خود دارد. نوع مهاجم

 مهندسی اجتماعی
یعنی فرآیند  -گیرندقرار می 29درصد قابل توجهی از حمالت بر علیه شبکه شما تحت عنوان مهندسی اجتماعی

استفاده یا گول زدن افراد درون محیط شبکه برای دسترسی به آن شبکه از بیرون. عبارت مهندسی اجتماعی 

های دیگر را قانع به دسترسی به ز طریق آن انسانتوانند اها میهای زیادی را پوشش می دهد که انسانروش

های اطالعات بدون مجوز کنند. این اطالعات می توانند ورود به یک شبکه، شماره کارت اعتباری، اطالعات مشتری
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خواهد افراد بیرون سازمان دسترسی داشته باشند، را شامل شرکت و تقریبا هر چیزی که یک شخص یا سازمان نمی

 شود. 

شود )حداقل به صورت کالسیک( با این که هدف یکی است. سی اجتماعی هک کردن در نظر گرفته نمیمهند

ترین نوع مهندسی رسند. کالسیکمهندسی اجتماعی  جایی است که افراد با فریب دادن افراد دیگر به قصد خود می

کند او را به لو دادن نام ی میر آن شخصی با شخص دیگری تماس گرفته و سعهای تلفنی بود که داجتماعی تقلب

ه است مانند کاربری و کلمه عبور خود وادار کند. به صورت مشابه شخصی که به صورت فیزیکی وارد خانه شما شد

هایی را انجام دهد. در این حالت برداریتواند چنین کالهکسی که قرار است چیزی را تعمیر یا تمیز کند، نیز می

گردد )این یکی از دالیل مهمی است که یزها سرک کشیده و به دنبال چیزهای مفید میمهاجم به اطراف و درون م

تواند از طریق اطالعات های مهم را روی کاغذ ننویسید(. سپس حمله کننده میهای عبور یا دادههیچ وقت کلمه

 آوری کند. های دفتر و موارد دیگر را جمعها و شمارهشما با اشخاص درون سازمان صحبت کرده، نام

  های دقیمی مهندسی اجتماعی فیشینگ است.یکی از تاکتیک

 فیشینگ
کند خود را مشابه با یک سایت معتبر نشان داده و یک نسخه حمله کننده سعی می  30در یک حمله فیشینگ

عات مالی کند و سپس شما را قانع کرده تا اطالمشابه با سایت اصلی یک بانک یا شرکت کارت اعتباری را ایجاد می

کنید خود را از طریق آن به روز کنید )مانند اطالعات کارت اعتباری(. به عنوان مثال یک یغام ایمیل دریافت می

بوده و باید حساب کاربری خود را به روز کنید و یک لینک نیز فراهم آورده که ظاهرا به  PayPalگوید از که می

www.paypal.com  آورید که شبیه به صفحه ورود آن سر از سایتی در میمی رود. اما هنگام کلیک رویPayPal 

 است.  http://100.16.49.21/2s82ds.phpبوده اما در حقیقت چیزی مانند 

 تهاجم فیزیکی
های فیزیکی برای آن فراهم بیاورید. من حفاظت فیزیکی را توانید یک شبکه را امن کنید مگر این که حفاظتنمی

 ها. ام: حفاظت از سرورها و حفاظت از کالینتبه دو بخش تقسیم کرده

شوید.  حفاظت سرورها آسان است. کافی است سرورها را قفل کرده تا مانع از دسترسی توسط اشخاص نامعتبر

های کارتی باز شده و هر کسی که وارد یا خارج های سرور خاصی هستند که با قفلهای بزرگ دارای اتاقسازمان

تر حداقل یک اتاق ساده قفل شده دارند. با این که سرورها را قفل های کوچک. سازمانشود زیر نظر استمی

توانند با وصل شدن به یک سوییچ به شبکه های شبکه را فراموش نکنید. هکرها میکنید اما هیچ وقت سوییچمی

 شند. ها نیز نباید در دسترس بادسترسی پیدا کنند و بنابراین سوییچ

ها این است ترین اشتباهات توسط تکنسینکند. یکی از معمولا اتاق قفل شده خاتمه پیدا نمیحفاظت فیزیکی ب

شوند. همیشه باید از حساب کاربری سرور خود خارج شده و سپس که بدون خارج شدن از سرور، از آن دور می
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مه عبور فراهم بیاورید سرورها را ترک کنید. به عنوان یک پشتیبان، همیشه یک محافظ صفحه حفاظت شده با کل

 (. 2-19)شکل 

 
 اعمال محافظ صفحه با کلمه عبور روی یک سرور.   2-19شکل 

های کالینت کار سختی است اما کاربران شما نیز باید کارهای امنیت فیزیکی مختلفی را قفل کردن همه سیستم

ها استفاده از ترکیب فل کنند. باید به آنانجام دهند. ابتدا همه کاربران هنگام ترک کردن میز باید صفحه خود را ق

های رها شده برای ها ساده شود. هکرها از مزیت سیستمرا یاد بدهید تا این کار برای آن Windows + Lکلید 

 کنند. دسترسی به شبکه استفاده می

های خرد کننده دوم باید کاربران از خطرات احتمالی کاغذهای دور انداخته شده مطلع شده و اگر ممکن است از

کاغذ استفاده شود. در آخر همه کاربران باید حواسشان به قسمت کاری خود باشد. جالب است که بدانید چه تعداد 

دهند. اگر من به یکی ا زدفاتر بروم، چند کشو را باز کنم های عبور خود در معرض دید قرار میاز کاربران کلمه

کنم. اگر کاربران این چک با نام کاربری و کلمه عبور پیدا میمطمئن باشید همیشه یک کاغذ چسبی زرد کو

 ها را درون کشوهای قفل شده قرار دهند. نویسند، باید آنهای عبور را میکلمه

 های معمولپذیریآسیب

اگر یک تهدید عملی است که عوامل تهدید سعی دارند برای کنترل شبکه شما انجام دهند، بنابراین یک 

کند. بعضی از ک نقطه ضعف بالقوه در زیرساختارهای ما است که یک تهدید از آن استفاده میپذیری یآسیب
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ها مشخص بوده مانند وصل شدن به اینترنت بدون یک فایروال مرزی یا استفاده نکردن از کنترل پذیریآسیب

ها برای پذیریه آسیبهای دیگر نامشخص هستند که باعث شده مطالعپذیریهای کاربری. آسیبحساب برای فایل

 تکنسین های شبکه بسیار مهم باشد. 

 رویم. در ادامه به سراغ بعضی از موارد مهم می

 های غیرضروری در حال اجراسرویس
ها زمینه و در حال اجرا دارد که به آنکند تعداد زیادی برنامه در پسیک سیستم که سیستم عاملی را اجرا می

های ای را انجام داده که الزم نیست کاربر ببیند مانند کالینتها کارهای پشت صحنهشود. سرویسسرویس گفته می

 ها. ، سرورهای وب، و مانند آنDHCPهای شبکه بیسیم، کالینت

به عنوان یک کاربر ویندوزف به دیدن تعداد زیادی سرویس در حال اجرا در سیستم خود عادت کردم که جالب 

ها را تشخیص دهم )تازه کار من خیلی خوب است(. در یک سیستم کلی همه د آندرص 50توانم است حداکثر می

 های غیرضروری شبکه در حال اجرا را غیرفعال کنید. های در حال اجرا الزم نیست و بنابراین باید سرویسسرویس

های لب سیستمهای غیرضروری وجود دارد. ابتدا اغاز نقطه نظر امنیتی دو دلیل مهم برای اجرا نکردن سرویس

باز استفاده کرده که سیستم را در معرض حمالت  UDPیا  TCPهای ها برای گوش دادن به پورتعامل از سرویس

ها به عنوان ابزاری برای استفاده و پخش کردن بدافزارها استفاده دهند. دوم، مهاجمان اغلب از سرویسقرار می

 کنند. می

های موجود درون وجود دارد. این به شما بستگی دارد که درباره سرویسمشکل این است که تعداد زیادی سرویس 

 یک سیستم عامل اص تحقیق کرده و ببینید آیا الزم هستند یا خیر. 

بندد. هر سیستم عاملی دارای ابزاری است غیرضروری را می TCP/UDPهای های غیرضروری پورتبستن سرویس

 دهد. را نشان می OS Xدر  netstatمثالی از اجرای دستور  3-19شکل  دهد.های باز را میکه اجازه دیدن پورت
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 . netstatاستفاده از دستور      3-19شکل 

 های قدیمی/وصله نشدهسیستم
باشد( و ور نیز میها روی آن ها نصب نشده است )این شامل سیستم عامل و فیرمهای قدیمی که وصلهسیستم

امنیتی مهم هستند. در سیستم های فعال شبکه خود باید با این مشکالت  سیستم های قدیمی یکی از خطرات

ها را وصله اند برسد، کافی است آنها اعمال نشدهها روی آنهای عاملی که وصلهسروکله بزنید. وقتی بحث سیستم

 پردازم. زده یا ایزوله کنید. قبال در این زمینه صحبت شده و بنابراین به آن نمی

ها هیچ وقت به وصله نیاز ندارند اما بعضی مواقع به دستگاهی ورتری است. اغلب فیرمله نشده چالش بزرگور وصفیرم

 رسید که دارای یک مشکل یا حفره امنیتی کشف شده است. این همان جایی است که باید وصله اعمال شود. می

بوده و بنابراین باید تحقیقاتی روی هر کدام  ور دستگاه از دستگاهی به دستگاه دیگر متفاوتفرآیند وصله زدن فیرم

کنید. انجام دهید. به صورت کلی وصله را از وب سایت شرکت سازنده دانلود کرده و آن را روی دستگاه اجرا می

تواند دستگاه شود. اگر مشکلی در هنگام نصب ظاهر شود، میمطمئن شوید که قبل از اعمال وصله، برق قطع نمی

 ور وجود نداشته و بنابراین باید مواظب باشدی. یچ راه برگشتی برای فیرمرا خراب کند. ه

سیستم های قدیمی مشکل متفاوتی هستند. سیستم قدیمی سیستمی است که دیگر توسط سازنده سیستم عامل 

تا  شود. در موردی که باید عملکرد سیستم را در نظر بگیرید،ای برای آن صادر نمیپشتیبانی نشده و هیچ وصله

حد امکان آن را به روز کرده و اگر به روزرسانی وجود نداشت باید آن سیستم قدیمی را در پشت نوعی فایروال 



 

 

212 

 1 بخش

 +Networkمرجع جامع آزمون 

 09123146058 – 66477224 - 66476217تلفن:  -مهرگان قلمانتشارات  212

 www.mehreganeghalam.com :سایتوب

افزاری به سیستم ها دقت کنید زیرا انجام افزار یا سختایزوله کنید. به صورت مشابه باید درباره اضافه کردن هر نرم

 نماید.  های بیشتری اضافهپذیریتواند آسیباین کار می

 های کدگذاری نشدهکانال
استفاده کنیم. با  SSHو  VPN ،SSL/TLSهایی مانند های ایمن یا کانالطبیعت باز اینترنت باعث شده تا از کانال

کنند به خصوص در جاهایی که های کدگذاری نشده استفاده میکنم که چقدر مردم از کانالاین حال تعجب نمی

 . این کار نباید انجام شود

 های کدگذاری نشده زیر بگردید:ها و کانالبه صورت کلی باید به دنبال پروتکل

 نت به جای استفاده از تلSSH های ترمینال ریموتبرای اتصال 

  استفاده ازHTTP  به جایHTTPS هاروی وب سایت 

  استفاده از دسکتاپ ریموت ناامن مانندVNC 

 ها از طریق اظتی. همیشه از آنهای ناامن بدون هیچ حفاستفاده از پروتکلVPN  .استفاده کنید 

 تایید اعتبارها به شکل متن ساده
به نام کاربری  FTPه عنوان مثال هنگام وصل شدن به یک سرور ب -تندتر امنیت متوسطی داشهای قدیمیپروتکل

اربری و کلمه عبور ارسال ک( این بود که نام POP3نت و ، تلFTPها )و کلمه عبور نیاز داشتید. مشکل این پروتکل

توان به راحتی ضبط کرده و به دلیل شده از کاربر به سرور به صورت متن ساده است. مجوزها و تایید اعتبارها را می

 کدگذاری نشدن، قابل کشف هستند. 

هایی که به های جانبی و برنامهشود مانند برنامهها متن ساده ظاهر میهای زیاد دیگری نیز هستند که در آنمکان

 اند. درستی پیکربندی نشده

کنند این است که راهی برای اطمینان از های جانبی که از متن ساده برای تایید اعتبار استفاده میمشکل برنامه

شوند. ش میها سریعا کشف و گزارپذیریکنیم که آسیباین مسئله وجود ندارد. خوشبختانه در دنیایی زندگی می

 مال زیاد یک وصله خودکار دریافت خواهید کرد. بنابراین به احت

هایی است که در حالت دیگر شود از پیکربندی ضعیف برنامهآخرین جایی که تایید اعتبار با متن ساده ظاهر می

این  است. ”بدون امنیت“خوب حفاظت شده بودند. تقریبا هر برنامه کنترل ریموتی دارای نوعی تنظیم سطح 

های عبور به صورت از کلمه باشد )که در آن PAPیا یک تنظیم مانند  Turn off securityضح تواند به شکل وامی

ها را پیکربندی کرده ها و دانستن زمانی است که باید آنشود.(. پاسخ در این جا درک برنامهمتن ساده استفاده می

 ها انجام شود. تا کدگذاری خوبی روی تاییدیه
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 RFتابی بیرون
تواند باعث مشکالت شوند که میمی RF 31تابی بیرونویی به دیوارها نفوذ کرده که باعث چیزی به نام امواج رادی

توانید از دسترسی های بد قرار دارند میهای شما و مکانی که آدمامنیتی گردد. با استفاده از فیلترهایی بین سیستم

 ها جلوگیری کنید. آن

تعریف کرده است  TEMPESTنام  یک سری استاندارد با (NSA)آژانس امنیت ملی ها، تابیبرای مبارزه با این بیرون

های منفرد ارائه ها را بیان کرده و تعدادی محصول مختلف برای پوشاندن سیستمکه چگونگی حفاظت سیستم

 کند. می

 تقویت شبکه

های امنیتی روی افزار و روشرمافزار، نپذیری ها را تشخیص دادید، زمان شروع اعمال سختوقتی تهدیدات و آسیب

شود. کار را با سه جنبه شبکه گفته می 32تقویتشبکه خود است تا مانع از اتفاق افتادن مشکالت شوید. به این کار 

 کنیم: امنیت فیزیکی، امنیتی شبکه و امنیتی هاست. تقویت شروع می

 امنیت فیزیکی
ت فیزیکی به صورت یک کند. اکنون نیز نگاهی به امنیترین سطح حل امنیت صحیح باید مشکالت را از پایین

برای پرسنل صحیح. دوم، زیر نظر  ITاندازیم. ابتدا جلوگیری و کنترل دسترسی به منابع ای میفرآیند دو مرحله

 ها تایید نشده(. داشتن اعمال پرسنل تایید اعتبار شده )و بعضی وقت

 جلوگیری و کنترل
سانی است که کاز شبکه باید انجام دهید قابل دسترس کردن منابع شبکه تنها برای اولین کاری که هنگام حفاظت 

کنیم: یک در قفل شده. قفل کردن در برای اتاق ترین کار شروع میمنابع نیاز دارند. کار را با ساده واقعا به آن

دهد. کلید این شده قرار می ها و روترها و دیگر ابزارها را در حالت حفاظتسرورها یا کمد شبکه سرورها، سوییچ

های توان از تکنولوژیاتاق نیز باید تنها در دست پرسنل مناسب بوده و باید رفت و آمدها کنترل شوند. برای درها می

  مانند استفاده از کارت عبور یا دیگر امکانات تایید اعتبار )مانند اثر انگشت( نیز استفاده کرد. پیشرفته

های هایی استفاده کرد که مانع از رفت و آمد افراد نامعتبر به محلتوان از نگهبانای مهم میهبه عالوه برای قسمت

 حساس شوند. 

 مانیتور کردن
توانند اشتباه کنند یا وسوسه شود: کاربران انسان بوده و میبعد از حفاظت فیزیکی یک مشکل دیگر نیز ظاهر می

های قدرتمند و محافظت شده با هوش مصنوعی بسیار باال است. اما تا شوند. تنها راه حل واقعی استفاده از روبات

                                                 

31 RF Emanation 
32 Hardening 
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دهند که زمانی که این عملی شود، بهترین کار اطمینان از این است که افراد تایید شده همان کاری را انجام می

 باید انجام دهند. 

ها، پرسنل تایید شده سات و دارایییکی از بهترین کارها، مراقبت ویدئویی است. با استفاده از مراقبت ویدئویی تاسی

 برای اشتباهات یا کارهای خطرناک زیر نظر هستند. 

های بصری باید نگاهی به دو مفهوم ویدئویی بیندازیم. مانیتورینگ ویدئویی از سیستم +Networkبرای آزمون 

کند را کسی که کار می شود تا صفحه کلیدمانیتور شده ریموت استفاده کرده و همه چیز از یک پیک که وارد می

های خاصی از مانیتورینگ ویدئویی سازیها پیادهCCTVیا  33های مدار بستهتلوزیونو  IPهای زیر نظر دارد. دوربین

های خود را به مانیتورهای اختصاصی های ویدئویی سیگنالیک سیستم بسته است که در آن دوربین CCTVهستند. 

توان با پرسنل امنیتی به صورت بالدرنگ را می CCTVهای کنند. دوربینیسازی ارسال مهای ذخیرهو دستگاه

مانیتور کرد اما مکان مانیتورینگ به جایی وابسته است که مانیتورها قرار دارند. اگر مانیتورینگ بالدرنگ الزم نیست 

 توان در زمان نیاز دید. یا نمایش با تاخیر است، ویدئوی ذخیره شده را بعدا می

توان در هر جایی و توسط هر را می IPهای ویدئوی دارای مزیت یک سیستم باز هستند. جریان IPهای ندوربی

 توان روی هارددیسک یا یک مکان شبکه ذخیره کرد. کسی که اجازه داشته باشد زیر نظر داشت. این جریان را می

 امنیت شبکه
توانیم با جلوگیری و کنترل دسترسی به موارد میاست.  های شبکه چیزی بیش از کارهای فیزیکیحفاظت دارایی

ها حفاظت کنیم. اما بعد باید شبکه خود را از تهدیدات خطرناک، مشکوک، یا بالوقه مختلف به صورت فیزیکی از آن

 وگفته شده  (Access ControL) کنترل دسترسیکه ممکن است به شبکه وصل شوند حفاظت کنیم. به این کار 

های پیاده کردن کنترل ها و تکنیککی و امنیت شبکه است. در این بخش نگاهی به تکنولوژیشامل امنیت فیزی

 اندازیم. دسترسی شبکه می

 های کاربریکنترل حساب
یک حساب کاربری تنها اطالعات است: تنها ترکیبی از کلمه عبور و نام کاربری. همانند هر اطالعات مهم دیگری 

تواند انجام دهد را زیر ها میربری هستند را کنترل کرده و کارهایی که حساب آنباید کسانی که دارای حساب کا

ها را در های کاربری باید به اشخاص خاصی نسبت داده شود )که هیچ وقت آننظر گرفت. دسترسی به حساب

خود داشته باشند.  ها باید مجوزهایی برای دسترسی فقط به منابع مورد نیازاختیار دیگران قرار ندهند( و این حساب

ترین روش استفاده شده برای نامید که معمول 34اصل حداقل مجوزهاتوان این کنترل روی یک حساب معتبر را می

 کنترل شبکه است. 

شود. دسترسی نامعتبر به معنی شخصی های کاربری مانع از دسترسی غیرمعتبر یا نامناسب میکنترل دقیق حساب

دهد. دسترسی نامناسب وقتی است که کاربری نباید به چیزهایی زهای خود انجام میاست که کاری فرارتر از مجو

                                                 

33 Cuircuit Television-Closed 
34 Principle of Least Privilege 
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دسترسی داشته باشد اما این دسترسی را دارد. اغلب دسترسی نامناسب زمانی است که یک تکنسین شبکه یا ناظر 

 کند. اشتباه می

های است اما کنترل خوب حسابهای استفاده نشده اولین مرحله مهم در حل این مشکالت غیرفعال کردن حساب

ها است. به جای های کاربری پیاده کردن گروهکاربری فراتر از این است. یکی از بهترین ابزارها برای کنترل حساب

ها را به یک گروه نسبت داده و مجوزهای هر گروه را تعیین دادن مجوزها به صورت تک به تک به کرابران، آن

 کنید. می

دهد. وقتی ز دادن مجوزها برای دسترسی به یک پوشه در ویندوز سرور به یک گروه را نشان میمثالی ا 4-19شکل 

های کاربری را به آن گروه اضافه کنید. هر توانید حسابیک گروه ایجاد شده و مجوزهای آن تعیین شدند، می

 کند. دریافت می حساب کاربری عضو آن گروه به صورت خودکار مجوزهای نسبت داده شده به آن گروه را

 
 دادن مجوزای گروه برای یک پوشه در ویندوز.    4-19شکل 

مثالی از اضافه کردن یک کاربر به یک گروه تازه ایجاد شده در همان سیستم ویندوز سرور را نشان  5-19شکل 

 دهد. می
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 اضافه کردن یک کاربر به یک گروه تازه ایجاد شده.    5-19شکل 

ها را بهبود بدهید. این روی هایی قرار داده تا عملکرد امنیتی آنهای کرابری را درون گروههمیشه باید حساب

های دامین دارند نیز اعمال های مبتنی بر دامین که گروههای محلی را دارند و شبکههای ساده که گروهشبکه

 گیرید. های دامین را دست کم نهای محلی و گروهشود. اهمیت پیکربندی صحیح گروهمی

 نکته آزمون

 گوید. ها، پیکربندی گروه دامین/محلی میبه سیستم مناسب گروه +Networkآزمون 

شوند و نتیجه چیزی است که مجوزهای موثر ها ترکیب میای، مجوزهای گروههای عامل شبکهدر تمام سیستم

 Salesکنیم. اگر تیم عضو گروه ده میبرای کاربران درون گروه نام دارند. اکنون از یک مثال ویندوز سرور استفا

باشد نیز می Managersبرای یک پوشه است و در ضمن عضو گروه  List Folder Contentsباشد که دارای مجوز 

و  List Folder Contentsبرای همان پوشه هستند، تیم مجوزهای  Read and Executeکه دارای مجوزهای 

Read and Execute  .را دارد 

توانند باعث مجوزهای ناسازگار نیز بشوند که در آن یک کاربر اجازه دسترسی به یک منبع ترکیبی می مجوزهای

ها هایی است که او در آنبرای آن منبع در یکی از گروه Denyمورد نیاز را ندارد که این به دلیل وجود یک مجوز 

 شود. همیشه روی هر مجوز دیگری پیروز می Denyباشد. عضو می

توانند امکان دسترسی نامناسب یا ها میآن -فرض باشدهای پیشهای کاربری و گروهشه حواستان به حسابهمی

هستند  Everyoneفرض های عامل دارای یک گروه پیشدسترسی درپشتی را به شبکه شما بدهند. همه سیستم



 

 

 

 حفاظت از شبکه

217 

د. این گروهشامل همه کسانی است توان برای دسترسی به منابع اشتراک گذاشته شده استفاده کرکه به آسانی می

دهند. تمام می Everyoneهای ویندوز کنترل کاملی به گروه شوند. بعضی از نسخهکه به آن منبع وصل می

شوند. اگر از این های بزرگی از کاربران را شامل میگروه -Usersو  Everyone ،Guest -فرضهای پیشگروه

ها را پیکربندی کنید تا مانع دسترسی غیرمجاز ید با مجوزهای صحیح آنکنید بافرض استفاده میهای پیشگروه

 به منابع خود شوید. 

 امنیت هاست

های منفرد است. این مانع از چیزهای خطرناکی اولین و آخرین دژ دفاعی برای امنیت کل یک زیرساختار، در هاست

وه آخرین دفاع در برابر چیزهای خطرناک از دنیای توانند در بقیه شبکه انجام دهند. به عالشود که کاربران میمی

 باشد. بیرون نیز می

های کاربری و کلمات عبور ما درباره مسائل امنیتی به دفعات در این کتاب صحبت کردیم. به عنوان مثال حساب

گر امنیت آورند. بنابراین نگاهی به جنبه دیقدرتمند به صورت مشخص اولین خط دفاع در سطح هاست را فراهم می

 و بازیابی.  اندازیم: جلوگیری از بدافزارهاهاست می

 جلوگیری از بدافزارها و بازیابی
تنها روش برای حفاظت دائمی کامپیوتر از دریافت بدافزارها، جدا کردن آن از اینترنت و مجاز نکردن وارد شدن 

از این سناریوها قابل انجام نیستند، باید از افزاری به کامپیوتر عزیز شما است. به دلیل این که هیچ کدام هیچ نرم

های مخرب نیز همیشه یک برنامه ضد ویروس مناسب استفاده کنید. حتی بهترین ابزارهای ضد ویروس و ضد برنامه

ای کشف کردید باید بدانید که چگونه جلوی پخش های آلودهتوانند جلوی بدافزارها را بگیرند. وقتی سیستمنمی

ه کامپیوترهای دیگر را گرفته، چگونه آلودگی را رفع کرده و چگونه سیستم را به حالتی تا حد امکان شدن بدافزار ب

 نزدیک به حالت اولیه برگردانید. 

 حفاظت در برابر بدافزار
بینید. همانند شرایط پزشکیف بدافزارها اگر کامپیوتر شما توسط یک بدافزار آلوده شده است، چیزهای غیرعادی می

گذارند. شما نیز باید به پزشک کامپیوتر تبدیل شده و بدانید شوند که روی عملکرد شما تاثیر میشکالتی میباعث م

 شوند. هرکدام از این مشکالت چگونه رفع می

توانند همانند هر چیزی باشند. در حقیقت تعدادی از این ها میها است: آنترین قدرت بدافزارها انعطاف آنبزرگ

های تصادفی و های موقتی، کرشنند حس کند شدن عادی کامپیوتر را به شما بدهند: کند شدنتواحمالت می

 های غیرعادی نصف مبارزه است. ها. تشخیص کرشمانند آن

تواند به معنی تعداد زیادی برنامه نصب شده یا وجود بدافزار باشد. تفاوت چگونه است؟ در یک کامپیوتر کند می

ها بسته افتد حتی وقتی تمام برنامهافتد. اگر کرش کردن و کند شدن زیاد اتفاق میاتفاق میاین مورد،معموال این 

 کند برنامه ضدبدافزار خود را سریعا اجرا کنید. هستند، مشکل دارید. اگر ویندوز نیز به شکل غیرعادی رفتار می



 

 

218 

 1 بخش

 +Networkمرجع جامع آزمون 

 09123146058 – 66477224 - 66476217تلفن:  -مهرگان قلمانتشارات  218

 www.mehreganeghalam.com :سایتوب

های شما ها نام فایلوند. بعضی از آنشبا این حال همیشه هم بدافزارها باعث کند شدن یا کرش کردن سیستم نمی

کنند. اغلب این مشکالت با یک اسکن عادی هایی را کامال پنهان میدهند یا فایلرا تغییر داده، مجوزها را تغییر می

 های ضد بدافزار قابل پیدا شدن است. برنامه

از طریق ابزارهای امنیتی جانبی  همیشه حواستان به اخطارهای ویندوز چه از طریق ابزارهای امنیتی داخلی و چه

(. برای این پیکربندی زیادی 6-19است )شکل  Action Centerمانند ضدبدافزارها باشد. ویندوز دارای ابزاری با نام 

اید. هردو این ابزارها هنگام شناسایی یک مشکل، آیکون گوید که حفاظت شده یا نشدهندارد؛ این تنها به شما می

 دهند. نمایش می یا پنجره کوچکی را

 
 . 7در ویندوز  Action Centerپنجره   6-19شکل 

 عالئم یک سیستم آسیب دیده
دهد با اینکه نوع آن متفاوت است. سیستم آسیب دیده توسط بدافزارها سرانجام اثرات آن بدافزار را نشان می

فرض وب به صورت پیش های تصادفی است. در بعضی موارد مرورگرهایترین حالت کند شدن و کرشمعمول

 کند. کنند. به عالوه فشار روی شبکه افزایش غیرعادی پیدا میای را باز میهای وب ناخواستهسایت

نت یا بات DDoSهایی که تحت اثر حمالت های آسیب دیده زیادی روی شبکه باشند )به خصوص آناگر سیستم

 شود. افزارها باعث کند شدن شبکه شما میهستند( شبکه شما کند خواهد شد. مقدار ترافیک زیاد بد

های کارمندان درباره کند بودن کامپیوتر یا هایی با ترافیک غیرعادی زیاد بگردید. شکایتهمیشه به دنبال سیستم

 عملکرد شبکه را زیر نظر داشته باشید. 
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 حل مشکل بدافزار
های ضد بدافزار، آموزش و آگاهی، مدیریت وصله مهرد: استفاده از برناتوان مشکل بدافزارها را حل کاز چند روش می

 و بازیابی. 

ن است ضدبدافزارها در حالت حداقل هر کامپیوتر باید دارای یک برنامه ضدبدافزار باشد و آن را اجرا کند. اگر ممک

نها تا های ورودی شبکه پیکربندی کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که یک ضدبدافزار ترا برای بررسی داده

های تعریف ویروس آن را همیشه به روز نگه دارید. کاربران باید آموزش زمانی خوب است که به روز باشد و باید فایل

های باز شده باشد و بدانند که نباید روی این های غیرعادی و پنجرهدیده تا حواسشان به تبلیغات مشکوک، برنامه

ها بیشتر حواسشان به خطرات بالقوه خوهد بدافزارها آموزش بدهید، آن موارد کلیک کنند. هرچه به کاربران درباره

 بود. 

 های ضد بدافزاربرنامه
کند. این مانند یک برنامه ضدویروس کالسیک از کامپیوتر شما با دو روش حفاظت می 35یک برنامه ضدبدافزار

حالت غیرفعال عمل نماید. وقتی تواند هم شمشیر و هم سپر باشد و در حالت فعال جستجو و تخریب یا یک می

های کامپیوتر را اسکن کرده و اگر چیزی پیدا کند دستور جستجو و تخریب داده شود، برنامه سکتور بوت و فایل

های ضد بدافزار به عنوان سپر نیز عمل دهد. برنامهبه شما نشان می هایی برای حذف یا غیرفعال کردن آنانتخاب

ها یا وتر را زیر نظر داشته و تنها در زمان رخ دادن رویدادهایی خاص مانند اجرای برنامهکرده که فعالیت یک کامپی

 کند. ها را بررسی میهایی آندانلود شدن فایل

ها با مقایسه کنند. آنهای مختلفی برای مبارزه با انواع مختلف بدافزار استفاده میهای ضدبدافزار از تکنیکبرنامه

گردند زیرا سکتورهای بوت های سکتور بوت میا یک سکتور بوت استاندارد به دنبال ویروسسکتور بوت درایور ب

اغلب به یک شکل هستند. اگر یک ویروس شناسایی شود، برنامه از یک نسخه پشتیبان برای جایگزینی سکتور بوت 

هر فایلی در درایو باشند. برای  توانند درونشوند زیرا میتر پیدا میهای اجرایی سختکند. ویروسآلوده استفاد می

الگوی کد یک ویروس  36کند. یک امضاها برنامه ضدبدافزار از یک کتابخانه از امضاها استفاده میپیدا کردن آن

کند. البته بعضی شناخته شده است. برنامه ضدبدافزار یک فایل اجرایی را با امضاهای کتابخانه خودش مقایسه می

دهد. در هر صورت همیشه باید این فایل های بدون مشکلی را ویروس تشخیص میه فایلها برنامه به اشتباوقت

 ها باشد. پایگاه داده امضاهای برنامه را به روز نگه داشته و حواستان به اخطارهای آن

فزار است که ضد بدامبتنی بر هاست شوند. ابتدا نوع کالسیک های ضدبدافزار امروزه در چند نوع ارائه میبرنامه

ها در شود. ضدبدافزارهای مبتنی بر هاست به خوبی کار کرده اما نظارت روی آنهای منفرد نصب میروی سیستم

تر ضدبدافزارهای مبتنی های بزرگزمانی که تعداد زیادی سیستم وجود دارد سخت است. یک جایگزین در شبکه

شود )در بعضی موارد هر هاست د سیستم اجرا میبر شبکه هستند. در این مورد یک سرور ضدبدافزار روی یک تعدا

                                                 

35 Malware Program-Anti 
36 Signature 
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تری دارند. در این های مبتنی بر شبکه به روزرسانی و نظارت سادهدارای یک کالینت کوچک است(. این برنامه

افزار را در یک مکان ریموت قرار داده )روی اند. این سرورها نرماواخر ضدبدافزارهای مبتنی بر ابر/سرور نیز ارائه شده

افزار دسترسی پیدا کرده و آن را اجرا کرد. مزیت این است ر یا یک سرور محلی( اما روی هر هاست باید به این نرماب

برد تر است اما از نبود نظارت رنج میکه در این جا چیزی روی سیستم هاست ذخیره نشده و به روز رسانی نیز ساده

 دافزار را اجرا کند. زیرا هنوز هم کاربر روی هر هاست باید برنامه ضد ب

 هافایروال

کنند. افزارهایی هستند که از یک شبکه داخلی در برابر دسترسی نامعتبر بیرونی دفاع میها یا نرمدستگاه 37هافایروال

های خود را فیلتر فایروال برای این کار به عنوان یک فیلتر عمل کرده و ترافیک ورودی و خروجی از طریق پورت

 ها ابزارهای مهمی در مبارزه بر علیه بدافزارهای روی اینترنت هستند. الکند. فایرومی

است تا مشخص شود که  38گیری برمبنای یک سری قانونترین وظیفه یک فایروال، نگاه به هر پکت و تصمیمساده

آید( ون شبکه میتواند ترافیک ورودی )پکتی که از بیرترافیک باید مجاز شناخته شده یا بلوکه شود. این ترافیک می

 رود( باشد. یا ترافیک خروجی )پکتی به سمت بیرون شبکه می

 انواع فایروال
 شوند. ر ادامه توضیح داده میدها انواع مختلفی دارند که فایروال

 افزاریافزاری و نرمهای سختفایروال
ه درون روتر قرار گرفتن بین افزاری عمل کرده یا این کاغلب به شکل یک ابزار سخت 39فایروال مبتنی بر شبکه

LAN های کوچک نصب شده درون های شبکه برای اولین بار با فایروالکند. اغلب تکنسینو اینترنت عمل می

آورند. ها اولین خط دفاع هستند که حفاظت روی کل شبکه را فراهم میوشند. این فایروالروترهای خانگی مواجه می

توانند به شما کمک کنند. به همین خاط راست که ها نمیخود شبکه باشد، آناما اگر ترافیک مشکوکی از درون 

 های مبتنی بر هاست هستیم. ما دارای فایروال

های فایروال افزاری است که روی یک هاست نصب شده که سرویسیک فایروال نرم 40یک فایلوال مبتنی بر هاست

( که 7-19از این نوع فایروال، ویندوزفایروال است )شکل  آورد. یک مثال خوبرا برای تنها آن ماشین فراهم می

ترین ارائه شده است. این باعث شده تا فایروال مبتنی بر هاست معمول XPهای ویندوز بعد از همراه با همه نسخه

 شوید. نوع فایروالی باشد که با آن مواجه می

                                                 

37 Firewalls 
38 Rules 
39 Network Based Firewall 
40 Host Based Firewall 
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 . 1/8ویندوز فایروال در ویندوز    7-19شکل 

 کانات پیشرفته فایروالتکنیک ها و ام
تواند روی شبکه یا روی یک هاست باشد، باید بدانید که فایروال ها امروزه بسیار دانید یک فایروال میاکنون که می

فیلتر کننده پکت خواهد تا با امکاناتی که یک فایروال مدرن را از یک نیز از شما می CompTIAپیچیده شده و 

 Statefulها اضافه شده است، های مدرنی که به فایروالیکی از اولین تکنیک کنند را بدانید.جدا می ساده

Inspection  یا توانایی این است که بتوان گفت آیا پکت بخشی از یک اتصال موجود است یا خیر. به عبارت دیگر

است که فایروال هر  تریداند. این ارتقایی نسبت به مدل قدیمیها را میفایروال حالت وابستگی پکت به دیگر پکت

 گرفت. پکت را به صورت جداگانه در نظر می

 Deep Packet Inspectionعمل کرده و از  OSIمدل  7هایی که حساس به برنامه/محتوا هستند در الیه فایروال

(DPI) کنند. برای فیلتر کردن برمبنای برنامه یا سرویس تولید کننده ترافیک استفااده می 

های سنتی فراهم آورده که فایروال (UTM)ای امنیتی اختصاصی هستند که مدیریت تهدید یکپارچه هدر آخر برنامه

جلوی  UTMاند. مبتنی بر شبکه، تعادل بار و موارد دیگر( وصل کرده IPSهای امنیتی )مانند را به دیگر سرویس

سازمانی تروریستی است  APTز یک گیرد. مثال اها را میAPTیا  تهدیدات دائمی پیشرفتهحمالتی تهاجمی مانند 

 که سعی داشته کامپیوترهای آژانس امنیت ملی را هک کنند.(

 پیاده و پیکربندی فایروال ها
رویم. کار اکنون عملکرد یک فایروال را درک کردید، به سراغ جزئیات نصب و پیکربندی یک فایروال روی شبکه می

 (. 8-19کنیم )شکل ن شروع میوی آو گیت Bayland Widgetsرا با شبکه آشنای 
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 . Bayland Widgetsوی شبکه گیت 8-11شکل 

های فایروال است. با قرار دادن فایرال بین شبکه داخلی مطمئن ترین مکانمکان فایروال در شبکه ما یکی از معمول

باشد که عملکرد فایروال می تواند همه ترافیک بین دو شبکه را کنترل کند. این بدان معنی نیزو اینترنت، فایروال می

باشد. اگر فایروال فشار بیش از حدی را تحمل کند به راحتی یک اتصال اینترنت برای سرعت اتصال ما حیاتی می

1Gbps  100را به Mbps ک دستگاه امنیتی یآورد. در این مورد شرکت از تر مییا پایینASA  سیسکو برای فایروال

 کند. استفاده می

 نکته آزمون

ها به روترها است. به همین خاطر های مبتنی بر شبکه نزدیک بودن زیاد آنیک سیستم معمول برای فایروال

به این  CompTIAشود. است که در بسیاری از موارد یک فایروال همراه با روترها یا جزئی از روترها استفاده می

 Virtualهای روت شده، با نام فایروال ایروالگوید. یک جایگزین برای فمی 41ها، فایروالهای روت شدهدستگاه

Wire شود. شناخته میVirtual Wire (VWire) ها از یکی از امکانات فایروالPalo Alto Networks  بوده که

 رخ دهد.  2به ترافیک اجازه عبور از فایروال را داده بدون این که هیچ روتینگ یا حتی سوییچ الیه 

های ارزان قیمت و انند نصب دیگر تجهیزات شبکه مانند روتر و سوییچ است. مدلنصب فیزیکی یک فایروال هم

های اختصاصی برای خانگی معموال دارای تعداد ثابتی پورت هستند که اغلب عملکرد ثابتی دارند )مانند پورت

ن ته که از امکاکاربر( اغلب عملکرد منعطف داش 200افزارهای سازمانی )معموال برای بیش از (. سختWANترافیک 

ها را دوباره توان با تغییرات شبکه آنهایی برای انواع اینترفیس مختلف پشتیبانی کرده و میاضافه کردن کارت

 افزار قرار داده شد وقت پیکربندی تنظیمات فایروال است. پیکربندی کرد. وقتی سخت

 های کنترل دسترسیلیست
ای باشد. اما در اصل تواند کار پیچیدهها میآن هستند و پیکربندی های مدرن با امکانات زیادی همراهفایروال

شود. این قانون تواند انجام میتواند عبور کند و ترافیکی که نمیپیکربندی یک فایروال برای تعریف ترافیکی که می

 ل شدهقانونی است که روی یک اینترفیس اعما ACLاست. یک  (ACL)لیست کنترل دسترسی اغلب به شکل یک 

 دهد. منبع یا مقصد را می IPکه اجازه رد یا مجاز کردن ترافیک برمبنای چیزهایی مانند آدرس 

 اندازیم:ها روی یک روتر یا فایروال سیسکو میچیست نگاهی به یکی از آن ACLدانیم اکنون که می
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به  access-list 10اولین خط،  سیار ساده است. ابتدایرسد اما کار آن بدر نگاه اول به نظر کدگذاری شده می

IOS خواهیم یک گوید که میمیACL  ت )در قدیم اس 10ایجاد کرده و شماره آنACL هایIOS  تنها دارای عدد

خواهیم فایروال اعمال قانون واقعی است که می deny 10.11.12.0 0.0.0.255بودند(. انتهای اولین خط یعنی 

 10.11.12.0/24نت ها از ساب( تمام ترافیکCompTIAا بلوکه کردن به زبان کند. در این مورد، معنی رد کردن )ی

 است. 

 رد کردنضمنیها دارای یک ها است: آنACLاما خط دوم چطور؟ این خط به دلیل یک جزئیات بسیار مهم درباره 

بعد از اولین خط متوقف  باشند. بنابراین در این مورد، اگرمی رد کردن خودکار هر پکتی که با قانون منطبق نیستیا 

کند زیرا قانونی نداریم که به صورت صریح آن را مجاز کند. بنابراین برای این که شویم، هیچ ترافیکی عبور نمی

ACL هایی ه ترافیکعمل یک فایروال را به جای یک دیوار آجری انجام دهد، آخرین قانون این لیست اجازه عبور هم

 اند. رد نشدهدهد که توسط قانون اول را می

ها به هیچ ها این است که آنACLایجاد شد، باید به یک اینترفیس اضافه شود. یک امکان جالب  ACLوقتی 

شوند. بلکه باید به صورت صریح قانونی را مشخص کنید که روی هر مسیری که ترافیک اینترفیسی وصل نمی

ها جزئیات مهمی هستند که این یا بیرون باشد. تواند به سمت درونجریان دارد اعمال شود. ترافیک عبوری می

 کنید. ها تعیین میاغلب قوانین متفاوتی برای آن

ACLها را دیدیم. های پیکربندی فایروال هستند. ما تنها قسمت کوچکی از عملکرد آنها یکی از روشACL های

 آورند. ای مدرن فراهم میهتر فایروالهایی برای بسیاری از امکانات پیشرفتهتر اینترفیسپیشرفته

DMZ و تعیین مکان فایروال 
های تعیین مکان فایروال است. این یکی از روش 8-19در مثال شکل  ISPاستفاده از یک فایروال بین شبکه و 

های درون فایروال دارید های کوچک یا زمانی که جداسازی شدیدی بین همه کالینتپیکربندی به خوبی در شبکه

تری به اینترنت نیاز اما وقتی سرورهایی مانند یک سرور وب دارید که به دسترسی کمتر محدود شده کند.کار می

 شود. ظاهر می DMZدارند چطور؟ این همان جایی است که مفهوم 

ای قسمتی از شبکه است که توسط یک یا چند فایروال جدا شده تا مکان ویژه DMZیا  42منطقه غیرنظامی شدهیک 

 ای سرورهایی فراهم بیاورد که باید به صورت عمومی از طریق اینترنت قابل دسترس باشند. روی شبکه بر

های غیر در شبکه DMZهای عبوری از ساده، تمام ترافیک SOHOوی مهم است که بدانید برخالف روترهای گیت

SOHO ن که یک سرور در شوند. تنها به خاطر ایهنوز هم بررسی و فیلتر میDMZ اید به این معنی نیست دهقرار دا

 که نباید حفاظت فایروال وجود داشته باشد. 
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 نکته آزمون

اشته یا درون دماشینی است که کامال در معرض اینترنت قرار دارد. این خارج از فایروال قرار  Bastion Hostیک 

DMZ  .است که برای فیلتر نکردن ترافیک اینترنتی طراحی شده است 

کند. در این مورد، یک سیستم منفرد است که سرورهای عمومی را از شبکه داخلی جدا می DMZترین نوع ساده

اند رفتهسرورهای عمومی همگی روی یک منطقه امنیتی جداگانه و شناسه شبکه متفاوت از شبکه داخلی قرار گ

 (. 9-19)شکل 

 
 کند. ساده که از یک فایروال استفاده می DMZیک   9-19شکل 

سرورهای عمومی را از شبکه داخلی جدا کرده است. البته، حتی  DMZمشخص است،  9-19ه از شکل طور کهمان

که  به این معنی است DMZ، طبیعت عمومی DMZبا یک فایروال خوب پیکربندی شده در جلوی سرورهای درون 

یب ببینند، جداسازی آس DMZهای درون سرورها تحت حمله دائمی از اینترنت هستند. در بدترین حالت اگر ماشین

 توانند به درون شبکه داخلی شما نفوذ کنند. به این معنی است که هکرها نمی DMZفراهم آمده توسط 

با استفاده از چند فایروال است تا یک شبکه محیطی  DMZتک فایروال، ایجاد یک  DMZیک جایگزین برای طراحی 

کنند. های مختلفی از ایمنی آن قسمت را جدا میل با سطح( دو فایروا10-19ایجاد شود. در این نوع شبکه )شکل 

شناخته شده و مسئول حفاظت در  43فایروالی که بین شبکه محیطی و اینترنت قرار دارد با نام فایروال اکسترنال

دهد زیرا در جلوی سرورهای برابر حمالت از اینترنت است. این فایروال بازهم اجازه عبور ترافیک زیادی را می

 ومی قرار گرفته است. عم
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 ساندویچ فایروال.      10-19شکل 

باشند. این پذیر یماین سرورها هنوز هم به صورت عمومی قابل دسترس بوده و هنوز هم در برابر حمالت آسیب

شود؛ این فایروال بین شبکه محیطی و شبکه مطمئن سازمان قرار همان جایی است که فایروال داخلی وارد می

 تا از شبکه سازمان حفاظت کند.  گیردمی

 هانتها و هانیپاتهانی
توانند مانع از دسترسی به یک شبکه ای هستند که میهای فیلتر دو طرفهها سیستمطور که گفته شد فایروالهمان

 نگیزه کاملیا دسترسی شبکه به بیرون شوند. این سیستم خوبی است اما کامل نیست. هر منبع شبکه با ارزشی ا

 درازی کنند. های شما دستبرای مهاجمان فراهم آورده تا سعی کنند به دارایی

هایی را برای خسته کردن بندای که زمان زیادی نیز در اختیار دارند، راهبرای حفاظت شبکه شما از هکرهای حرفه

کنیم تا مهارت یک هکر ها را زیاد میها را ارتقا داده و تا حد امکان آنبنددهیم. این راهها و اتالف زمان قرار میآن

 کنیم: یک مسیر فرعی. بندها استفاده میرا افزایش دهیم. همچنین از چیزی از زرادخانه خود به همراه راه

گیرند؟ در ابتدای ای قرار میها یک تیم معمولی در برابر یک تیم حرفهاید که در آنای را دیدههای مسابقهآیا فیلم

زند دهند. سپس وقتی آماتورها حسابی کتک خوردند، کاپیتان فریاد میها آماتورها را شکست میایمسابقه، حرفه

اجازه “های امنیتی شبکه برای زند. معادل. اکنون آدم بدی آمده و یکی دو نفر را کتک می”اجازه عبور بدهید “

 نت. پات و هانیعبارتند از هانی ”عبور بدهید

تواند انتخاب کند که اجازه دسترسی به شود. یک ناظر شبکه میبحث انتخاب می ”یدآجازه عبور بده“اکنون 

ای به هکری بدهد که ها را به عنوان جایزهها را بدهد. یا این که ناظر شبکه ممکن است آننتها و هانیپاتهانی

متغیرهای زیادی بستگی دارد. بعد از تالش زیاد توانسته است از سدهای حفاظتی عادی عبور کند. این انتخاب به 

کامپیوتری است که خودش را به عنوان یک هدف شیرین و جذاب به یک هکر نشان  44پاتهانیدر هر صورت یک 

های توانند به سادگی یک ماشین شبکه واقعی با فایلها میپاتداده اما در حقیقت هیچ چیز خاصی نیست. هانی

 با محتویات تقلبی یک هدف مناسب است.  PASSWORDS.TXTا نام تقلبی درون خود باشند. یک فایل متنی ب
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توانند کامپیوتری را به صورت یک برنامه یا درون یک ماشین تری نیز وجود دارند که میالبته محصوالت پیچیده

ها روالتوانند تمام امکانات یک کامپیوتر واقعی را شبیه سازی کنند که شامل فایمجازی اجرا کنند. این محصوالت می

 ای در انتها باشد. ه نتیجهگیرند بدون این کبندهایی است که وقت یک هکر را میو دیگر راه

توان نت را میدارید. یک هانی 45نتهانیپات را بسط داده تا یک شبکه کامل را شبیه سازی کند یک وقتی یک هانی

توانند ها مینتر از نظر هزینه مناسب نیست. هانیپات با ایجاد یک شبکه واقعی ساخت اما این کامشابه با یک هانی

توانند شبیه به یک شبکه ساده یا یک نصب روی یک کامپیوتر منفرد یا درون یک ماشین مجازی اجرا شده و می

 بزرگ باشند. 

ت ها اجازه مانیتور و گزارش مشخصات حمالها به خودی خود ابزارهای مفیدی هستند اما آننتها و هانپاتهان

 دهند. دفع شده را نیز می

 هارفع مشکالت فایروال
های شما های مدرن ابزارهایی الزم و منعطف هستند که برای ایمن کردن شبکههای استفاده شده در شبکهفایروال

بوط تواند باعث پیکربندی بد فایروال شود. بنابراین باید با مسائل مربسیار حیاتی هستند. با این حال این انعطاف می

 به فایروال آشنا باشید. 

ها است. به دلیل رد ACLیکربندی اشتباه در کنید، یک مکان معمول برای پها را رفع میوقتی مشکالت فایروال

شوند. بنابراین اگر یک فایروال تازه نصب شده اجازه فرض رد میهای غیرمنطبق به صورت پیشضمنی، همه ترافیک

 مجاز کننده دارد یا خیر.  ACLآیا یک قانون  عبور ترافیکی را نداد، ببینید

گذاری و ترین تا باالترین شمارهها از پایینACLاست.  ACLهای مورد دیگری که باید بررسی کنید ترتیب قانون

اندازد بدون این که شوند و وقتی یک قانون عدم تطابق پیدا شود، فایروال اجازه عبور داده یا پکت را میپردازش می

دهند اگر ترتیب اشتباه باشد چه بینید که نشان میهایی را میACLاغ بقیه قوانین برود. در این جا مثالی از به سر

 افتد:اتفاقی می

 
شکل این ماضافه کرده است.  10.11.12.10در این مثال، تکنیسن قانونی را برای مجاز کردن صریح از هاست در 

نت آن هاست باید رد شوند. برای حل این ها از سابکند که تمام ترافیکتر بیان میاست که قانون با شماره پایین

ترین شماره را داشته و بنابراین ابتدا آن پردازش نپایی permit hostها باید دوباره پیکربندی شده تا مشکل، قانون

 شود. 

دو چیز متفاوت است: این به  ها، برنامه به معنیها هستند. در فایروالها، برنامهمنبع دیگر مشکل در فایروال

 پیکربندی شما برای یک فایروال مبتنی بر شبکه یا فایروال مبتنی بر هاست بستگی دارد. 
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ها روی ACLشود. به دلیل این که در فایروال مبتنی بر شبکه، برنامه در اغلب مواقع به عنوان پروتکل خوانده می

دقت برای حذف ها استفاده کنند، یک مورد بیها و پورتراه آدرسها به همتوانند از پروتکلهای مدرن میفایروال

 های روی شبکه را بلوکه کند. تواند کل یک کالس از برنامهمی یک پروتکل/برنامه

های در فایروال مبتنی بر هاست، برنامه دارای معنی سنتی است. یک فایروال مبتنی بر هاست حواسش به برنامه

کند. بنابراین فایروال های ترافیک را فیلتر نمیشوند و تنها پروتکلن حفاظت شده اجرا میواقعی است که روی ماشی

ها پیکربندی ها و آدرسها، پورتهای خاص به همراه پروتکلتواند برای مجاز یا غیرمجاز کردن ترافیک برنامهمی

 شود. 





 

 

تور کردن شبکه20فصل   : مانی
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 شما انتظار داشته تا بدانید چگونه از +CompTIA Networkاهداف آزمون 

 گر شبکه/پکت، ابزارهای یک سناریو داده شده، از ابزارهای مانیتورینگ مناسب استفاده کنید: تحلیل

، اخطارها، مانیتورینگ جریان SNMPافزارهای مدیریت ها/ نرمکنندهتاکرها/گوشمانیتورینگ اینترفیس، تاپ

 Syslog ،SIEMپکت، 

  ها از ابزارهای مانیتورینگ و ثبت عملکرد را تحلیل کنیدها و گزارششده، متریکیک سناریو داده 

 های ایمن های تقویت شبکه مناسب را پیاده کنید: استفاده از پروتکلیک سناریو داده شده، تکنیک

(SNMPv3 .) 

 برای رسیدن به این اهداف باید بتوانید

  چگونگی عملکردSNMP را توضیح دهید 

 نیتورینگ شبکه را توصیف کنیدابزارهای ما 

 کندسناریویی را توصیف کنیدکه از ابزارهای مدیریت و مانیتورینگ استفاده می 

================================ 

 

ها باید ابزارهای کند. تکنسینهای شبکه به خوبی عمل نمیهای مداوم تکنسینیک شبکه مدرن بدون بررسی

کردن استفاده کنند. به دلیل ز ابزارهای دیگری برای مانیتور، رفع مشکل و بهینهمدیریتی را نصب کرده و سپس ا

 های غالب امروزی هستند، یک سری استاندارد از ابزارهای رایگان برای این اهداف داریم. شبکه IPهای این که شبکه

گ موجود و معمول را بررسی این فصل ابتدا نگاهی به ابزارهای مدیریت شبکه انداخته، سپس ابزارهای مانیتورین

کند. فصل با سناریوهیی که نیازمند ابزارهای خاص، تحلیل خروجی این ابزارها و رفع مشکالت هستند به اتمام می

 رویم. و شبکه آن می Bayland Widgetsرسد. برای بخش آخر، به سراغ شرکت می

 SNMPپروتکل 

مانیتورینگ شبکه انجام داده تا صدها محصول پیدا کنید کافی است یک جستجوی ساده در گوگل برای ابزارهای 

ترین ( متغیر هستند. یکی از مهم1-20که از محصوالت پیچیده و گران قیمت تا محصوالت ساده و رایگان )شکل 

 Simple Network Management Protocolدهد. پروتکل ها را میها پروتکلی است که اجازه عملکرد آنآن

(SNMP)  های مدیریتی اصلی شبکه برای شبکهپروتکلTCP/IP  .است 
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 Stanford Linear Accelerator Centerلیست بزرگی از ابزارهای مانیتورینگ شبکه توسط  1-20شکل 

(SLAC) . 

 ه جز است:سشامل حداقل  -کندکه یک شبکه مدیریت شده را ایجاد می – SNMPیک سیستم 

  مدیرSNMP 

 های مدیریت شدهدستگاه 

 های اطالعات مدیریتیگاهپای 
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کند. مدیر های مدیریت شده درخواست داده و این اطالعات را پردازش میبرای اطالعات به دستگاه SNMPمدیر 

SNMP یا 1ایستگاه مدیریت شبکهافزار خاصی با نام نرمNMS افزار های مدیریت شده نرمکند. دستگاهرا اجرا می

های کاری، چاپگرها، های مدیریت شده شامل ایستگاهکنند. انواع دستگاهرا اجرا می 2هاعاملخاصی با نام 

 دهد. ساده را نشان می SNMPافزار سخت 2-20ها، و موارد دیگر هستند. شکل های ویدئویی، روترها، سوییچدوربین

 
 . SNMPاجزای  2-20شکل 

کنند به خصوص یافت کند تغییر زیادی میهای مدیریت شده درتواند از دستگاهمی SNMPنوع اطالعاتی که مدیر 

تواند با نیازهای مختلف منطبق شود. توسعه دهندگان یک پروتکل قابل بسط است یعنی می SNMPبه این دلیل که 

تواند ای درخواست داده که این میافزاری ایجاد کنند که تقریبا برای هر جنبه دستگاه مدیریت شدهتوانند نرممی

های پایگاهاز  SNMPازنده روی ایستگاه کاری تا تعداد کاغذ باقی مانده درون یک چاپگر باشد. از فشار روی پرد

 کند. ها درخواست داد استفاده میهایی که بتوان برای آنبندی دادهها برای دستهMIBیا  3اطالعات مدیریتی

                                                 

1 Network Management Station 
2 Agents 
3 Management Information Bases 
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های مدیریت شده به دستگاه هاییتوان درخواستمدیریت شده به درستی آماده شود، می SNMPوقتی یک شبکه 

ار به تعدادی دریافت کرد. برای ادامه ک SNMPداده و سپس اطالعات را در فرمت قابل استفاده توسط اپراتورهای 

 لغت تخصصی نیاز داریم. 

بستگی دارد( که چهار  SNMPعملکرد اصلی را انجام دهد )که به نسخه  8تواند حداکثر تا می SNMPیک سیستم 

. عبارت معمول برای هرکدام از این عملکردها، Trapو  Get ،Response ،Setشوند: ا در این جا بحث میهمورد آن

 است.  PDUیا  4واحد داده پروتکل

کند مانند را ارسال می Getبخواهد برای یک عامل درخواست بدهد، یک درخواست  SNMPوقتی یک مدیر 

GetRequest  یاGetNextRequestک . سپس یک عامل یResponse  با اطالعات درخواست شده را ارسال

 دهد. کلی را نشان می SNMPفرآیند  3-20کند. شکل می

 
 ساده.  SNMPفرآیند  3-20شکل 

نام  5کند )که متغیرهاتواند به یک عامل بگوید که تغییراتیروی اطالعاتی که درخواست و ارسال میمی NMSیک 

 اعمال کند.  -SetRequestوص به خص– Set PDUدارند( از طریق یک 

را با یا  Trapتواند یک ل میدرخواست کند. یک عام NMSاز یک  Trap PDUتواند اطالعات را با یک عامل می

 کنونی.  SNMPv3تا  SNMPv2ارسال کند، حداقل از  SNMPبدون اعمال اولیه از مدیر 

ها را اندکی بینید که این فرآیند و عبارترا میتعداد زیادی لغت تخصصی را حذف کردم اما در این جا سناریویی 

تر می کند. دپارتمان هنر شرکت ما دارای یک چاپگر لیزری بسیار سطح باال برای تولید بروشورها است قابل درک

                                                 

4 Protocol Data Unit 
5 Variables 
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ها کاتریج تونر و کاغذ را چاپگر لیزری را نگه داشته یعنی آن +Networkهای تایید شده (. تکنسین4-20)شکل 

 کنند. داری چاپگر را نصب میهای نگهو کیتعوض کرده 

 
 چاپگر دپارتمان هنر.   4-20شکل 

کنند. استفاده می SNMPها از یک سیستم مدیریت شبکه ، تکنسینKittyبرای مدیریت این چاپگر با نام مستعار 

پ شده ارسال به عامل چاپگر درباره تعداد صفحات چا GetRequestدرخواست  NMSهای زمانی منظم، در بازه

تواند مشخص کند آیا چاپگر به تکنسین می NMSارسال شده از عامل چاپگر به  Responseمی کند. با توجه به 

 داری نیاز دارد یا خیر. عملیات نگه

ها درباره تمام شدن تونر یا کاغذ چاپگر بگوید. با این های زمانی غیرمنظم نیز عامل چاپگر باید به تکنسیندر بازه

تر است که از عامل چاپگر بدون هیچ آیند، منطقیمی Get/Responseکنش ین اطالعات از یک برهمکه ا

ها باید با باید هنگام تمام شدن تونر باید درخواست کمک کند. وگرنه تکنسین Kittyدرخواستی ارسال شوند. 

این  5-20ارسال کند. شکل  NMSبه  Trapباید یک  Kittyهای عصبانی سروکله بزنند. برای این کار گرافیست

 دهد. کنش را نشان میبرهم
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 . Trapعملکرد  5-20شکل 

اند. بعضی ها توسعه داده شدهتوانند از ابزارهای زیادی استفاده کنند که در طول سالمی SNMPهای سیستم

د که یک سری گویمی SNMPبه مدیر  snmpwalkتوانند وظایف مختلف را خودکار کنند. برای مثال ابزار می

 خالصه کرده است.  Walkاین ابزار با نام  +Networkرا انجام دهد. دقت کنید که  Getدستورات 

درباره تونر یا جوهر نیستند. به جای  Kittyمنتظر ارسال پیغام  SNMPدر پشت مدیر  BWCهای شبکه تکنسین

ها ارسال ایی که هنگام نیاز به توجه به تکنسینهافزار مدیر امکان ارسال اخطارهایی را دارد، یعنی پیغامآن، نرم

برای اولین بار راه افتاد، ارسال پیغام از طریق  SNMPهای مختلفی دارند. وقتی سیستم شود. این اخطارها شکلمی

شد. این خیلی زود به شد که به صورت مستقیم به تلفن همراه تکنسین ارسال میانجام می SMSاخطارهای 

 تبدیل شد.  اخطارهای ایمیل

SNMP  .)دارای سه نسخه اصلی است )در زمان نوشتن این کتابSNMP  1نسخه (SNMPv1 در سه درخواست )

دارد. نسخه  1تغییرات نسبتا کوچکی نسبت به نسخه  SNMPv2ایجاد شد.  1988در سال  (RFP)برای پیشنهاد 

ت شده ارائه شد. به عالوه دارای امکاناتی مانند نیز امنیت بیشتری با پشتیبانی از کدگذاری و تایید اعتبار تقوی 3

 ها بود. تر روی تعداد بزرگی از دستگاهنظارت آسان

SNMP  ازUDP  کند. برای ارتباطات غیرایمن استفاده می 162و  161پورتNMS  گوش داده و  162روی پورت

 شود. استفاده می 10161 و 10162های امنیت اضافه شود، از پورت TLSکند. وقتی از طریق دریافت می

 نکته آزمون

 161های ها نیز از پورتدهند. عامل( گوش میTLS)با  10126یا  162های پورت UDPروی  SNMPمدیرهای 

 کنند. ( استفاده میTLS)با  10161یا 

 ابزارهای مانیتورینگ

ها نیز دارای ترین شبکهی کوچکترین نکته برای مانیتور کردن یک شبکه شروع با درک این نکته است که حتبزرگ

های شبکه عبور می کند. به عالوه این ترافیک از تمام جنبهترافیک زیادی هستند که در هر لحظه از آن عبور می

 های شبکه درون یک سیستم و روترهای روی مرز زیرساختار شما. هایم نفرد تا کارتکند، یعنی از اینترفیس
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سازی الزم روی شبکه خود را انجام دهید، به ابزارهای مناسبی ینگ، رفع مشکل و بهینهبرای این که بتوانید مانیتور

ها را به چهار دسته اصلی توانیم آنمی +Networkنیاز دارید. صدها ابزار مانیتورینگ وجود دارد اما برای آزمون 

 عملکرد.  تورهای اینترفیس و مانیتورهایگرهای پکت، مانیبشکنیم: اسنیفرهای پکت، تحلیل

 اسنیفرهای پکت
ها را درون یک فایل با نام یک ای است که به اینترفیس یک شبکه درخواست داده و پکتبرنامه 6اسنیفر پکتیک 

افزار ویژه قرار توانند روی یک کامپیوتر، روتر، سوییچ یا یک سختها میکند. این برنامهثبت می captureفایل 

 بگیرند. 

توانند را ثبت کرده و بنابراین معموال به یک اینترفیس در حالت هایی که میهمه پکتاسنیفرهای پکت باید 

Promiscuous شوند. ای شده وصل میوصل شده یا در مورد یک سوییچ در یک پورت آینه 

های ثبت شده را اسنیفرهای پکت به خودی خود مفید نیستن زیرا به ابزاری نیاز داریم که اجازه تحلیل پکت

گر شود و همراه با یک تحلیلدهد. به همین خاطر از اسنیفرهای پکت به عنوان محصوالت جداگانه استفاده نمیمی

 پکت هستند. 

 گر پکتتحلیل
ها را برمبنای نیازهای های ثبت شده از اسنیفرهای پکت را خوانده و آنای است که فایلبرنامه 7گر پکتیک تحلیل

را برمبنای تقریبا هر چیزی مرتب  Captureتواند یک فایل گر خوب میتحلیل کند. یکمانیتورینگ تحلیل می

گر پکت کرده و یک خروجی ایجاد کند که برمبنای آن کار مانیتورینگ را انجام دهیم. یک سوال کلی که تحلیل

ه بوده و چ DHCPهای پیشنهاد های ارسال کننده پیغامدستگاه MACو  IPتواند پاسخ دهد این است: آدرس می

 چه زمانی این کار انجام شده است؟ 

 نکته

گر پکت، شود: اسنیفر پکت، تحلیلهای مختلفی برای توصیف ابزارهای تحلیل کننده پکت استفاده میاز نام

 پوشانی زیادی دارند. ها با یکدیگر همگر شبکه. آنحلیلتگر پروتکل، و تحلیل

 تحلیل کردن پکت با وایرشارک
تواند یک ناظر/تکنسین شبکه پیدا کرد که با ابزار قدرتمند پروتکل زیادی وجود دارند اما سخت میگرهای تحلیل

آشنا نباشد. این ابزار که در اصل توسط جرالد کامبز نوشته شد، با کمک صدها شرکت کننده نگه داشته  8وایرشارک

 www.wireshark.orgتوانید از زار را میگر پروتکل است. این ابای عالی از یک تحلیلشود. وایرشارک نمونهمی

 دریافت کنید. 

                                                 

6 Packet Sniffer 
7 Packet Analyzer 
8 Wireshark 
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گرهای پروتکل برمبنای آن فرض وایرشارک به صفحه استانداردی تبدیل شده است که دیگر تحلیلصفحه پیش

 (. 6-20شوند. شما اینترفیسی را انتخاب کرده تا کار ثبت شروع شود )شکل ایجاد می

 
  فرض وایرشارک.پنجره پیش 6-20شکل 

را خواهید دید. صفحه وایرشارک به سه قسمت شکسته خواهد  7-20وقتی کار ثبت تمام شد، چیزی مانند شکل 

دهد. های درون فایل ثبت است که اطالعات مفیدی را نشان میشد. قسمت باالیی لیستی دارای عدد از همه پکت

شده است. پنل پایینی نیز نمایش مبنای  بخش دوم جزئیات کاملی درباره هر پکتی است که در قسمت باال انتخاب

 هر بخشی از پنل دوم است که انتخاب شده باشد.  ASCIIو  16

کار ثبت را فیلتر کرده یا فایل  مشکل ثبت این است که وایرشارک باید همه چیز را دریافت کرده مگر این که

Capture دهید. فیلتر چالش اصلی را انجام می را بعد از اتمام آن فیلتر کنید. در بسیاری از موارد هردو کار

دهد که روی یک فیلتری را نشان می 8-20کند. شکل های غیرعادی استفاده میوایرشارک است زیرا این از نگارش

ندارد.  DHCPرا نشان دهد. دقت کنید که فیلتر هیچ عبارت  DHCPهای اضافه شده تا تنها پکت Captureفایل 

کند. )مواظب باشید وایرشارک به کوچکی و بزرگی حروف حساس برای آن استفاده می bootpوایرشارک از عبارت 

 است.(
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 ها. وایرشارک در حال ثبت پکت 7-20شکل 

 
 فیلتر وایرشارک.   8-20شکل 

کشد تا در آن مهارت پیدا استفاده از وایرشارک مانند بازی شطرنج است: درک آن آسان بوده اما خیلی طول می

 اندازیم. دا در همین فصل نگاهی به یک مثال میکنید. بع



 

 

 

 کردن شبکه یتورمان

239 

 NetFlowمانیتور کردن جریان پکت با 
گرهای پکت لمانیتور کردن جریان پکت با استفاده از یک سری ابزار انجام شده که مربوط به اسنیفرها و تحلی

گ و مفهوم مانیتورینگیرند. سیسکهای منبع و مقصد خاصی را زیر نظر میهستند و جریان ترافیک بین دستگاه

 NetFlowهای خود قرار داده است. ابزار اصلی برای این کار جریان پکت را توسعه داده و آن را در روترها و سوییچ

 نام دارد. 

کش ها از یک مکان خاص به مکان دیگر است. هرکدام از این جریان ها در یک منفرد، جریانی از پکت جریانیک 
های های منبع و مقصد، پورتورد درون کش جریان معموال حاوی اطالعاتی مانند آدرسشوند. یک م، کش میجریان

 های آن جریان است. مقصد و منبع، منبع روی دستگاه حرکت دهنده جریان و تعداد کل بایت

. ندهای جریان به ناظران اجازه داده تا یک تصویر واضح از حجم و جریان ترافیک روی شبکه داشته باشتحلیل داده

 ها(. دهد )با اضافه کردن ظرفیت در زمان نیاز یا دیگر انتخابها اجازه بهینه کردن شبکه را میاین نیز به آن

 نکته

پشتیبانی  NetFlowرا روی دستگاه خود فعال کنید. اگر دستگاه شما از  NetFlowباید  NetFlowبرای استفاده از 

های پشتیبانی نشده را داری روی دستگاههای نگهه پورتکرده ک کند، باید از یک دستگاه جداگانه استفادهنمی

 کند. ارسال می NetFlowآور زیر نظر گرفته و اطالعات را به جمع

های اطالعات از کش NetFlowآورهای شود. جمعانجام می 9Netflowآور جمعتوسط  NetFlowاغلب کار 

NetFlow توان با ها را درون یک جدول قرار داده که سپس میه، آنیک یا تعداد بیشتری دستگاه را ذخیره کرد

 ها را تحلیل کرد. آن NetFlowابزارهای تحلیل 

فروشند و ابزاری که باید انتخاب کنید اغلب نیازمند بررسی امکانات و های مختلف ابزارهای متفاوتی را میشرکت

 هزینه است. 

 دهد. را نشان می LiveActionتصویری از یک ابزار پرطرفدار با نام  9-20شکل 

                                                 

9 Netflow Collector 
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 در عمل.  LiveAction 9-20شکل 

 مانیتورهای اینترفیس
مانیتورهای دهد باید به سراغ یک مانیتور اینترفیس بروید. اگر بخواهید بدانید شبکه شما چقدر کار انجام می

ک یا تعداد بیشتری دستگاه پهنای باند را زیر نظر گرفته و از یک یا تعداد بیشتری اینترفیس روی ی 10اینترفیس

ها را به عنوان مانیتورهای ترافیک برای شبکه خود در نظر بگیرید. یک سوال کلی توانید آنکنند. میاستفاده می

روی سوییچ ستون فقرات هم اکنون چقدر کار می کند  17پورت اترنت گیگابیتی “توان پرسید این است که که می

 . ”)برحسب مگابیت در ثانیه(؟

گاه را زیر انیتورهای اینترفیس کمیت و مقدار استفاده از ترافیک روی یک یا چند پورت فیزیکی روی یک دستم

 ها محدود نیستند(:گیرند. این مانیتورها شامل موارد زیر هستند )اما به آننظر می

 سرعت و داپلکس 

 استفاده از پهنای باند 

                                                 

10 Interface Monitors 
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 ها هستندداختنکه معموال به دلیل خطا یا دور ان 11های پکتدراپ 

 خطاها 

 ها در انداختن 

 اینترفیس 12ریست 

شوند و با این که مانیتورهای زیادی وجود مانیتورهای اینترفیس به صورت ابزارهای مخصوص هر شرکت ارائه می

 کنند اما ابزارهای مخصوص هر شرکت هنوز هم بسیار معمول است. فرمی کار میدارند که تقریبا روی هر پلت

دهد. های سیسکو را میبه شما اجازه مانیتور کردن روترها و سوییچ Cisco Network Assistan (CAN) افزارنرم

 11-20دهد. شکل را می Catalyst 2970درصد استفاده برای یک پورت خاص روی یک سوییچ  10-20شکل 

 دهد. ن میهای پکت و خطاها روی همان پورت را نشادراپ

 
 سوییچ.  1فاده پورت درصد است     10-20شکل 

                                                 

11 Packet Drops 
12 Reset 
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 رسد. خیلی خوب به نظر می    11-20شکل 

دهند. این پورت به شکل برای دراپ ها و خطاها را نشان می CNA 13بررسی پورت  12-20و  11-20های شکل

 کند. غیرعادی رفتار می

 
 خطاهای زیادی وجود دارند.      12-20شکل 
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 مانیتورهای عملکرد
دهد بدانید این عملکرد عملکرد قسمتی از سیستم روی زمان را گرفته و به شما اجازه می 13مانیتور عملکردیک 

چه زمانی غیرعادی بوده است. مانیتورهای عملکرد معموال جزئی از یک سیستم عامل یا برنامه هستند زیرا این به 

 های سطح پایین سیستم نیاز دارد.درک با جزئیات از جنبه

با  لینوکس. syslogویندوز و  Performance Monitor (PerfMon)رد معمول عبارتند از دو ابزار مانیتور عملک

کنم زیرا این کار را به شکل متفاوتی انجام دهند، اما هردو ابزار را معرفی میها کار یکسانی انجام میاین که آن

 کنند. های متفاوتی برای توصیف چیزهای یکسان استفاده میدهند و از عبارتمی

 های لوگفایل
ها اطالعاتی سیستم استفاده کرده تا عملکرد را زیر نظر داشته باشند. لوگ 14های لوگمانیتورهای عملکرد از فایل

های متفاوتی برای زیر نظر های مختلف از عبارتکنند. برنامههای خاص سیستم ثبت میدرباره عملکرد قسمت

از  syslogو  counterویندوز از عبارت  Performance Monitorکنند. ها استفاده میداشتن این قسمت

facilityتواند درصد استفاده از پهنای باند یک پورت یا میانگین کند. به عنوان مثال یک فایل لوگ میها استفاده می

 عبوری از یک اتصال شبکه را ثبت کند. 

 خطوط مبنا
دانستن عملکرد شبکه شما در حالت خوب است. بخشی تنها روش برای این که بدانید مشکلی وجود دارد یا خیر، 

است. یک لوگ عملکرد مواردی مانند استفاده از پردازنده، شبکه و دیگر  15خط مبنااز مانیتور عملکرد ایجاد یک 

تواند نشان دهنده یک مشکل روی سرور یا کل شبهک دهد. یک تغییر بزرگ در این مقادیر میموارد را نشان می

 باشد. 

ولی در ویندوز ابزار معم Performance Monitorسیستم های عامل دارای ابزارهای خط مبنای هستند. تمام 

 شود. است که برای ایجاد یک خط مبنا استفاده می

 هامدیریت لوگ
های کند دارای دو مسئله است. ابتدا بحث امنیت است. فایلهای لوگ الکترونیکی میهر سیستمی که تولید فایل

های لوگ سریعا بزرگ داری است. فایلآورند بسیار مهم هستند. دوم بحث نگهای اطالعاتی که فراهم میلوگ بر

مدیریت های لوگ، با نام داری کافی برای فایلیابد. وظیفه فراهم آوردن امنیت و نگهها افزایش میشده و اندازه آن

 شود. شناخته می لوگ

های فعال باید با دقت تند که باید حفاظت شوند. دسترسی به لوگها حاوی اطالعات حساس و خصوصی هسلوگ

ها را داشته باشند. در بسیاری موارد کنترل شود. خیلی معمول است که تنها کاربران خاصی امکان خواندن آن

                                                 

13 Perrformance Monitor 
14 Log Files 
15 Baseline 
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نیست  کال ایده خوبی -ها را دارندهای تولید کننده لوگ تنها امکان دسترسی نوشتن به این فایلبسیاری از برنامه

 های لوگ حساس داده شود. که دسترسی ناظر به یک فایل

ماند. برای جلوگیری از این مسئله ها باقی نمیهای لوگ به ارامی رشد کرد تا جایی که دیگر فضایی برای آنفایل

ازیابی تر شد، شروع به بکنند. یعنی وقتی اندازه آن از حدی بزرگمی 16ایهای لوگ را چرخهمعموال است که فایل

شوند.. بسته ای این است که با ظاهر شدن رکوردهای جدید، رکوردهای قدیمی حذف میکند. منظور از چرخهمی

توانید فایل لوگ را برای ایجاد روزانه، هفتگی، ساعتی و هر نوعی که میل دارید تنظیم کنید. به عالوه به ابزار می

 ها پشتیبان نیز بگیرید. توانید از این فایلمی

 قرار دادن همه چیز کنار یکدیگر

داختیم. البته در تا این قسمت فصل نگاهی به ابزارهای مدیریتی و مانیتورینگ به عنوان چیزهای جدا از یکدیگر ان

وز سرور یک دفتر کوچک این نوع سادگی منطقی است. اگر یک شبکه مبتنی بر ویندوز با یک سرور دارای ویند

بکه استفاده کنید. شبرای تعیین خط مبنا و مانیتور کردن  Performance Monitorتوانید از دارید، البته می

کند. اما وقتی از یک شبکه تک سرور عبور کردید و نیز به این فکر کردن ماژوالر کمک می +Networkآزمون 

 اندازیم. ریزد. اکنون نگاهی به این مسئله میاجزای شبکه زیاد شدند، همه چیز به هم می

 یو: مانیتور و مدیریت کردنسنار
عمال کرده ارفته و ابزارهای مدیریت و مانیتورینگ شبکه را  Bayland Widgetsاین سناریو بازهم به سراغ شبکه 

داری و حل مشکالت شبکه خود استفاده ها چگونه از این ابزارها برای مدیریت، مانیتور، نگهتا ببینیم تکنسین

 کنند. می

دهد. دفتر اصلی دارای سرورها و دفاتر جداگانه مختلفی را با سه ساختمان نشان می BWCچیدمان  13-20شکل 

کنند. انبار و ارسال نیز های کنترلی است که محصوالت را تولید میها و سیستماست. قسمت کارخانه شامل روبات

 دهد. کند را انجام میدقیقا همان کاری که نامش مشخص می

گیگابیتی  10ها با فیبر مان با اترنت گیگابیتی سیم کشی شده است. به عالوه، ساختمانبه صورت داخلی هر ساخت

ها را ( وصل است. روتری نیز آن802.11ac) Wi-Fiاند. و آن نیز به یک شبکه های دسترسی وصل شدهبه سوییچ

 کند. به اینترنت وصل می

 کنیم:های شبکه را لیست می، انواع مختلف دستگاه به دلیل این که صحبت درباره مدیریت و مانیتورینگ کل شبکه

 )روترها )با سیم و بدون سیسم 

 هاسوییچ 

 نقاط دسترسی بیسیم 

                                                 

16 Cyclical 
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 سرورها 

 های کاریایستگاه 

 چاپگرها 

 هاتلفن 

 های صنعتی را کنار گذاشتم. دقت کنید که کنترل

 
 . Bayland Widgetsهای شرکت دیاگرام ساختمان    13-20شکل 

دهند. را می BWCای به بزرگی شبکه بکه مدرن به ناظران شبکه دارای مهارت اجازه مدیریت آسان شبکهابزارهای ش

ض نیستند. همانند این این ابزارها باید برای شبکه تنظیم شده باشند. به عالوه ابزارهای مختلف با یکدیگر قابل تعوی

توانید هنگام بررسی سطح تونر یک کنید، نمی پیچ از چکش استفاد توانید هنگام نیاز به چرخاندن یککه نمی

 گر پکت استفاده نمایید. چاپگر لیزری از یک تحلیل

اختصاص دهد. این یک  NOCیا  17مرکز عملیاتی شبکهتواند یک قسمت از اداره اصلی را به یک این شرکت می

توانند ها میآن NOCند. از این های شبکه را مدیریت کنها و ناظران است تا همه قسمتمکان مرکزی برای تکنسین

                                                 

17 Network Operations Center 
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ها بدهند. یک هایی را به دستگاهبه کاربرده تا درخواست SNMPهای مختلفی را روی شبکه مدیریت شده با برنامه

 دهد. دهد که هر سری داده دریافت شده را نمایش میهایی را میاجازه ایجاد گراف 18رسم گرافبرنامه 

های خاصی را داده تا استفاده از وییچتقریبا همه چیز درباره به عنوان مثال س Cactiهای رسم گراف مانند برنامه

کند. ییچ چه مقدار از فشار کاری کنونی را تحمل مییعنی این سو -های مختلف تعیین شودآن سوییچ در قسمت

فیک )پهنای باند دهد که استفاده از پردازنده، حافظه، ترارا با چهار گراف نشان می Cactiابزار  14-20شکل 

 ، و ترافیک روی سرور فایل را مشخص می کند. WANمصرفی( روی اینترفیس 

 
 دهد. های سوییچ را نشان میهای استفادهکه گراف Cactiابزار     14-20شکل 

( یا استفاده از 15-20سازی روی یک سرور فایل )شکل تواند فضای ذخیرهمی Cactiبا یک درخواست متفاوت، 

 بیسیم را نشان دهد.  کانال

                                                 

18 Graphing 
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 دهد. سازی را نشان میکه گراف استفاده از فضای ذخیره Cactiابزار       15-20شکل 

های خاص باید بین ابزارهای مانیتورینگ مختلف شبکه سریعا جابجا شده تا ببینید آیا یک سرور یا دیگر دستگاه

دارای مشکل را مشخص  WAPرا نیز تحلیل کرده و یک  Wi-Fiتوانند شبکه مشکلی دارند یا خیر. این ابزارها می

ابزارها اضافه کرده را به دیگر جعبه Nagiosتواند می BWCکنند. با اندکی حرکت به سمت باال در زنجیره غذایی، 

 یا ایمیل ارسال شود.  SMSو بعد از پیکربندی صحیح هنگام تشخیص مشکل، اخطارهایی از طریق 

 SIEMروش 
 Security Information and Event Managementتوانند از یک روش با نام می Bayland Widgetsپرسنل 

(SIEM) های خود استفاده کنند. برای مانیتور و مدیریت شبکهSIEM  یک عبارت استاندارد صنعتی است اما

دو فرآیند اصلی  از SIEMاند. مشخص شده SIEMهای حلمحصوالت با انواع زیادی وجود دارند که به عنوان راه

 Security Information Managementو  Security Event Management (SEM)تشکیل شده است: 

(SIM) . 

یک فرآیند دو بخشی است که با اجزای مانیتورینگ رویدادهای امنیتی  SIEMدهد طور که نام آن نشان میهمان

به مانیتور کردن کل  SEMورک امنیتی است. فریم برمبنای مانیتورینگ بالدرنگ رویدادهای SEMشود. شروع می

های مرزی در نقاط مانیتور و سپس ذخیره کردن رویدادهای ثبت شده سازمان نیاز دارد که اغلب از طریق دستگاه

 SEMها را تحلیل کنند. به غیر از مانیتورینگ رویداد فعال، وظیفه دیگر ها بتوانند آندر مکانی است که پشتیبان

 های متفاوتی قرار دارند. های امنیتی و رویدادی است که در مکانری و مرکزی کردن دیگر گزارشجمع آو

شود: در این جا یعنی مدیریت اطالعات امنیتی وارد می SIEMها ایجاد و ذخیره شدند، بخش دوم وقتی گزارش

 شوند. های گزارش توسط مفسرهای خودکار و انسانی بازنگری و تفسیر میفایل
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شوند. بسته به سازمان، های سازمانی بزرگ پیدا میای هستند که در محیطابزارهای پیچیده SIEMهای یستمس

توانند تحت قرار داد با یک شرکت دیگر به فرم ساز و مدیریت شده باشند یا این که میتوانند خود پیادهها میآن

 . نظارت شوند Managed Security Service Provider (MSSP)یک 



 

 

بکه21فصل   : رفع مشکالت ش
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 از شما انتظار دارند تا بدانید چگونه +CompTIA Networkاهداف آزمون 

 های رفع مشکل شبکه زیر را پیاده کنید:یک سناریو داده شده، روش 

o تعیین مشکل 

o ایجاد یک نظریه درباره دلیل مشکل 

o آزمایش نظریه برای تعیین دلیل 

o  برای حل مشکل و تعیین اثرات بالقوهایجاد یک برنامه از اقدامات 

o  پیاده کردن راه حل 

o شونداطمینان از این که همه عملکردهای سیستم به خوبی انجام می 

o هاها، اعمال و خروجیمستند کردن یافته 

  ،یک سناریو داده شده، خروجی ابزارهای رفع مشکل را تحلیل کنید: ابزارهای خط فرمان، تسترهای خطی

 گرهای پروتکلهای آزمایش سرعت، تحلیلها، سایتترها، تسترهای کابل، نور سنجلتیها، موتاییدیه

 های مسری را پیدا و رفع کنیدیک سناریو داده شده، مسائلمعمول کابل 

 یک سناریو داده شده، مسائل معمول شبکه را پیدا و رفع کنید 

  یک سناریو داده شده، مسائلWAN معمول را پیدا و رفع کنید 

 رسیدن به این اهداف باید بتوانید برای

 ها توصیف کنیدابزارهای رفع مشکل مناسب را به همراه عملکردهای آن 

 فرآیندهای حل مشکل را تحلیل کرده و توضیح دهید 

 مشکالت معمول شبکه را رفع کنید 

================================ 

 

کند چه ابزارهایی کند. او درک میز یک برنامه تبعیت میدهد، معموال اوقتی شخصی وظایفی را همه روزه انجام می

باید استفاده شده و از کجا شروع کرده و کار دوم و سوم و بعدی چه باید باشد تا این که سرانجام مشکل را پیدا 

 کند. 

در هدف این فصل توضیحی درباره چگونگی پیدا کردن مشکالت است. ابزارهای رفع مشکل اصلی را معرفی کرده و 

 کنم. بندی یک فرآیند رفع مشکل به شما کمک میفرمول
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 ابزارهای رفع مشکل

 پردازیم. ها میابزارهای مختلفی برای رفع مشکالت شبکه وجود دارند که در این قسمت به آن

 افزاریزارهای سختبا
وند. این ابزارهای ردر فصل های مختلف کتاب درباره ابزارهایی خواندید که برای پیکربندی شبکه به کار می

گرهای های رویداد ولتاژ، تحلیلها، ثبت کنندهها، تایید کنندهOTDRها، TDRافزاری شامل تسترهای کابل، سخت

 یگری هستند. دهای تون، تسترهای خطی و موارد مترها، تولید کنندههای کابل، مولتیپروتکل، لخت کننده

 هاOTDRها و TDRتسترهای کابل، 
شود. دهند که یک شبکه برای اولین بار نصب شده یا تغییری اعمال میکشی وقتی رخ میکابلاکثر مشکالت 

تواند یک کنند. ابتدا یک کابل شکسته میهای مختلفیتعریف میهای کابل یک کابل شکسته را با روشتکنسین

بوده اما از طرف دیگر وصل  های درون کابل از یک طرف وصلمدار باز باشد که در آن یک یا تعداد بیشتری از سیم

تواند کوتاه شود که در آن یک یا تعداد خورد. دوم، یک کابل مینیستند. در این جا یکپارچگی سیگنال به هم می

 شوند. بیشتری سیم به سیم دیگری درون کابل وصل می

درون کابل به مکان تواند دارای یک مشکل نگاشت سیم باشد که در آن یک یا تعداد بیشتری سیم سوم، کابل می

 تواند به عنوان مثال در اثر وصل کردن اشتباه کابل ایجاد شده باشد. صحیح در جک وصل نیستند. این می

تاک داشته باشد که در آن سیگنال های الکتریکی از یک جفت سیم به جفت دیگر چهارم کابل ممکن است کراس

 کند. نفوذ کرده و تولید تداخل می

سته ممکن است تولید نویز کرده که باعث دچار مشکل شدن سیگنال شود. در آخر، یک کابل پنجم یک کابل شک

شکسته ممکن است به دلیل یک عدم تطابق امپدانس باشد. امپدانس مقاومت الکتریکی طبیعی یک کابل است. 

ها جریان الکترونها( به یکدیگر وصل شده و هایی از انواع مختلف )ضخامت، ترکیب فلزی و مانند آنوقتی کابل

 شود. می 1اکوها یکدست نباشد، باعث نوعی نویز الکتریکی با نام بین آن

 2کنند. تسترهای کابلهای شکسته استفاده میهای شبکه از دستگاه های مختلفی برای حل مشکالت کابلتکنسین

-21ت سیم صحیح نیست )شکل توانند به شما بگویند که آیا یک مشکل تداوم سیگنال یدارید یا این که نگاشمی

 Optical Time Domain Reflectometersها و  Time Domain Reflectometers (TDR)های (. دستگاه1

(OTDR)(. یک 2-21توانند به شما بگویند که شکست درون کابل در کجا است )شکل ها میTDR های برای کابل

 ها یکسان است. لکرد آنکند اما عمبرای فیبرهای نوری کار می OTDRمسی و یک 

                                                 

1 Echo 
2 Cable Testers 
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 یک تستر کابل.   1-21شکل 

 
 است(.  EXFO)تصویر متعلق به  EXFO AXS-100نوع  OTDRیک    2-21شکل 

 هاتایید کننده
تواند اداره کند. کابل را آزمایش کرده تا مطمئن شوند که مقدار ظرفیت درج شده روی آن را می 3هاتایید کننده

 کنند باید به سراغ یک تایید کننده بریود. هایی از آن عبور نمیباشد اما دادهوقتی کابلی شکسته نشده 

                                                 

3 Certifiers 
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 هانورسنج
تواند انتقال نور را کاهش دهد. دهند اما وجود ناالصی درون شیشه آن میهای فیبرنوری اجازه عبور نور را میکابل

 Optical Powerکنند )نام دیگر آن یاستفاده منورسنج ها از یک برای اطمینان از مقدار اتالف نور، تکنسین

Meter  ان داده شده است. نش 3-21است( که در شکل 

 
 است(.  Communications Specialties, Incتصویر متعلق به  Fiberlink 6650یک نورسنج  3-21شکل 

 ثبت کننده رویداد ولتاژ/مانیتور دمایی
ها باید این موارد را کنترل کنند. معموال د و بنابراین تکنسینها نیاز به دما و توان مناسب برای عملکرد دارنشبکه

آورد. در این مواقع باید به دنبال چیزی بگردید که اگر مشکالتی در برق باشد، مشکالت دیگری نیز به وجود می

تم هایی که وقتی سیسهای سروری که بیش از حد داغ شده یا سوییچباعث گرما یا مشکالت توان شده است: اتاق

 5یا مانیتور گرمایی 4توانید از یک ثبت کننده رویداد ولتاژها. میشوند و مانند آنکند دچار مشکل میتهویه کار نمی

 های سرور برای مشکالت دمایی یا برقی استفاده کنید. برای زیر نظر داشتن اتاق

                                                 

4 Voltage Event Recorder 
5 Temperatur Monitor 
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 گر پروتکلتحلیل
گر کند. یک تحلیلشوند را بررسی میاوت شبکه اجرا میهای متفهای مختلفی که در الیهپروتکل 6گر پروتکلتحلیل

را برای هر فریم  Data Linkو  Applciation ،Session ،Transport ،Networkهای پروتکل خوب اطالعات الیه

 دهد. عبوری از شبکه می

ه کنید: آیا چیزی گر پروتکل استفادشوند از یک تحلیلهایی روی شبکه جابجا میوقتی الزم است ببینید چه داده

 دهد. پاسخ نمی DNSکند؟ یا یک سرور سعی دارد تا یک جلسه را شروع کرده اما پاسخی دریافت نمی

 هاکنسیم لخت
دهد. نیازی به این ابزارها ندارید تا را می UTPهای شما اجازه ایجاد کابل ( به4-21کن )شکل لختیک سیم

 نمایید. این کار از یک ابزار پانچ مخصوص استفاده می را پانچ کنید. برای 110یا  66های بالک

 
 لخت کن. یک سیم 14-2شکل 

 مترهامولتی
کشی ها ابزاری عالی برای کابلکنند. آن(، مقاومت، و جریان را چک میDCو هم  ACمترها ولتاژ )هم مولتی

خط را به شما بگوید. همچنین برای  ی یکتواند مقدار ولتاژ روزیرساختارها هستند زیرا هیچ ابزار دیگری نمی

 برند. آزمایش یکپارچگی نیز عالی هستند که نیاز به یک تستر کابل را از بین می

                                                 

6 Protocol Analyzer 
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 های تونتولید کننده
کنند. برای این ابزارهای تولید کننده تون تنها یک وظیفه دارند: به شما در پیدا کردن یک کابل خاص کمک می

تواند کابل حاوی آن فرکانس را پیدا شده که دستگاه دیگر در سمت متفاوت می کار یک فرکانس روی کابل ایجاد

 کند. 

 هاستبات
بهترین دوست یک شخص تکنسین تلفن هستند. از یک بات ست برای بررسی کار کردن یک خط  7هاستبات

 کنید. خاص استفاده می

 تسترهای خطی
کنند. از این تسترها کشی تلفن را چک میپارچگی سیمهایی نسبتا ساده هستند که یکدستگاه 8تسترهای خطی

 کند یا خیر. برای بررسی یک خط جفت در هم تنیده استفاده کرده تا ببینید آیا خوب کار می

 ابزارهای پانچ
کنند. تنها زمانی که از یک ابزار وصل می 110و  66های را به بالک UTPهای ( سیم5-21ابزارهای پانچ )شکل 

ها به کنید، پانچ مجدد سریع یک اتصال است تا مطمئن شوید که تماسیابی استفاده مییک محیط عیبپانچ در 

 اند. درستی ایجاد شده

 
 یک ابزار پانچ.  5-21شکل 

                                                 

7 But Sets 

8 Line Testers 
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 افزاریابزارهای نرم
ارائه شده  های عاملهایی که همراه با سیستمشود: آنتر میافزاری به دو دسته کار راحتبا جدا کردن ابزارهای نرم

 و آن هایی که ابزارهای جانبی هستند. ابزارهای داخلی عبارتند از:

 Tracert/traceroute 

 Ipconfig/ifconfig/ip 

 arp 

 ping 

 arping 

 pathping 

 nslookup/dig 

 hostname 

 route 

 nbtstat 

 netstat/ss 

 tracert/tracerouteدستورات 
رود. وقتی برای ردیابی همه روترها بین دو نقطه به کار می (tracert)در ویندوز به صورت  tracerouteدستور 

یابی جایی که مشکل قرا ردارد استفاده مشکل رسیدن به یک سیستم ریموت را دارید، از این دستور برای عیب

 دانید که مشکل از روتر بعدی یا اتصال بین دو روتر است. در روتر خاصی متوقف شد، می tracerouteکنید. اگر می

های ویندوز و یونیکس/لینوکس/سیسکو کنید، مهم است که تفاوت بین سیستمرا ارسال می tracerouteوقتی یک 

تواند می tracerouteرا ارسال کرده درحالی که  ICMPهای ویندوز تنها پکت tracertرا در نظر بگیرید. دستور 

کند. به دلیل این که را ارسال می UDPهای فرض پکترا ارسال کند اما به صورت پیش UDPیا  ICMPهای پکت

کنند، اگر این دستور روی یک سیستم ویندوز خطا داد، اجرای آن را بلوکه می ICMPهای روترهای زیادی پکت

 تری را برگرداند. تواند نتایج کاملروی لینوکس یا یونیکس می

 بینید:را می tracerouteدر این جا یک خروجی مثال 
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نیز خوب  IPv6کند اما عملکرد آن روی یک شبکه استفاده می IPv4فرض از در حالت پیش tracerouteدستور 

 استفاده کنید: 6-است. برای این کار باید از یک سوییچ 
tracert –6               در ویندوز 
traceroute6              در لینوکس و یونیکس 
traceroute -6            های لینوکسعدر بعضی از توزی  

 ipconfig/ifconfigدستورات 
)لینوکس( تقریبا هر چیزی که بخواهید درباره تنظیمات  ip)یونیکس( و  ifconfig)ویندوز(،  ipconfigدستورات 

IP گویند. باید بدانید که دستور یک کامپیوتر خاص بدانید را به شما میipconfig ای را خالی تنها اطالعات ساده

( MACهای یا آدرس DNSاطالعاتی با جزئیات کامل )مانند سرورهای  ipconfig   /allوارد کردن  دهد.نشان می

 دهد. را نمایش می

 بینید:را می ipconfigدر اینجا یک خروجی مثال از 

 
 بینید:را می ifconfigو در این جا یک خروجی ساده 
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 بینید:در لینوکس را می ip addrدر این جا نیز خروجی 

 

 arpدستور 
 MACهای به آدرس IPهای برای ترجمه آدرس Address Resolution Protocol (ARP)کامپیوترها از پروتکل 

ها را درون خود یاد گرفت، آن LANمختلف روی شبکه  MACهای کنند. وقتی کامپیوتر درباره آدرساستفاده می

او را تعیین  IPارسال کند، آدرس  Bمی را به کامپیوتر بخواهد پیغا Aکند. وقتی کامپیوتر یادداشت می ARPجدول 

 کند. صحیح چک می MACرا برای آدرس  ARPکرده و جدول 

روی یک کامپیوتر را دیده و آن را تغییر دهید. در این جا خروجی  ARPبه شما اجازه داده تا جدول  arpدستور 

 بینید:را می arp –aمثال از 
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 arpingو  ping ،pathpingدستورات 
یا نام درخواست بدهد. این روی روترها عمل کرده و  IPاستفاده کرده تا توسط  ICMPهای از پکت pingدستور 

باشد یا خیر. متاسفانه، بنابراین معموال اولین ابزار استفاده شده برای بررسی این است که آیا سیستم موجود می

دارای خطا همیشه به معنی یک سیستم  pingو بنابراین یک را بلوکه کرده  ICMPهای ها پکتبسیاری از دستگاه

 آفالین نیست. 

نیز خوب است.  IPv6های کند اما عملکردهای آن در شبکهاستفاده می IPv4فرض از به صورت پیش pingدستور 

 ایید. نماستفاده می ping6. در یونیکس یا لینوکس از ping -6کنید: استفاده می 6-در ویندوز از یک سوییچ 

 بینید:را می pingدر این جا یک خروجی مثال از 

 
کند. تنها استفاده می ICMPبه جای  ARPهای را آزمایش کنید که از فریم arpringتوانید کار نکرد، می pingاگر 

ها و بدون کنند زیرا تنها شامل فریماز روی روترها عبور نمی ARPهای در این است که فریم apringمشکل 

 در یک دامین برادکست استفاده کنید.  arpringتوانید از هستند و بنابراین تنها می IPهای کتپ

 بینید:را می arpringدر این جا یک خروجی مثال از 

 
را ترکیب کرده و امکانات دیگری  pingو  tracertاست که عملکرد  pathpingمایکروسافت دارای یک ابزار با نام 

 بینید:را می pathpingضافه کرده است. در این جا یک خروجی مثال از ها ارا نیز به آن
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 nslookup/digدستورات 
استفاده  DNSیابی مشکالت )لینوکس/یونیکس( برای عیب digهای عامل( و )تمام سیستم nslookupدستور 

پرسد ها نمیساده درباره آنچیزی بیش از سواالت  +Netowkrشود. این ابزارها بسیار قدرتمند بوده اما آزمون می

تنها انتخاب  nslookupکند. وقتی روی ویندوز هستید، دستور کار می DNSمانند چگونه ببینید که آیا یک سرور 

یابی مشکالت ارجحیت دارد. هردو دستور در عیب digهای لینوکس/یونیکس ابزار فرض شما است. در سیستمپیش

DNS کنند اما کمک میdig  آورد. ا جزئیات بیشتری فراهم میخروجی ب 

 بینید:را می digدر این جا مثالی از یک دستور 
dig mx totalsem.com 

 را به من نشان بده.  totalsem.comبرای دامین  MXگوید: رکوردهای این دستور می

 بینید:خروجی این دستور را می

 

 hostnameدستور 
ده شده در این جا است. وقتی آن را اجرا کنید، نام هاست کامپیوتری ترین ابزار نشان داساده hostnameدستور 

 بینید:من می 7دهد. در این جا ظاهر آن را روی کامپیوتر ویندوز که روی آن هستید را نشان یم

 

 mtrدستور 
د. کنپشتیبانی نمی mtrاست. ویندوز از  tracerouteیک معادل دینامیک برای  My Traceroute (mtr)دستور 

 بینید:را می mtrدر این جا مثالی از خروجی 
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 routeدستور 
دهد. برای دیدن جدول روتینگ کافی امکان نمایش و ویرایش جدول روتینگ سیستم محلی را می routeدستور 

 است دستور زیر را وارد کنید:
route print  یا netstat -r. 

 د:بینیرا می route printدر این جا خروجی مثالی از 

 

 nbstatدستور 
توان آن را به عنوان مشابه خط فرمانی ویندوز برای آیکون یک برنامه مخصوص ویندوز است که می nbtstatدستور 

Network  دانست. همیشه دستورnbstat  را با یک سوییچ اجرا کنید. مفیدترین سوییچ آن–n های است که نام

NetBIOS ای ویندوز شامل هدهد. تمام نسخهسیستم را نشان میnbstat  هستند. اجرایnbstat  روشی مفید

را اجرا کند نیز در این جا ظاهر  Sambaهای درون شبکه ویندوز شما است. هر سیستمی که برای دیدن سیستم

 خواهد شد. 

 بینید:از خط فرمان را می nbstat –nدر این جا یک خروجی مثال از دستور 
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 ssو  netstatدستورات 
جرای کنونی در حال ا IPهای ابزار مفیدی است که اطالعاتی درباره حالت کنونی همه پردازش netstatدستور 

ها را ها و پروتکلتواند آمارهایی برمبنای پورتهایی که فعال هستند را نشان داده و میدهد. این جلسهنمایش می

دهد. تایپ های کنونی را نشان مینها جلسهبه خودی خود ت netstatو مانند آن(. تایپ  TCP ،UDPنمایش دهد )

netstat –r ( درصد مشابه با  100جدول روتینگroute printرا نشان می )های دهد. اگر بخواهید درباره جلسه

 ابزاری است که باید استفاده شود.  netstatکنونی بدانید ابزار 

 بینید:را می netstatدر این جا خروجی 

 
تر و سریع ssکامال در سمت لینوکس جایگزین شده است. دستور  ssرا دارد اما دستور  netstatویندوز هنوز هم 

آید. در این جا خروجی نمی +Networkدر آزمون  ssدستور  netstatاست. اما برخالف  netstatقدرتمندتر از 

 فیلتر شده است: TCPهای بینید که برای نمایش تنها اتصالرا می ssنمونه از 

 

 نیفر پکتاس
های شبکه ها برای تعریف ابزاری هستند که پکتگر پکت. هر سه این نامگر پروتکل یا تحلیل، تحلیل9اسنیفر پکت

هایی هستند که ها برنامههای زیادی دارید. بعضی از آنکنند. برای اسنیفرهای پکت انتخابرا تفسیر و ثبت می

                                                 

9 ifferPacket Sn 
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ترین اسنیفر افزاری ویژه هستند. معمولهای سختضی دیگر دستگاهشوند در حالی که بعروی یک کامپیوتر اجرا می

 ( که قبال درباره آن دیدید. 6-21گر پکت با اینترفیس گرافیکی وایرشارک است )شکل و تحلیل

 
 وایرشارک در عمل.  6-21شکل 

 اسکنرهای پورت
های دیگر را های روی سیستمه پورتای است کآورید، یک اسکنر پورت برنامهبه یاد می 18طور که از فصل همان

گردند های باز غیرضروری میکند. این ابزارها برای جستجو به دنبال پورتها را ثبت میبررسی کرده و وضعیت آن

 شوند. پذیری یک سیستم به حمالت میکه باعث آسیب

های یونیکس ر روی سیستمدر اصل برای کا Nmapاست.  Nmapترین این اسکنرهای پورت، برنامه رایگان معمول

(. با 7-21کنند )شکل استفاده می Angry IP Scannerطراحی شده و بنابراین کاربران ویندوز از چیزی مانند 

توانید پیدا های عامل وارد شده است و بنابراین آن را برای ویندوز نیز میبرای همه سیستم Nmapاین حال امروزه 

 کنید. 
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 . Angry IP Scannerبرنامه  7-21شکل 

 تسترهای سرعت
به شما اجازه داده تا جریان داده روی یک شبکه را اندازه بگیرید. ابزار مناسب به نوع شبکه مورد  10تسترهای سرعت

ها یکی از چند سایت بررسی سرعت را برای چک کردن سرعت اتصال اینترنت به نظر بستگی دارد. اغلب تکنسین

 . www.speakeasy.net/speedtest( در آدرس 8-21)شکل  Speakeasy Speed Testبرند مانند کار می

                                                 

10 Throughput Testers 
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 . Speakeasyاز  Speed Testنتایج  8-21شکل 

 ایهای جستجوی شیشهسایت
های جستجوی را از یک مکان در بیرون محیط محلی اجرا کنید. سایت tracerouteیا  pingها باید یک بعضی وقت

یابی که از طریق یک مرورگر قابل دسترس بوده و یک سری ابزارهای عیبسرورهای ریموتی هستند  11ایشیشه

را در اختیار  Border Gateway Protocol (BGP)را به همراه ابزارهایی مانند ابزارهای درخواست  pingمانند 

 دهد. قرار می

 دهند. های مختلفی مییابی را از مکانز یک فرآیند عیباای اجازه انتخاب بیش های جستجوی شیشهاغلب سایت

 فرآیند رفع مشکل

ها اقداماتی را انجام دهید. با هایی را انجام داده و برمبنای آنرفع مشکل یک فرآیند دینامیک است که باید قضاوت

 این که کارهای زیادی برای رفع مشکل باید انجام شود، اما برای این کار چند قانون وجود دارد:

 کنید. تر از آن چیزی باشد که فکر میدور نندازید. ممکن است مشکل شبکه بزرگ ها راابتدا هیچ وقت داده

 ام و شما نیز این کار را خواهید کرد. این قانونی است که من هزاران بار شکسته

                                                 

11 Looking Glass Sites 
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 ها قانون دوم این است که همیشه یک پشتیبان خوب داشته باشید. کامپیوترها قابل تعویض هستند؛ اما داده

 ها. نداشته باشند با هزینه خیلی زیاد قابل بازیابی هستند آن هم نه همیشه و نه همه آناگر پشتیبان 

حاوی یک روش سیستماتیک برای فراهم آوردن یک نقطه شروع خوب برای حبث است. در  +Networkآزمون 

 بینید:این جا مراحل اصلی در فرآیند حل مشکل را می

 مشکل را پیدا کنید 1

 جمع آوری کنید اطالعات را الف( 

 سازی کنیداگر ممکن است مشکل را شبیه ب( 

 از کاربران سوال کنید  ج( 

 اثرات مشکل را پیدا کنید  د( 

 مشخص کنید که آیا چیزی تغییر کرده است؟  ه( 

 اگر چند مشکل وجود دارد، به صورت جداگانه به سراغ هر یک بروید  و( 

 یک نظریه از دلیل مشکل ایجاد کنید.  2

 چیزهای واضح را زیر سوال ببرید الف( 

 چند روش را در نظر بگیرید: ب( 

   a)   مدلOSI باال به پایین/پایین به باال 

   b)  تقسیم کار 

 نظریه را آزمایش کرده تا دلیل مشکل پیدا شود 3

 وقتی نظریه تایید شد، مراحل بعدی را برای حل مشکل تعیین کنید الف( 

 شد، باید نظریه جدیدی ایجاد کنید یا قبلی را تصحیح نماییداگر نظریه تایید ن ب( 

 یک برنامه از اقدامات برای حل مشکل را تعریف کرده و اثرات بالقوه را مشخص کنید. 4

 راه حل را پیاده کنید.  5

 کند. عملکرد کل سیستم را چک کنید تا مطمئن شوید همه چیز درست کار می 6

 ها را مستند کنید.  ها، اقدامات و خروجییافته 7

 تعیین مشکل
اند. ممکن ابتدا باید مشکل را تعیین کنید. یعنی باید مشکل واقعی را پیدا کنید نه چیزی که دیگران به شما گفته

تواند از ایستگاه کاری خود به اینترنت دسترسی پیدا کند شکایت است کاربری تماس گرفته و درباره این که نمی

تر است. تواند این باشد که شبکه اداره دچار مشکل شده است و مشکل شما به مراتب بزرگنماید. اما مشکل می

پذیر است( از کاربران سوال کرده، اثرات را آوری کرده، مشکل را تکرار کنید )اگر امکانباید اطالعات کافی را جمع

 تعیین کرده و ببینید آیا در شبکه چیزی تغییر کرده است یا خیر. 
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 اطالعات، تکرار مشکل، سوال از کاربران و تعیین اثرات مشکل جمع آوری
توانید از کنید میباید درباره وضعیت اطالعاتی را جمع کنید. اگر به صورت مستقیم روی سیستم اثر دیده کار می

 طریق مشاهدات خود اثرات مشکل را ببینید. 

آیا “تواند به صورت ال کنید. این سواالت میاگر در حال حل مشکل از طریق تلفن هستید باید از کاربران سو

اید آیا قبال تالش کرده“شود( یا )سوال انتهای بسته که با بله یا خیر جواب داده می  ”توانید آن چراغ را ببینیدمی

 شود( باشد. )سوال انتهای باز که با توضیح جواب داده می ”که مشکل حل شود

شکل است. آیا یک کاربر خاص را تحت تاثیر قرار داده یا کل شبکه را؟ در یکی از اولین مراحل درک منطقه اثر م

اند؟ بسته به اندازه بعضی از مواقع باید از کاربران دیگر در آن ناحیه سوال کنید آیا مشکل مشابهی را تجربه کرده

 بررسی کنید.  شبکه باید این مسئله را در سطح قسمتی از شبکه، کل شبکه، قسمتی از سازمان یا کل سازمان

تواند کنند. اگر هیچ کس در اداره نمیها مقدار بزرگی مشکل را مشخص میگویند؟ آنهمه این موارد به شما چه می

وارد شود، احتماال باید فرض کنید که اتصال شبکه یا روتر متصل کننده آن اداره به سرور دچار مشکل شده است. 

تواند وصل شود، احتماال مشکل از سرور است. اگر یک کاربر خاص نمی ای نتواند وصلاگر هیچ کس در هیچ اداره

 تواند از کامپیوتر یا حساب کاربری او باشد. شود مشکل می

 تعیین این که آیا چیزی تغییر کرده است؟
ز باید تعیین کنید که آیا تغییر جدیدی باعث مشکل روی شبکه شده است یا خیر. برای این کار باید سواالتی را ا

 پرسنل بپرسید:

 دقیقا هنگام بروز مشکل چه اتفاقی افتاد؟ 

 آیا در این اواخر چیزی روی سیستم تغییر کرده است؟ 

 آیا سیستم به تازگی جابجا شده است؟ 

 حل چند مشکل به صورت جداگانه
کشی های مختلف شبکه و اتاق سرور و مشکالت سیماگر با یک سناریوی پیچیده مواجه شدید که در آن ماشین

وجود داشتند، باید آن را بشکنید. در این حالت لیستی از یک یا تعداد بیشتری مشکل مشخص شده دارید. سپس 

 توانید به سراغ مرحله بعدی بروید. می

 تعیین یک نظریه برای دلیل مشکل
یک نظریه از دلیل وقتی یک یا تعداد بیشتری مشکل پیدا کردید باید دلیل آن را پیدا نمایید. به عبارت دیگر باید 

 احتمالی تعریف کنید. باید دقت کنید که این نظریه است نه یک حقیقت. 

ترین دلیل این مرحله به مقداری تمرین نیاز دارد یا این که باید از ابزارهای خود خوب استفاده کنید. باید محتمل

تواند با چاپگر شبکه ببرید. اگر باب نمیرا از تمام دالیل ممکن پیدا کنید. فراموش نکنید که واضحات را زیر سوال 

 بینید ببینید آیا چاپگر روشن است یا خیر. شده چاپ کندف می
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شود که تصور شما به کنید همیشه چند حالت را در نظر بگیرید. این مانع از این میوقتی مشکالت را ارزیابی می

 زار حل مشکل برای این کار استفاده کنید. به عنوان اب OSIتوانید از مدل هفت الیه یک حالت قفل شود. می

برای مشکل استفاده کنید. بعضی مواقع نیز باید از  OSIتوانید از یک روش باال به پایین یا پایین به باالی مدل می

 بینید:هردو استفاده نمایید. در این جا چند ایده برای این کار را می

7 Application آیا مشکلی با :APIه به یک برنامه پایگاه داده اجازه وصل شدن به سرور پایگاه هایی دارید ک

 دهد؟داده را می

6 Presentationآیا مشکلی با کدگذاری بین برنامه و سرور پایگاه داده دارید؟ : 

5 Sessionآیا تایید اعتبار پایگاه داده مانع از دسترسی شده است؟ : 

4 Transportوکه شدن یک سگمنت شناخته شده گردیده است. : شاید ترافیک شدید روی شبکه باعث بل 

3 Network ممکن است شخصی آدرس :IP  .سرور پایگاه داده را تغییر داده باشد 

2 Data Link آدرس :MAC  .سرور پایگاه داده یا ماشین کاربر ممکن است در لیست سیاه باشند 

1 Physicalمشکل شده باشد. تواند باعث : یک کابل جدا شده یا کارت شبکه خراب می 

 آزمایش نظریه برای تعیین دلیل مشکل
اکنون باید نظریه خود را آزمایش کنید اما انجام این کار باید بدون تغییر یا به خطر انداختن چیزی باشد. اگر دلیل 

اید آن را چک کنید. اگر صحیح بود باید برای مرحله بعدی یعنی حل مشکل احتمالی را برای مشکل پیدا کرده

 ریزی کنید. هنوز عمل نکنید! هنوز هم کارهایی باید انجام شود. رنامهب

اگر نظریه شما تایید نشد، باید یک نظریه جدید ایجاد کرده یا نظریه قبلی را بازنگری کنید. دو مرحله به عقب 

 آزمایش کنید.  بازگشته تا یک دلیل احتمالی جدید برای مشکل پیدا کنید. وقتی نظریه جدید آماده شد، آن را نیز

 ریزی برای اقدامات و تعیین اثرات بالقوهبرنامه
ریزی برای اقدامات آماده کرده تا هایی برای دلیل مشکل دارید. اکنن زمان این است که یک برنامهتا این جا ایده

د اما ریزی اقدامات تعریف کننده چگونگی رفع مشکل است. اغلب مشکالت ساده هستنمشکل حل شود. یک برنامه

اگر مشکل پیچیده باشد، باید این مراحل را بنویسید. هنگام این کار به مواردی فکر کنید که هنگام رفع مشکل 

توانند رخ دهند. همیشه باید اثرات بالقوه اعمال رفع مشکل را در نظر بگیرید به خصوص موارد ناخواسته. به می

 شوند. یزی جایگزین کنید، کاربران دچار قطعی شبکه میعنوان مثال اگر یک سوییچ را بردارید بدون این که چ

 پیاده کردن راه حل
حل را وقتی دیگر درباره دلیل مشکل مطمئن شدید، باید درباره بهترین روش رفع آن تصمیم بگیرید و سپس راه

ص دیگری است، حل پیشنهادی نیازمند مهارتی است که در حال حاضر ندارید یا نیازمند شخپیاده کنید. یا اگر راه

 باید به سراغ یک تکنسین دیگر بروید. 
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دقت کنید همیشه یک راه حل را در یک زمان انجام دهید. هیچ دلیل برای نصب چند وصله به صورت یکجا نیست 

توانید بگویید کدام باعث مشکل بوده است. به صورت مشابه هیچ دلیلی برای وصل زیرا اگر مشکلی ایجاد شود نمی

 افزار در یک زمان نیست. ن چند سختکردن همزما

دهید و نتیجه نهایی را مستند کنید.خیلی مواقع فرآیند رفع مشکل طوالنی شده و به همیشه کارهایی که انجام می

 اید. آسانی ممکن است فراموش کنید که چند ساعت قبل چه کاری انجام داده

 زدارندههای باکردن روشاطمینان از عملکرد صحیح سیستم و پیاده
اید بیشتر فکر کنید. ها اعمال شده و مشکل رفع شد باید درباره کاری که کردهاکنون که تغییرات الزم روی سیستم

روی چیزهای دیگری  MACاید، آیا تغییر آدرس دار را روی سرور عوض کردهبرای مثال اگر یک کارت شبکه مشکل

ای را روی یک کامپیوتر افزار مدیریت شبکه شما؟ اگر وصلها نرمهای امنیتی وارد شدن یگذارد مانند کنترلاثر می

فرض دیگری را تغییر داده که روی عملکردهای فرض یا هر تنظیم پیشاید آیا این پروتکل پیشکالینت نصب کرده

 گذارد؟ دیگر اثر می

 شوید. مطمئن شوید که از عملکرد صحیح کل سیستم مطمئن می

ر است اقداماتی برای جلوگیری از بروز مشکل مشابه در آینده انجام دهید. اگر این به معنی پذیبه عالوه اگر امکان

ای نصب شود، افزار یا وصلهآموزش کاربر برای انجام ندادن کار خاصی است، حتما به او آموزش بدهید. اگر باید نرم

 آن را نصب کنید. 

 هاها، اقدامات و خروجیمستند کردن یافته
ها را مستند کنید. دو دلیل برای این کار وجود دارد: ابتدا ها، اعمال و خروجی همه پشتیبانیه یافتهمهم است ک

یک پایگاه داده پشتیبانی ایجاد کرده تا برای آینده از آن استفاده کنید. دوم، مستند سازی به شما اجازه داده تا 

ها را ایجاد ی نمایید و کارهای الزم برای رفع آنبینوضعیت مشکالت را زیر نظر داشته و مشکالت آینده را پیش

 کنید. 

 حل مشکالت معمول شبکه

گیرند و اغلب این مشکالت به راحتی قابل حل هستند. حل مشکالت مشکالت شبکه در چند دسته اصلی قرار می

د مشابهی نیز باشد. موارهای شبکه میدر ایستگاه کاری، ناحیه کاری یا سرورهای یکی از وظایف اصلی تکنسین

 باشند. برقرار می LANبرای وصل شدن به منابع روی 

 بینید. ها میتر را به همراه روش حل آندر ادامه بعضی از مشکالت معمول

 توانیم به سرور در استانبول دسترسی پیدا کنیمنمی
اند به سرور شرکت در تورسد همه به راحتی به منابع محلی و اینترنت دسترسی داشته اما کسی نمیبه نظر می

استانبول دسترسی پیدا کند. به تازگی تغییراتی در فایروال اعمال شده و بنابراین تکنسین باید تعیین کند آیا تغییر 

 در فایروال باعث مشکل شده است یا دلیل چیز دیگری است. 

 گیرد:تکنسین سه نظریه ممکن را در نظر می
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 سرور ریموت از کار افتاده است 

 یموت غیرقابل دسترسی استسایت ر 

  .فایروال محلی مانع از برقراری ارتباط با سرور شده است 

توانند به سرور های کاری محلی نمیند. اولین آزمایش تایید این است که ایستگاهها را آزمایش میاو این نظریه

کند. ابتدا استفاده می ping6و  pingریموت دسترسی پیدا کنند. با استفاده از یک هاست متفاوت، او از ابزارهای 

localhost  راping  کرده تا از داشتن پشتهIP  معتبر توسط ایستگاه کاری مطمئن شود. سپس سرور ریموت را

ping کند تا از ابزار شود. سپس سعی میکرده و هیچ پاسخی دریافت نمیtracert های متفاوتی روی هاست

دهد که دفتر را به اینترنت وصل کرده است اما کارکرد به روتری را نشان میاستفاده کند. این ابزار یک مسیر قابل 

 شود. پاسخی از سرور دریافت نمی

از  mtrتواند به سرور ریموت دسترسی پیدا کند. اکنون از ابزار تا اینجا همه چیز تایید کرده که دفتر محلی نمی

از یک  pathpingشود. در همین زمان ابزار ن داده میلینوکس استفاده شده و اجازه اجرا برای مدت زمانی به آ

توانند به سرور دسترسی پیدا کنند. همه ابزارهای دیگر شود. هیچ کدام از این ابزارها نمیکامپیوتر ویندوز اجرا می

 شوند. های اینترنتی آزمایش شده و هیچ کدام وصل نمیروی منابع متفاوت شرکت و سایت

مجازی تکنسین را به  PBXباید با سایت ریموت تماس گرفته تا درباره وضعیت سوال کند.  دانداکنون تکنسین می

تواند نشاندهنده قطعی روی سایت یا هر کند که او سعی در تماس دارد. این میصندوق پستی هر کسی هدایت می

ممکن است به همین صبح است، تکنسین  3جا است باشد. به دلیل این که در سایت ریموت ساعت کسی که در آن

 دلیل جواب نگرفته باشد. 

آزمایش سریع بعدی بررسی این است که آیا سایت از بیرون دفتر محلی قابل دسترس است. این نظریه یک مشکل 

 کند. در پیکربندی فایرال را تایید یا رد می

گردد. او یکی را از لیست ای میبنابراین تکنسین پشت یک کامپیوتر نشسته و در گوگل به دنبال یک سایت شیشه

یابی انتخاب کرده و سپس نوع کند. روی سایت مکان یک روتر منبع را برای انجام یک آزمایش عیبنتایج باز می

شود. او وارد آدرس سرور هدف سرور ریموت انجام می pingند. در این مورد یک آزمایش آزمایش را انتخاب می

ارسال کرده که  pingای یک سری کند. بعد از مدتی سرور شیشهرد میشرکت شده و پارامترهای آزمایش را وا

اند. او سعی کرده این را از چند منبع دیگر نیز آزمایش کرده اما نتیجه مشابهی به هیچ کدام پاسخی دریافت نکرده

 آید. دست می

ی سایت ریموت استفاده های دیگر روهاست pingای برای برای کامل کردن این آزمایشف تکنسین از سایت شیشه

داند که سایت قابل دسترس بوده و بنابراین باید شود که همگی قابل دسترس هستند. اکنون میکرده و متوجه می

سرور دچار مشکل شده باشد. وقتی دفتر باز شد او با تکنسین آن محل تماس گرفته و هر اطالعات کمکی که الزم 

 کند. او باید به بقیه سازمان اطالع دهد که سرور کار نمیدهد. فعال باشد در اختیار او قرار می
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 مشکالت عملی
توانید در ایستگاه کاری، ناحیه کاری یا سرور رفع کنید. این مشکالت عملی مربوط به چیزهایی هستند که می

 باشد. شامل مشکالت فیزیکی و مشکالت پیکربندی می

یک دستگاه شبکه را غیرقابل دسترس کند. این را چندین بار در تواند یک مشکل در برق یا خرابی منبع تغذیه می

 است.  UPSاین کتاب دیدیم: راه حل مدیریت توان برای دستگاه شبکه و نصب یک 

های روی کارت شبکه را افزاری باعث شده تا دستگاه حتمال غیرقابل دسترس شود. ابتدا چراغیک خرابی سخت

کند یک کارت شبکه دیگر را آزمایش نمایید. برای یا دستگاه به خوبی کار می چک کنید. اگر بقیه موارد کامپیوتر

localhost  از دستورping  .استفاده کنید 

تر های اینترفیس گیگابیتی قدیمیها یا مبدلSFPدار شوند. وقتی با توانند مشکلهای قابل جدا کردن میگیرنده

(GBICکار می )ل را چک کنید. به عبارت دیگر یک نید باید هم دستگاه و هم ماژوSFP/GBIC تواند در اثر بد می

 کابل وصل شده یا گیرنده متصل باشد. 

های مسی شوند. قبال در باره تداخل الکترومغناطیسی توانند باعث مشکالتی در سیمنیروهای نامرئی بیرونی نیز می

(EMI)  وRFI  .خواندیدEMI  وRFI م مسی را مختل کنند به خصوص در ولتاژهای های روی سیتوانند سیگنالمی

 بسیار پایین. رفع این موارد واقعا سخت است. 

کرد اکنون در اثر وجود خطاهای اینترفیس اگر نصب جدیدی بد انجام شود، یک شبکه که قبال به خوبی کار می

تواند یک می شتباهخاتمه اهای روی دیوار را بد نصب کرده است. نتیجه شود یعنی نصاب جکدچار مشکل می

استفاده شده باشد(. کابل دیوار که به ایستگاه کاری  568Aاز  568Bاستاندارد ناسازگار باشد )برای مثال به جای 

آور باشد. در این حالت یک کابل تواند خراب بوده یا به جای یک کابل مستقیم یک کابل کراسوصل است نیز می

 دیگر را آزمایش کنید. 

دهند. به عنوان الت فیزیکی مشخص، مشکالت کاربردی دیگری نیز به دلیل پیکربندی اشتباه رخ میبه غیر از مشک

استاتیک به یک کامپیوتر که باعث شده روی شناسه  IPاشتباه مانند نسبت دادن آدرس  IPمثال یک پیکربندی 

 به شبکه دسترسی داشته باشد. تواند باعث شده تا آن کامپیوتر نتواند شبکه یکسانی با بقیه منابع نباشد، می

راه حل این نوع مشکالت باید دیگر برای شما آسان باشد. باید به پیکربندی شبکه دستگاه رفته و اعداد صحیح را 

 دهد. را برای یک ماشین ویندوز سرور نشان می TCP/IPتنظیمات  9-21وارد کنید. شکل 
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 در ویندوز سرور.  TCP/IPتنظیمات  9-21شکل 

دار نیست بلکه افزار یا تنظیمات مشکلتوان روی ماشین محلی حل کرد به دلیل سختاز مشکالتی که میبعضی 

ند. به عنوان مثال تینا یک اتصال شبکه بیسیم های با سیم و بدون سیم در یک مکان را منعکس میترکیب شبکه

خواهد بتوان هم ریداری کرده است. او میخ Wi-Fiبه اینترنت دارد. او  یک چاپگر جدید با پورت اترنت اما بدون 

کند: دو کابل اترنت و کوچک ایجاد می LANتاپ کار چاپ را انجام دهد. بنابراین یک و هم از لپ PCاز کامپیوتر 

تواند از هردو ماشین رود. او میمی اند و ظاهرا کار خوب پیشیک سوییچ. همه چیز وصل و درایورها نصب شده

 شود. سفانه به محض انجام چاپ، اتصال اینترنت قطع میچاپ کند اما متا

سیم یک خطای شبکه های همزمان دارای سیم و بیمسئله این است که اتصال اینترنت جایی نرفته است اما اتصال

فرض اتصال دارای توانند همزمان عمل کنند و به صورت پیشسیم و با سیم نمیهای شبکه بیکند. کارتایجاد می

 وی بیسیم تقدم دارد. سیم ر

را نگه داشته تا نوار منو باز شده  Altدر کنترل پنل بروید. کلید  Network Conenctionsبرای حل این مشکل به 

های (. تقدم اتصال را در گزینه10-21را انتخاب کنید )شکل  Advanced≫ Advanced Settingsو سپس 

Advanced Settings خواهید مقدم باشد و سپس روی وردی را اتنخاب کنید که میتعیین کنید. برای این کار م

 فلش باال کلیک کنید تا در لیست به سمت باال برود. 
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 . Network Connectionsدر  Advanced Settingsصفحه      10-21شکل 

  LANمشکالت 
ستگاه به منابع شبکه )یا تواند باعث متوقف شدن دسترسی آن دها میای درون دستگاهپیکربندی اشتباه هر گزینه

 ها نیازمند مقداری زمان و کار است. برعکس( شود. این مشکالت به سادگی قابل رفع هستند با این که ردیابی آن

هایی ایجاد کرده که دارای هایی نسخهدهند که از ماشینترین خطاهای رخ داده در زمانی رخ مییکی از معمول

کنید، شبکه تکراری آن وصل می IPمحض این که ماشین تکراری را با آدرس استاتیک هستند. به  IPهای آدرس

استاتیک استفاده  IPروی ماشین جدید را به یک آدرس  IPشود. برای حل این مشکل باید آدرس دچار مشکل می

 تغییر دهید.  DHCPنشده یا 

 نکته آزمون

CompTIA شناسد با این که امروزه معمول شبکه می موارد ناسازگاری سرعت و داپلکس را به عنوان یک مشکل

 این یک مشکل شبکه نیست. 

 پیکربندی نامناسب سرور
 DHCPرا محدود کند. تنظیمات  LANها روی تواند همه یا بعضی از دسترسیپیکربندی اشتباه تنظیماتس رور می

ود. اگر این تنظیمات اشتباه تواند باعث مشکالتی شود اما این محدود به هاست خواهد باشتباه روی یک هاست می

با پیکربندی  DNSگیرند. یک سرور ها و افراد بیشتری تحت تاثیر قرار میباشند، ماشین DHCPروی خود سرور 

 های اشتباه هدایت کرده یا کال اجازه دسترسی به هیچ سایتی را ندهد. ها را به سایتتواند هاستاشتباه می
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توانید توسط آدرس های اشتباه شوید. اگر میتوانید متوجه این پیکربندییگر میو ابزارهای د pingبا استفاده از 

IP   به یک سرور فایلping پذیر نیست، پس این یک مشکل بدهید اما این کار با نام آن امکانDNS  است. به

به یک چاپگر شبکه  های همسایه را کشف کند، مانند وصل شدنها/دستگاهتواند گرهصورت مشابه اگر کامپیوتر نمی

است. برای حل این مشکل به پیکربندی شبکه برای  DNSیا  DHCPشده، احتماال مشکل از پیکربندی اشتباه 

 کالینت یا سرور رفته و تنظیمات اشتباه را پیدا کنید. 

 VLANاضافه کردن 
وان مثال، فرض کنید بیل تواند ظاهر شود. به عنکنید، همه نوع مشکلی میها را به شبکه اضافه می VLANوقتی 

های سگمنت شده است که هرکدام برای یکی از گروه VLANپورتی دارد که به چهار  24یک سوییچ مدیریت شده 

 (. 11-21)شکل  Developmentو  Management ،Sales ،Marketingشرکت هستند: 

 
 . VLANنسبت دهی      11-21شکل 

هفت پورت و پنج پورت  VLAN1نسبت داده است اما به اشتباه به  VLANکند که او شش پورت به هر بیل فکر می

های هرگروه از کاربران را وصل کرده و ناگهان با او تماس نسبت داده است. اکنون با خیال راحت کابل VLAN2به 

 تواند منابع برای گروه مدیریت را ببیند. این مشخصا به دلیلگرفته شده که چرا شخصی در واحد فروش می

 اشتباه شدهاست.  VLANدهی پیکربندی اشتباه اینترفیس است که باعث نسبت

ای های وصلهشود کابلها، بیل مجبور می VLANبه صورت مشابه بعد از رفع این مشکل و کار کردن صحیح 

 های صحیح وصل کند. اگر در این جا نیز اشتباه کند، بازهم ممکن است شخصی از یک گروهصحیحی را به پورت

 ها نصبت داده شود.  VLANاشتباه به 

 مشکالت انباشت اتصال
دهند. اگر یک اتصال اترنت گیگابیتی بین سوییچ اصلی و یک سرور های اترنت به آسانی تغییر اندازه نمیشبکه

د. اگر گیگابیتی را اداره کن 1تواند پهنای باند فایل بسیار شلوغ برقرار کنید، این اتصال بنا به تعریف حداکثر می

اتصال اشباع شود، تنها روش برای حل مشکل ارتقا هم سوییچ و هم کارت شبکه سرور به استاندارد اترنت بهتر 

درصدی نیز به شمار  1000گیگابیتی است. این پرش بزرگ و گرانقیمتی است به عالوه یک ارتقا  10یعنی اترنت 

 اشید چطور؟درصدی داشته ب 20خواستید تنها یک ارتقا رود. اگر میمی
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هایی برای استفاده از چند کارت شبکه بودند تا بتوانند پهنای باند های سازنده به دنبال روشاز همان ابتدا شرکت

های گویند. پروتکلهای شبکه میتری افزایش دهند که به آن انباشت اتصال یا تیم شدن کارترا در مقیاس کوچک

 Linkدهند مانند پروتکل عداد بیشتری اتصال به صورت همزمان را میمختلفی اجازه استفاده همزمان از دو یا ت

Aggregation ControL Protocol (LACP)  ازIEEE 802.3ad  وPort Aggreation Protocol (PAgP)  از

 شویم. سیسکو. اکنون روی مورد اول متمرکز می

د بیشتری ی، هر دستگاه به دو یا تعدابین دو دستگاه، مانند سوییچ و سرور فایل قبل LCAPبرای فعال کردن 

ر وصل شدند، نیاز دارد. وقتی دو دستگاه به یکدیگ LACPاینترفیس شبکه متصل به یکدیگر و پیکربندی شده برای 

توان از کل پهنای از برقراری ارتباط روی چند پورت فیزیکی با سرعت یکسان اطمینان حاصل شده و سپس می

 (. 12-21اشت شده استفاده کرد )شکل باند روی یک پورت منطقی انب

 
 . LACPاستفاده از      12-21شکل 

استفاده کرده و  LACPخواهند از می 12های فعالکنند: فعال و منفعل. پورتها در دو حالت کار میاین پورت

بل از این ق 13های منفعلای برای شروع به ایجاد یک پورت منطقی انباشت شده ارسال کنند. پورتهای ویژهفریم

 مانند. های فعال میکه پاسخ بدهند منتظر شروع مکالمه از سمت پورت

دهد. یک اتصال انباشت شده که در هر دو طرف فعال رخ می LACPبنابراین دراین جا یک خطای شبکه معمول در 

گری منفعل کند. وقتی یک فعال و دیفعال( به صورت خودکار صحبت، مکالمه و کار می-تعیین شده است )فعال

منفعل( باشند، -شود. اما اگر هردو طرف منفعل )منفعلمنفعل( باشد، بازهم صحبت، مکالمه و کار انجام می-)فعال

                                                 

12 Active Ports 
13 Passive Ports 
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ای از تیمی شود. تعیین هردو انتها به منفعل نمونهشروع نمی LACPکنند و بنابراین هیچ کدام مکالمه را شروع می

 کردن کارت شبکه با پیکربندی اشتباه است. 

 WANمشکالت 
توانند از ماشین شوند مانند دسترسی به اینترنت، میمی WANمشکالتی که مانع از دسترسی کاربران از روی 

های درون شبکه راه دور و خود ماشین راه ، سوییچWAN، روترهای متصل کننده LANهای درون محلی، سوییچ

ناریو تشخیص داده باشید، بعضی از این مشکالت قابل طور که ممکن است از اولین سدور منشا گرفته باشند. همان

توضیح داده  14توانید رفع کنید. جزئیات بیشتر در این زمینه در فصل حمل توسط شما هستند و بعضی را نمی

 شده است. 

ف های فریم شروع کرده و به سراغ موارد مختلها و اندازهISPاین بخش کار را با مشکالت پیکربندی روتر، مشکالت 

 رود. می

 مشکالت روتر
دهند. مشکالت روترها اغلب باعث مشکل در این های دیگر را میها اجازه وصل شدن به شبکهروترها به شبکه

ها حلتواند روز یک تکنسین را کامال خراب کند اما راهشود. از دست رفتن برق یا یک ماژول بد میها میاتصال

 رق و جایگزین کردن ماژول. تقریبا ساده هستند: فراهم آوردن ب

های به هم ریختن یک روتر بسیار زیاد هستند. به مشکالت پیکربندی روتر اندکی به کار بیشتر نیاز دارد. روش

توانید پروتکل روتینگ اشتباهی را تعیین کرده یا این که پروتکل روتینگ کنونی را بد پیکربندی عنوان مثال می

 کنید. 

های اشتباهی برای بلوکه شدن باشد یا اجازه دسترسی به منابعی داده شده که امل آدرستواند شنیز می ACLیک 

 گم شده منجر شود.  IPتواند به مسیرهای شد. این پیکربندی اشتباه مینباید داده می

 دهد. در این مواقع مشکل مشخص است: همهها به مقصد صحیح را نمیپیکربندی اشتباه روترها اجازه ارسال پکت

ها ها یا ارسال آنکنند یا قادر به دریافت پکتفرض استفاده میوی پیشهایی که از آن روتر به عنوان گیتسیستم

های ایمیل شوند، کالینتبه صورت ناگهانی ناپدید می FTPآیند، سرورهای یا هردو نیستند. صفحات وب باال نمی

ن موارد، باید ابتدا مطمئن شوید که همه چیز در قسمت توانند به سرورهای خود دسترسی پیدا کنند. در اینمی

کند. اگر این طور بود، سپس باید مشکل را به شخصی ارجاع بدهید که مسئول مسئولیت شما به درستی کار می

 آن روتر است. 

 است.  tracert/tracerouteشما،  LANابزار کلیدی برای تعیین یک مشکل روتر بیرون از 

دانید که یک مشکل محلی دارید و فرض خود اجرا کنید. اگر خطا داد، میوی پیشرا روی گیت tracerouteابزار 

توانید کاری درباره آن انجام دهید. اگر این ابزار مشکلی گزارش نداد، آن را روی یک سایت اینترنتی اجرا کنید. می

دار یک پاسخ خطا را بر کلرا نتیجه بدهد. یک مسیر مش 13-21یک اتصال مناسب باید چیزی مانند شکل 

 گرداند. می
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 یک اتصال خوب.      13-21شکل 

ISP ها وMTUها 
ها صحبت کردم. در روزهای قدیم )قبل از ویندوز ویستا( کاربران مایکروسافت اغلب مشکالت MTUدرباره  8در فصل 

های شبکه برای پروتکل IP هایکردند که این بیشتر به دلیل بزرگ بودن بیش از حد پکتاتصال بدی پیدا می

را  MTUهای اولیه ویندوز اندازه بایت است و بنابراین بعضی از نسخه 1500ترین پکت اترنت مختلف بود. بزرگ

 ها را حداقل کنند. قرار داده تا تکه تکه شدن پکت 1500برابر با مقداری نزدیک به 

. بعضی از ارائه DSLر از اترنت وصل شوید مانند ردید به تکنولوژی به غیشد که سعی میمشکل وقتی ظاهر می

تری آن های شبکه شما بزرگرا اداره کند و بنابراین پکت 1400بیش از  MTUتوانستند اندازه نمی DSLدهندگان 

 شود. گفته می MTUجا شوند. به این یک ناسازگاری  ISPهای بودند که درون پکت

و شبکه شما سازگار  ISPها بین های آنا دستکاری کرده تا اندازه پکتر MTUها باید تنظیمات در نتیجه تکنسین

 شوند. این معموال نیازمند تنظیماتی در رجیستری بود. 

را به صورت خودکار  MTUفراهم آمد که بهترین تنظیم  Path MTU Discovery (PMTU)، روش 2007در سال 

کار  IPهای به پکت “ (DF) پرچم فراموش نکن“ا نام با اضافه کردن یک امکان جدید ب PMTUآورد. فراهم می

با اندازه ثابت  ICMPهای تواند به صورت خودکار یک سری پکتمی PMTUند. یک سیستم عامل حساس به می

کند. اگر این طور نبود، سیستم به دستگاه دیگر ارسال کرده تا ببینید آیا کار می DF( را با پرچم ping)در اصل تنها 

 موفقیت آمیز شود.  pingداد تا را کاهش داده و این کار را آنقدر انجام می MTU اندازه

فرض کند؛ اغلب روترها دارای امکانات فایروالی هستند که به صورت پیشکار می ICMPتحت  PMTUمتاسفانه 

یا  MTUه چالکنند. به این یک سیاهرا غیرقابل استفاده می PMTUرا بلوکه کرده که  ICMPهای درخواست

را  ICMPشود. اگر در چنین شرایطی گیر کردید بهتر است به روتر رفته و بلوکه شدن گفته می PMTUچالیه سیاه

در فایروال آن غیرفعال کنید. 
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 2فصل  سواالت
 کند؟ها را به کجا ارسال مییک هاب داده 1

 تنها به سیستم دریافت کننده الف(

 تم ارسال کنندهتنها به سیس ب( 

 های متصل به هاببه تمام سیستم ج( 

 تنها به سرور د(

 

 کند؟را مشخص می NICچه چیزی منحصرا یک  2

 IPآدرس  الف( 

 Media Access Controlآدرس  ب( 

 ISOعدد  ج( 

 شماره شناسه پکت د( 

 

 شود؟یک سیستم استفاده می MACچه ابزاری در ویندوز برای پیدا کردن آدرس  3

 ipconfig /all  ف(ال

 ipcfg /all  ب(

 ping ج(

 mac د( 

 

 شود. نیز شناخته می ………به عنوان یک آدرس  MACیک آدرس  4

 IP  الف(

 منطقی ب(

 فیزیکی  ج(

 OEM د(

 

 کند. ارسال می ……………ای با نام های جداگانهها را درون قطعهداده NICیک  5

 سگمنت الف( 

 بخش ب( 

 فریم ج( 
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 هاالیه د( 

 

 کند؟یک فریم را شروع می MACکدام آدرس  6

 سیستم دریافت کننده الف( 

 سیستم ارسال کننده ب( 

 شبکه ج( 

 روتر د( 

 

 چیست؟  FCSیابد. کار خاتمه می Frame Check Sequence (FCS)یک فریم با یک بیت خاص با نام  7

 ها روی شبکهچرخاندن داده الف( 

 MACهای اطمینان از صحیح بودن آدرس ب( 

 هااطمینان از رسیدن صحیح داده ج( 

 صحیح است IPاطمینان از این که آدرس  د( 

 

 هستند؟ MACکدام یک از موارد زیر مثالی از یک آدرس  8

 255-0  الف(

 A3-04-0C-56-50-00  ب(

 SBY3M7  ج(

 192.168.4.13  د(

 

 کند؟ها را کنترل میجمع و جدا کردن داده TCP/IPکدام الیه از مدل  9

  Applicationالیه  الف( 

  Presentationالیه  ب( 

  Sessionالیه  ج( 

 Transportالیه  د( 

 

های یک سیستم را زیر نظر داشته تا پاسخ صحیح به کامپیوتر صحیح اتصال OSIکدام الیه از مدل هفت الیه  10

 داده شود؟ 

  Applicationالیه  الف(
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 Presentationالیه  ب( 

  Sessionالیه  ج( 

  Transportالیه  د( 

 هاپاسخ
 ج  1

 ب 2

 الف 3

 ج 4

 ج 5

 الف 6

 ج 7

 ب 8

 د 9

 ج 10
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 3فصل  سواالت
 دهنده نیاز دارند؟های زیر به خاتمهکدام یک از توپولوژی 1

  الف( استار

 ب( باس

 ج( مش

 د( رینگ

 است.  ……………وپولوژی باس مثالی از یک ت-استار 2

 الف( انتقالی

 تمیب( سیس

 ج( هایبرید

 د( گسترده

 های لیست شده کدام یک بیشتر دارای آستانه خطا است؟از توپولوژی 3

 الف( نقطه به نقطه

 ب( باس

 ج( استار

 د( رینگ

 شود:های درونی اجزای شبکه استفاده میکدام عبارت برای توصیف اتصال 4

 هاالف( ایجاد سگمنت

 ب( نگاشت

 ج( توپولوژی

 د( پروتکل

 هستند.  ………………ای محوری همگی دارای یک درجه هکابل 5

 الف( مقاومت

 ب( وات

 ج( سرعت

 د( اهم

 محور است؟کدام یک از موارد زیر نوعی از کابل هم 6

 RJ-45الف( 

 RG-59ب( 
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 BNCج( 

 Barrelد( 

 کند؟هایی را به یک حلقه ازکابل وصل میکدام توپولوژی شبکه گره 7

 الف( استار

 ب( باس

 ج( رینگ

 شد( م

 ترین است؟های بیسیم معمولکدام توپولوژی شبکه در شبکه 8

 الف( استار

 ب( باس

 ج( رینگ

 د( مش

 کدام یک از موارد زیر، یک اتصال فیبرنوری داپلکس است؟ 9

 LCالف( 

 RJ-45ب( 

 STج( 

 SCد( 

 شود؟های جدید کابل استفاده میاست که در نصب UTPبرای  Categoryترین کدام یک معمول 10

 CAT 5الف( 

 CAT 5eب( 

 CAT 6ج( 

 CAT 6aد( 

 هاپاسخ
 ب 1

 ج 2

  ج 3

 ج 4

  د 5

 ب 6
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 ج 7

 د 8

 الف 9

 ب 10
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 4سواالت فصل 

 .. ………………های اترنت یک پکت ورودی را دریافت کرده و آن را به پورت متصل دیگری هاب 1

 کنندتقویت می الف(

 کنندتکرار می ب(

 کنندفیلتر می ج(

 کنندمنحرف می د(

 

 شوند؟کدام یک از موارد زیر به ابتدای فریم اترنت اضافه می 2

 MACآدرس  الف(

 طول ب(

 مقدمه ج(

 FCS د(

 

 شود؟استفاده می 10BaseTکدام نوع از باس توسط  3

 باس الف(

 رینگ ب(

 باس استار ج(

 باس رینگ د(

 

 از هاب آن چقدر است؟ 10BaseTحداکثر فاصله برای جدا کردن یک گره  4

 متر 50 الف(

 متر 100 ب(

 متر 185 ج(

 متر 200 د(

 

 رود؟شود، چه کانکتوری به کار میهای زوج در هم تابیده بدون حفاظت برای اترنت استفاده میوقتی از کابل 5

 RG-58 الف(

 RJ-45 ب(

 RJ-11 ج(
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 RS-232 د(

 

 است؟وصل شوند چقدر  10BaseTتوانند به یک هاب ای که میحداکثر تعداد گره 6

 1024 الف(

 500 ب( 

 100 ج(

 185 د(

 

 آور صحیح نیست؟های کراسکدام یک از موارد زیر درباره کابل 7

 ها نوعی کابل زوج در هم تابیده هستند. آن الف(

 کنند. های سیم دریافت و ارسال کننده را عوض میها زوجآن ب(

 شوند. ها استفاده میها برای وصل کردن هابآن ج(

 شوند. تعیین می TIA/EIA 568Bآور با توجه به استاندارد و انتهای کابل کراسهرد د(

 

 شوند؟ )دو مورد را انتخاب کنید.(استفاده می 10BaseFLکدام یک از کانکتورهای زیر توسط کابل  8

 SC الف(

 RJ-45 ب(

 RJ-11 ج(

 ST د(

 

 استفاده کند؟ STPتواند از کدام وسیله شبکه می 9

 هاهاب الف(

 های مدیامبدل ب(

 UTPهای کابل ج(

 هاسوییچ د(

 

 کند؟هدایت می MACهای ها را برمبنای آدرسکدام وسیله پکت 10

 روتر الف(
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 هاب ب(

 تکرار کننده ج( 

 سوییچ د(

 هاپاسخ
 ب 1

 ج 2

 ج 3

 ب 4

 ب 5

 الف 6

 د 7

 الف، د 8

 د 9

 د 10
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 5فصل  سواالت
 .. ………………ت کرده و آن را به پورت متصل دیگری های اترنت یک پکت ورودی را دریافهاب 1

 کنندتقویت می الف(

 کنندتکرار می ب(

 کنندفیلتر می ج(

 کنندمنحرف می د(

 

 شوند؟کدام یک از موارد زیر به ابتدای فریم اترنت اضافه می 2

 MACآدرس  الف(

 طول ب(

 مقدمه ج(

 FCS د(

 

 د؟شواستفاده می 10BaseTکدام نوع از باس توسط  3

 باس الف(

 رینگ ب(

 باس استار ج(

 باس رینگ د(

 

 از هاب آن چقدر است؟ 10BaseTحداکثر فاصله برای جدا کردن یک گره  4

 متر 50 الف(

 متر 100 ب(

 متر 185 ج(

 متر 200 د(

 

 ؟رودشود، چه کانکتوری به کار میهای زوج در هم تابیده بدون حفاظت برای اترنت استفاده میوقتی از کابل 5

 RG-58 الف(

 RJ-45 ب(

 RJ-11 ج(
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 RS-232 د(

 

 وصل شوند چقدر است؟ 10BaseTتوانند به یک هاب ای که میحداکثر تعداد گره 6

 1024 الف(

 500 ب( 

 100 ج(

 185 د(

 

 آور صحیح نیست؟های کراسکدام یک از موارد زیر درباره کابل 7

 ها نوعی کابل زوج در هم تابیده هستند. آن الف(

 کنند. های سیم دریافت و ارسال کننده را عوض میها زوجنآ ب(

 شوند. ها استفاده میها برای وصل کردن هابآن ج(

 شوند. تعیین می TIA/EIA 568Bآور با توجه به استاندارد هردو انتهای کابل کراس د(

 

 را انتخاب کنید.(شوند؟ )دو مورد استفاده می 10BaseFLکدام یک از کانکتورهای زیر توسط کابل  8

 SC الف(

 RJ-45 ب(

 RJ-11 ج(

 ST د(

 

 استفاده کند؟ STPتواند از کدام وسیله شبکه می 9

 هاهاب الف(

 های مدیامبدل ب(

 UTPهای کابل ج(

 هاسوییچ د(

 

 کند؟هدایت می MACهای ها را برمبنای آدرسکدام وسیله پکت 10

 روتر الف(

 هاب ب(
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 تکرار کننده ج( 

 سوییچ د(

 هاپاسخ
 ب 1

 ج 2

 ج 3

 ب 4

 ب 5

 الف 6

 د 7

 الف، د 8

 د 9

 د 10
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 6سواالت فصل 

 های زیر را نباید در یک نصب کابل ساختاریافته استفاده کرد؟کدام یک از کابل 1

 UTP الف(

 STP ب(

 فیبرنوری ج(

 محورهم د(

 

وی یک کامپیوتر را داده تا بتوانید کدام یک از موارد زیر به شما اجازه استفاده همزمان از چند کارت شبکه ر 2

 سرعت بیشتری برای شبکه داشته باشید؟

 ایجاد پیوند الف(

 اتصال ب(

 SLI ج(

 Xing د(

 

 وجود دارد؟ CAT 5eچند جفت سیم در کابل  3

 2 الف(

  4 ب(

  8 ج(

 مشخص نیست د(

 

 کند. های افقی درون اتاق ارتباطات را سازماندهی و حفاظت میکابل. ……………………یک  4

 محفظه الف(

 ایپنل وصله ب(

 پریز ج(

 110جک  د(

 

 شود؟کدام یک از موارد زیر هیچ وقت در یک محفظه تجهیزات ظاهر نمی 5

 ایپنل وصله الف(

 UPS ب(
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 PC ج(

 توانند در یک محفظه تجهیزات ظاهر شوندتمام موارد باال می د(

 

 رد را انتخاب کنید(شود؟ )دو موای برای چه کاری استفاده میکابل وصله 6

 های ارتباطات مختلفبرای وصل کردن اتاق الف(

 ای به سوییچبرای وصل کردن پنل وصله ب(

 شوندآور استفاده میهای کراسها به عنوان کابلآن ج(

 شوندهای پریز استفاده میها به جعبهبرای وصل کردن کابل د(

 

کنند؟ )دو مورد را در یک توپولوژی استار استفاده می UTPهای شبکه زیر از کابل کدام یک از تکنولوژی 7

 انتخاب کنید(

 10Base2 الف(

 فیبر نوری ب(

 10BaseT ج(

 100BaseT د(

 

کاربر است به شبکه اضافه کند. کدام یک از  30که شامل یک هاب و  10BaseTجین باید یک شبکه  8

 تر خواهد بود؟افزاری زیر ارزانهای سختحلراه

 ستون فقرات فیبری اضافه کندیک  الف(

 ارتقا دهد 100BaseTشبکه را به  ب(

 هاب را با یک سوییچ جایگزین کند ج(

 یک روتر اضافه کند د(

 

دهند؟ )دو پاسخ را کدام دو وسیله با یکدیگر به شما اجازه پیدا کردن یک کابل از یک دسته کابل را می 9

 انتخاب کنید(

 تجمع کننده تون الف(

 هنده توناتصال د ب(

 تولید کننده تون ج(

 تون یاب د(
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کدام یک از واحدهای زیر برای مشخص کردن ارتفاع یک وسیله سوار شده در محفظه تجهیزات استفاده  10

 شود؟می

 Mbps الف( 

 MBps ب(

 اینچ ج(

 U د(

 هاپاسخ
 د 1

 الف 2

 ب 3

 ب 4

 د 5

 ب و د  6

 ج و د 7

 ج 8

 ج و د 9

 د 10
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 7سواالت فصل 

 شامل چه تعداد بیت است؟ IPv4آدرس  یک 1

 16 الف(

 32 ب(

 64 ج(

 128 د(

 

 نت زیر را مشخص کنید:و ماسک ساب IPبخش شناسه شبکه آدرس  2

10.14.12.43 – 255.255.255.0 

 10.14 الف(

 43 ب(

 10.14.12 ج(

 14.12.43 د(

 

 نت صحیح هستند؟کدام یک از موارد زیر یک ماسک ساب 3

 11111111111111111111111100000000 الف(

 00000000000000000000000011111111 ب(

 10101010101010101010101011111111 ج(

 01010101010101010101010100000000 د(

 

 مخفف چیست؟ ARPعبارت  4

 Address Reconciliation Process الف(

 Automated Ranking Protocol ب(

 Address Resolution Protocol ج(

 Advanced Resolution Protocol د(

 

 146.203.143.101را مشخص کنید:  IPکالس این آدرس  5

 Aکالس  الف(

 Bکالس  ب(
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 Cکالس  ج(

 Dکالس  د(

 

 نت صحیح هستند؟ )دو مورد را انتخاب کنید.(کدام یک از موارد زیر ماسک ساب 6

 11111111.11111111.11100000.00000000 الف(

 11111111.11111111.11111111.00000000 ب(

 11111111.00000000.11111111.00000000 ج(

 00000000.00000000.11111111.11111111 د(

 

 چقدر است؟ 19/نت ها در یک سابحداکثر تعداد هاست 7

 254 الف(

 8192 ب(

 16382 ج(

 8190 د(

 

 است؟ 2در مبنای  138کدام یک عدد  8

 10001010 الف(

 10101010 ب(

 10000111 ج(

 11001010 د(

 

خطا بدهد، کالینت از چه فرایندی برای ایجاد یک آدرس برای خودش استفاده  DHCP Discoverوقتی  9

 کند؟می

 ATAPI الف(

 APIPA ب(

 ATIPA ج(

 APFBA د(

 

 بک معتبر هستند؟کدام یک از موارد زیر یک آدرس لوپ 10
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 128.0.0.1 الف(

 127.0.0.0 ب(

 128.0.0.255 ج(

 127.24.0.1 د(

 هاسخپا
 ب 1

 ج 2

 الف 3

  ج 4

 ب 5

 الف و ب 6

 د 7

 الف 8

 ب 9

 د 10
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 8سواالت فصل 

 روتر چیست؟ 1

 کند. فوروارد می IPها را برمبنای آدرس افزاری که پکتیک وسیله سخت الف(

 کند. ای که کامپیوترهای شما را از اینترنت جدا میوسیله ب(

 کند. نت را بین چند کامپیوتر توزیع میافزاری که یک اتصال اینتریک قطعه سخت ج(

 یک مترادف برای فایروال.  د(

 

 . ATMبه  ATMروترها برای همه مسیرها باید از نوع اتصال یکسانی استفاده کنند مانند اترنت به اترنت یا  2

 صحیح الف(

 غلط ب(

 

 به اشتراک بگذارید؟عمومی را با چند کامپیوتر  IPچه تکنولوژی به شما اجازه داده تا یک آدرس  3

 Static Address Translation الف(

 Natural Address Translation ب(

 Computed Public Address Translation ج(

 Port Address Translation د(

 

 جدول روتینگ زیر را در نظر بگیرید: 4

 
 شود؟به کجا فوروارد می 64.165.5.34یک پکت با آدرس  

 WANفرض روی اینترفیس شوی پیبه گیت الف(

 LANروی اینترفیس  10.11.12.0/24به شبکه  ب(

 WANروی اینترفیس  64.165.5.0/24به شبکه  ج(

 هیچ کجا؛ جدول روتینگ مسیری برای این آدرس ندارد د(

 

 کنند؟برای تعیین بهترین مسیر روی چه متریکی تکیه می RIPهای روتینگ بردار فاصله مانند پروتکل 5
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 شمارش هاپ الف(

 سرعت اتصال ب(

 pingزمان  ج(

 شوندمسیرهایی که به صورت تصادفی انتخاب می د(

 

 چیست )دو مورد را انتخاب کنید(؟ BGPیا  RIPنسبت به  OSPFدو مزیت بزرگ استفاده از  6

 یک پروتکل مدرن است که دارای مشکالت قدیمی نیست OSPF الف(

 کندو نه تعداد شمارش انتخاب می مسیرها را برمبنای سرعت اتصال OSPF ب(

 شودروی همه روترها، کوچک و بزرگ، اجرا می OSPF ج(

 تنها تغییرات جدول روتینگ را ارسال کرده تا ترافیک شبکه کاهش پیدا کند OSPF د(

 

 چه نام دارد؟ OSPFدر  0منطقه  7

 منطقه محلی الف(

 منطقه اصلی ب(

 تنه ج(

 ستون فقرات د(

 

 شود چه نام دارد؟برای وصل شدن به پورت کنسول روی روترهای سیسکو استفاده مینام کابلی که  8

 کابل کنسول روتر الف(

 Yostکابل  ب(

 کابل آبی سیسکو ج(

 Nullکابل مودم  د(

 

 کنید، نباید هیچ وقت آن را به یک شبکه موجود وصل کنید. وقتی برای اولین بار یک روتر جدید را روشن می 9

 صحیح الف(

 غلط ب(

 

 برای چه کاری مفید است؟ tracerouteابزار  10
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 پیکربندی روترها از راه دور الف(

 اشتراک گذاری مکان فیزیکی مسیر بین شما و مقصد ب(

 پیدا کردن اطالعات درباره روترها بین شما و آدرس مقصد ج(

 رفع مشکل جدول روتینگ محلی کامپیوتر د(

 هاپاسخ
 الف 1

 ب 2

 د 3

 ج 4

 الف 5

 ب و د 6

 د 7

 ب 8

 الف 9

 ج 10
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 9سواالت فصل 
شناخته .. ………اسکیپ برای انتقال اسناد خصوصی روی اینترنت با نام پروتکل توسعه یافته توسط نت 1

 شود. می

 SSS الف(

 SSA ب(

 SSL ج(

 NSSL د(

 

 ید(کدام یک از موارد زیر مزایای اصلی یک ایمیل مبتنی بر وب هستند؟ )دو مورد را انتخاب کن 2

 لوک برای دانلود ایمیل خود استفاده کنید. توانید از یک برنامه جانبی مانند مایکروسافت آوتمی الف(

توانید از هر جایی در دنیای با استفاده از یک مرورگر وب و یک اتصال اینترنت به ایمیل خود دسترسی می ب(

 داشته باشید.

 این کامال بدون اسپم است.  ج(

 های دور انداختنی عالی است. ساببرای ایجاد ح د(

 

 شود؟با کدام پیشوند زیر شروع می SSLاتصال  URLیک  3

 http الف(

 www ب(

 ftp ج(

 https د(

 

 نت صحیح است؟ )دو مورد را انتخاب کنید(و تل SSHکدام مورد درباره  4

 ارائه شده است.  SSHنت و های تلویندوز با کالینت الف(

 کند. ها را کدگذاری مینت است زیرا دادهتر از تلمنبه مراتب ای SSH ب(

 یک ابزار با اینترفیس گرافیکی است.  SSHنت یک ابزار خط فرمان اما تل ج(

 کنند. استفاده می 23نت از پورت و تل 22از پورت  SSH د(

 

 استفاده کنید؟ netstatچرا ممکن است از ابزار  5

 کند. از روی چند روتر طی می IPبرای دیدن مسیری که یک پکت  الف(
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 و جزئیات پیکربندی.  IPبرای دیدن آدرس  ب(

 ها. های جلسهبرای دیدن سوکت ج(

 برای صادر کردن دستورت به یک سرور ریموت.  د(

 

 نت استفاده کنید؟چرا ممکن است از یک کالینت تل 6

  کند.روی چند روتر طی می IPبرای دیدن مسیری که یک پکت  الف(

 و جزئیات پیکربندی.  IPبرای دیدن آدرس  (ب

 های جلسه. برای دیدن سوکت ج( 

 برای صادر کردن دستورات به یک سرور ریموت.  د(

 

 چه نوع پورتی است؟ (POP) 110پورت  7

 یک پورت خوب شناخته شده الف( 

 یک پورت ثبت شده ب(

 یک پورت موقت ج(

 یک پورت رزرو شده د(

 

 شود؟ )دو مورد را انتخاب کنید(استفاده می FTPسنتی توسط کدام پورت به صورت  8

 20 الف(

 21 ب(

 23 ج(

 25 د(

 

 شوند؟ )دو مورد را انتخاب کنید(های زیر برای دریافت ایمیل از سرورها استفاده میکدام یک از پروتکل 9

 IMAP الف(

 ICMP ب(

 IGMP ج(

 POP د(

 

 ویندوز( صحیح هستند؟ )دو مورد را انتخاب کنید()در  netstatهای کدام مورد درباره سوییچ 10
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 دهد. های استفاده شده را نشان میهمه پورت a- الف(

 دهد. را نشان می IPهای های پورت خام و آدرسشماره n- ب(

 دهد. شناسه پردازش را نشان می  o- ج(

 دهد. نام برنامه را نشان می s- د(

 هاپاسخ
 ج 1

 ب و د 2

 د 3

 ب و د 4

 ج 5

 د 6

 الف 7

 الف و ب 8

 الف و د 9

 الف، ب و ج 10
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 10سواالت فصل 
 کند؟از چه نوع فضای نامی استفاده می NetBIOSپروتکل  1

 فضای نام سلسله مراتبی الف(

 هافضای نام انسان ب(

 DNSفضای نام  ج(

 فضای نام مسطح د(

 

 شود؟با چه نمادی مشخص می DNSپوشه ریشه  2

 . )نقطه( الف(

 )اسلش( / ب(

 اسلش()بک \ ج(

 )عالمت دالر( $ د(

 

 شود؟روی یک سیستم ویندوز استفاده می DNSچه دسترسی برای دیدن کش  3

 ping  /showdns الف(

 ipconfig   /showdns ب(

 ipconfig   /displaydns ج(

 ping   /displaydns د(

 

به سرور وصل شوند. شما سرور را چک و آن را  اندبرای نیم ساعت است که کاربران روی شبکه شما نتوانسته 4

کنید. باید چه کار  pingبک آن یا هر سیستم کالینت دیگری توانید روی آدرس لوپکنید اما نمیریبوت می

 کنید؟

 را رستارت کنید.  DHCPسرور  الف(

 را رستارت کنید.  DNSسرور  ب(

 ه است. کارت شبکه روی سرور را عوض کنید زیرا دچار مشکل شد ج(

 کنند.  pingاز کاربران بخواهید که سرور را  د(
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 My Network Placesهای دیگر روی شبکه را در گوید که سیستمیک کاربر با شما تماس گرفته و می 5

کنید. دو مرحله اول پیدا کردن مشکل چی هستند؟ )دو مورد را استفاده نمی NetBIOSبیند. شما از نمی

 انتخاب کنید(

 کنید.  pingدرس یک وب سایت شناخته شده را آ الف(

 کرده تا کارت شبکه را آزمایش کنید.  pingبک را آدرس لوپ ب(

 های شبکه آزمایش کنید. و آدرس DNSهای چند سیستم مجاور را با استفاده از نام ج(

 کنید.  pingروتر را  IPهای آدرس د(

 

 شود؟تبدیل کنید، کدام مورد قبل از بقیه چک می IPرا به یک آدرس  FQDNوقتی سعی کنید تا یک  6

 hostsفایل  الف(

 LMHOSTSفایل  ب(

 DNSسرور  ج(

 WINSسرور  د(

 

 توسط سرورهای ایمیل استفاده شده تا مکان ارسال ایمیل را مشخص کنند؟ DNSکدام نوع رکورد  7

 Aرکورد  الف(

 CNAMEرکورد  ب(

 MXرکورد  ج(

 SMTPرکورد  د(

 

 دهد؟را به شما می DNSر اجازه از بین بردن کش کدام دستو 8

 ipconfig الف(

 ipconfig  /all ب(

 ipconfig  /dns ج(

 ipconfig  /flushdns د(

 

 کوئری بدهید؟ DNSکدام ابزار به شما اجازه داده تا برای عملکردهای یک سرور  9

 ipconfig الف(

 nslookup ب(
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 ping ج(

 xdns د(

 

 کند؟ها برای کامپیوترهای درون یک دامین را در کجا ذخیره میFQDNو  IPهای آدرس DNSیک سرور  10

 منطقه جستجوی رو به جلو الف(

 منطقه کانونیکال ب(

 MXرکورد  ج(

 SMTPرکورد  د(

 هاپاسخ
 د 1

 الف 2

 ج 3

 ج 4

 ب و ج 5

 الف 6

 ج 7

 د 8

 ب 9

 الف 10
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 11سواالت فصل 
 کند چه نام دارد؟ذاری و کدگشایی استفاده میهرکدام گذاری که از یک کلید برای کدگ 1

 کلید کدگذاری شده الف(

 کلید متقارن ب(

 کلید منفرد ج(

 کلید سینتیک د(

 

2 RC4  .یک کدگذار .................................... است 

 بالکی الف(

 فوروارد کننده ب(

 استریم ج(

 نامتقارن د(

 

 کند؟اده را کدگذاری می، کدام کلید دPKIدر یک روش کدگذاری  3

 عمومی الف(

 خصوصی ب(

 هردو ج(

 کند بستگی دارد. به کسی که داده را ارسال می د(

 

کند فرآیند تایید اعتبار با یک درجه باالی اطمینان که فرستنده همان کسی است که دریافت کننده فکر می 4

 باید باشد، چه نام دارد؟

 PKI الف(

 تایید اعتبار ب(

 نقفل کرد ج(

 عدم رد شدن د(

 

 یک تابع هش بنا به تعریف یک ............................... است.  5

 تابع پیچیده الف(

 PKIتابع  ب(
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 تابع یک طرفه ج(

 تابع متقارن د(

 

 کدام یک از موارد زیر یک تابع هش معمول هستند؟ 6

 MD5 الف(

 RC4 ب(

 AES ج(

 BMX د(

 

 ...................... داشته باشید. باید یک . PKIبه منظور داشتن یک  7

 سرور وب الف(

 وب مطمئن ب(

 مرجع ریشه ج(

 تاییدیه امضا نشده د(

 

 کدام نوع از کنترل دسترسی به یک برچسب برای تعریف حساسیت آن نیاز دارد؟ 8

 MAC الف(

 DAC ب(

 RBAC ج(

 VAC د(

 

 در حال اجرا است؟ AAAندارد ببینید، کدام استا 1813و  1812پورت  UDPاگر ترافیکی روی  9

 PPP الف(

 RADIUS ب(

 MS-CHAP ج(

 +TACACS د(

 

 کدام استاندارد تایید اعتبار به زمان حساس است؟ 10

 PAP الف(
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 RADIUS ب(

 802.1X ج(

 Kerberos د(

 هاپاسخ
 ب 1

  ج 2

 الف 3

 د 4

 ج 5

 الف 6

 ج 7

 الف 8

 ب 9

 د 10
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 12سواالت فصل 
 وع توپولوژی منطقی شبکه است؟تورنت مثالی از چه نبیت 1

 همتا به همتا الف(

 سرور/کالینت ب(

 چندگره ج(

 سرور به سرور د(

 

 های سیسکو پرکاربرد هستند؟VPNهای زیر برای کدام یک از پروتکل 2

 PPTP الف(

 L2TP ب(

 IPsec ج(

 PPPoE د(

 

 دهد. ها را به .................. نسبت میVLANاستاتیک،  VLANیک  3

 IPهای آدرس الف(

 MACهای آدرس ب(

 هاپورت ج(

 هاترانک د(

 

 های امروزی هستند؟VLANترین پروتکل ترانک استفاده شده در کدام یک از موارد زیر معمول 4

 802.1Q الف(

 802.1X ب(

 802.1t ج(

 802.1z د(

 

 کند؟عمل می OSIیک سوییچ محتویات همیشه در حداقل کدام الیه مدل  5

 2 الف(

 3 ب(

 4 ج(
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 7 د(

 

خیلی بی کیفیت می شوند. چه راه حلی می تواند کیفیت  VoIPهای وقتی شبکه خیلی شلوغ باشد، تماس 6

 را بهبود بدهد؟ VoIPهای تماس

 802.1z الف(

 شکل دادن ترافیک ب(

 DNS ج(

 سوییچ محتویات د(

 

 (مزایای کش کردن روی یک پروکسی وب کدام هستند؟ )دو مورد را انتخاب کنید 7

 زمان پاسخ الف(

 شناسایی ویروس ب(

 زیر نظر داشتن ج(

 تایید اعتبار د(

 

 باشد.مثالی خوبی از ..................... می 802.1Xاستاندارد  8

 کدگذاری الف(

 سوییچ محتویات ب(

 تایید اعتبار پورت ج(

 VLANترانک  د(

 

 چیست؟ VLANلیت ترین روش استفاده شده برای پیکربندی یک سوییچ با قابمعمول 9

 و استفاده از اینترفیس خط فرمان SSHوارد شدن به سوییچ با استفاده از  الف(

 وصل شدن به سوییچ با یک کابل سریال و استفاده از اینترفیس خط فرمان ب(

 GUIوارد شدن به سوییچ از طریق یک مرورگر وب و استفاده از  ج(

 اده از اینترفیس خط فرمانو استف VLANوصل شدن به سوییچ با یک کابل  د(

 

 تر هستند؟مناسب IDSکدام یک از موارد زیر برای یک  10
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تواند با اعمالی به حمالت های درون یک شبکه را بررسی کرده و مییک نسخه از همه ترافیک IDSیک  الف(

 شناسایی شده پاسخ دهد. 

تواند با اعمالی به حمالت شناسایی و می همه ترافیک را هنگام وارد شدن به یک شبکه بررسی کرده IDSیک  ب(

 شده پاسخ دهد. 

یک نسخه از همه ترافیک درون یک شبکه را بررسی کرده و حمالت را به یک حساب کاربری  IDSیک  ج(

 دهد. پیکربندی شده گزارش می

بری همه ترافیک را هنگام وارد شدن به یک شبکه بررسی کرده و حمالت را به یک حساب کار IDSیک  د(

 دهد. پیکربندی شده گزارش می

 هاپاسخ
 الف 1

 ب 2

 ج 3

 الف 4

 د 5

 ب 6

 الف و ب 7

 ج 8

 الف 9

 الف 10
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 13سواالت فصل 
 معتبر هستند؟ IPv6کدام یک از موارد زیر یک آدرس  1

 beacd:beef::1:2001 الف(

 2001:30f5::3d62::04ffe ب(

 ff45:129g:48fd:1:192.168.1.4 ج(

 b33e.23f4.27de.d34a.aed2.1827.2001.0470 د(

 

2 DHCP  برای دریافت خودکار یک آدرسIPv6  .الزم است 

 صحیح الف(

 اشتباه ب(

 

 کند؟استفاده می IPv6های از آدرس DNSکدام نوع از رکوردهای  3

 A الف(

 SIX ب(

 AAAA ج(

 NSSIX د(

 

 نیاز است؟ IPv6برای  NATآیا  4

 جایگزین شده است.  NAT6یک نسخه جدید با نام  با NATخیر، به دلیل این که  الف(

 های قابل روتینگ محدود کننده نیاز نیستند. خیر، فضای آدرس آنقدر بزرگ است که آدرس ب(

 بله، به دلیل این که تنها روش حفاظت در برابر هکرها است.  ج(

 . IPv6دهی بله، به دلیل طبیعت محدود آدرس د(

 

 برادکست چیست؟ از IPv6کست تفاوت مولتی 5

های شبکه خاصی ارسال ها تنها به گرهکستشوند؛ مولتیهای شبکه ارسال میها به همه گرهبرادکست الف(

 شوند. می

های مقصد کست تنها گرههای شبکه ارسال شده اما در یک مولتیکست به همه گرههردو برادکست و مولتی ب(

 کنند. های ورودی را پردازش میپکت

 توانند. ها نمیکستتوانند از روی یک روتر عبور کنند در حالی که مولتیها میادکستبر ج(
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 شوند. ها روی اینترنت استفاده میکستشوند؛ مولتیهای محلی استفاده میها روی شبکهبرادکست د(

 

 چیست؟ 6to4های برای همه آدرس 16/پیشوند  6

 2001 الف(

 2003 ب(

 2002 ج(

 2021 د(

 

 هستند؟ )دو مورد را انتخاب کنید( Teredoهای عامل زیر به صورت داخلی دارای م یک از سیستمکدا 7

 7ویندوز  الف(

 OS X ب(

 8ویندوز  ج(

 لینوکس د(

 

 آیند؟های تونل فراهم میکدام سرویس توسط واسطه 8

 . IPv6ای اینترنت یک روش برای کاربران به منظور پرش از روی شکاف بین کامپیوترهای خود و روتره الف(

 آورند. ها هیچ سرویس مفیدی فراهم نمیآن ب(

 . DNS IPv6دسترسی به رکوردهای  ج(

 هومینگ. یک اتصال دوم برای مولتی د(

 

 چیست؟ b6f3:0001::0001:2001:0480برای آدرس  48/وند پیش 9

 b6f3:1:2001:480 الف(

 b6f3:2001:480 ب(

 b6f3:1:0000::1:2001:480 ج(

 b6f3:1:0000:0000:0000:1:2001:480 د(

 

 :2001:0489:000f:0000:0000:1f00:0000کدام یک از مارد زیر نسخه کاهش یافته معتبر آدرس  10

000d هستند؟ 

 f::1f:0:d:2001:489 الف(
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 f::1f00::d:2001:489 ب(

 2001:0489:000f::1f00:0000:000d ج(

 f::1f00:0:d:2001:489 د(

 هاپاسخ
 الف 1

 ب 2

  ج 3

 ب 4

 ب 5

 ج 6

 الف و ج 7

 الف 8

 ب 9

 د 10
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 14سواالت فصل 
 چقدر است؟ DS0نرخ سیگنال برای  1

 Mbps 1.544 الف(

 Kbps 64 ب(

 Mbps 2.04 ج(

 Kbps 128 د(

 

 ترین انتقال را دارد؟کدام یک از موارد زیر سریع 2

 PSTN الف(

 ISDN BRI ب(

 ADSL ج(

 POTS د(

 

 ت مایکروسافت چه نام دارد؟برنامه سرور دسترسی ریمو 3

 RRAS الف(

 Dial-up Networking ب(

 Dial-up Server ج(

 Microsoft Client for Networks د(

 

 شود؟استفاده می T1ای برای وصل شدن به یک خط چه وسیله 4

 روتر الف(

 CSU/DSU ب(

 مودم ج(

 WIC-2T د(

 

5 BRI ISDN  استفاده می کند. .. ………………از 

 Dکانال  24و  Bال یک کان الف(

 Dو یک کانال  Bکانال  24 ب(

 Dو دو کانال  Bیک کانال  ج(
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 Dو یک کانال  Bدو کانال  د(

 

 کند. تعریف می. …………………یک سرعت مودم برابر با  V.90استاندارد  6

 Kbps 56 الف(

 K Baud 33.6 ب(

 Kbps 28.8 ج(

 Baud 2400 د(

 

های شما است. با این که اتصال اینترنت سریع است، اما تلفندر محل کار شما نصب شده  DSLبه تازگی  7

 کنند. مشکل چیست؟دیگر کار نمی

 ها نصب نکرده است. را روی تلفن POSTنصاب، فیلترهای  الف(

 توانند همزمان با اینترنت عمل کنند. ها نمیمشکلی نیست. تلفن ب(

 را کنترل کنند.  DSLتوانند پهنای باند همزمان تلفن و های تلفن نمیخط ج(

 شود. فیلتر نداشته و باعث تداخل خط می DSLمودم  د(

 

 شود چیست؟های کابلی استفاده میپروتکلی که توسط مودم 8

 ACMSIS الف(

 CMAS ب(

 DOCSIS ج(

 CCSIP د(

 

9 SONET شود؟برای چه چیزی استفاده می 

 انتقال فاصله کوتاه، سرعت باال و فیبرنوری الف(

 ل فاصله بلند، سرعت باال و فیبرنوریانتقا ب(

 انتقال فاصله بند، سرعت کم و کابل مسی ج(

 انتقال فاصله کوتاه، سرعت کم و کابل مسی د(

 

10 SIP مخفف چیست؟ 

 Standard Initiation Protocol الف(
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 System Internetworking Protocol ب(

 Session Initiation Protocol ج(

 Sector Information Protocol د(

 

 هاپاسخ
 ب 1

 ج 2

 الف 3

 ب 4

 د 5

 الف 6

 الف 7

 ج 8

 ب 9

 ج 10
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 15سواالت فصل 
 کند؟استفاده می GHz 5.0کدام تکنولوژی شبکه بیسیم از محدوده فرکانسی  1

 802.11 الف(

 802.11a ب(

 802.11b ج(

 802.11g د(

 

 کنداد میرا ایج ………………حداکثر سرعت برابر با  802.11مشخصات بیسیم  2

 Mbps 2 الف(

 Mbps 11 ب(

 Mbps 54 ج(

 Mbps 4 د(

 

3 CSMA/CD آورد که چه عملکردی را فراهم میCSMA/CA آورد؟فراهم نمی 

 آشکارسازی برخورد پکت داده الف(

 کدگذاری پکت داده انتها به انتها ب(

 جلوگیری از برخورد پکت داده ج(

 بررسی خطای پکت داده

 

 منحصر به فرد برای شبکه بیسیم خود پیکربندی کنید؟ SSIDچرا باید یک  4

 دهد. را می 802.11bو  802.11gمنحصر به فرد اجازه سازگاری رو به عقب بین  SSIDیک  الف(

 کند. منحصر به فرد محدوده شبکه بیسیم را تقویت می SSIDیک  ب(

 کند. منحصر به فرد سرعت انتقال داده بیسیم را تقویت می SSIDیک  ج(

 کند. منحصر به فرد شبکه بیسیم شما را تقویت می SSIDیک  د(

 

 شوند؟می 802.11bهای بیسیم کدام یک از موارد زیر باعث تداخل در شبکه 5

 های بیسیمتلفن الف(

 های بیسیمتلوزیون ب(

 های همراهتلفن ج(
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 ریموت کنترل تلوزیون د(

 

 د؟ )سه مورد را انتخاب کنید.(هستن WEPبه  WPAکدام یک از موارد زیر مزایای  6

 کدگذاری پکت داده انتها به انتها الف(

 EAPتایید اعتبار کاربر  ب(

 بررسی یکپارچگی کلید کدگذاری ج(

 هابیتی داده 128کدگذاری  د(

 

افزاری به کامپیوترهای بیسیم اجازه وصل شدن به منابع روی یک سگمنت شبکه دارای سیم در چه سخت 7

 دهد؟ )دو مورد را انتخاب کنید.(ر را میحالت زیرساختا

 یک نقطه دسترسی الف(

 یک روتر ب(

 یک هاب ج(

 یک بریج بیسیم د(

 

 نامید؟یک شبکه اترنت بیسیم در حالت زیرساختار با بیش از یک نقطه دسترسی را چه می 8

 BSS الف(

 EBSS ب(

 WBSS ج(

 ExNet د(

 

 کند؟پشتیبانی می 802.1Xبا توجه به استاندارد  EAPه های عبور کدگذاری شدچه نوع سروری از کلمه 9

 WAPسرور  الف(

 WEPسرور  ب(

 RADIUSسرور  ج(

 NASسرور  د(

 

 تر کدگذاری بیسیم است؟کدام یک از موارد زیر روش ایمن 10

 WEP الف(
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 WEP2 ب(

 WPA ج(

 WPA2 د(

 

 هاپاسخ
 ب 1

 الف 2

 الف 3

 د 4

 الف 5

 الف، ب و ج 6

 الف و د 7

 ب 8

  ج 9

 د 10
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 16سواالت فصل 
ارتقا کدام جز یک ماشین هاست بیشتر از بقیه اجزا امکان اجرای تعداد بیشتری ماشین مجازی همزمان را  1

 دهد؟می

 CPU الف(

 هارددیسک ب(

 RAM ج(

 ویندوز د(

 

قرار کنند کدام یک به دو ماشین مجازی هاست شده روی یک ماشین فیزیکی اجازه داده با یکدیگر ارتباط بر 2

 بدون این که مجبور به ترک خود ماشین باشید؟

 فایروال مجازی الف(

 مجازی LAN ب(

 مجازی PBX ج(

 سوییچ مجازی د(

 

 کدام امکان به شما اجازه ذخیره حالت یک ماشین مجازی را داده تا بتوانید سریعا به آن نقطه باز گردید؟ 3

 جایگزین کردن الف(

 ذخیره کردن ب(

 شاتاسنپ ج(

 زیپ د(

 

 VMware Workstationروی یک ماشین مجازی با استفاده از  1/8برای نصب یک نسخه مجاز از ویندوز  4

 به چه چیزی نیاز دارید؟

 معتبر VMیک کلید  الف(

 معتبر 1/8یک دیسک نصب ویندوز  ب(

 معتبر ESXiیک کلید  ج(

 یک کارت شبکه دوم د(

 

 ماشین مجازی نسبت به ماشین فیزیکی است؟ هایکدام یک از موارد زیر یکی از مزیت 5
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 افزایش عملکرد الف(

 افزاریکپارچگی سخت ب(

 هاعدم نیاز به پشتیبان ج(

 های عامل شامل شدهسیستم د(

 

خواهد یک سرویس اشتراک گذاری تصاویر را برای تصاویر واقعی از پاگنده ایجاد کرده اما هیچ ژانل می 6

 با سرعت یک سرور جدید برای اجرای سرویس خود ایجاد کند؟ تواندسروری ندارد. چگونه می

 ابر عمومی الف(

 ابر خصوصی ب(

 ابر انجمنی ج(

 ابر دوگانه د(

 

)که به دلیل رعایت نکردن  bgFootrبعد از مشکل ناگهانی در سرویس اشتراک گذاری تصویر پاگنده یعنی  7

نس دید پیدا کرده تا مشاهده هیوالی الکاصول امنیتی هک شد(، ژانل ایده جدیدی برای یک سرویس ج

 گزارش داده شود. چه سرویسی به او اجازه داده تا مجبور نباشد نقش یک ناظر سیستم را بازی کند؟

 افزار به عنوان سرویسنرم الف(

 زیرساختار به عنوان سرویس ب(

 فرم به عنوان سرویسپلت ج(

 شبکه به عنوان سرویس د(

 

نت مخصوص به خود باشند. کدام یک از های مجازی دارد که هرکدام باید روی سابنجان دو گروه از ماشی 8

افزاری نت کرده بدون این که سختهای مجازی را سابموارد زیر را باید استفاده کند تا هر گروه از ماشین

 کشی جدیدی انجام دهد؟را جابجا کرده یا کابل

 مجازی NIC الف(

 سوییچ مجازی ب(

 زیروتر مجا ج(

 فایروال مجازی د(
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های روی شبکه استفاده برای خواندن و نوشتن داده iSCSIکدام یک از موارد زیر به شما اجازه داده تا از  9

 کنید؟

 متصل به سریال SCSI الف(

 SMB ب(

 SAN ج(

 NAS د(

 

لی برای های موفق در زمینه ردیابی پاگنده است که از یک سرویس داخیکی از شرکت BigTracksشرکت  10

کند. یک مهاجرت پاگنده باعث افزایش زیادی در های مانیتورینگ پاگنده استفاده میمدیریت همه ایستگاه

ها شود. به منظور اضافه کردن ظرفیت کوتاه مدت، آنها میمقدار صدا و ویدئوی ارسال شده از ایستگاه

از محاسبات ابری این توصیف را پوشش  توانند سرورهای جدیدی را در ابر عمومی ایجاد کنند. چه مدلیمی

 دهد؟می

 ابر عمومی الف(

 ابر خصوصی ب(

 ابر انجمنی ج(

 ابر دوگانه د(

 

 هاپاسخ
 ج 1

 د 2

 ج 3

 ب 4

 ب 5

 الف 6

 ج 7

 ج 8

 ج 9

 د 10
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 17سواالت فصل 
ر باید کدام یک از موارد زی +Networkکنید، با توجه به اهداف آزمون وقتی یک شبکه ساده را طراحی می 1

 در نظر گرفته شوند؟ )دو مورد را انتخاب کنید.(

 آسانی استفاده الف(

 هالیست نیازمندی ب(

 های تجهیزاتمحدودیت ج(

 هزینه نصب د(

 

 کدام یک از موارد زیر یک عملکرد سرور منحصر به فرد هستند؟ 2

 ورود به شبکه الف(

 سرعت گرافیکی باال ب(

 RAMمقدار زیاد  ج(

 ار شبکهتایید اعتب د(

 

ها اجازه وصل شدن آسان به تقریبا هر استفاده شده که به آن NASهای چه استانداردی توسط اغلب دستگاه 3

 دهد؟ای را میشبکه

 VLAN الف(

 SIP ب(

 RTU ج(

 CIFS د(

 

 اضافه کردن یک ژنراتور به یک اتاق سرور مثالی از کدام مورد است؟ 4

 تبدیل توان الف(

 فراوانی توان ب(

 UPS ج(

 تعادل بار د(

 

 کند؟استفاده می TCPاز کدام شماره پورت  H.323استاندارد  5

 5004 الف(
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 5060 ب(

 2427 ج(

 1720 د(

 

 کند؟ها کار میروی کدام یک از پروتکل RTPپروتکل  6

 UCسرور  الف(

 SIP ب(

 MGCP ج(

 H.323 د(

 

 باشند؟ UCوی توانند یک گیتهای زیر میکدام یک از دستگاه 7

 VoIPتلفن  الف(

 کنددسکتاپی که سرور ویندوز را اجرا می ب(

 سوییچ مدیریت شده ج(

 روتر د(

 

 هستند؟ VTCها برای اطمینان از پهنای باند برای کدام یک ابزار اصلی مدیانت 8

 MPLS الف(

 RTU ب(

 QoS ج(

 ISDN د(

 

 کدام است؟ ICSمرکز هر  9

 سنسورها الف(

 هاPLC ب(

 ICSسرورهای  ج(

 HMI د(

 

 هستند؟ DCSاز یک کنترلر  PLCکدام یک از موارد زیر تفاوت بین یک  10
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 کنترل ترتیبی الف(

 سنسورها ب(

 اپراتور ج(

 اندازهاراه د(

 

 هاپاسخ
 ب، ج 1

 د 2

 د 3

 ب 4

 د 5

 ب 6

 د 7

 ج 8

 ج 9

 الف 10
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 18سواالت فصل 
 کدام مورد باید در یک سیاست امنیتی باشد؟ 1

 ده قابل قبولسیاست استفا الف(

 ریزی خروج اضطراریبرنامه ب(

 توافق سطح سرویس ج(

 دستورالعمل برای چگونگی پر کردن یک فرم درخواست تغییر د(

 

 شود؟شروع می ITاز طریق چه مکانیسمی یک تغییر در زیرساختار  2

 ود. شکاربران تغییری در محیط داده و سپس نتیجه به تیم مدیریت تغییر گزارش داده می الف(

یک کاربر درخواست هزینه برای تغییر را به مدیریت باالتر داده و سپس یک درخواست به تیم مدیریت تغییر  ب(

 ارسال شده تا تجهیزات جدید خریداری شوند. 

 دهند. کاربران یک درخواست تغییر به تیم مدیریت تغییر می ج(

ها را ارزیابی ن درون سازمان صادر کرده و سپس پاسختیم مدیریت تغییر یک تغییر پیشنهاد شده را به کاربرا د(

 کنند. می

 

 نیاز دارند؟ ITکاربران برای درک کدام یک از موارد زیر باید آموزش از دپارتمان  3

 چگونگی حل مشکل اتصاالت قطع شده شبکه الف(

 لمه عبورهای قفل کردن صفحه و امنیت با کچگونگی ایمن نگه داشتن ایستگاه کاری با تکنیک ب(

 چگونگی ارسال ایمیل به تیم مدیریت تغییر ج(

 هاچگونگی بررسی اتصال شبکه آن د(

 

 شود؟ نامه استفاده میچه زمانی از یک تفاهم 4

 به عنوان بخشی از یک قرارداد حقوقی الف(

 (SOW)به عنوان بخشی از یک اعالمیه کار  ب(

 شودمنقضی می (SLA)نامه سطح سرویس وقتی یک توافق ج(

 وقتی یک قرارداد حقوقی مناسب نباشد د(

 

 اجرای کدام مورد است؟ ITهای یک زیرساختار پذیریبهترین روش برای دانستن آسیب 5

 یک اسکنر ضد ویروس سطح سیستم الف(
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 تایید کننده کابل ب(

 های حساساسکنر دارایی ج(

 پذیریاسکنر آسیب د(

 

 ریزی جانشینی است؟کدام یک برنامه 6

 گیرد. مشخص کردن شخصی که در پاسخ به یک حادثه کنترل بخش خاصی را در دست می ف(ال

 کنند. مسیر کاری که پرسنل یک سازمان برای پیشرفت در کار طی می ب(

 انتخاب سرورهای خطا در زمان رخ دادن یک فاجعه روی سرورها ج(

 انتخاب روترهای خطا در زمان رخ دادن یک فاجعه روی روترها د(

 

 کدام یک باید انجام شود؟ ITدر زمان و بعد از تغییر در زیرساختار  7

 ریزی شده باشد. زمان قطعی باید برنامه الف(

 تجهیزات جدید باید نصب شوند.  ب(

 های سیستم عامل باید نصب شوند. وصله ج(

 تغییرات باید مستند شوند.  د(

 

 کدام یک وظیفه یک پاسخ دهنده اول است؟ 8

 های روی یک کامپیوتر برای بررسی شواهد برای انجام یک جرمرسی دادهبر الف(

 واکنش به اطالع درباره یک جرم کامپیوتری ب(

 اندرسد در یک فعالیت مجرمانه استفاده شدهخاموش کردن کامپیوترهایی که به نظر می ج(

 انددهرسد در یک فعالیت مجرمانه استفاده شپاک کردن درایوهایی که به نظر می د(

 

 هنگام کار درون تجهیزات باید کدام یک در نظر گرفته شوند؟ 9

 اند. اطمینان از این که تجهیزات با چهار پیچ درون محفظه محکم شده الف(

 است.  مناسب که به خوبی وصل شده ESDپوشیدن یک دستبند ضد  ب(

  در دسترس بودن یک اطفا کننده حریق و بررسی استفاده صحیح از آن. ج(

 های ضد آتش. های ایمنی و دستکشپوشیدن عینک د(
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 قرار دادن یک محفظه باید کدام مورد را بهینه کند؟ 10

 جریان هوا الف(

 HVAC ب(

 MSDS ج(

 های اجرایی شرایط اضطراریروش د(

 

 هاپاسخ
 الف 1

 ج 2

 ب 3

 د 4

  د 5

 الف 6

 د 7

 ب 8

 ب 9

 الف 10
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 19سواالت فصل 
 .……….سال کرده اما آدرس برگشت آن را با یک آدرس تقلبی عوض کرده که به آن یک هکر ایمیلی ار 1

 شود. آدرس ایمیل گفته می

 تقویت الف(

 بدافزار ب(

 کردن اسپوف ج(

 شبیه سازی د(

 

 شوند؟می ARPکدام یک از ابزارهای زیر مانع از مسمومیت کش  2

  DHCP الف(

 DAI ب(

 فایروال مرزی ج(

 DNSاسنوپ کردن  د(

 

 نت چه نام دارد؟یک کامپیوتر آسیب دیده توسط یک بدافزار برای پشتیباین از یک بات 3

 زامبی الف(

 انعکاسی ب(

 DDoS ج(

 گره قفل شده د(

 

اطمینان از این است که پردازش سیستم برای هر درخواست تا حد امکان طوالنی  DoSهدف یک حمله  4

 شود. گفته می………………است. به این 

 کاسانع الف(

 چرخش ب(

 تخریب ج(

 تقویت د(

 

 است؟ DoSکدام یک فرمی قدیمی از حمله  5

 DDoS الف(
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 ping ب(

 اسمارف ج(

 Arrow د(

 

یک حمله که در آن شخصی سعی کرده کلمه عبوری را با استفاده از همه احتماالت ممکن هک کند، چه نام  6

 دارد؟

 مردی در میان الف(

 اسپوف کردن ب(

 کمانرنگین ج(

 فورسبروت د(

 

 دهد؟های باز روی یک هاست را به شما نشان میکدام ابزار ویندوز تقریبا به آسانی پورت 7

 netstat الف(

 ping ب(

 ipconfig ج(

 nbstat د(

 

های عبور به شکل متن ساده خطرناک هستند؟ )دو مورد را انتخاب های زیر برای کلمهکدام یک از پروتکل 8

 کنید.(

 SSH الف(

 نتتل ب(

 HTTPS ج(

 POP3 د(

 

 شوند؟برای مبارزه با کدام خطر استفاده می NSAاز  TEMPESTاستانداردهای امنیتی  9

 RFتابی برون الف(

 کردناسپوف ب(

 DDoS ج(

 بدافزار د(
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روی  Run Programرفته و روی دکمه  www.runthisantimalware.comناظر به باب گفته است که به  10

 ا کار اسکن برای بدافزار انجام شود. کدام نوع از رساندن ضدبدافزار استفاده شده است؟سایت کلیک کند ت

 مبتنی بر هاست الف(

 مبتنی بر شبکه ب(

 مبتنی بر ابر ج(

 FTPمبتنی بر  د(

 هاپاسخ
 ج 1

 ب 2

 الف 3

 د 4

 ج 5

 د 6

 الف 7

 ب، د 8

 الف 9

 ج 10
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 20سواالت فصل 
 شود؟ها استفاده میدرخواست دادن به عاملبرای  SNMPتوسط مدیر  PDUکدام  1

 Get الف(

 Response ب(

 Set ج(

 Trap د(

 

 کند؟افزار یک دستگاه مدیریت شده را اجرا می، کدام نرمSNMPدر یک شبکه مدیت شده  2

 عامل الف(

 NMS ب(

 SNMPمدیر  ج(

 MIB د(

 

 کند؟بندی میشوند را دسته توان درخواستهایی که میداده SNMPچگونه یک سیستم مدیریت شده  3

 QoS الف(

 هاMIB ب(

 هاPDU ج(

 هاUDP د(

 

 دهد؟به کدام پورت گوش می TLSهنگام استفاده شدن با  SNMPیک مدیر  4

  161 الف(

 162 ب(

 10161 ج(

 10162 د(

 

تا خواهد ترافیک آن را ثبت و تحلیل کرده جیسون روی ارتباط بین دو ایستگاه کاری متمرکز شده و می 5

 تر است؟دار وجود دارد یا خیر. کدام ابزار برای این نیاز مناسبببیند آیا چیزی مشکل

 مانیتور اینترفیس الف(

 مانیتور جریان پکت ب(
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 اسنیفر پکت ج(

 مانیتور عملکرد د(

 

 گیرند؟آوری شده توسط یک اسنیفر پکت در کجا قرار میاطالعات جمع 6

 Answerفایل  الف(

 Captuerفایل  ب(

 Pocketفایل  ج(

 Snifferفایل  د(

 

دهد. این ماشین از را نشان می 161یک تحلی از شبکه مقدار زیادی ترافیک روی یک ماشین و روی پورت  7

 چه نوعی است؟

 دستگاه مدیریت شده الف(

 SNMPمدیر  ب(

 PDU ج(

 MIB د(

 

 کند چه چیزی را باید ایجاد کنید؟وقتی شبکه به خوبی کار می 8

 Answerایل ف الف(

 Captureفایل  ب(

 MIB ج(

 خط مبنا د(

 

هایی از خواهد گرافبارت انتخابی از ابزارها برای دیدن شبکه مدیریت شده خودش دارد اما او در اصل می 9

های کنونی سرورهای فایل. کدام ابزار بهترین انتخاب انواع مختلف داده را ببیند مانند ترافیک کلی و ظرفیت

 دهد؟او قرار می را در اختیار

 Cacti الف(

 CAN ب(

 NetFlow ج(

 وایرشارک د(
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 دهد؟کدام ابزار به شما اجازه مقایسه عملکرد کنونی شبکه با عملکرد شبکه در زمان خوب کار کردن را می 10

 مانیتور خط مبنا الف(

 مانیتور جریان پکت ب(

 اسنیفر پکت ج(

 مانیتور عملکرد د(

 

 هاپاسخ
 الف 1

 الف 2

 ب 3

  د 4

 ب 5

 ب 6

 الف 7

 د 8

 الف 9

 د 10
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 21سواالت فصل 
 کنید؟چه وقتی از یک تستر کابل برای رفع مشکل یک کابل شبکه استفاده می 1

 کندوقتی یک هاست اتصال بسیار کندی را تجربه می الف(

 وقتی یک مشکل اتصال متناوب دارید ب(

 ه مشکوک هستیدوقتی یک اتصال مرده دارید و به یک کابل قطع شد ج(

 نید کابل صحیح را پیدا کنیدوقتی سعی می د(

 

 های تون چیست؟کاربرد تولید کننده 2

 پیدا کردن یک کابل خاص الف(

 PBXگیری روی یک سیستم آزمایش تون شماره ب(

 یک آزمایش پینگ با مدت زمان طوالنی ج(

 کنیدیبه عنوان تجهیزات ایمنی در زمانی که در فضاهای شلوغ کار م د(

 

 چیست؟ nslookupکار  3

 دریافت فضای نام شبکه الف(

 نام هاست فراهم آمده IPبرای آدرس  DNSهای درخواست ب(

 رزرو شده IPانجام یک جستجوی  ج(

 کندهای شبکه در حال اجرای کنونی را لیست میسرویس د(

 

 وایرشارک چیست؟ 4

 گر پروتکلتحلیل الف(

 اسنیفر پکت ب(

 کتگر پتحلیل ج(

 تمام موارد باال د(

 

 گرداند؟در یک سیستم ویندوز چه چیزی را بر می route printدستور  5

 tracertنتایج آخرین  الف(

 ویجدول روتر گیت ب(

 مسیرهای استفاده شده توسط یک اتصال همزمان ج(
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 جدول روتینگ سیستم کنونی د(

 

 کار یا سردرگم بپرسید؟سواالتی را باید از کاربران تازهنید تا مشکالت را باتلفن پیدا کنید، چه وقتی سعی می 6

 باید سواالت انتها باز پرسیده و به کاربر اجازه توضیح مشکل به زبان خودش را بدهید الف(

 باید سواالت با جزئیات و انتها بسته پرسیده تا سعی کنید دالیل ممکن را محدود کنید ب(

 ا برای هدایت کاربر در مسیر صحیح هستندهای شمسواالت پیشرو بهترین انتخاب ج(

 فایده استخواهید تا ماشین را بیاورد زیرا رفع مشکل با تلفن بیهیچ کدام؛ از کاربر می د(

 

 وقتی در حال پرسیدن سواالت از کاربر هستید تا دلیل مشکل را پیدا کنید، چه کاری باید انجام دهید؟ 7

 ت شبکه شما است که بتواند باعث مشکل شده باشداز خود بپرسید که آیا چیزی در سم الف(

 هیچ چیز؛ تنها از کاربر سوال بپرسید ب(

 از یک تون صدای متهم کننده برای کاربر استفاده کنید ج(

 با کامپیوتر بازی کنید د(

 

د سیم با سیم را با یکدیگر به شکل منعطف ترکیب کنکدام استاندارد سعی کرده تا چند تکنولوژی شبکه بی 8

 شود؟و اترنت نیز می Wi-Fiکه شامل 

 IEEE 802.11 الف(

 IEEE 802.3ad ب(

 IEEE 1901 ج(

 IEEE 1905 د(

 

 آخرین مرحله در فرآیند رفع مشکل چیست؟ 9

 پیاده کردن راه حل الف(

 آزمایش راه حل  ب(

 مستند کردن راه حل ج(

 بستن تیکت راهنمایی د(
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دسترسی پیدا کند. شما امتحان کرده و  google.comتواند به نمییکی از کاربران شما شکایت کرده که  10

توانستید به آن وصل شوید. بیشترین  IPآدرس  pingتوانید به سایت وصل شده اما با بینید که نمیمی

 احتمال چیست؟

 سوییچ گروه کاری قطع است الف(

 گوگل قطع شده است ب(

 وی قطع شده استگیت ج(

 قطع است DNSسرور  د( 

 هاپاسخ
 ج 1

 الف 2

 ب 3

 د 4

 د 5

 الف 6

 الف 7

 د 8

 ج 9

 د 10
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