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تا . اتل شثکِ ٍ هَدم ّای ًغل اٍل تَجَد آهذایٌتزًت ٍ تثادل اطالػات اس طزیق سیز عاخت ّای فیشیکی ٍ در اتتذا اس طزیق ک

 اتی هاًٌذ تلفي ّوزاًُیاس رٍس افشٍى تِ پَیایی كارّا ، اعتفادُ اس تجْیشاى ٍ پیشزفت ػلَم ارتثاطی ٍ دیجیتالی ٍ ّوچٌیي گذشت سم

اگز كارتز یا شزكت یا تزًاهِ كارتزدی خَاّاى آى تاشذ كِ دادُ ٍ اطالػات هَرد ًیاس خَد را تِ  .تَجَد آهذًذكِ ّای تی عین شة...ٍ

چِ شثکِ ّای كاتلی در گز .ٍرت هتحزک در ّز لحظِ در اختیار داشتِ تاشٌذ شثکِ ّای تی عین جَاب هٌاعثی تزای آًْا عتص

شثکِ ّای . اًتقال اطالػات اس عزػت تاالیی تزخَردار هی تاشٌذ اها تِ دلیل هحذٍدیت در سیز عاخت ّوِ جا در دعتزط ًوی تاشٌذ

. تی عین تَاًایی ّای خاطی دارد كِ در ایي هطلة تِ آًْا پزداختِ شذُ اعت

 شبکه های کابلی

 كاتل ًَع اسچٌذیي .گزدد هی اعتفادُ اطالػات ارعال هٌظَر تِ ٍ اًتقال اتشار ػٌَاى تِ كاتل اس هحلی ّای شثکِ در

 یا ٍ اعتفادُ كاتل ًَع یک اس تٌْا شثکِ یک در اعت هوکي هَارد تزخی در .گزدد هی اعتفادُ هحلی ّای شثکِ در

 هتفاٍتی ػَاهل تِ شثکِ یک تزای شذُ اًتخاب كاتل ًَع. گزدد اعتفادُ كاتل ًَع چٌذیي اس هَجَد شزایط تِ تَجِ تا

 ّز هتفاٍت ّای ٍیضگی ٍاطالع اس خظَطیت . داشت خَاّذ تغتگی شثکِ اًذاسُ ٍ پزٍتکل ، شثکِ تَپَلَصی:  ًظیز

 هَفق شثکِ یک عاسی پیادُ ٍ طزاحی هٌظَر تِ ، شثکِ ّای ٍیضگی عایز تز آًْا اس یک ّز تاثیز ٍ ّا كاتل اس یک

 .اعت السم تغیار

: تیشتز اس كاتل ّای سیز هی تاشذ  اًتقال اطالػات در شثکِ ّای كاتلی تِ ٍاعطِ یکی یاٍ  شثکِ كشی كاتل

  کابلUTP  

  کواکسیال کابل

 فیبر نوری 

ایي  .هی تاشذ UTPاس طزیق كاتل ّای تْن تاتیذُ یا ّواى  تکِ ّای كاهپیَتزیپزكارتزدتزیي ًَع كاتل كشی در ػ

كاتل  .ّا اعتفادُ هی شَدشثکِ ّا آى كِ تغتگی تِ گغتزدگی ی هی تاشٌذًذاردّای هتفاٍتاعتاًَع كاتل ّا دارای 

عذكت سدى آًْا را تزای تشخیض راحت  اس ّشت عین تشکیل شذُ اًذ كِ رًگ تٌذی كاتل شثکِ ی تْن تاتیذُّا

. تز كزدُ اعت



مزایای شبکه های کابلی 

  تزخَرداری اس اهٌیت تاال

  پاییي تَدى ّشیٌِ ًگْذاری

 ًظة ٍ هذیزیت آعاى 

ابلی معایب شبکه های ک

  ًیاس تِ عین كشی ٍ داكت كشی

  كن تَدى دٍام ٍ طَل ػوز پاییي

  هحذٍدیت فاطلِ ٍ گغتزػ

محلی  شبکه های بی سیم

ًَع دیگزی اس ارتثاط كِ تؼذ اس ّوِ گیزی تلفي ّوزاُ ٍ ارتثاط اس راُ دٍر هزعَم شذ ٍ هحثَتیت تاالیی پیذا كزد ، 

 هی تاشذ Wireless Local Area Networks كِ هخفف WLANSشثکِ ّای تی عین . شثکِ ّای تذٍى اتظال تَد

ًیاسی تِ كاتل ًیغت ٍ اتظال اس طزیق ًقاط دعتزعی ٍ تزاشِ ّایی كِ داخل تلفي ّوزاُ یا كِ تزای اتظال تِ شثکِ  دارد یعاختار

 ) ّای كارتزاى هحلی اس جولِ هحیطایي ًَع شثکِ تزای  .كاهپیَتز ّا كار گذاشتِ شذُ اعت اهکاى پذیز هی شَد

Campus  )ُدر ایي حالت اگز تؼذاد . ّا كِ ًیاس تِ اعتفادُ اس ایٌتزًت دارًذ هفیذ هی تاشذ داًشگاّی یا آسهایشگا

در غیز ایٌظَرت اعتفادُ  .ایي ارتثاط را تزقزار ًوَد Access Pointكارتزاى هحذٍد تاشٌذ هی تَاى تذٍى اعتفادُ اس 

هی تَاى تا اعتفادُ اس آًتي ّای هٌاعة هغافت ارتثاطی كارتزاى را تِ شزط ػذم  .ضزٍری اعت Access Pointاس 

 .ٍجَد هاًغ تاحذی طَالًی تز ًوَد

محلی  یممزایای شبکه های بی س

 آًتي تِ هغتقین دیذ ًذاشتي ًیاس 

  ًیاس تِ كاتل كشیػذم 



 دٍام  ٍ پذیزی اًؼطاف

 ِ  اعت گغتزػ قاتل عادگی ت

معایب شبکه های بی سیم محلی 

  ّشیٌِ تاالی راُ اًذاسی

  پاییي تَدى اهٌیت

 ٍ قزهش هادٍى ، رادیَیی اهَاج اس كاتل ایج تِ ٍایزلظشثکِ  تکٌَلَصی درتظَرت ػلوی اگز تخَاّین تَضیح دّین 

  هذٍالعیَى فٌاٍری تا اطالػات تکٌَلَصی ایي در. گزدد هی اعتفادُ ّا دعتگاُ تیي اطالػات اًتقال تزای  هایکزٍٍیَ

 ًقطِ در عپظ ، شَد هی ارعال هقظذ عوت تِ ٍ شذُ اهَاج تِ تثذیل هیکٌذ ارعال را اطالػات كِ ای ًقطِ در

 .گیزد هی قزار اعتفادُ هَرد ٍ شذُ دیتا تِ تذیلت هجذدا اهَاج گیزًذُ

را اس ردُ تِ راحتی در هکاى ّای اعتزاتضیک ٍ پز اسدحام ایٌتزًت ّای كاتلی قاتلیت ّایی دارد كِ  عین تی ایٌتزًت

تَد  ایٌتزًتی ّای شثکٍِ عاختار فیشیکی ٍ عَئیچ شثکِ اس دغذغِ ّای اعاعی در  كاتل یاتی ػیة. خارج هی كٌذ

 .كِ تا ّوِ گیز شذى فٌاٍری تی عین تقزیثا ایي هشکالت حل شذ

وایرلس  مدیریت

ایي هذل شثکِ ّا هی . خاًگی یکی اس هزعَم تزیي شثکِ ّای هَرد اعتفادُ در سًذگی رٍسهزُ هی تاشذ adsl شثکِ

تِ دلیل ًا آشٌایی كارتزاى ػادی اس اهٌیت شثکِ ّای ٍایزلظ . دُ قزار گیزًذهَرد اعتفا تَاًٌذ تظَرت ٍایزلظ ًیش

ٍ یا  ٍایزلظ شثکِ هذیزیت افشار ًزمًزم افشارّای خاطی تِ تاسار ػزضِ شذُ اًذ كِ  ٍایزلظ شثکِ هذیزیتخاًگی ٍ 

دارد ایي اهکاى را تِ كارتزاى  ٍایزلظ كٌتزل افشار ًزمقاتلیت ّایی كِ . ًام دارًذ ٍایزلظ هَدم هذیزیت افشار ًزمّواى 



هی دّذ تا دعتگاُ ّایی را كِ تِ شثکِ ٍطل هیشًَذ را شٌاعایی ، در طَرت لشٍم قطغ ارتثاط اس شثکِ ٍ یا پٌْای 

. س شثکِ هیگیزًذ را هذیزیت ًوایٌذتاًذی كِ ا

 

 

 

 


