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فهرست مطالب

صفحه عنوان 

١ پیشگفتار 
٣ مقدمه 

5 فصل اول: مفاهیم مقدماتى شبکه 
5 مقدمه 
١٠ مدل ارتباطی چیست؟ 
١٢ ارتباط داده ای چیست؟ 
١٥ اهداف و دالیل راه اندازی شبکه های کامپیوتری 
١٧ دسته بندی شبکه های رایانه ای 
١٧ ١. انواع شبکه های کامپیوتری از لحاظ گستره تحت پوشش 
٢٦ ٢. دسته بندی شبکه ها از لحاظ نوع توپولوژی (چیدمان) 
٣٣ ٣. دسته بندی شبکه ها از لحاظ سرویس دهی مدیریت منابع 
٣٧ تاریخچه شبکه کامپیوتری و اینترنت 
٤١ نگاهی به مفهوم فناوری آنالوگ و دیجیتال 
٤٣   ADSL نگاهی به سرویس
٤٤    ADSL نحوه کار سرویس
٤٥ معرفی اجمالی مودم/روتر ADSL بی سیم 
٤٦ خالصه 
٤٧ پرسش ها  

پنج



عنوان  صفحه
٤٨ فصل دوم: مبانى سخت افزار رایانه 
٤٨ مقدمه  
٤٩ تاریخچه کامپیوتر 
٥٣ رایانه چیست؟ 
٥٣ سیستم رایانه ای 
٥٣ داده، پردازش و اطالعات 
٥٤ آشنایی با رایانه های شخصی 
٥٦ تلفن هوشمند (گوشی تلفن همراه) 
٥٧ آشنایی با ساختار عمومی رایانه رومیزی  
٥٨  (CPU) ١. واحد پردازشگر مرکزی
٦٤ ٢. انواع حافظه و وسایل ذخیره اطالعات و داده ها 
٧١ ٣. واحدها یا دستگاه های ورودی رایانه  
٧٢ ٤. واحدها یا دستگاه های خروجی رایانه 
٧٣ ٥. ُبرد اصلی (مادرُبرد) 
٧٧ پورت های ورودی و خروجی متصل به مادربرد  
٨٢ سخت افزارهای  رایانه 
٨٤ صفحه کلید (کیبورد) 
٨٥ ماوس 
٨٥ ِاسکنر  
٨٧ لوح لمسی  
٨٧ قلم استایلوس 
٨٨ دسته بازی (ُجوی استیک) 
٨٨ دوربین وب و دوربین دیجیتال 
٨٩ میکروفون  
٨٩ بلندگو  (اسپیکر) 
٨٩ گوشی (ِهدفون) 
٩٠ نمایشگر (مانیتور) 
٩٠ چاپگر  

شش



عنوان  صفحه
٩٣ منبع تغذیه (پاور رایانه) 
٩٣ ِکیس رایانه 
٩٤ کارت گرافیک 
٩٦ کارت صوتی 
٩٧ پالتر 
٩٧ ویدئو پروژکتور 
٩٨ ُبرد هوشمند 
٩٨ خالصه 
٩٩ پرسش ها 

١٠٠ فصل سوم: درآمدى بر سخت افزارها و تجهیزات ارتباطى شبکه 
١٠٠ مقدمه 
١٠١ انواع کابل شبکه 
١٠٣ ١. کابل کواکسیال 
١٠٧ ٢. کابل فیبر نوری 
١١٣ ٣. کابل زوج سیم به هم تابیده 
١١٩ کارت شبکه   
١٢٠ استانداردهای اتصال کابل زوج به هم تابیده به سرسیم (کانکتور) 
١٢١ کی استون (کیستون) 
١٢٢ فیس پلیت 
١٢٦ پچ پنل 
١٢٨ کابل کراس 
١٢٩   RJ-45 (سرسیم یا سوکت) کانکتور
١٣١ نحوه سوکت زنی کابل شبکه زوج به هم تابیده  
١٣٣ کابل پچ کورد  
١٣٤ هاب و سوئیچ شبکه 
١٣٦ دستگاه ِتسِتر شبکه 
١٣٧ برخی دیگر از تجهیزات، ابزارهای ارتباطی و اصطالحات شبکه 

هفت



عنوان  صفحه
١٣٧ تکرارکننده  
١٣٨ مسیریاب 
١٣٨ دروازه  
١٤٠   KVM سوئیچ
١٤٠ سرور پرینت  
١٤١ رک شبکه  
١٤١   UPS دستگاه
١٤٢ داکت/ترانک یا کانال  
١٤٣ لوله فلکسی  
١٤٣ کف کاذب 
١٤٥ خالصه  
١٤٥ پرسش ها  
١٤٦  تمرین عملی 

١٤٧ فصل چهارم: مبانى کابل کشى شبکه کامپیوترى 
١٤٧ مقدمه 
١٤٨  (EIA/TIA-568) استاندارد کابل کشی ساخت یافته
١٤٩ ١. زیرسیستم ورودی ساختمان (زیرسیستم نقطه عالمت گذاری) 
١٥١ ٢. اتاق تجهیزات (اتاق سرور یا اتاق شبکه) 
١٥٢ ٣. ستون فقرات (کابل کشی عمودی) 
١٥٢ ٤. رک ارتباطی  
١٥٣ ٥. کابل کشی افقی 
١٥٥ ٦. محیط کار 
١٥٥ مزایای کابل کشی صحیح و اصولی (ساخت یافته) 
١٥٨ کابل کشی صحیح شبکه 
١٦٠ کلیات راه اندازی اتاق سرور 
١٦١ ١. انتخاب مکان مناسب 
١٦١ ٢. محدودیت دسترسی افراد به اتاق سرور 

هشت



عنوان  صفحه
١٦١ ٣. کنترل محیط و تهویه اتاق سرور 
١٦٢ ٤. سیستم اطفای حریق 
١٦٢ تمرین (پرسش و پاسخ) 
١٦٦ خالصه  
١٦٦ پرسش ها 

١٦٧ فصل پنجم: معرفى اجمالى سیستم هاى عامل شبکه 
١٦٧ مقدمه  
١٦٨ مدیر شبکه 
١٦٨ انواع سرور شبکه 
١٦٩  سیستم های  عامل سرور 
١٧٠   Mac OS X ١. سیستم عامل
١٧٢ ٢. سیستم عامل لینوکس  
١٧٨ ٣. سیستم عامل ویندوز   
١٨٥ خالصه  
١٨٥ پرسش ها 

١٨٦   HomeGroup و Workgroup فصل ششم: نصب و راه اندازى
١٨٦ مقدمه  
١٨٧  Workgroup در ذیل شبکه HomeGroup ملزومات راه اندازی
١٨٧ بررسی و تنظیم نام Workgroup و نام کامپیوتر  
١٩٠ تنظیم آدرس IP کامپیوترهای شبکه  
١٩٣ بررسی عملکرد کارت های شبکه در کامپیوترها 
١٩٥ بررسی قطع بودن کابل شبکه و سایر ایرادهای احتمالی آن 
١٩٩  LAN و مدیریت آن در شبکه HomeGroup نحوه ایجاد یک
٢٠٠ مراحل ایجاد یک HomeGroup در محیط ویندوز (٧، ١ .٨ و ١٠)  
٢٠٥ نحوه تغییر عناصر و محتوای به اشتراک گذاشته شده ... 
٢١٠  HomeGroup media streaming  نحوه تغییر تنظیمات قسمت

نه



عنوان  صفحه
٢١٢  HomeGroup نحوه تغییر کلمه عبور در یک شبکه
٢١٣  HomeGroup  نحوه الحاق  یا افزودن یک کامپیوتر به شبکه
٢١٧   HomeGroup نحوه تعیین پوشه های بیشتر برای به اشتراک گذاشتن در
٢١٨ نحوه حذف HomeGroup در محیط سیستم عامل ویندوز 
٢١٩ نکاتی مفید برای عیب یابی در زمان ایجاد HomeGroup یا الحاق به آن 
٢٢١ به اشتراک گذاشتن فایل  در محیط ویندوز 
٢٢١  Workgroup به اشتراک گذاشتن یک پوشه  در محیط
٢٢٢ تعیین سطح دسترسی برای یک پوشه به اشتراک گذاشته شده  
٢٢٣ دسترسی به یک Shared Folder از طریق شبکه 
٢٢٤ اختصاص بیش از یک نام برای یک پوشه به اشتراک گذاشته شده 
٢٢٥ به اشتراک گذاشتن یک پوشه به صورت مخفی  
٢٢٦  Sharing احراز هویت در فرایند
٢٢٨ ایجاد اعتبارنامه  در کامپیوتر مبدأ برای دسترسی سریع ... 
٢٣١ پیکربندی یک پوشه به اشتراک گذاشته شده ... 
٢٣٢ تعریف پوشه به اشتراک گذاشته شده ... 
٢٣٤ سرویس Remote Desktop و دسترسی به دسک تاپ کامپیوترهای دیگر 
٢٣٨ به اشتراک گذاشتن چاپگر 
٢٣٩ خالصه  
٢٤٠ پرسش ها 
٢٤٠ تمرین عملی 

 
٢٤١  TCP/IP فصل هفتم: نگاهى به
٢٤١ مقدمه 
٢٤٢ پروتکل و نقش آن در شبکه  
٢٤٣  TCP/IP سرویس های پروتکل
٢٤٤ تنظیمات TCP/IP جهت راه اندازی شبکه 
٢٤٤  (IPv4) ١. آدرس دهی در شبکه
٢٤٥  IP٢. کالس های آدرس های

ده



عنوان  صفحه
٢٥٣ ٣. ماسک زیرشبکه 
٢٥٣ ٤. تنظیم TCP/IP کارت شبکه یك کالینت  
٢٥٤ ٥. پیکربندی خودکار TCP/IP یك کالینت... 
٢٥٤ برخی دستورات مفید در محیط شبکه 
٢٦٩ پورت چیست؟ 
٢٧١ خالصه  
٢٧١ پرسش ها 
٢٧١ تمرین عملی 

  
٢٧٣ فصل هشتم: آشنایى با چند نرم افزار کاربردى مفید در محیط شبکه  
٢٧٣ مقدمه  
٢٧٤ پروکسی سرور  
٢٧٥ معرفی نرم افزار CCProxy (اشتراک گذاری و مدیریت کاربران اینترنت) 
٢٧٧  CCProxy تنظیم نرم افزار
٢٧٩  CCProxy نحوه تعریف کاربر جدید در کامپیوتر سرور
٢٨٢ تنظیم رایانه کالینت جهت دسترسی کاربر به اینترنت  
٢٨٥ سرویس ICS برای به اشتراک گذاشتن اینترنت در محیط ویندوز  
٢٨٧   ICS تنظیم دیگر رایانه ها برای استفاده از سرویس
٢٨٩  Connectify Hotspot نرم افزار
٢٩٠   Gateway Laptop to Hotspot نرم افزار
٢٩٠   MyPublicWiFi نرم افزار
٢٩٠   WiFi HotSpot Creator نرم افزار
٢٩٠   OSToto Hotspot نرم افزار
٢٩١   Virtual Router Plus 3.3.0 نرم افزار
٢٩١   SHAREit نرم افزار
٢٩١   MyLanViewer نرم افزار
٢٩٢   NetSupport School نرم افزار
٢٩٣   EasyCafe نرم افزار

یازده



عنوان  صفحه
٢٩٣   Seven Net نرم افزار
٢٩٣  TeamViewer نرم افزار ارتباطی
٢٩٤  Skype نرم افزار ارتباطی
٢٩٥  Deep Freeze نرم افزار بسیار مفید
٢٩٥ خالصه  
٢٩٦ پرسش ها 
٢٩٦ تمرین عملی 

٢٩٨ فصل نهم: نگاهى به شبکه هاى بى سیم 
٢٩٨ مقدمه 
٢٩٩ تاریخچه فناوری بی سیم 
٣٠١ انواع شبکه های ارتباطی بی سیم 
٣٠٢ وای فای و وایمکس 
٣٠٦ کارت شبکه بی سیم  
٣٠٧ استانداردهای شبکه های محلی بی سیم 
٣٠٨ انواع شبکه های محلی رایانه ای بی سیم  
٣٠٩ شبکه موقتی 
٣١٠ شبکه زیرساخت 
٣١٤  (WLAN) بی سیم LAN پارامترهای مؤثر در انتخاب و پیاده سازی یك شبکه
٣١٥ فرکانس 
٣١٧ طیف امواج الکترومغناطیسی 
٣١٧ ١. امواج رادیویی 
٣١٨ ٢. ریزموج (مایکروِویو) 
٣١٨ ٣. مادون قرمز (فروسرخ) 
٣١٩ ٤. نور مرئی 
٣١٩ ٥. اشعه فرابنفش 
٣١٩ ٦. اشعه ایکس 
٣٢٠ ٧. اشعه گاما 

دوازده



عنوان  صفحه
٣٢١ خالصه  
٣٢١ پرسش ها 

٣٢٢ فصل دهم: مبانى امنیت در شبکه هاى کامپیوترى 
٣٢٢ مقدمه 
٣٢٣ بدافزار  
٣٢٤ شیوه های باال بردن امنیت رایانه ها و اطالعات در شبکه  
٣٣٠ تنظیمات فایروال در ویندوز 
٣٣١  Set Network Location پنجره
٣٣٣   (Network Location) تغییر تنظیمات پیش فرض مربوط به مکان شبکه
٣٣٥ آشنایی با برخی اصطالحات و تنظیمات مرتبط با مباحث امنیتی  
٣٣٥ الف) رمزنگاری و رمزگشایی   
٣٣٦  (UAC) ب) کنترل اکانت کاربری در ویندوز
٣٣٦    (MAC Address) ج) نحوه تغییر و جعل آدرس مک
٣٣٨   Change MAC Address د) نرم افزار
٣٣٨ ه ) محدود کردن دسترسی رایانه به پورت USB و حافظه فلش  
٣٣٩  WinRar و) رمزگذاری روی پوشه با کمک نرم افزار
٣٣٩ خالصه  
٣٤٠ پرسش ها 
٣٤٠ تمرین عملی 

٣٤١ فصل یازدهم: نگاهى به شبکه هاى اطالعاتى در جهان 
٣٤١ مقدمه 
٣٤٢ شبکه های اطالعاتی و کتابخانه ها 
٣٤٣ شبکه ها و سازمان های اطالعاتی (اطالع رسانی) معروف در دنیا 
٣٤٤ ١. مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
٣٤٥  (ISC) ٢. پایگاه استنادی علوم کشورهای اسالمی
٣٤٥ ٣. پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)  

سیزده



عنوان  صفحه
٣٤٥  (SID /سید) ٤. مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
٣٤٥  (magiran) ٥. پایگاه اطالعاتی مگ ایران
٣٤٦ ٦. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
٣٤٧  (LC) ٧. کتابخانه کنگره آمریکا
٣٤٧ ٨. کتابخانه بریتانیا 
٣٤٨   (WOS) ٩. شبکه اطالع رسانی وب آو ساینس
٣٥٠   (OCLC) ١٠. شبکه اطالعاتی ُاسی ِال سی
٣٥١  (Springer) ١١. پایگاه اطالعاتی اشپرینگر
٣٥٢ ١٢. ساینس دایرکت و اسکوپوس 
٣٥٣ ١٣. پایگاه اطالعاتی جان وایلی 
٣٥٣ ١٤. پایگاه اطالعاتی پروکوئست 
٣٥٤   IEEE ١٥. پایگاه اطالعاتی
٣٥٤ ١٦. پایگاه اطالعاتی تیلور  و فرانسیس 
٣٥٥ ١٧. پایگاه اطالعاتی ِاِمرالد 
٣٥٥ ١٨. پایگاه اطالعاتی گوگل اسکوالر 
٣٥٥ خالصه 
٣٥٦ پرسش ها 

٣٥٧ پیوست اول: الیه هاى مطرح در شبکه هاى کامپیوترى 
٣٦٦ پیوست دوم: فناورى ها و ابزارهاى مورد استفاده در برخى ...  
٣٧١ فهرست منابع 

چهارده



١

پیشگفتار

و  اطالعات  علم  کارشناسی  دوره  سرفصل  از  شده (١٣٩٣/١١/٢٨)  بازنگری  نسخه  در 

وزارت  عالی  آموزش  گسترش  و  برنامه ریزی  شورای   ٧٢١ جلسه  (مصوب  دانش شناسی 

علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ ١٣٨٨/٣/٣١)، درس ٢ واحدی با عنوان «مبانی شبکه 

و سخت افزار» و با کد ١١٥ در نظر گرفته شده، که اهداف عمده آن، «آشنایی با شبکه و 

سخت افزارهای رایانه و امکان شناخت نظری و عملی سخت افزار و شبکه های رایانه ای» 

است. کتاب آموزشی حاضر در این راستا تهیه، و در متن آن تالش شده است تا مطالب 

اساسی مرتبط با شبکه های رایانه ای با حداقل صفحات ممکن ارائه شود.

جهت  اطالعات  علم  رشته  دانشجویان  برای  دستنامه ای  عنوان  به  کتاب  این 

راه اندازی و مدیریت شبکه های کامپیوتری تدوین شده است، ولی مباحث آن می تواند 

مرکز  متصدیان  اطالعات،  فناوری  و  کامپیوتر  رشته های  دانشجویان  استفاده  مورد 

امید  بگیرد.  قرار  اطالع رسانی  مراکز  و  کتابخانه ها  کارکنان  نیز  و  سازمان ها  کامپیوتر 

برای  و  دهد  پاسخ  آموزشی  نیازهای  از  برخی  به  بتواند  است  شده  ارائه  آنچه  است 

دانشجویان و سایر عالقه مندان مفید واقع شود. کتاب حاضر بر اساس سال ها تجربه و 

مطالعات نویسنده تدوین و تالش شده است تا مطالب مفید و ارزشمندی برای استفاده 

آماده گردد. علی رغم تمامی تالش ها، بعید نیست اگر کاستی ها و لغزش هایی در این 

است خوانندگان ارجمند به این موضوع به  امید  دلیل  همین  به  باشد.  مانده  باقی  کتاب 

در  ان شاءالله  تا  نمایند  ارسال  مؤلف  نشانی  به  را  اثر  کاستی های  و  بنگرند  اغماض  دیده 

ویرایش بعدی کتاب مورد توجه قرار گیرد.

دانشکده  علمی  هیئت  (عضو  خودی زاده  مهندس  آقای  جناب  از  می دانم  الزم 
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فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر) برای قبول مسئولیت ویرایش کتاب قدردانی نمایم. 

فناوری  امور  کارشناسان  از  ـ  شجاعی  فیروز  مهندس  و  ابوالفضلی  مهدی  مهندس  آقایان 

اطالعات دانشگاه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) ـ به دلیل توصیه های ارزشمندشان شایسته 

قدردانی هستند. دقت نظر سرکار خانم سمیه آقایی در بازبینی فایل کتاب شایان قدردانی 

فراوان است. همچنین بجاست از جناب آقای احمد سلمانی (کارشناس محترم شرکت 

و  اطالعات  علم  دانشجویان  نیز  و  جهانی  آرزو  مهندس  خانم  سرکار  آذرخش)،  پارس 

دانش شناسی، خانم ها رقیه معصومی، نازنین کاشفیه، الهام اختیاری، زهرا خسروی، فائزه 

نوری، منیره تعاونی و آقایان مصطفی سفیدی و مهرداد شبان برای بازبینی نمونه نهایی و 

ارائه نکات ارزشمند، بسیار سپاسگزاری نمایم. 

سمت،  سازمان  محترم  مدیران  و  کارکنان  از  می دانم  واجب  خود  بر  ضمن،  در 

عبدالرضا  دکتر  آقای  جناب  دانش شناسی،  و  اطالعات  علم  گروه  محترم  مدیر  ویژه  به 

زهرا  و  زرندار  شیال  شرف،  لیال  خانم ها  سازمان  محترم  کارشناسان  و  چاکلی  نوروزی 

مبذول  را  الزم  مساعدت  و  همکاری  کتاب  انتشار  اجرایی  امور  در  که  جاهد  محمدی 

ویراستاران  و  داوران  از  اگر  بود  خواهد  ناسپاسی  همچنین  نمایم.  تشکر  بسیار  داشته اند، 

آن  کیفیت  بهبود  در  که  حاج منوچهری،  فرامرز  آقای  جناب  ویژه  به  حاضر  اثر  محترم 

کمک شایانی نموده اند، قدردانی نکنم.

            رحیم شهبازى، ١٣٩٧
دانشگاه شهید مدنى آذربایجان      

Weblibrarian.ir (rshahbaz@gmail.com)



٣

مقدمه

کتاب حاضر دستنامه ای برای آموزش نحوه راه اندازی و مدیریت شبکه های کامپیوتری 
به دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی است که به شیوه کتاب درسی و در قالب 
یازده فصل تهیه شده است. در فصل اول مفاهیم مقدماتی شبکه و اصطالحات و مفاهیم 
مرتبط با شبکه های رایانه ای توضیح داده شده است. در این راستا، مطالبی از قبیل فرایند 
طراحی یک شبکه کامپیوتری، تعریف الگوی ارتباطی، اهداف و دالیل راه اندازی شبکه 
کامپیوتری و انواع شبکه های کامپیوتری از ُبعد «گستره تحت پوشش» بیان شده است. 
همچنین درباره شبکه های PAN ،HAN ،LAN ،MAN ،WAN و اینترنت توضیحاتی 

ارائه و توپولوژی های شبکه و شبکه های Workgroup و Domain معرفی شده  است.
فصل دوم کتاب مربوط به سخت افزارهای رایانه است که با ارائه تاریخچه رایانه آغاز 
شده، و با معرفی سخت افزارهای مختلف پایان یافته است. تعریف سیستم رایانه ای، معرفی 
ساختار عمومی رایانه، واحدهای اندازه گیری حافظه، انواع حافظه اصلی و جانبی، مفهوم 

واحدهای ورودی و خروجی رایانه و پورت های ماِدرُبرد از مباحث دیگر این فصل هستند.
فصل سوم به معرفی سخت افزارها و تجهیزات ارتباطی شبکه اختصاص دارد. در 
زوج  شبکه (کواکسیال،  کابل های  انواع  نیز  و  شبکه  َپسیو  و  اکتیو  تجهیزات  فصل  این 
به هم تابیده و فیبر نوری) توضیح داده شده اند. نحوه سوکت زنی کابل شبکه، و تعریف 
از  پچ پنل  و  پچ کورد  کانکتور،  شبکه،  آچار  دروازه،  روتر،  سوئیچ،  قبیل  از  اصطالحاتی 

مباحث دیگر این فصل هستند.
در فصل چهارم به اصول کابل کشی شبکه های کامپیوتری پرداخته و عناصر یک 
سیستم کابل کشی ساخت یافته (شامل زیرسیستم های ورودی ساختمان، اتاق تجهیزات و 
سرور، کابل کشی عمودی، رک های مخابراتی، کابل کشی افقی و ناحیه کاری) و مبانی 



٤      مبانی شبکه و سخت افزار 

سیستم  انواع  معرفی  به  نیز  پنجم  فصل  است.  شده  داده  توضیح  سرور  اتاق  راه اندازی 
عامل های شبکه اختصاص دارد و در آن سیستم عامل های مکینتاش، لینوکس و ویندوز 

توضیح داده شده اند. 
در فصل ششم، نصب و راه اندازی شبکه Workgroup و همچنین آموزش گام 
مراحل  ارتباط  این  در  است.  شده  ارائه  ویندوز  محیط  در   HomeGroup شبکه گام  به 
توضیح   IP آدرس  و   Workgroup نام کامپیوتر،  نام  تنظیم   ،HomeGroup راه اندازی
اشتراک گذاری  به  شبکه،  به  رایانه  یک  الحاق  شبکه،  کارت  عیب یابی  شده اند.  داده 
پوشه، چاپگر و انجام Remote Desktop از دیگر موارد مطرح شده در این فصل است.

فصل هفتم به آشنایی با TCP/IP اختصاص یافته و در آن مباحثی از قبیل مفهوم 
با  آن  تفاوت  و   IPv4 مختلف  کالس های   ،TCP/IP پروتکل  سرویس های  پروتکل، 
IPv6 بیان شده اند. توضیح آدرس های IP عمومی و خصوصی، آدرس های IP دینامیک و 
 Ping، Ipconfig معتبر و نامعتبر و نیز نحوه استفاده از دستورهای IP استاتیک، آدرس های

و Tracert از موارد دیگر مطرح شده در این فصل هستند.
چندین   ،ICS سرویس  و  پروکسی سرور  مفهوم  تعریف  ضمن  هشتم  فصل  در 
 NetSupport School، Connectify Hotspot، نرم افزار کاربردی و مفید شبکه از جمله
بی سیم  شبکه های  به  نهم  فصل  شده اند.  CCProxy ،TeamViewer و Skype معرفی 

نگاهی اجمالی دارد و انواع شبکه های بی سیم را توضیح داده است.
مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری موضوع فصل دهم است و در فصل یازدهم 
به شبکه های اطالعاتی نگاهی مختصر شده است. در انتهای کتاب نیز دو پیوست ارائه 
به  دوم  پیوست  و  کامپیوتری،  شبکه های  در  مطرح  الیه های  به  اول  پیوست  است.  شده 

ملزومات سخت افزاری سه نرم افزار کتابخانه ای معروف در ایران اختصاص دارد. 
برای مدرسان و اساتیدی که می خواهند این کتاب را تدریس نمایند توصیه می شود 
تحصیلی،  ترم  یک  برای  کتاب  مطالب  و  صفحات  بودن  زیاد  تشخیِص  صورت  در  که 
مطالعه فصول دوم و یازدهم آن را ـ که احتمال آموزش آنها در دروس دیگر زیاد است ـ 

به خود دانشجویان واگذار نمایند.




