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HTTP -1 

دهندگان وب را برعهده گيرندگان و سرويسگيرنده است كه مسئوليت ارتباط بين سرويسسرويس -دهندهيك پروتكل با معماري سرويس
  دارد.

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) داده مي شود، شبكه اي است كه شما را  نشان رهاي اينترنتاين پروتكل كه به وسيله مرورگ
با استفاده از اين پروتكل مي توانيد فايلهاي . مرتبط مي كند و با توجه به اطالعاتي كه درخواست كرده ايد نتايج را نشان مي دهد به ميزبان

آدرسهايي كه درون  نمايش داده مي شوند، URL تكل به وسيلهكنيد. اصوالً آدرسهاي اينترنتي در هر پرو مورد نياز خود را دريافت يا مبادله
گيرد  دو نقطه و يك اسلش قرار مي http كه در ابتدا بعد ازhttp://www.site.domain:باشد اين پروتكل قرار دارند به صورت زير مي

ما در بعضي از سايتها كه به چند صفحه مي شود ا را وارد كنيم صفحه اصلي سايت نشان داده www سپس نام سايت را ذكر مي كنيم. اگر
اگر  از كلمه ديگري كه سايت به آن پيوند داده شده است استفاده كرد. الزم به ذكر است كه مي توان www ديگر تقسيم مي شوند بجاي

بياورد و ديگر آنكه بعد از  نام صفحه مورد نظر را www بجاي سايتي داراي چند صفحه باشد آن را به دو صورت زير مي تواند بسازد، يكي آنكه
بعد از نام سايت دامين  http://mail.yahoo.com :ن صفحه مورد نظر را بياورد، مانندآاستفاده كند و بعد از  نام اصلي سايت از يك اسلش

د را دارد خو همينطور هر كشور دامين مختص Gov و Co و Net و Org و Comمشخصي هستند كه عبارتند از مي آيد، دامين ها كلمات
  .مي باشد us و امريكا ir براي مثال دامين كشور ايران

، اين سرويس از دو  FTPاست. همانند  HTTPيك راه بسيار رايج براي دستيابي به اطالعات كه همگي با آن آشنا هستيم استفاده از سرويس 
  بخش تشكيل شده :

  
  است . ورهم مشه Browserه اختصار يا ب Web Client  ،Web Browser: كه به  HTTP Clientالف ) 

  
  نيز معروف است . Web server: كه به  HTTP Serverب ) 

  
اجرا كرده و درخواست دسترسي به اطالعات يا حتي اجراي  و ...) IE ,Netscape Fire Foxرا (مانند , HTTP Clientكاربران نرم افزار 

ر اين درخواست را بررسي كرده و پس از آماده كردن پاسخ ، آن ها را در قالب ). سروHTTP Requestبرنامه را به سرور ارسال مي كنند(
مت مناسب به كاربر ارسال مي كند . سرويس گيرنده اين صفحات را دريافت كرده و با فر Clientبه سمت  Web pageخاصي معروف به 

  نشان مي دهد .
 RFCانگستر مي باشد. اين دو موسسه با يكديگر در نشر مستندات توليد و توسعه اين پروتكل به عهده دو موسسه كنسرسيوم وب جه

  نسخه جاري اين پروتكل در آن آمده است. HTTP 1.1كه استاندارد  RFC 2616همكاري مي كنند، مانند 

  تاريخچه
-همه سرويس 1997يل كردند. در اواكار مي HTTP/1.0هاي وب براساس گيرندهها و سرويسدهندهميالدي تمام سرويس 1997در اواسط 

توانند با مي HTTP/1.1هاي وب دهندهكردند. توجه شود كه سرويس HTTP/1.1هاي وب شروع به اجراي گيرندهها و سرويسدهنده
هاي وبي كه دهندهتوانند با سرويسكنند، ميرا اجرا مي HTTP/1.1اتصال برقرار كنند و مرورگرهايي كه  HTTP/1.0مرورگرهاي 

HTTP/1.0 كنند اتصال برقرار كنند.را اجرا مي  
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SSH-2 
  تاريخچه
 SSH-1را با نام  SSHكرد، اولين نسخه از پروتكل كه در دانشگاه هلسينكي فنالند تحصيل مي» تاتو يلونن«محققي به نام  1995در سال 

ها قادر نبودند ارتباطي اشد زيرا اين پروتكلب rlogin ،telnet ،rshهاي اين بود كه جايگزيني براي پروتكل SSHارائه كرد. هدف پروتكل 
به سرعت رشد كرد. يلونن سپس در جهت بهبود و ارتقاي  1995در اواخر سال مطمئن و قابل اعتماد را فراهم كنند. تعداد كاربران اين پروتكل 

آزاد ارائه شد اما انتشارهاي بعدي آن  به صورت SSHنسخه ابتدايي پروتكل  را منتشر كرد. SSH-2امنيت اين پروتكل گام برداشت و نسخه 
افزار شدند و به همين دليل به سراغ اي آزاد از اين نرمنويسان، خواهان نسخهبرنامه 1999افزارهاي اختصاصي قرار گرفت. در سال جزو نرم

  ناميد. OSSHا توسعه داد و آن را ر SSHسورس كد پروتكل » جورن گرانوالز«باز بود. كه داراي مجوز متنرفتند  SSHاي از پروتكل نسخه
- هايرا ايجاد كردند. به مرور اين پروتكل در سيستم OpenSSHكار كرده و  OSSHرو سورس كد  OpenBSDنويسان بعد از آن برنامه

 OSSH برخوردار شد  و در اين ميان SSHاز محبوبيت بيشتري نسبت به  OpenSSH، 2005عامل جايگاهي براي خود باز كرد و در سال 
  مطرود گرديد.

  كاربردها
 )Telnet ،rloginاتصال به نشست ترمينال در سيستم راه دور (جايگزين 

  اتصال به نشست گرافيكي در سيستم راه دور
 )rshاجراي دستور در سيستم راه دور (جايگزين 

  هاها ميان پايانهدادهانتقال
  ترافيك باندسازي اطالعات در حين انتقال، براي بهبود قابليت فشرده

  احراز هويت به وسيله كليد عمومي (جايگزين سبك رمز عبور)
  هابراي انتقال مطمئن داده FTPو  SSHهاي از تركيب پروتكل SFTPايجاد پروتكل 

  هاي پشتيبان به صورت امنبراي ايجاد فايل rsyncتركيب آن با پروتكل 
  مديريت و خودكارسازي ثبت وقايع در سيستم راه دور

  كردن پوشه از سيستم راه دور سوار
-ها را به صورت رمزشده ميان دو ميزبان انتقال ميابزاري براي مديريت و دسترسي به شبكه از راه دور است. اين پروتكل، داده SSHپروتكل 

دور ارهاي ناامن راه و ديگر ابز Telnetعامل يونيكس و لينوكس ساخته شد تا جايگزيني براي هاي ابتدا براي سيستم SSHدهد. پروتكل 
كردند و هر شخصي به راحتي با شنودكردن، به اطالعات بسيار ارزشمندي مانند هاي قديمي از سازوكارهاي امنيتي استفاده نميباشد. پروتكل

  نام كاربري و كلمه عبور راه دور دست يابد.
شود. درواقع اين پروتكل يك تونل ارتباطي رمزشده ران ميسمع توسط ديگبا رمزكردن اطالعات در حين انتقال، مانع استراق SSHپروتكل 

برداري آوردن اطالعات ميان اين دو ميزبان، امكان بهرهدستها تبادل شوند. بنابراين حتي در صورت بهآورد تا دادهميان دو ميزبان به وجود مي
  ك شبكه ناامن (مانند اينترنت) فراهم كرد.توان امنيت ارتباط را در سراسر يمي SSHها وجود ندارد. با پروتكل از آن

استاندارد  22به طور معمول به درگاه  SSHدهنده شود. سرويساستقاده مي SSHو متقاضي  SSHدهنده در دو مدل سرويس SSHپروتكل 
TCP كند و در مقابل، متقاضي گوش ميSSH ي ها اكثراً روي همههكند. اين برناماي براي اتصال يك سيستم راه دور فراهم ميبرنامه
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و  Macعامل هايپذير است حتي در سيستمفقط از طريق خط فرمان امكان SSHعامل وجود دارد. استفاده از پروتكل هايسيستم
Windows.  

حال حاضر كند. در ابزاري مناسب براي اتصال دو ميزبان در شبكه است. اين پروتكل امنيت كامل را در يك ارتباط فراهم مي SSHپروتكل 
-سازي ميپياده PuTTYافزار عامل ويندوزي با نرمهايو در سيستم OpenSSHعامل مبتني بر يونيكس توسط هاياين پروتكل در سيستم

  شود.
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SMTP -3   
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol  

 E-mail(Electronic mail) براي استفاده از اين سرويس مي توانيد از  .ي شوداز اين پروتكل براي فرستادن و دريافت نامه استفاده م
 POP (Post Office در اين صورت به پروتكلي كه اين برنامه از آن استفاده مي كند استفاده كنيد كه outlook برنامه هايي مانند

Protocol) نام خواهد گرفت، همينطور مي توانيد از Microsoft SMTP (Simple Mail Transfer Protocol )  استفاده كنيد يا
 :را فرستاده يا دريافت كنيد.برخي از سايتهاي معتبر ايميل عبارتند از اينكه با استفاده از خدمات يك سايت نامه خود

Yahoo,Gmail,Hotmail,AOL,...ساختار آدرسهاي ايميل به صورت زير مي باشد: name@site.domain  در قسمت اول نامي به
 استفاده مي شود، در قسمت بعد هم نام سايتي كه ايميل در آن ساخته شده همراه با دامين @ عد از آن از عالمتدلخواه ساخته مي شود و ب

  .مي آيد
سازد. پذير ميهاي پست الكترونيكي امكانهاي الكترونيكي را از فرستنده به گيرنده با استفاده از آدرسارسال و مسيريابي نامه SMTPپروتكل 

-شود. سپس، سرويسبرقرار مي SMTPدهنده گيرنده و سرويسبين سرويس TCPل، بدين صورت است كه يك اتصال عملكرد اين پروتك

رساند. در صورتي كه مراحل فوق به درستي پيش دهنده ميگيرنده آدرس پست الكترونيكي فرستنده(ها) و گيرنده(ها) را به اطالع سرويس
ي الكترونيكي را به كند تا نامهدهنده تالش ميكند. پس از آن سرويسدهنده منتقل ميبه سرويسي الكترونيكي را گيرنده نامهروند، سرويس

   ي ديگر ارسال نمايد.دهندهصندوق پست الكترونيكي گيرنده تحويل داده يا در صورت لزوم آن را براي تحويل به گيرنده، به سرويس
ي توانند اقدام به ارسال و يا مطالعهآورد. بدين معنا كه افراد هر زمان مايل باشند مييزمان را براي افراد پديد ماين سرويس، اتصال غيرهم

ي الكترونيكي ارسال كه يك نامهريزي ديگران منطبق كنند. هنگاميكه نياز باشد اين اعمال را با زمان و برنامهاينهاي خود نمايند، بدون نامه
مه را به درستي به مقصد ارسال نمايد. مراحل ارسال بدون توجه به ي پست الكترونيكي، آن نادهندهشود، انتظار اين است كه سرويسمي

    شود. هاي انتقال پست الكترونيكي انجام ميافزار و تنها با استفاده از پروتكلافزار و نرمسخت
  

ي پست دهندهرونيكي فرستنده به سرويسي پست الكتدهندهاز سرويس SMTPكه يك نامه الكترونيكي، به كمك پروتكل پس از اين
هاي هاي مختلفي براي دسترسي به نامهشود. روشهاي الكترونيكي گيرنده منتقل ميالكترونيكي گيرنده منتقل شد، به صندوق نامه

الكترونيكي مثل  ي متني پستو سپس اجراي يك برنامه Telnetميالدي، اتصال از طريق  1990ي الكترونيكي وجود دارد. تا اوايل دهه
Elmي پست گيرندهشد. اما امروزه كاربران، از طريق يك سرويسهاي الكترونيكي محسوب مي، روش استانداردي براي دسترسي به نامه

 .كنندهاي الكترونيكي دسترسي پيدا ميكنند، به نامهي شخصي، خانگي، اداري و يا قابل حمل خود نصب ميالكترونيكي كه بر روي رايانه
اي به همراه هاي الكترونيكي چندرسانهي شخصي خود از مزاياي زيادي مانند نمايش نامهافزارهايي بر روي رايانهكاربران با اجراي چنين نرم

و  Mozilla Thunderbird ،Microsoft Outlook ،Eudoraتوان به افزارها ميي اين نرمشوند. از جملهها برخوردار ميپيوست
Netscape Messenger هاي استاندارد محيط اينترنت مثل افزارها از پروتكلاشاره كرد. اين نرمPOP  وIMAP كنند.استفاده مي  

POP  
ي كاربردي فعاليت شود. اين پروتكل در اليهدهنده محسوب ميگيرنده/ سرويسهاي استاندارد اينترنت و يك پروتكل سرويسيكي از پروتكل

- توانند از اين پروتكل به منظور دريافت نامهگيرندگان پست الكترونيكي ميسرويسكند. براي گفتگو استفاده مي 110كرده و از درگاه شماره 

  ي راه دور استفاده كنند.دهندههاي الكترونيكي از يك سرويس
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POP3 هاي قديمي و منسوخ ي نسخهاز توسعهPOP1  وPOP2 (به طور غيررسمي به اين اسامي معروفند)  شده است. شبيه به ايجاد
، POP3كرد. اگرچه در پروتكل ابتدا تنها از سازوكارهاي ورود رمزنشده پشتيباني مينيز در  POP3هاي قديمي اينترنت، بسياري از پروتكل

نظور اكنون از چندين روش احراز هويت به مهم POP3شود، اما ي عبور انجام ميهنوز هم به طور معمول انتقال بدون رمزنگاري كلمه
سازي نام دارد، از تابع درهم APOPها كه كند. در يكي از اين روشهاي الكترونيكي پشتيباني ميهاي غيرمجاز به نامهجلوگيري از دسترسي

MD5 گيرندگان پست شود. از جمله سرويسشده استفاده ميگذاشتهبراي جلوگيري از حمالت پاسخ و افشاي اطالعات پنهان به اشتراك
، Mozilla Thunderbird ،Opera ،Eudora ،KMail ،Novell Evolutionتوان به كنند مياستفاده مي APOPيكي كه از الكترون

Windows Live Mail ،PowerMail  وMutt ي قابليت توانند به وسيلهگيرندگان پست الكترونيكي همچنين مياشاره كرد. سرويس
AUTH  از روش احراز هويتSASL  توانند به كمك گيرندگان پست الكترونيكي ميسرويسكنند. همچنين نيز پشتيبانيTLS  ياSSL 

  نمايند. POP3اقدام به رمزنگاري ارتباطات 
IMAP 

به عنوان يك پروتكل دسترسي راه دور به صندوق پست الكترونيكي طراحي  Mark Crispinميالدي توسط  1986اين پروتكل در سال 
 Interim Mailو  Internet Mail Access Protocol ،Interactive Mail Accessن به اسامي . اين پروتكل سابق بر ايگرديد

Access Protocol  .مشهور بوده استIMAP دهنده گيرنده/ سرويسسرويسهاي استاندارد اينترنت و يك پروتكل نيز يكي از پروتكل
تر اين هاي قديميكند. از نسخهبراي گفتگو استفاده مي 143درگاه شماره  ي كاربردي فعاليت كرده و ازدر اليه شود. اين پروتكلمحسوب مي
  باشد.(بازنگري اول) مي IMAP4rev1ي اين پروتكل اشاره كرد. آخرين نسخه IMAP2bis ،IMAP2 ،IMAP4توان به پروتكل مي

باشد. ي الكترونيكي رها شده ميامهدسترسي به ن POP3اين است كه نوع دسترسي در پروتكل  IMAP4و  POP3تفاوت اساسي ميان 
هاي دهنده رها كند، صندوق نامههاي الكترونيكي را بر روي سرويسي نامه، بعضي و يا همهي پست الكترونيكيگيرندهحتي اگر سرويس

هاي وق نامهدسترسي به صند IMAP4شود. درمقابل، نوع دسترسي در پروتكل گيرنده، معتبر و موثق محسوب ميالكترونيكي سرويس
ها را در كرده و آنبرداري دهنده نمونههاي الكترونيكي بر روي سرويسكن است از نامهمگيرنده مباشد. در اين حالت سرويسالكترونيكي مي

در واقع  شود وسازي موقتي محسوب ميگيرنده ذخيره كند، ولي اين عمليات از نگاه پروتكل، يك ذخيرههاي الكترونيكي سرويسصندوق نامه
 شود.دهنده، معتبر درنظر گرفته ميهاي الكترونيكي سرويسصندوق نامه

 د.ه پست الكترونيك را فراهم مي آورامكان كنترل و دسترسي ب پروتكل نامه پستي

ف نمايند و الزم را ايجاد و حذ پروتكل مي توانند موضوعات پيغام را مرور نمايند ، فايلهاي پست الكترونيكي و پيغامها مشتركان با اين
 .نيستمرسوله پستي را بر روي كامپيوترشان فعال نمايند

مي شود ، و از روي  در هنگام دسترسي، بر روي كامپيوتر شخصي فعال مي باشد. با اين پروتكل ، مرسوله پستي POP3 پرتكل معروف ديگر
 .گردد سرويس دهنده حذف مي

 يا  IMAPالكترونيكي بين دو سايت الزم است كه اشتباه گرفت ، پروتكل انتقال براي پست SMTP هيچ يك از دو پروتكل را نبايد با

 POP3بتوان در هنگام دريافت پست الكترونيكي آنرا خواند را براي خاندن پست الكترونيكي داشت تا.  
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NFS -4  
 

اند، دسترسي پيدا كرد. اين شدهشبكه كه به اشتراك گذاشتهها، چاپگرها و ساير منابع پايدار توان به فايلپروتكلي است كه از طريق آن مي
ارائه شد، تا به حال تغييرات زيادي پيدا كرده است و آخرين نسخه آن نسخه  Sunتوسط شركت  1983پروتكل كه براي اولين بار در سال 

عمليات دسترسي به  NFSاست. در گسترش يافتهكاربرد داشته و  Unixعامل خانواده هايباشد. اين پروتكل بيشتر در سيستممي 4شماره 
  گيرد.صورت مي NFSگيرنده دهنده و سرويسفايل و ابزار مشترك با رد و بدل يك سري پيغام در هر دو سوي سرويس

NFS هاي شبكه ها، چاپگرها و ساير منابع به عنوان منابع پايدار بر روييك فايل سيستم كامپيوتري است كه از به اشتراك گذاشتن فايل
فايل سيستمي  Sunشركت  1983ميالدي توسعه داده شدند. در سال  70ي گيرندگان فايل در دههكند. اولين سرويسكامپيوتري حمايت مي

 ONCها براساس سيستم همانند ساير پروتكل NFSاي تبديل شد. ترين فايل سيستم شبكهرا ايجاد كرد كه بعدها به پراستفاده NFSبه نام 

RPC شده در اي يك استاندارد بازتعريفشده است. فايل سيستم شبكهساختهRFCسازي پروتكل را به كه اجازه پيادهباشد، به طوريها مي
  شود.نيز شناخته مي CIFSكه به عنوان  SMBو  AFS ،NCPاي قابل توجه عبارتنداز هاي شبكهدهد. ساير فايل سيستمهركسي مي

  NFSهاي استفاده از مزيت
ي محلي مورد دسترسي واقع ها در شبكهماشينشده و از طريق ساير توانند بر روي يك ماشين ذخيرهبه علت اينكه اطالعات مشترك مي

  هاي كامپيوتري محلي از فضاي ديسك كمتري الزم است استفاده كنند.شوند، بنابراين پايانه
دهنده توانند در سرويسهاي خانگي مي. دايركتوريباشندهر كامپيوتر شبكه داشتهكاربران نيازي ندارند كه دايركتوري خانگي مجزايي بر روي 

NFS .برپا شوند و از طريق شبكه در دسترس باشند  
ها قابل دسترس هستند. اين توسط ساير ماشين ZIPو درايوهاي  CDROMهاي فالپي، درايوهاي سازي همچون ديسكابزارهاي ذخيره

  گردد.سازي در شبكه ميبزارهاي جانبي ذخيرهويژگي باعث كاهش تعداد ا
  

  NFSهاي مختلف نسخه
  NFSنسخه اوليه 
تنها براي اهداف آزمايشي و تحقيقاتي استفاده كرد. پس از  1از نسخه  Sunآمده است. شركت  RFC 1094در  NFSسازي جزييات پياده

  كرد. 2ر نسخه جديد با عنوان نسخه تصميم به انتشا Sun، تيم تحقيقاتي 1اعمال تغييرات اساسي در نسخه 
  NFSاز  2نسخه 
اجرا شد. طراحان اين  UDPدر اصل به طور كامل بر روي پروتكل  )1989در مارس  RFC 1094شده در از اين پروتكل (تعريف 2نسخه 

  نگه داشتند. statelessنسخه اين پروتكل را 
  NFSاز  3نسخه 
  افزود: NFSهاي زير را به ) ويژگي1995، ژوئن NFS )RFC 1813از پروتكل  3نسخه 

 .)GBگيگابايت ( 4هاي با اندازه بزرگتر از بيتي به منظور مديريت فايل 64هاي ها و اندازه فايلپشتيباني از آفست

  دهنده به منظور بهبود كارايي نوشتن.پشتيباني از نوشتن غيرهمزمان بر روي سرويس
  ها.آنها براي جلوگيري از واكشي دوباره ز كپيها در بسياري اافزايش تعداد صفات فايل
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ها به ها را به همراه نام فايلبراي اينكه در هنگام پويش يك دايركتوري بتوان صفات و دستگيره فايل READDIRPLUSافزودن عملگر 
  دست آورد.

كه بسياري از ي مختلف در حال افزايش بود. درحاليهابه عنوان پروتكل اليه انتقال از سوي شركت TCP، پشتيباني از 3به هنگام ارائه نسخه 
 2نسخه  NFSدر  Sunي انتقال فراهم كرده بودند، شركت به عنوان پروتكل اليه TCPرا با  2نسخه  NFSها قبالً قابليت پشتيباني از شركت

بسيار  WANبر روي  NFSسازي انتقال، پيادهبه عنوان پروتكل اليه  TCPپشتيباني كرد. با استفاده از  TCPاز پروتكل  3همزمان با نسخه 
  پذيرتر گشت.امكان

  NFSاز  4نسخه 
قرار گرفت. اين  CIFSو  AFS) در واقع تحت تأثير 2003در آپريل  RFC 3530، بازبيني شده در 2000، دسامبر RFC 3010( 4نسخه 

 Statefulي نيز گشت. در اين نسخه، اين پروتكل به يك پروتكل كه باعث افزايش امنيت نيز شد، باعث بهبودهايي در كاراينسخه عالوه بر اين
  توسعه يافت. IETFبود كه توسط  Sunاز سوي  NFSهاي اولين نسخه پس از واگذاري حق توسعه پروتكل 4تبديل شد. نسخه 
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FTP -5 

مخفف  FTPدر اينترنت توسعه يافت.  1970يكي از قديمي ترين پروتكل هاي اينترنت مي باشد كه هنوز هم كاربرد زيادي دارد و در سال 
File Transfer Protocol  ميباشد كه يك پروتكل استاندارد درTCP/IP  است. مانندHTTP  كه محتواي وب را منتقل مي كند يا

SMTP  كه ايميل ها را منتقل مي كندFTP يكي از كاربرد هم ساده ترين راه براي تبادل فايل از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر مي باشد .
 21، دانلود موزيك و برنامه هاي كاربردي از وب سايتها مي باشد. به خاطر استفاده اين پروتكل از يك پورت مجزا كه پورت شماره  FTPهاي 

يت، هم آدرس مخصوص خود را دارد چون همانند يك وب سا FTPاست عمل دانلود بسيار سريع انجام مي شود. مانند آدرسهاي وب سايتها، 
 اين پروتكل بر روي هارد ديسك كامپيوتر سرور فضاي مشخصي را اشغال مي كند. معموالً اگر آدرس يك وب سايت مانند آدرس زير باشد:

http://www.domain.com  آدرسFTP :آن سايت به اين صورت است://ftp.domain.comftp   . به دو طريق شما مي توانيد از اين
 FTP Clientكه به آنها  FTPپروتكل براي انتقال فايلها استفاده كنيد، يكي از راه مرورگر وب خود و ديگري بكارگرفتن نرم افزار مخصوص 

داريد كه  Passwordو كلمه رمز يعني  UserIDنياز به مشخصه كاربري يعني  FTPمي گويند. اما براي دسترسي به محتواي دايركتوري 
براي كليه كاربرها  FTPدر هر دو روش بايد ابتدا آنها را وارد كنيد و پس از تأييد به انتقال فايل بپردازيد. ورود به بعضي از دايركتوري هاي 

مي گويند كه تنها با  anonymousام يعني آزاد مي باشد و نيازي به وارد كردن مشخصات كاربري نيست كه اصطالحاً آنرا ورود بصورت گمن
 وارد كردن آدرس ايميل خود مي توانيد به آن دايركتوري دسترسي پيدا كنيد. پس از ورود، شما مي توانيد براي انتقال فايلها از دستوراتي

كنيد، البته اين را در نظر  Uploadني استفاده كنيد تا فايلي را دانلود و يا از سيستم خود به آن كامپيوتر بفرستيد يع copy pasteمانند 
ما داشته باشيد كه در بيشتر سايتها شما مجاز به دانلود هستيد نه آپلود مگر اينكه آن دايركتوري متعلق به خود شما باشد تا سطح دسترسي ش

 اجازه به آپلود فايل هم بدهد.

ايتها براي انتقال محتواي سايتها مي باشد كه در حال حاضر اين افراد ، استفاده طراحان و مديران وب س FTPيكي ديگر از كاربردهاي پروتكل 
اجاره مي  ISPدارند. زماني كه شما فضايي را براي ميزباني سايت خود از يك شركت سرويس دهنده اينترنت  FTPبيشترين استفاده را از 

يوتر خود به وب سرور و بالعكس انجام دهيد كه بهتر است براي مي دهند تا عمل انتقال فايلها را از كامپ FTPكنيد، به شما حداقل يك آدرس 
يك امنيت و حفظ فايلها حتماً از يك نرم افزار در اين زمينه استفاده كنيد. به همين منظور قصد داريم، چگونگي استفاده و انتقال محتويات 

ن نرم افزار بتوانيد به راحتي محتواي سايت خود را منتقل و را براي شما آموزش دهيم تا با بكارگيري اي CuteFTPوب سايت از طريق برنامه 
  فايلها را مديريت كرده و با موفقيت وب سايت خود را راه اندازي كنيد.

  
كه به شما اجازه مي دهد تا اطالعات خود را از كامپيوتر به شبكه بفرستيد و يا آنها را دريافت كنيد يا اينكه آنها  TCP/IPيكي از قراردادهاي 

را حذف، به روز، كپي و ... كنيد. اين سرويس دو نوع است، يكي به صورت رايگان كه همه كاربران اجازه استفاده از آن را دارند (مانند 
ftp://ftp.microsoft.com/.در اينترنت ميليونها فايل در  ) و ديگري كه فقط مدير سايت اجازه استفاده از آن را داردFTP  قرار دارند كه با

  مي توانيد به جستجوي آنها بپردازيد. Archieاستفاده از سرويس 
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Telnet -6   
  

به سيستم ديگري هستيد و مي توانيد فايلي را در كامپيوتري ديگر به اجرا برسانيد. با استفاده از  log inاستفاده از اين پروتكل شما قادر به 
  ين سرويس شما مي توانيد اطالعات مورد نظر خود را در سايتهاي دولتي و ... مشاهده نماييد. ا
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SNMP -7 

  
  شود.هاي مديريت شبكه استفاده ميبه منظور اخذ اطالعات آماري در سيستم SNMPپروتكل 

  شدههاي مديريتAgentاند از: مديريت و عبارت SNMPدو يخش مهم در پروتكل 
  شود:از دو بخش زير تشكيل مي SNMPاي پيام تقاض
  ي مخصوصي تقاضا و كلمهمربوط به اندازه، اطالعات SNMPكه شامل اطالعات مربوط به ويرايش  SNMPسرآيند 

  ي پاسخي تركيبي در بستهبلوكي از يك يا چند شي تقاضاشده
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NNTP -8 

  
مي گردد استفاده مي شود.  م هايي كه به سايتهاي خبري ارسالبراي پيا NNTP (Network News Transfer Protocol)از پروتكل 

يميلها يا چت رومها نشان داده مي باشد، كه با استفاده از آن آگهي هايي در برخي از سايتها يا ا USENETيكي از سيستمهاي رايج اين گروه 
  شود. مي

نفرانسهايي تشكيل مي دهند كه پيوسته در حال بحث هستند. معروفند پيوسته در مورد تمام موضوعها ك newsgroupاين گروهها كه به 
 براي اين كار شما برنامه مخصوصي را دانلود مي كنيد و در مورد موضوع مورد نظر با ديگران صحبت مي كنيد. بيشتر مرورگرهاي تجاري داراي

  اين امكانات هستند. 
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Gopher -9   
  

عات دلخواه خود را از درون ليستي پيدا كنيد. اطالعاتي كه به صورت فايلها و متنها و ... هستند به با استفاده از اين پروتكل شما مي توانيد اطال
تا  فهرستهايي دسته بندي شده اند و با انتخاب آيتم مورد نظر خود به زير مجموعه هاي آن دست مي يابيد و اين كار آنقدر ادامه پيدا مي كند

   به اطالعات مورد نظر خود برسيد. 
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JAIN -10  
  

پذيري، همگرايي و ايمني براي و به صورت يك پروتكل اختصاصي مطرح است كه قابليت تحرك JAVAمبتني بر فناوري  JAINپروتكل 
  كند.شده را فراهم ميپارچههاي يكهاي ديتا و تلفني روي شبكهدسترسي به شبكه

هاي و شبكه IP ،PSTNي هاي جديد در شبكهسرويسوا براي ايجاد هاي جابا فراهم نمودن يك سطح جديد از اينترفيس JAINپروتكل 
  نمايد.و اينترنت را فراهم مي INهاي سازي پروتكلپارچهسيم، يكبي

JAIN گذارد:ي اصلي يك شبكه به شرح زير تأثير ميدر سه اليه  
  ي شبكهاليه

 TCAPو  INAP ،ISUPبا تأكيد بر  SS7يا  PSTN :IN/AINدر بخش 

 MAPبا  SS7ش موبايل: در بخ

 H.323و  MEGACO ،MGCP ،SIPاي: ي بستهدر بخش اينترنت و شبكه

  ي سيگنالينگاليه
  هاSSPها و يا : سوييچPSTNدر بخش 

  هاMSCدر بخش موبايل: 
 Mediaها و Call Agentها يا اي: سافت سوييچي بستهدر بخش اينترنت و شبكه

 H.323هاي GateKeeperوي يا هاي گيتكنندهكنترل

  ي سرويساليه
  هاPSTN :SCPدر بخش 

  هاMSCو  HLR ،VLRها، BSCدر بخش موبايل: 
  اي: سرورهاي كاربردهاي بستهدر بخش اينترنت و شبكه
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RTP -11  
 

-كار گرفته مي كند، بهها نقش حياتي ايفاد ميهايي كه تأخير زماني در ارسال آنيا پروتكل انتقال بالدرنگ براي حمل سرويس RTPپروتكل 

  شود.
ي انتقال نيز معموالً از پروتكل براي پشتيباني از حمل صوت و تصوير به صورت بالدرنگ به صورت استاندارد درآمده و در اليه RTPپروتكل 
UDP كند.استفاده مي  

  
RTP ها را ندارد و قابليت رزرو آدرسQoS كند.را نيز تضمين نمي  

  
  اند از:عبارت RTPوظايف 

 )Mediaآوري اطالعات در مورد نوع رسانه (جمع

  آوري اطالعات در مورد تعداد مكالماتجمع
  كنندهآوري اطالعات در مورد شناسايي ارسالجمع
  زمانيهم

  آشكارسازي تلفات
  هاآوري مجدد آنتكه كردن اطالعات و جمعتكه

  امنيت و رمزنگاري
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RTCP -12  
  

  هاي موجود در داخل شبكه به عهده دارد.هاي كنترلي را بر روي گرهي تأمين سرويسده و وظيفهبو RTPاين پروتكل مكمل پروتكل 
  اند از:وظايف مهم اين پروتكل عبارت

  ي درگاهبا شمارههاي متناسب جداكردن بسته
  ي پايانيتبادل اطالعات در مورد تلفات و تأخيرها بين دو نقطه

  س شماره سيستم پاياني و پهناي باند موجودها با فاصله براساامكان ارسال بسته
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RSVP -13  
 

RSVP هاي ترافيك رشتهIP هاي بندي كرده و شبكهرا اولويتIP هاي ديجيتال منتقل سازد، صوت را با همان كيفيت سوييچرا قادر مي
  كنند.

  به واقعيت پيوست. RSVP ،VOIPپيدايش 
 RSVP :داراي خصوصيات زير است  

  سمت گيرنده است. جهت آن به
  كند.پشتيباني مي Multicastو  Unicastاز 
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DiffServ -14 

 

DiffServ ها برخالفIntServكنند و به هر كالس (بندي ميدستههاي مختلف ها ترافيك شبكه را به كالسCoS پارامترهاي (QoS  را
  دهند.نسبت مي

DiffServ كنند.شوند، نوع سرويس را مشخص ميهاي اطالعاتي اضافه مياول بسته از طريق يك الگوي شش بيتي كه به  
DiffServ  گذاري بسته و عالمتبه دو بخشPHP .تقسيم شده است  

ها بر روي آن DSCPها، شامل نقاطي براي ورود اطالعات و نقاطي براي خروج اطالعات است. اين نقاط بعد از دريافت بسته DiffServهر 
  كند.مي Dropها را آن Congestionكنند و در صورت ها را ارسال ميمناسب آن PHBاز اعمال نوشته و بعد 
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H.323-15 

  
  از جمله اينترنت است. IPهاي مبتني بر براي صوت، تصوير و تبادل اطالعات بر روي شبكه ITU-Tيك پروتكل استاندارد  H.323پروتكل 
  شود:قسيم ميبه سه بخش كنترلي ذيل ت H.323پروتكل 
  RASپروتكل 

Media Control and Transport (H.245) Signaling 

Call Control / Call Setup (H.225)  
 

ها Gate Keeperها) و gatewayها و بوده و پروتكلي است كه از آن بين نقاط انتهايي (پايانه H.323نامه بخشي ازتوصيه RASپروتكل 
  شود.استفاده مي

RAS  از درگاهUDP-1719 نمايد.استفاده مي  
  شود و مستقل از كانال برقراري مكالمه و انتقال رسانه است.قبل از هر كانال ديگري باز مي RASكانال 

  
  H.225يا  Q.931پروتكل 
رد استفاده ها) موgatewayها و (پايانه H.323 نيز معروف است و براي برقراري اتصال بين نقاط انتهايي H.255كه به نام  Q.931پروتكل 
  گيرد.قرار مي

  
 H.245پروتكل 

شود و براي تبادل درگير در يك ارتباط استفاده مي بين نقاط انتهايي End to Endهاي كنترلي به صورت از اين پروتكل جهت تبادل پيام
  رود:در موارد زير به كار مياطالعات 

  هاتبادل قابليت
  هاي منطقيكنترل كانال

   هاي تصويريكدكنندههاي مربوط به پروتكل
  هاي صوتيهاي مربوط به كدكنندهپروتكل
(نرخ بيت  G.711بايستي حداقل استاندارد  H.323هاي ي پايانهسرويس پايه است، بنابراين كليه H.323صوت در استاندارد جايي كه از آن

64 Kbit/s( هاي صوتي پشتيباني نمايند.را براي كدكننده  
تواند مورد استفاده قرار نيز مي )G.724با نرخ بيت  G.728) و (Kbit/s 8(با نرخ بيت  G724و  G.722ديگري مثل عالوه استانداردهاي به

  گيرند.
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MGCP-16 
  

MGCP  از ادغام پروتكلIPDC  وSGCP دهد.به وجود آمد، كه اهداف هر دو پروتكل را پوشش مي  
MGCP  پروتكلي از نوعMaster/slave نترل است كه مسؤليت كgateway.ها را به عهده دارد  
MGCP  يك پروتكل نسبتاً جديدClient/Server  براي سيگنالينگVOIP .است  
MGCP  پروتكل ارتباطي بينMGW  وMGC  به صورتMaster/Slave .است  
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SigTran -17  
 

SigTran هاي كاري يكي از گروهIETF  تشكيل شد. 1999است كه در سال  
  است.و سرورهاي كاربرد و رسانه تشكيل يافته SGو  MGو  MGCاز  NGNي شبكهاين پروتكل در 

  شود. از پروتكل فوق استفاده مي MGCو  SGي هفت بين هاي سيگنالينگ شمارهانتقال پيامجهت 
  سازد.را برطرف مي TCPرا تعريف كرده است كه كمبودهاي  SCTP، پروتكل SigTranگروه كاري 
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BICC-18 

-ITUاست لذا سازمان  PSTN/ ISDNهاي هاي موجود در شبكهايي كه هدف از تعريف پروتكل جديد همواره پشتيباني از سرويسجاز آن

T  با الهام گرفتن از پروتكلISUP شده از آن، پروتكل و طرح يك پروتكل مشتقBICC  .را تعريف و استاندارد كرده است  
  را نيز دارا است. PLMNمكالمات  توانايي پشتيباني از چنينهم BICCپروتكل 

 ATMAAL2َ ،ATMاند از: است كه عبارتقرار گرفته BICCهاي ديتا مدنظر پروتكل سه فناوري خاص براي انتقال صوت در شبكه

AAL1  وIP.  
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OSPF -19  
         

 سريع پردازندههاي و حافظه هشتاد و هفتاد ههدر د .است بوده زمان شرايط دليل به بيشتر كامپيوتري شبكه هاي در RIPپروتكل  بكارگيري 

،  دارند نياز سريع پردازندة به هم و حافظه به هم كه LSنظير  روشهايي بر مبتني الگوريتمهاي مسيريابي پياده سازي و بودند قيمت گران ،
 و اينترنت گسترش با .شود احساس ي بهينه ترالگوريتم ها به نياز كه بودند نيافته توسعه آنقدر نيز شبكه ها طرفي از .نبود صرفه به مقرون
 ارزان و پردازنده ها شدن سريع با و كرد پيدا بيشتري نمود RIPپروتكل  ، كاستي هاي هشتاد دهة اواخر در خودمختار شبكه هاي توسعة

 ارائه استاندارد پروتكل يك عنوان به را OSPF،1990 سال در تا واداشت را IETF، بهينه پروتكل يك طراحي به نياز ، شدن سخت افزار

 مسيريابي پروتكل مهمترين به تبديل آينده در كه مي رود احتمال و شده اند بازار عرضه به پروتكل اين بر مبتني زيادي مسيريابهاي .نمايد

       .شود ASدر شبكه  هاي  دروني
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SSL -20 

 

)SSL  ياSecure Socket Layerگيرنده است كه توسط  دهنده و يك سرويس ايمن ميان يك سرويسحلي جهت برقراري ارتباطات  ) راه
) و باالتر از اليه انتقال TCP/IPاز مدل  4تر از اليه كاربرد (اليه  پروتكلي است كه پايين SSLارايه شده است. در واقع  Netscapeشركت 

  گيرد.  ) قرار ميTCP/IP(اليه سوم از مدل 
هاي غيرامن اليه كاربردي  ري از موارد امنيتي تعبيه شده آن براي امن كردن پروتكلگي مزيت استفاده از اين پروتكل بهره

) كه قرار است از plain textهاي خام ( هاي رمزنگاري بر روي داده باشد كه براساس آن الگوريتم و... مي HTTP،LDAP ،IMAPنظير
  كند.  ها را در طول كانال انتقال تضمين مي حرمانه ماندن دادهشود و م يك كانال ارتباطي غيرامن مثل اينترنت عبور كنند، اعمال مي

را دارد براي هر كدام از دو طرفي كه قرار است ارتباطات ميان  SSLهاي ديجيتال  به بيان ديگر شركتي كه صالحيت صدور و اعطاء گواهي
هاي احراز هويت خاص خود،  كند و با مكانيزم مي گيرنده را صادر دهنده و سرويس هاي مخصوص سرويس اي امن داشته باشند، گواهي شبكه

بايست تضمين كند كه اگر اطالعات حين انتقال مورد  كار مي كند، البته غير از اين هويت هر كدام از طرفين را براي طرف مقابل تأييد مي
ي رمزنگاري و كليدهاي رمزنگاري نامتقارن و ها كار را با كمك الگوريتم سرقت قرار گرفت، براي رباينده قابل درك و استفاده نباشد كه اين

  دهد.  متقارن انجام مي
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DNS -21  
  

DNS  از كلماتDomain Name System اينترنت است .  "يك پروتكل شناخته شده در عرصه شبكه هاي كامپيوتري خصوصا  اقتباس و
استفاده مي گردد. زماني كه شما آدرس  IPهاي  به آدرس Domainاسامي كامپيوترهاي ميزبان و   از پروتكل فوق به منظور ترجمه

www.srco.ir  را در مرورگر خود تايپ مي نمائيد ، نام فوق به يك آدرسIP  ) و بر اساس يك درخواست خاصquery (   كه از جانب
    كامپيوتر شما صادر مي شود ، ترجمه مي گردد .

  
   DNSتاريخچه 

DNS  ،در حد و اندازه يك شبكه كوچك بود ، استفاده مي گرديد . در آن  "گسترش پيدا نكرده بود و صرفا زماني كه اينترنت تا به اين اندازه
درج مي گرديد . فايل فوق بر روي يك سرويس دهنده مركزي  HOSTSزمان ، اسامي كامپيوترهاي ميزبان به صورت دستي در فايلي با نام 

استفاده مي نمود . همزمان ترجمه اسامي كامپيوترهاي ميزبان بود ، مي بايست از فايل فوق قرار مي گرفت . هر سايت و يا كامپيوتر كه نيازمند 
 افزايش(  گرديد مواجه مشكل با آن از استفاده امكان  با گسترش اينترنت و افزايش تعداد كامپيوترهاي ميزبان ، حجم فايل فوق نيز افزايش و

 معرفي گرديد .  DNSتكنولوژي  1984 با توجه به مسائل فوق ، در سال).  شبكه ترافيك

  
   DNSپروتكل

DNS    كه بر روي ماشين هاي متعددي مستقر مي شود ( مشابه ريشه هاي يك درخت كه از ريشه   است "بانك اطالعاتي توزيع شده "، يك
خود مي باشند تا اين  كوچك در سازمان DNSاصلي انشعاب مي شوند ) . امروزه اكثر شركت ها و موسسات داراي يك سرويس دهنده 

و اكتيو  2000در صورتي كه از ويندوز اطمينان ايجاد گردد كه كامپيوترها بدون بروز هيچگونه مشكلي ، يكديگر را پيدا مي نمايند . 
مايكروسافت ، استفاده مي شود . شركت  IPترجمه اسامي كامپيوترها به آدرس هاي   به منظور DNSاز  "دايركتوري استفاده مي نمائيد، قطعا

 سازي پياده و طراحي   WINS  )Windows Internet Name Service(  نام با را خود   DNSدر ابتدا نسخه اختصاصي سرويس دهنده 
 DNSاز پروتكل هائي استفاده مي گرديد كه هرگز داراي كارائي مشابه مبتني بر تكنولوژي هاي قديمي بود و  فوق دهنده سرويس.  نمود

    .حركت كند DNSفاصله گرفته و به سمت  WINSبراين طبيعي بود كه شركت مايكروسافت از بنا  نبودند .
براي يك سرويس دهنده نام به منظور يافتن   DNSدر مواردي كه كامپيوتر شما اقدام به ارسال يك درخواست مبتني بر    DNSاز پروتكل 

يك درخواست   ، نمائيد تايپ را  www.srco.irدر مرورگر خود آدرس در صورتي كه  "مثال .مي نمايد، استفاده مي شود  Domainآدرس 
وب  IP، يافتن آدرس مي شود. ماموريت درخواست ارساليصادر  DNSاز كامپيوتر شما و به مقصد يك سرويس دهنده  DNSمبتني بر 

  سايت سخاروش است . 
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DHCP -22  

  
 را بصورت پويا به كامپيوترها و وسايل جانبي روي شبكه IP دهد ادرسهايشما اجازه مي  به (DHCP) پروتكل پيكربندي پوياي ميزبان

بصورت دائم  IP داده مي شوند. اختصاص آدرس از مخزني از آدرس هاي تهيه شده و به كامپيوترها اختصاص IP اختصاص دهيد. آدرس هاي
اختصاص  ماسك زير شبكه و آدرس دروازه IP ر مشتري ، آدرسنظر بگيريد كه بايد به هر كامپيوت و مو قت خواهد بود. وقتي اين مسئله را در

  .تر باالسا در اختصاص آدرس ها بسيادهيد در مي يابيد كه احتمال خط

DHCP  يك محيط پويا ايجاد مي كند كه آدرس هاي IP روي شبكه اختصاص مي دهد. با اين روش با  را به كامپيوترها و وسايل جانبي
  .به كامپيوترها با دقت بااليي انجام مي گيرد IP نمي شويد و اختصاص آدرس هاي بصورت دستي روبه رو IP دردسرهاي اختصاص آدرس
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(RFC‐2705 ) MGCP-23 

  
مي باشد يك پروتكل كنترلي است كه براي كنترل درگاههاي تلفني از  Media gateway control Protocolاين پروتكل كه مخفف 

  اي و يا عامل تماس ناميده مي شوند ، استفاده مي شود . درگاه تلفني يكي از عناصر شبكه رسانه ه درگاه طرف عناصر خارجي كنترل تماس ك
جابجا مي شوند .  packet switchشبكه هاي ، كه در شبكه اينترنت و يا ساير مي باشد كه سيگنال هاي سمعي تلفن را به بسته هاي داده 

  استاندارد شده است .  LETFتبديل مي كند . اين پروتكل توسط 
MGCP  اين طور فرض مي كند كه عناصر كنترل تماس يا عامل هاي تماس براي فرستادن دستورات منسجم به درگاه هاي تحت كنترلشان

سط مي باشد كه از درگاه ها انتظار دارد كه دستوراتي را كه تو master/salveيك پروتكل  MGCPبا يكديگر همزمان خواهند شد . در واقع 
  فرستاده مي شوند ، اجرا كنند .  عاملهاي تماس
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-24 SIP ( RFC-2543) , (RFC-3261)  

مي باشد ، يك پروتكل اليه كاربرد از نوع پروتكل هاي عالمت دهي براي انتشار  Session Initiation Protocolكه مخفف  SIPپروتكل 
وتكل وظيفه ايجاد ، اصالح و خاتمه دادن به جلسات عمدتا از انواع زير مي مي باشد . اين پر IPتماس هاي بالدرنگ در شبكه هاي براساس 

  باشند : 
  تلفن اينترنتي 

  كنفرانس هاي چند رسانه اي 
 آموزش از راه دور 

معرفي  RFC.2543تحت  IETFتوسط  IPي اي در شبكههاي چندرسانهاين پروتكل سيگنالينگي براي كنترل و برقراري مكالمات و نشست
  است.شده
  است.را حمل نمايد، تعريف شده ISUPهاي تواند پيغام) كه به عنوان مثال ميSDPتوسط پروتكل شرح جلسه ( SIPي پيغام پيكره

  
SIP ها) به صورت متني ها و درخواستها (پاسخكه در آن پيام ،سرويس گيرنده مي باشد -يس دهنده يك پروتكل براساس تكنولوژي سرو

سرعت عمل ، انعطاف پذيري بيشتري را فراهم مي كند در   هيچ وضعيتي را نگهداري نمي كند و با بكار بردن ساختار پروتكلي ساده ،است؛ 
به هيچ پروتكلي كنترلي خاصي براي كنترل كنفرانس ها وابسته نيست ، بلكه به گونه اي طراحي شده است تا از پروتكل حمل  SIPعين حال 

 ) RTPبراي انتقال داده هاي بالدرنگ از  SIPكار كند .  IP6و هم با  IP4مي تواند هم با پروتكل  SIP، مستقل باشد  در اليه پايين تر

RFC-1889 ، (   براي كنترل تحويلStreaming media  از پروتكلRTSP )RFC-2326  و براي رزرو منابع شبكه از پروتكل (RSVP 

( RFC-2205 استفاده مي كند (.  
  به صورت زير كار مي كند :  SIPسات تلفن اينترنتي براي جل

خود را براي آن مي فرستد .  SIPايجاد مي شود . ابتدا تماس گيرنده مكان سرور مناسب را پيدا مي كند و درخواست  SIPوقتي يك تماس 
  تعيين هويت  SIPدو طرف تماس با آدرس هاي 

پيام درخواست و   ( SIPمي شوند . پيامهاي فرستاده  UDPو يا  TCPتوسط  SIPهاي مي باشد . پيام» دعوت «  SIPمي شوند . رايج ترين 
 HTTPها شبيه  Headerپايان يابد . ساختار نحوي بيشتر پيامها و  CR-LFيا پيام پاسخ ) به صورت متني مي باشند و خطوط پيام بايد با 

  مي باشد . 
  H.323و  SIPمقايسه دو پروتكل  

  مي باشد :  H.323پروتكل ساده تري نسبت به پروتكل  SIPپروتكل بايد گفت كه به داليل زير در مقايسه اين دو 
  به صورت  SIPبه صورت باينري مي باشد در حالي كه پيامهاي  H.323پيامهاي 

  متن است . 
SIP  پروتكلي ماژوالر است در حالي كهH.323  . خيلي ماژوالر نيست  
SIP رد در حالي كه عالمت دهي عالمت دهي بسيار ساده اي داH.323  . پيچيده است  
SIP  عنصر در سر صفحه دارد در حالي كه  37فقطH.323  . صدها عنصر دارد  
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(RFC ‐ 1889 ) RTP-26  

  
بالدرنگ مثل  مي باشد ، سرويس هايي براي انتقال داده هايي با ويژگي هاي Real-time Transport Protocolكه مخفف  RTPپروتكل 

  صوت و ويدئو ، فراهم مي كند . اين سرويس ها عبارتند از : 
براي ارسال داده هاي خود  UDPبه همراه پروتكل  "اين پروتكل معموال time stamping، شماره گذاري ترتيبي و  payloadتعيين نوع 

  استفاده مي كند . 
RTP س ( به تنهايي مكانيزمي براي مانيتور كردن كيفيت سرويQoS  ) ندارد . در واقع كار مانيتور كردن را به عهده پروتكل ديگري به نام (

Real-time Transport Control Protocol نهاده و ميزان تضمين كيفيت سرويس بستگي به پروتكل همكار خود در اليه حمل ( مانند (
UDP  دارد . مهمترين ويژگي (RTP برنامه هاي كاربردي مانند كنفرانس هاي ويدئويي مي شود ،  كه منجر به انتخاب اين پروتكل توسط

همان امكاني است كه براي برگزاري كنفرانس هاي اينترنتي دنبال مي  "قابليت ارسال داده به چندين گيرنده در آن واحد مي باشد و اين دقيقا
شود 
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 -27)RFC-2326(  RTSP  
  

مي باشد ، يك پروتكل اليه كاربرد مي باشد و براي كنترل روي تحويل  Real-time Streaming Protocolكه مخفف  RTSPپروتكل 
و يا  UDPجريان داده هاي بالدرنگ بكار مي رود . در واقع اين پروتكل براي كنترل روي چندين جلسه تحويل داده طراحي شده است و از 

TCP كرد شبيه پروتكل در اليه حمل استفاده مي كند . اين پروتكل از لحاظ ساختار نحوي و عملHTTP 1.1  مي باشد ، اما در موارد زير با
HTTP  : متفاوت است  
RTSP  . تعدادي متد جديد دارد  

  سراغ داريم .  HTTPبه صورت پيش فرض وضعيت را حفظ مي كند برخالف ماهيت عدم حفظ وضعيت كه از  RTSPسرور 
  خواست بدهند . ، سرويس دهنده و سرويس گيرنده هر دو مي توانند در RTSPدر 
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-28 RSVP )RCF-2205(  
  

)  QoSمي باشد توسط گيرنده براي درخواست كيفيت سرويس (  Resouree Reservation Protocolكه مخفف  RSVPپروتكل 
هاي بكار مي رود . همچنين اين پروتكل توسط روترها براي تحويل درخواست  -براي جريان داده يك برنامه كاربردي  -خاصي از شبكه 

كيفيت سرويس به همه نودهاي مسير و حفظ اين حالت در روترها بكار مي رود كه اين خود منجر به رزرو منابع شبكه در مسير مي شود . 
 IPدر باالي پروتكل  RSVPهزينه اضافي كه بخاطر رزرو منابع ايجاد مي شود با افزايش تعداد گيرنده ها به صورت لگاريتمي زياد مي شود . 

v4 ا و يIP v6  كار مي كند . اين پروتكل بسيار شبيه پروتكل هاي مسيريابي مي باشد ولي نبايد تصور كرد كه به تنهايي يك پروتكل
  . پروتكل هاي مسيريابي كار مي كند مسيرياب مي باشد ، بلكه با
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RVPCP -29  ,RVP  
  

نتقال جلسات تلفني ديجيتال در شبكه هاي مداري و يا مي باشد ، پروتكلي براي ا Remote Voice Protocolكه مخفف  RVPپروتكل 
داده اي است . اين پروتكل تسهيالتي براي ايجاد و پيكربندي تماس بين دستگاه سرويس گيرنده و دستگاه سرور و يا سوئيچ تلفن ، فراهم 

  مي كند .  براي انتقال صدا استفاده UDPبراي انتقال داده هاي كنترلي و از  TCPاز  RV/IPكرده است . 
، براي كنترل پيامهايي كه ارتباط داده اي بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده ايجاد و حفاظت مي  RVPCPيا  RVPپروتكل كنترلي 
بوجود آمده است و اكثر عملكردهاي آن در زماني كه  Point-to-pointبرنامه هاي كاربردي براي  رود ، پروتكل كنترلي عمدتاًكنند ، بكار مي 

ردوبدل مي  RVP/IPفقط يك كالس از پيامهاي كنترلي  RVP/IPاستفاده مي شود غير ضروري است . در عين يك جلسه  TCP/IP از
مورد استفاده سرويس گيرنده به سرور بكار  UDP) . اين پيام براي فرستادن پورت  12( عمليات با كد  RVPCP ADD VOICE  شود :

) را حمل مي كند . سرور در پاسخ يك بسته كه شامل  9( نوع با كد  RVPCP UDP PORTر از نوع مي رود . اين پيام هميشه يك پارامت
  مي باشد .  RVPCP ADD VOICE ACKسرور براي صوت مي باشد ، ارسال مي كند . اين بسته شامل پيام  UDPپورت 
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SDP -30 ( RFC-2327)  
  

ي باشد . جلسات كاري چند رسانه اي را تشريح مي كند . در ( م Session Deseription Protocolكه مخفف  SDPپروتكل 
Multicast backbone ) Mbone ، ابزار   اينترنت  

session directory  . براي تبليغ كنفرانس هاي چندرسانه اي و ابزار آنها و تبادل آدرس كنفرانسها بكار مي رود  
مي باشد . همچنين پيامها مي توانند از طريق  SDPواقع همان شرح جلسه كاري و به همراه يك متن مي باشند . اين متن در  SDPپروتكل 

  ارسال شوند .  wwwپست الكترونيكي و يا 
  شامل موارد زير است :  SDPپيام متني 

  نام و هدف جلسه كاري 
  زماني كه جلسه فعالي شده است 

  رسانه اي كه جلسه در بردارد 
  آدرس و غيره )  اطالعاتي براي دريافت رسانه ( مانند
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SGCP -31   
  

براي كنترل درگاه هاي تلفني از طريق عناصر كنترل تماس بكار مي رود .  SGCP ( Simple Gateway Control Protocol)پروتكل 
در اينترنت درگاه تلفني يكي ازعناصر شبكه مي باشد كه سيگنال هاي صوتي را كه در مدارهاي تلفني جابجا مي شوند ، به بسته هاي داده اي 

  دستور  5مي باشد . ( فقط  MGCPتبديل مي كند . در واقع اين پروتكل حالت ساده پروتكل 
Delete Connection , Create Connection , Create Connection  ،  

Notification Request  وNotify  . ( را با همان عملكرد دارا مي باشد  
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Skinny -32  )Cisco protocol (  
( تلفن ) تعريف شده است . پيام هاي اين پروتكل توسط  VoIPو ترمينال  Cisco 7960براي كنترل  Ciscoپروتكل توسط شركت اين 

اين پروتكل را در  SocketIPو  Symbol Tecnologiesحمل مي شوند . ساير شركتها مانند  2000و با شماره پورت  TCPپروتكل 
  ) پياده سازي كرده اند .  Media Gatewayاي خود ( ترمينالها و كنترل كننده هاي درگاه ه
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  از دو بايت تشكيل شده است.براي آينده در نظر گرفته شده است.  Reservedفيلد  .3
تشكيل شده كه جهت باز كردن پكت SAبيت تشكيل شده است. اين فيلد از  32از  SPIيا  security parameter Indexفيلد  .4

  رود.  ) بكار ميHMACيا ( Hashهت نگهداري احراز هويت پيام بيت نيز ج 96رود. نهايتاً  هاي كپسوله شده بكار مي
5. HMAC  حفاظت تماميت دادهء ارسالي را برعهده دارد. زيرا فقط نقاط نظير به نظير از كليد سري اطالع دارند كه توسطHMAC

آدرسها  IPري مثل شامل بخشهاي تغيير ناپذي IPحفاظت ديتاگرام  HAشود. چون پروتكل  بوجود آمده و توسط همان چك مي
آدرس ديگري (كه معموالً IPيا ترجمه آدرس شبكه در فيلد  NATدهد.  اجازه ترجمه آدرس شبكه را نمي AHنيز هست، پروتكل 

IP گيرد. وبه اين جهت تغيير بعدي  باشد) قرار مي آدرس بعدا ميHMAC  معتبر نخواهد بود. در شكل زير حالتهاي انتقال و تونل
ه نمايش در آمده است.همان طور كه مي بينيد اين پروتكل در اين دو حالت ارتباط امن بين دو نقطه انتهائي كه ب AHدر پروتكل 

آورد ،همچنين ارتباط امن بين دو نقطه در يك شبكه داخلي و يك نقطه انتهائي و يك  در دو شبكه مجزا قرار دارند را فراهم مي
  ا ممكن مي سازد. ) رFirewallمسير ياب يا حفاظ ديواره آتش (

  
 Encapsulation Security Payload (ESP)پروتكل

  كند:  سرويسهاي امنيتي زير را ارائه مي ESPپروتكل 
  محرمانه بودن  •
  احراز هويت مبدا داده ارسالي  •
  هاي دوباره ارسال شده  رد بسته •

كنند را تامين كنيد و هم  استفاده مي HMACكه از هاي ارسالي) پكت هايي  هم امنيت تماميت داده (سالمت داده ESPدر واقع پروتكل 
،  HMAC) بكار گرفته شده .بعد از رمزنگاري پكت و محاسبات مربوط به  Encryption principleمحرمانگي از طريق اصول رمزنگاري (

  شود.  محاسبه و به پكت اضافه مي ESPسرآيند 
   :ESPفيلدهاي پروتكل 

  رود.  بكار مي ESPبكار گرفته شده و جهت بازگشايي پكت كپسوله شده  SAاست كه در SPIهمان  ESPبيت سرآيند  32اولين  .1
هاي بازگشتي استفاده  باشد كه به جهت حفاظت از تهاجمات داده مي Sequence Numberدومين فيلد همان شماره توالي يا  .2

  شود.  مي
رود.  باشد. اين فيلد نيز براي پردازش رمزنگاري بكار مي مي initial vectorيا همان  IVسومين فيلد همان بردار مقدار اوليه يا  .3

دهد تا  اين اطمينان را مي IVگيرد.  استفاده نكنند، مورد تهاجم متوالي روي پكت قرار مي IVالگوريتمهاي رمزنگاري متقارن اگر از 
  رمز شده مختلف قرار گيرد.  Payloadروي دو  Payloadدو مشخصه 

 Payloadها تك تك باشند.  Payloadرود. بنابراين اگر طول  ) بكار ميCipherدر دو بلوك رمز ( IPSecپردازش رمزنگاري در 

, IPSec ها همواره در حال اضافه شدن است. طول اليه ( دهد. و از اينرو طول اين اليه ها را به شكل اليه اليه قرار ميPad 

length) 2 .بايت است  
  كند.  باشد، سرآيند بعدي را مشخص مي يم Next headerفيلد بعدي كه همان  .4
كند. فقط اين سرآيند است كه  هاي ارسالي حفاظت مي از تماميت و سالمت داده HAاست كه مانند پروتكل  HMACاين پروتكل  .5

  باشد.  شامل پروسه محاسبه نمي IPاعتبار دهد. سرآيند  Payloadتواند به  مي
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NAT  هيچ دخلي به كارESP هنوز هم ممكن است بخشي از  ندارد و اين بخشIPSec  .باشد و با آن تركيب گرددNAT پيمايشي
)NAT-Traversal هاي  ) راه حلي است در كپسوله كردن پكتESP  به همراه پكت هايUDPدر شكل زير حالتهاي انتقال و تونل در .

به نمايش در آمده است. ESPپروتكل
  

 ،آورد جزا قرار دارند را فراهم ميو حالت ارتباط امن بين دو نقطه انتهائي كه در دو شبكه مهمان طور كه مي بينيد اين پروتكل در اين د
) را ممكن ميFirewallهمچنين ارتباط امن بين دو نقطه در يك شبكه داخلي و يك نقطه انتهائي و يك مسير ياب يا حفاظ ديواره آتش (

 سازد.
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RDP-34  
Remote Desktop Protocol  

استفاده كرده و  RDPاز سرويس  Remote Desktopاست با اين تفاوت كه گرافيكي است . در مايكروسافت ، برنامه ي  Telnetهمانند 
  كامپيوتر شخصي را تبديل به يك ترمينال گرافيكي مي كند .

  
  نيز از دو بخش تشكيل شده . TCP/IP  ،RDPهمچون ديگر سرويس هاي 

  
 Remote Desktopنيز معروف بوده و در مايكروسافت ، همان برنامه ي  Terminal Client: كه به  RDP Clientالف ) 
  )mstsc.exeاست.(
است كه از  Remote_Desktopنيز مشهور بوده و در مايكروسافت ، همان سرويس  Terminal Server: كه به  RDP Serverب ) 

يك نسخه كامل تر از اين سرويس به نام  Server 2003و  2000فعال مي شود . البته در ويندوز هاي  System Propertiesطريق 
  ترمينال سرويس از طريق زير نصب و فعال مي شود :

  
Add/Remove Programs -< Windows Components -< Terminal Service  
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TCP/IP -35    
 

TCP/IP ت بعنوان بزرگترين شبكه موجود ، از پروتكل ، يكي از مهمترين پروتكل هاي استفاده شده در شبكه هاي كامپيوتري است . اينترن
استفاده مي نمايد. پروتكل ، مجموعه قوانين الزم بمنظور قانونمند نمودن نحوه ارتباطات در شبكه  دستگاه هاي متفاوت  فوق بمنظور ارتباط

همچون : فرآيند   . در اين بخش مواردي هاي كامپيوتري است .در مجموعه مقاالتي كه ارائه خواهد شد به بررسي اين پروتكل خواهيم پرداخت
 ، تشريح مي گردد. و نحوه استفاده از سوكت براي ايجاد تمايز در ارتباطات TCP/IPانتقال اطالعات ، معرفي و تشريح اليه هاي پروتكل 

  
  مقدمه 

،  TCP/IPمي نمايند.  حمايت و دهاستفا ،  TCP/IPامروزه اكثر شبكه هاي كامپيوتري بزرگ و اغلب سيستم هاي عامل موجود از پروتكل 
ت امكانات الزم بمنظور ارتباط سيستم هاي غيرمشابه را فراهم مي آورد. از ويژگي هاي مهم پروتكل فوق ، مي توان به مواردي همچون : قابلي

فوق، بمنظور دستيابي به اينترنت اجراء بر روي محيط هاي متفاوت ، ضريب اطمينان باال ،قابليت گسترش و توسعه آن ، اشاره كرد . از پروتكل 
و  TCP/IPدر پشته   موجود  پروتكل هاي  و استفاده از سرويس هاي متنوع آن نظير وب و يا پست الكترونيكي استفاده مي گردد. تنوع
هم مي نمايد. فرآيند را با اهداف متفاوت ، فرا  ارتباط منطقي و سيستماتيك آنها با يكديگر، امكان تحقق ارتباط در شبكه هاي كامپيوتري

معادل ، مشخص نمودن موقعيت كامپيوتر مقصد   IPنام كامپيوتر به آدرس   تبديل  ، شامل فعاليت هاي متعددي نظير :  برقراري يك ارتباط
ه پروتكل هاي مجموع  بمنظور ارسال موفقيت آميز به مقصد مورد نظر ، بوده كه توسط  ، بسته بندي اطالعات ، آدرس دهي و روتينگ داده ها

  .گيردمي انجام TCP/IP موجود در پشته
  

   TCP/IPمعرفي پروتكل 
TCP/IP  است. از پروتكل فوق، بمنظور ارتباط در  2000، پروتكلي استاندارد براي ارتباط كامپيوترهاي موجود در يك شبكه مبتني بر ويندوز

، ميسر مي   تكل هاي متعددي كه در چهاراليه مجزا سازماندهي شده انداز طريق پرو  شبكه هاي بزرگ استفاده مي گردد. برقراري ارتباط
مي باشند . در زمان ايجاد   ( برقراري ارتباط) ، داراي وظيفه اي خاص در اين زمينه TCP/IPدر پشته   گردد. هر يك از پروتكل هاي موجود

، داراي قابليت تفكيك و تمايز يك  TCP/IP  گر ارتباط برقرار نمايند.يك ارتباط ، ممكن است در يك لحظه تعداد زيادي از برنامه ها ، با يكدي
برنامه متناظر موجود بر روي   برنامه موجود بر روي يك كامپيوتر با ساير برنامه ها بوده و پس از دريافت داده ها از يك برنامه ، آنها را براي

با فرآيند ارسال يك نامه از شهري به   از محلي به محل ديگر ،  TCP/IPتكل توسط پرو  ارسال داده  مي نمايد. نحوه  كامپيوتر ديگر ارسال
  است .   شهر، قابل مقايسه

، با فعال شدن يك برنامه بر روي كامپيوتر مبدا آغاز مي گردد . برنامه فوق ،داده هاي مورد نظر جهت  TCP/IPبرقراري ارتباط مبتني بر 
ايد كه براي كامپيوتر مقصد قابل خواندن و استفاده باشند. ( مشابه نوشتن نامه با زباني كه دريافت ارسال را بگونه اي آماده و فرمت مي نم

آدرس كامپيوتر مقصد ، به داده هاي مربوطه اضافه مي گردد ( مشابه آدرس گيرنده كه بر روي   كننده ، قادر به مطالعه آن باشد) . در ادامه
، در طول   براي تائيد دريافت در مقصد )  عمليات فوق ، داده بهمراه اطالعات اضافي ( درخواستي يك نامه مشخص مي گردد) . پس از انجام

تا به مقصد مورد نظر برسد. عمليات فوق ، ارتباطي به محيط انتقال شبكه بمنظور انتقال اطالعات نداشته ، و تحقق   شبكه بحركت درآمده
 نتقال ، انجام خواهد شد .عمليات فوق با رويكردي مستقل نسبت به محيط ا
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  TCP/ IPسرويس هاي
TCP/IP  از سرويس هاي متنوعي تشكيل شده كه اغلب نيازهاي كاربران در شبكه را مستقيماً و بدون نباز به برنامه نويسي اضافه پاسخ مي

 استفاده مي كنند . دهد . اغلب اين سرويس ها براي كاربران آشنا بوده و در كاربردهاي روزمره ي خود در اينترنت از آن

  ايجاد شد . UNIXدر ابتدا توسط وزارت دفاع آمريكا و در سيستم عامل  TCP/IPپروتكل 
  

شود . امروزه اين پروتكل تقريباً كليه رقبا را كنار زده و در اكثر شبكه ها اعم از كوچك و بزرگ و توسط كليه ي سيستم عامل ها پشتيباني مي 
تقريباً غيرممكن است و اكثر سرويس هاي اينترنت  TCP/IPنكته كافي است كه ارتباط در ايترنت بدون  توجه به اين TCP/IPدر اهميت 

  عرضه مي شوند. TCP/IPتحت قوانين 
  

  مهمترين خصوصيات اين پروتكل :
  . پشتيباني انواع شبكه1
  . پشتيباني انواع سيستم عامل2
  . مورد استفاده به عنوان پروتكل اصلي3
  . مسيريابي4
  . حق انتخاب در انتقال اطالعات به صورت عادي و سفارشي5
  . ارسال گروهي6
  . پيكربندي پيچيده7
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BGP -41 

Border Gateway Protocol – RFC   1771  
BGP  پروتكلي است كه در هستهRouting .اينترنت از آن استفاده مي شود BGP ها كه پروتكل مسيريابي در شبكه يا گروهي از شبكه

  تبادل اطالعات مسيريابي در اينترنت است. BGPي داراي خط مشي يكسان هستند، است. وظيفه
  مسير است. 90000در حال حاضر داراي بيش از  BGPاي مسيريابي هپايگاه داده

  گويند.مي IBGPو اگر در داخل يك شبكه استفاده شود به آن  EBGPاگر از اين پروتكل براي ارتباط بين دو شبكه استفاده شود به آن 
ت. بطور مثال ارتش براي اتصال شبكه اس IPها و شبكه هاي بزرگ  Autonomous Systemبين  Routingوظيفه اين پروتكل اتصال و 

 Exterior Routing Protocolبعنوان  BGP از –دارند  IP بزرگ اي شبكه كدام هر كه –هاي نيروهاي زميني،هوائي و دريايي خود 
  استفاده ميكند.

يدا كند. از مشخصات ) را پAutonomous(در درون  IPهاست تا از اين طريق شبكه هاي  Autonomousحامل اطالعات  BGPدر واقع 
  كلي اين پروتكل ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

  .Distance Vectorاست تا  Path Vectorيك پروتكل 
VLSM  وCIDR .را پشتيباني ميكند  

  آن را نگه ميدارد. Keep-aliveبرقرار ميكند و با  TCP 179ارتباط با همسايگان را روي پورت 
Routing Table ارد.مستقل خود را د  

Metric  ،در اين پروتكلAttribute .ناميده مي شود  
 Inter-autonomous Systems Routingهاست. بعبارتي  ASكامال متفاوت بوده و براي ارتباط بين  Interiorنسبت به پروتكل هاي 

Protocol .است  
-Hopدر اينترنت بصورت  Routingبه هرحال حرفه اي همراه است.  Policy-based Routing) بوده و با Flexibilityانعطاف پذير (

by-hop  گرفته نشود. بكار است ممكن – نداريد رويشان كنترلي كه –است و سياست هاي شما در طول مسير بوسيله روترهاي ميان راه  
) 65535ا به انتها (يعني ت 64512از  RFC 1930نيز طبق  Private ،AS Numberبراي استفاده  IPجهت اختصاص  RFC 1918مثل 

  در نظر گرفته شده است. Privateبراي مصارف 
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Enhanced Interior Gateway Routing Protocol  ياEIGRP  توسط سيسكو ارائه شد. با اينكه  90در اوايل دههEIGRP  نسخه
دارد و از اين لحاظ بيشتر داراي  Distance Vectorاست اما از نظر كارائي و عملكرد تفاوت هايي زير بنائي با كليه  IGRPبهبود يافته 

 Advanceگفته ميشود و سيسكو آنرا  Hybrid Routing Protocolگونه است بطوريكه به آن  Link Stateشباهت و خصوصياتي 

Distance Vector Protocol .مي نامد  
EIGRP  براي حل مشكالت رشد شبكه هايIGRP  و كال ضعف هايDistance Vector د آمد و نهايتا منجر به كاهش زمان ها بوجو

Convergence (زماني كه شبكه صرف ميكند تا به حالت نرمال برگردد) .در شبكه شد  
(برخالف  Multicastكار ميكند و براي ارتباط با همسايگان خود از  Diffusing Update Algorithmيا  DUALين پروتكل بر اساس 

RIP  نسخه يك كهBroadcasr (ميكند ادهاستف  است) .224.0.0.10 آدرس (  
  (رسيد) ارسال ميكند. Unicast ،ACKبه فرستنده  Packetيا همسايه به محض دريافت اين  Neighborروتر 

) را نيز ذخيره ميكند. تا در موقع مورد نياز از Feasible Successor(نام ديگر آن  Backupدر مسير، روتر مسير  Loopبراي جلوگيري از 
ندارد و هرجائي از  Area  نيازي به تعريف OSPFبرخالف پروتكلي نظير  Summarizationبراي  EIGRPه كند. همچنين آن استفاد

  شبكه اين امكان وجود دارد.
EIGRP  بعنوان يكRouting Protocol  قابليتRoute  پروتكلهايIP ،IPX  وAppleTalk  ،را داراست و براي هريكRouting 

Table ) .همچنين مجزا ميسازدIPv6(  
  كردن پروتكل هاي مختلف را داراست، به ازاي هر پروتكل سه جدول وضع ميكند: Routeاز آنجا كه قابليت 

Neighbor Table, Topology Table  وRouting Table.  
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IGRP برگرفته شده از )  Interior Gateway Routing Protocol (  نگروتي پروتكل از يكي  distance-vector  طراحي شده توسط
شركت سيسكو است . اين بدان معني است در صورت استفاده از پروتكل فوق در يك شبكه ، مي بايست تمامي روترها از نوع سيسكو باشند . 

  عنوان كرده است .  RIPرا غلبه بر برخي محدوديت هاي پروتكل  IGRPشركت سيسكو هدف از ايجاد پروتكل 
IGRP 255ثر داراي مي تواند حداك  ،hop  در نظر گرفته مي شود . اين وضعيت در شبكه هاي بزرگ  100باشد كه مقدار پيش فرض آن

  را برطرف نمايد . RIPدر يك شبكه مبتني بر پروتكل  hop 15بسيار مفيد است و مشكل داشتن حداكثر 
IGRP  از يك روش متفاوت نسبت بهRIP   در اين پروتكل ، بطور پيش فرض از پهناي باند و تاخير ه مي كند . استفاد متريك محاسبه جهت

) گفته مي  composite metric( تركيبي متريك فوق فرآيند به  خط به عنوان شاخص هائي جهت تعيين بهترين مسير استفاده مي گردد .
 maximum( برگرفته شده از  MTUو  loadشود . همچنين براي محاسبه متريك از شاخص هائي ديگر نظير قابليت اعتماد ، ميزان 

transmission unit   (گردد مي استفاده  )گردد نمي استفاده متريك محاسبه در فرض پيش بطور شده اشاره هاي شاخص از  . (  
  داراي تفاوت هاي عمده اي است كه به برخي از آنها اشاره مي گردد :  RIPبا  IGRPپروتكل 

  كه هاي بزرگ در شب IGRP از استفاده امكان        ·
·        IGRP  براي فعال شدن از يكAS number برگرفته شده از)  autonomous system  . استفاده مي نمايد (  
·        IGRP  ثانيه يك مرتبه بهنگام سازي جدول روتينگ را بطور كامل انجام مي دهد .  90در هر  
·        IGRP  متريك استفاده مي نمايد .از پهناي باند و تاخير خط به عنوان يك  

  :  نمايد مي استفاده فرض پيش مقادير با زير مختلف تايمرهاي از  IGRPبراي كنترل كارآئي ، پروتكل 
·        Update timers  ثانيه در نظر گرفته شده  90، فركانس ارسال پيام هاي بهنگام روتينگ را مشخص مي نمايد . مقدار پيش فرض

  .   است
·        Invalid timers  مدت زماني را كه يك روتر مي بايست منتظر بماند قبل از اين كه يك مسير نادرست را به ديگران اعالم نمايد ( در ،

 Update timerصورتي كه در بازه زماني مورد نظر يك بهنگام جديد دريافت نگردد ) ، مشخص مي نمايد . مقدار پيش فرض سه برابر زمان 
  است . 

·        Holddown timers  مدت زمان ،holddown  را مشخص مي نمايد . مقدار پيش فرض سه برابر زمانUpdate timer  به اضافه
    ثانيه در نظر گرفته شده است . 10

·        Flush timersمشخص مي نمايد كه چه مدت زماني مي بايست سپري شود قبل از اين كه بتوان يك مسير را از جدول روتينگ ، 
 90برابر با  Update timer  در نظر گرفته مي شود . در صورتي كه مقدار Update timerحذف كرد . مقدار پيش فرض هفت برابر زمان 

  ثانيه طول خواهد كشيد تا بتوان يك مسير را از جدول روتينگ حذف كرد . 360ثانيه در نظر گرفته شود ، 
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 به ها مسيرياب اين و است متعددي هاي مسيرياب داراي شبكه كه است حالتي اساس  بر OSPF (Open Shortest Path First)پروتكل 
  . اند شده داده پيوند يكديگر به مراتبي سلسله مسيريابي صورت

مسيرياب هاي ستون  OSPFشود. مرحله بعدي در باالترين منطقه  ريشه يا رأس هرم سلله مراتب يك مسيرياب مستقل ديگري متصل مي
توانند كپي هاي متعددي از الگوريتم مسيريابي را اجرا كنند. در  اند و مي اي هستند. مسيرياب هاي مرزي به مناطق متعددي متصل شده مهره

  هاي داخلي هستند كه بك پايگاه اطالعاتي براي يك منطقه را اجرا مي كنند.  انتها مسيرياب
ت گذشته حل خواهد گرديد. هر سطح براي خود يك جدول مسير انتقال كوچك دارد و با تقسيم شبكه به يك سلسله مراتب مسيريابي، مشكال

  سازي اين جدول را نخواهيم دشت. زمان طوالني و ترافيك براي بهنگام
استفاده ميكند. پيام  Hello Message از – خود به متصل روترهاي واقع در يا –(همسايه)  Neighborاين پروتكل براي پيدا كردن 

Hello  به آدرسMulticast 224.0.0.5 ((AllSPFRouters  ارسال ميگردد اگر در رسانه اي خاصMulticast  قابل استفاده نباشد، از
Unicast .(در اين حالت آدرس همسايه بايد از قبل تنظيم شده باشد) استفاده ميكند  

فت نشود، به قطع شدن پي ميبريم. همسايه ها اطالعات پس از ارتباط همسايگي، اگر در مدت زمان مشخصي پيام سالم از همسايه دريا
 Shortest Pathيا  SPFرا بر اساس الگوريتم  Routing Databaseدسترسي خود به شبكه ها (لينك ها) را در اختيار هم قرار داده و 

First  كه بر اساس الگوريتمDijkstra  است ايجاد ميكنند. هر روتر نسخه اي از آنDatabase ون خود داشته و بر اساس آن را در
Routing Table .خود را ميسازد  

 Topology Tableارائه شده كه با ايجاد  Edsger – Wybe – Dijkstraبر پايه الگوريتم رياضي است كه توسط  SPFمبناي الگوريتم 
شبكه بوده و شبكه را بصورت درختي ميبيند  خود از Perspectiveكار خود را انجام مي دهد. هر روتر داراي زاويه ديد و  Areaبه ازاي يك 

  كه خود در راس آن قرار دارد و مسيرها را بصورت گراف پردازش ميكند.
ميشود) و نهايتا پس از هر تغيير  LSA ،Floodشود (به همه ارسال مي Areaارسال شده و در  LSAبه ازاي هر تغيير در شبكه، 

Topology Table .دوباره از سر ساخته ميشود  
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 30است . پروتكل فوق در هر  distance-vector  پروتكل يك واقعي معني به  )  Routing Information Protocol  ( برگرفته شده از
براي تعيين  hopاز تعداد  "صرفا RIP  ثانيه تمام اطالعات موجود در جدول روتينگ را براي تمامي اينترفيس هاي فعال ارسال مي نمايد .

 به 15 از باالتر عددي دهي نسبت و باشد داشته را 15 عدد تواند مي  hopهترين مسير به شبكه راه دور استفاده مي نمايد .حداكثر تعداد ب
  رس بودن شبكه است. دست غيرقابل منزله
RIP ارتباطي هاي لينك  در شبكه هاي كوچك به خوبي كار مي كند ولي براي شبكه هاي بزرگ كه داراي WAN )  برگرفته شده ازwide 

area network    (باشد نمي مناسب هستند روتر زيادي بسيار تعداد و كند .     
 مي شبكه در  استفاده مي گردد . اين بدان معني است كه تمامي دستگاه هاي موجود classful  روتينگ از "صرفا RIPدر نسخه شماره يك 

. محدوديت فوق به دليل ماهيت ارسال اطالعات بهنگام مي باشد. در نسخه شماره يك مشابهي استفاده نمايند  subnet mask از بايست
RIP  ، اطالعات شامل ارسال بهنگام اطالعات subnet mask  . نمي باشند  

اه به همر subnet maskارائه شده است كه به كمك آن امكان ارسال اطالعات  Prefixنسخه دو ، ويژگي جديدي به نام روتينگ  RIPدر 
  گفته مي شود .  classlessروتينگ  "مسيرهاي بهنگام شده فراهم مي گردد . به اين نوع روتينگ ، اصطالحا

RIP  . از سه نوع تايمر مختلف براي تنظيم كارآئي خود استفاده مي نمايد  
Route update timer مايد . در بازه زماني فوق ، ، فاصله زماني ارسال يك نسخه كامل از اطالعات بهنگام روتينگ را مشخص مي ن

ثانيه در  30 "معموال زمان اين.  نمايد مي ارسال همسايگان تمامي براي را خود روتينگ جدول در موجود اطالعات از كامل نسخه يك  روتر
  نظر گرفته مي شود .

Route invalid timerيجه خواهيد رسيد كه يك مسير ، مدت زماني را مشخص مي نمايد كه پس از سپري شدن آن ، روتر به اين نت
ثانيه در نظر گرفته مي شود و اگر يك روتر در بازه زماني فوق هيچگونه اطالعات جديدي را در  180 "غيرمعتبر است . اين زمان معموال

سال اطالعات خصوص يك مسير خاص دريافت ننمايد ، آن مسير را غيرمعتبر مي نمايد . در صورت تحقق چنين شرايطي ، روتر اقدام به ار
  بهنگام براي تمامي همسايگان خود مي نمايد تا به آنها بگويد كه مسير غيرمعتبر است . 

Route flush timer ، مدت زمان بين غيرمعتبر اعالم شدن يك مسير و حذف آن از جدول روتينگ را مشخص مي نمايد . اين زمان
 همسايگان  اطالع به را موضوع اين روتر ، گردد حذف روتينگ جدول از مسير يك كه اين از قبل.  شود مي گرفته نظر در ثانيه 240 "معموال
باشد تا روتر زمان كافي جهت اطالع به همسايگان  route flush timerمي بايست كمتر از  Route invalid timer مقدار.  رساند مي خود

  خود را قبل از بهنگام سازي جدول در اختيار داشته باشد .
   

  
  


