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دیک و به طور ملموس نیز در این مدت کارآموزی بنده عالوه بر اینکه با مفاهیم اولیه این دو مقوله آشنا شدم از نز

این مفاهیم را لمس کردم و این دوره یک دوره آزمایشگاهی ساده بود که همزمان که آموزش میدیدم میتوانستم 

 آموزش ها را در یک محیط عملیاتی و به طور زنده در جریان عادی یک شرکت ببینم و لمس کنم

بارها به مشکالتی  LANستم شبکه بود که این شبکه در زمینه شبکه عمده ی کارهای انجام شده پشتیبانی از سی

 برخورد و ما همواره تالش کردیم تا شبکه سرپا بماند

یا قطع شدن بخش هایی از شبکه و راهندازی مجدد آن و تعیین سطح  mac addressمشکالتی از قبیل تداخل دو 

 دسترسی برای کاربران.

برخوردیم این بود که یکی از هارد دیسک ها از بین رفت و با جایگزین در زمینه سیستم ذخیره یابی تنها مشکلی که 

کردن آن هارد دیسک با هارد دیسک دیگر سیستم مجدد راه اندازی شد بدون اینکه صدمی از اطالعات از بین 

 برود .

جهیزات غییر تهمچنین در زمینه خرید و نصب تجهیزات نیز بنده از نزدیک شاهد این قضایا بودم و  تعمیر و گاها ت

 کهنه را از نزدیک مشاهده کردم.

 در ادامه به طور مفصل در مورد هر یک از این فعالیت ها توضیح خواهم داد.
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 اول فصل

 

 معرفی محل کارآموزی

 

 

 مقدمه 1-1

 

در اداره ثبت شرکتهای تهران  ۹۸۴۰و با شماره  ۷۳۳۱/۹۰/۷۱شرکت ملی ساختمان )سهامی خاص( در تاریخ 

 .است به ثبت رسیده

این شرکت از بدو تاسیس با بهره گیری از کادر متخصص و مجرب و با بکارگیری تجهیزات و ماشین آالت 

های مختلف از جمله : راه آهن،   پیشرفته موفق شد تا گامهای مهمی در آبادانی کشور بردارد و تا کنون در زمینه

ه سیمان، نیروگاه، خطوط انتقال گاز و نفت، مجتمع های مسکونی و سایر رشته های عمرانی تونل، سد، کارخان

 .فعالیت داشته و تمامی موارد را با رضایت کارفرمایان با موفقیت به انجام رسانید است

شرکت ملی ساختمان فعالیت درعرضه های پیمانکاری عمومی و مشارکت در سرمایه گذاری، احداث و بهره 

انرژی و آب را …( ری از پروژه های بزرگ حوزه های عمرانی )حمل و نقل، ساختمان، سازه های آب و بردا

از طریق مدیریت این فعالیت ها و توسعه شبکه ای از شرکتهای همکار تامین کننده مالی، مهندسی، تدارکات، 

ه پربار و امکانات عظیم در اجرای احداث و بهره مندی برگزیده است. در حال حاضر نیز با پشتوانه نیم قرن تجرب

طرحها و پروژه های ملی و با مشارکت در طرحهای بین المللی و ضمن بهره مندی از مجموعه ای متشکل از 

افراد متعهد توانمند و نیز با توسعه قابلیت ها و همکاری با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی به عنوان پیمانکار 

به مثابه بازوئی توانمند در اجرای پروژه های بزرگ گام  ، آمادگی داردEPC عمومی در اجرای پروژه های

 .بردارد

 –کیلومتری تهران در آزادراه تهران  ۳۵کیلومتر مربع در  ۷۵۹فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( با مساحت 

قم واقع شده است. شرکت ملی ساختمان به عنوان پیمانکار عمومی پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( از 

الحاقیه تمامی زیر ساختها، سطوح پروازی و ساختمانهای جنبی فرودگاه را احداث  ۲قرارداد و  ۳طی  ۷۳۱۹سال 

 .نموده است
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 زمانیچارت سا 1-2

 

 

 (9-9شکل )

 

 

 

 پروژه فرودگاه امام خمینی 9-9

 

که در حال حاضر در  ,شرکت ملی ساختمان تاکنون پروژه های بسیاری در فرود گاه امام خمینی انجام داده است

 می باشد.حال انجام پروژه باند جنوب 

 این پروژه توسط سه واحد مستقل در حال اجرا می باشد که به شرح زیر میباشد

است که این واحد بر کلیه پروژه های این شرکت نظاره میکند و دفتر  قدس شهرک: دفتر مرکزی واقع در 9واحد 

اصلی و مرکزی و قلب اصلی شرکت می باشد که پروژه فرودگاه امام خمینی یکی از زیر مجموعه های این شرکت 

 میباشد.
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اجرای پروژه دارد و بخش های حسابداری و امور : این واحد که خود در محل پروژه است نظارت بر  2واحد 

ش قرار دارد. این واحد یک ساختمان در سمت شرق فرودگاه می باشد که مالی و انفورماتیک و رایانه در این بخ

در پروژه های قبلیتعداد  پرسنل زیادی در آنجا فعالیت میکردند اما در پروژه ی باند جنوب اکثر این پرسنل به بانند 

 رودگاه رفتند و فقط امور حسابداری و کامپیوتر  چند بخش دیگر در اینجا قرار دارند.جنوب ف

درصد پرسنل در آنجا قرار دارند و مشغول اجرای  31: باند جنوب که در جنوب فرودگاه قرار دارد و  9واحد 

 پروژه هستند

 

 ماهیت اصلی پروژه باند جنوب 9-9

 

و پیگیریهای مجدانه مدیریت شرکت ملی ساختمان پروژه باند جنوبی  ینیبا انتصاب مجری جدید فرودگاه امام خم

فعال گردید برنامه زمان بندی مطابق با اولویت های کاری، برنامه ریزی شده و به تایید و ابالغ کارفرما نیز 

، نموده است جدید فعالیتهای خود را با فعال نمودن ده جبهه کاری آغاز رسانده شده است، کارگاه باند جنوبی دور

 :که در زیر بدان اشاره می گردد

 .محدوده تونل کارگو و آماده سازی بستر جهت ساب بیس SA سابگرید مرحله آخر تاکسیوی•

  SA , SB . احیای الیه ساب بیس تاکسیوی های•

 .و رساندن آن به الیه آخر سابگرید E2 سابگرید تاکسیوی مورب•

 .ساب بیس آن به الیه نهایی و رساندن ۷۲+  ۹۲۸ساب بیس تاکسیوی •

 .و رساندن آن به الیه آخر ساب بیس SB ساب بیس تاکسیوی•

 

 

 نقش و جایگاه آی تی در این پروژه 9-5

 

کلیدی و حساس است در این پروژه بسیار   Raidنقش و جایگاه شبکه و یک سیستم ذخیره سازی قوی مبتنی بر 

 قابل اتکا وایمن این پروژه به حتم به شکست سختی می انجامد.و بدون اجرای یک سیستم شبکه و دخیره سازی 
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معرفی گردید مسیول اصلی اجرا و پشتیبانی و نگهداری این سیستم  9-9همانطور که در بخش  2لذا واحد شماره 

 میباشد.

 

 تاریخچه آی تی در پروژه فرودگاه امام 9-5-5

 

اجرا شد و تا پیش از آن همه فرایند  9977لین بار در سال برای اوراه اندازی شده در فرودگاه امام سیستم شبکه 

با اتصال دو کامپیوتر در دو اتاق مختلف اولین  9977ها به صورت دستی و سنتی انجام میشد و اولین بار در سال 

 شبکه راه اندازی شد.

یک شبکه کامل  به مرور زمان نقش و جایگاه این تکنولوژی برای همگان شفاف تر شد و تمام واحد مجهز به

 گشت.

با خورد شدن پروژه ها و ایجاد بخش های مختلف همانند باند جنوب این سیتستم به صورت توزیع شده در تمام 

واحد ها به اجرا در آمد و همگی متصل به سیستم شبکه گشتند که سرور در این سیستم متمرکز و در واحد شرق 

برقرار شد که اطالعات مورد ن یک اتصال نیز با دفتر اصلی قرار گرفت. و در آخرین مرحله اجرایی توسط آنت

 .نیاز از پروژه را در هر لحظه برای دفتر مرکزی واقع در شهرک غرب ارسال میکنند

خود   LANمیباشد که این شبکه محلی   LANکه در واقع نوع شبکه در حال حاضر در این پروژه یک شبکه 

دارای ابعادی   LANاین شبکه  .که متصل در شهرک غرب میباشد  است  MANشاخه ای از یک شبکه شهری 

 کیلومتر در فرودگاه امام خمینی است.  2در حدود 

 

 

 واحد آی تی 9-6

 

وظیفه اصلی کادر آی تی رسیدگی به این شبکه و نگهداری و پشتیبانی از آن می باشد.همچنین برای ذخیره سازی 

  RAIDاستفاده میگردد که رسیدگی به سیستم   RAID 5ی مبتنی بر و نگهداری اطالعات از سیستم ذخیره ساز

 خود از حساس ترین بخش های تیم آی تی میباشد.

 واحد آی تی تحت نظر مهندس مهرداد فرشچی اداره میشود که وظایف زیر را بر عهده دارد.
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 آنتن و ... ,.رسیدگی و کنترل و خرید تجهیزات مخابراتی مانند سوییچ 9

 نگهداری و مراقبت از اتاق سرور که کامپیوتر مرکزی در آنجا می باشد. 2

  Raid 5. نگهداری و پشتیبانی از سیستم 9

 . راه اندازی و نگهداری از شبکه9

 . پشتیبانی و کنترل دیتا بیس5
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 فصل دوم

 

 كارآموزي دوره در شده انجام كارهاي

 

 مقدمه 2-9

 

پشننننتیبانی شننننبکه و در ایننننن منننندت کننننارآموزی مننننن در دو حننننوزه ی مختلننننف کننننارکردم کننننه اولننننی در مننننورد 

سیسنننتم ذخینننره ینننابی اطالعنننات منننی باشننند کنننه نگهنننداری سیسنننتم و سنننرور منننی باشننند و دومنننین حنننوزه در منننورد 

د میباشنند بننرای همننین مننن در ایننن گننزارش کننه نگنناهی بننه کلیننات کارهننای انجننام شننده میباشنن  Raidمبتنننی بننر 

 در دو بخش گزارش خود را مینویسم 

 میباشد.  Raidبخش نخست پشتیبانی و نگهداری شبکه می باشد و بخش دوم سیستم ذخیره بازیابی و 

ااگرچننه ایننن دو بخننش در طننول دوره بننه طننور همگننن پخننش نشننده و گنناهی در حننین انجننام کننار شننبکه مجبننور 

ن حنننال بنننرای نظنننم بیشنننتر منننن اینننن تصنننمیم را بنننا ایننن ,میشننندیم ینننا حتنننی بلعکنننس  Raidبنننه بنننازنگری سیسنننتم 

گنننرفتم کنننه گنننزارش را در دو بخنننش کلنننی بنویسنننم تنننا بنننرای خوانننننده اینننن گنننزارش ابهنننام ایجننناد نگنننردد و بنننه 

 راحتی بتوان در سادگی آنرا خواند.

پننننس از معرفننننی دو بخننننش در پایننننان خالصننننه ای از عملکننننرد خننننودم و رویکننننرد سیسننننتم میکنننننم کننننه بننننا ایننننن 

ینننان هنننر بخنننش ینننک نتیجنننه گینننری جزینننی میکننننم و در آخنننر در فصنننل سنننوم بنننه ینننک نتیجنننه تفاصنننیل منننن در پا

 کلی میرسم و در آنجا من ایده خودم را در مورد فرایند چنین شرکتهایی بیان میکنم.
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 پشتیبانی و نگهداری شبکهبخش نخست :  2-2

 

 مقدمه 2-2-9

 

اساس یک فرآیند مشخص ، خواسته ها  شناسائی و آنالیز قبل از طراحی فیزیکی شبکه ، می بایست در ابتدا و بر 

گردند. چرا قصد ایجاد شبکه را داریم و این شبکه می بایست چه سرویس ها و خدماتی را ارائه نماید ؟  به چه 

منابعی نیار می باشد ؟ برای تامین سرویس ها و خدمات مورد نظر اکثریت کاربران ،  چه اقداماتی می بایست 

د ؟  در ادامه می بایست به مواردی همچون پروتکل مورد نظر برای استفاده در شبکه ، سرعت شبکه  و انجام دا

از همه مهم تر، مسائل امنیتی  شبکه پرداخته گردد. هر یک از مسائل فوق ، تاثیر خاص خود را در طراحی 

" از طرف مدیریت سازمان دنبال منطقی یک شبکه به دنبال خواهند داشت .یکی دیگر از پارامترهائی  که معموال

و به آن اهمیت داده می شود ، هزینه نهائی برپاسازی شبکه است . بنابراین الزم است در زمان طراحی منطقی 

 . شبکه به بودجه در نظر گرفته شده نیز توجه نمود

 ادی صرف بررسیدر صورتی که قصد ایجاد یک شبکه  و تهیه نرم افزارهای جدیدی وجود داشته باشد ، زمان زی

توانمندی نرم افزارها ، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم  آنان ) آموزش کاربران ، کارکنان شبکه و سایر موارد 

دیگر ( ، خواهد شد .در برخی موارد ممکن است تصمیم گرفته شود که از خرید نرم افزارهای جدید صرفنظر 

داد زیادی از برنامه های کامپیوتری که با استفاده از زبانهائی نظیر نموده  و نرم افزارهای قدیمی را ارتقاء داد. تع

: کوبال ، بیسیک و فرترن نوشته شده اند ،  ممکن است دارای قابلیت های خاصی در محیط شبکه بوده که استفاده 

ز یگر نیاز آنان نیازمند بکارگیری پروتکل های قدیمی  باشد.  در چنین مواردی الزم است به چندین موضوع د

 توجه گردد :

هزینه ارتقاء هزاران خط کد نوشته شده قدیمی توسط نسخه های جدید و پیشرفته همان زبان های برنامه نویسی ، •

  چه میزان است ؟

  برنامه ها به یک زبان برنامه نویسی شی گراء چه میزان است ؟ هزینه ارتقاء•

بخش های خاصی از شبکه را ارتقاء و از سخت افزارها و یا آیا به منظور صرفه جوئی در هزینه ها ، می توان •

  نرم افزارهای خاصی برای ارتباط با عناصر قدیمی شبکه استفاده نمود؟
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با توجه به هزینه و زمان ارتقاء برنامه های نوشته شده قدیمی توسط  زبان های جدید برنامه نویسی ، ممکن است 

که نرم افزارهای جدید نوشته و جایگزین گردند از  نرم افزارهای موجود تصمیم گرفته شود که فعال" و تا زمانی 

حمایت و پشتیبانی شود. در این رابطه ممکن است بتوان از یک بسته نرم افراری به عنوان گزینه ای جایگزین در 

د منبع و ترجمه ک  ارتباط  با  برنامه های قدیمی نیز استفاده نمود. در صورتی که می توان با اعمال تغییراتی اندک

برنامه ، امکان اجرای برنامه را بر روی یک سیستم عامل جدید فراهم نمود ، قطعا" هزینه مورد نظر بمراتب 

کمتر از حالتی است که برنامه از ابتدا و متناسب با خواسته های جدید ، بازنویسی گردد. یکی دیگر از مسائلی که 

دید مورد توجه قرار گیرد ، آموزش کاربرانی است که از نرم افزار فوق می بایست در زمان ارتقاء  یک برنامه ج

 استفاده می نمایند .

 

 تاریخچه پیدایش شبكه 2-2-2

 

 نخستین ماهواره یعني اسپوتنیك توسط اتحاد جماهیر شوروي سابق به فضا پرتاب شد . در همین 9457در سال 

قدرت آن زمان جریان داشت و دنیا در دوران جنگ سرد به سر دوران رقابت سختي از نظر تسلیحاتي بین دو ابر 

 برد. وزارت دفاع آمریكا در واكنش به این اقدام رقیب نظامي خود ،آژانس پروژه هاي تحقیقاتي پیشرفته یا آرپا مي

 .را تأسیس كرد

سال  ود . در همینیكي از پروژه هاي مهم این آژانس تأمین ارتباطات در زمان جنگ جهاني احتمالي تعریف شده ب

 ها در مراكز تحقیقاتي غیرنظامي كه در امتداد دانشگاه ها بودند، تالش براي اتصال كامپیوترها به یكدیگر در

در اثر  از طریق ترمینال ها به كاربران سرویس مي دادند . Mainframe جریان بود .در آن زمان كامپیوترها ي

یكدیگر را  منابع مالي پروژه اتصال دو كامپیوتر از راه دور به (ARPA) اهمیت یافتن این موضوع آژانس آرپا

تاي  اولین شبكه كامپیوتري بین چهار كامپیوتر كه دو 9461بر عهده گرفت . در اواخر سال  MIT در دانشگاه

ین ا یكي در دانشگاه كالیفرنیا و دیگري در مركز تحقیقاتي استنفورد قرار داشتند، راه اندازي شد . MIT آنها در

یك مركز  و MIT نخستین ارتباط راه دور بین دانشگاه 9465نامگذاري شد . در سال  (Arpanetشبكه آرپانت )

 دیگر نیز بر قرار گردید.

 شركت معتبر زیراكس، یك مركز تحقیقاتي در پالوآلتو تأسیس كرد . این مركز در طول سا ل ها 9471در سال 

 ر را معرفي كرده است و از این نظر به یك مركز تحقیقاتي افسانه اي بدلمهمترین فناوري هاي مرتبط با كامپیوت

كامپیوتري  نیز نامیده مي شود، به تحقیقات در زمینه شبكه هاي (PARC) گشته است. این مركز تحقیقاتي كه پارك

معرفي شد. در  به عموم 9472پیوست. تا این سال ها شبكه آرپانت به امور نظامي اختصاص داشت، اما در سال 
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. در كرده بود این سال شبكه آرپانت مراكز كامپیوتري بسیاري از دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتي را به هم متصل

  نخستین نامه الكترونیكي از طریق شبكه منتقل گردید. 9472سال 

 

 

 شبکه کامپیوتری  2-2-9

 

ه و تبادل ارتباط داشت یکدیگرکه با  یکدیگرندمستقل متصل به  یوترهایاز کامپ یامجموعه یوتریکامپ یهاشبکه

و  مجزا بوده یو پردازش یکنترل یواحدها یمعناست که هر کدام دارا ینبد یوترها. مستقل بودن کامپکنندیداده م

 .یستن یرگذارتاث یگریبر د یکیبود و نبود 

ل ها و... به هم وصماهواره ی،نور یبرمانند کابل، ف یزیکیرسانه ف یک یقاز طر یعنی یوترهابودن کامپ متصل

 یک لیتشک یبرا یاما شرط کاف باشندیم یوتریشبکه کامپ یک یجادا ی. دو شرط فوق شروط الزم براباشندیم

 .یوترهاستکامپ ینداشتن ارتباط و تبادل داده ب یوتریشبکه کامپ

انه از رس یاستفاده از نوعکه با  یانهدو را یاقلمرو شبکه مورد بحث است که آ ینمتخصص ینموضوع در ب این

شبکه  یک که گویندیمطالعات م یباره بعض ین. در ادهندیشبکه م یک یلاند تشکمتصل شده یکدیگربه  یارتباط

نامه اصطالحات ارتباطات راه دور: واژه» عنوانمنابع با  یناز ا یکیمتصل به هم است.  یانهرا ۳دست کم  یازمندن

ه ک یتاپردازشگر د یهااز گره یاشبکه: »کندیم یفطور تعر ینرا ا اییانهشبکه را یک، «ارتباطات راه دور

اتصال »است: شده یفطور تعر ینا« شبکه»سند عبارت  یندر هم«. اندمتصل شده یکدیگربه  یتاجهت ارتباطات د

رتباط ا یقعنوان نمونه از طر است )بهمتصل شده اییانهرا یرغ اییلهکه به وس اییانه. را«ارتباطیسه با چند نهاد 

تار به نوش یناگرچه ا ید،به حساب آ اییانهشبکه را یکاست( ممکن است که متصل شده ینترپر یکبه « اترنت»

 .پردازدینم یکربندینوع پ ینا

 

  استفاده از شبکه دالیل 2-2-9

 

، بدون توجه به محل  یانهرا یامکانات جانب یا یمنبع اطالعات یکمشترک از  استفاده: استفاده مشترک از منابع -9

 .ینداز منابع را استفاده از منابع مشترک گو یکهر یاییجغراف
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مختلف واستفاده  یاز پخش آنها در واحدها یزنمودن منابع واستفاده مشترک از آنها وپره متمرکز: ینهکاهش هز -2

 . داشتخواهد  یرا در پ ینهسازمان کاهش هز یکهر کاربر در  یاختصاص

به  یعنیکند ،  یدر شبکه اشاره م یبانپشت یدهنده ها یسدر شبکه ها بوجود سرو یژگیو این: یناناطم یتقابل -9

در کرد و یهته یباندوم وپشت یها در شبکه نسخه ها یستموس یتوان از منابع گوناگون اطالعات یمعنا که م ینا

 یبانپشت ی" از نسخه ها یستمدر شبکه " بعلت از کارافتادن س یاز منابع اطالعات یکبه  یصورت عدم دسترس

 .دهد یم یشرا افزا یستمس یمیدا یوآمادگ یتفعال یی،،دهنده ها در شبکه کارآ یساز سرو یباناستفاده کرد. پشت

ر کاربران از راه دو ینب یارتباط قو یجاد، ا یا یانهرا یشبکه ها یجاداز اهداف ا یگرد یکی : کاهش زمان -9

زمان تبادل اطالعات و  یبترت ینتبادل اطالعات وجود داشته باشد. به ا یاییجغراف یتبدون محدود یعنیاست ؛ 

 .یابد یاستفاده از منابع خود بخود کاهش م

بکه بزرگتر ش یکبه  یلوتبد یابدتوسعه  یستمدر ساختار س ییرتواند بدون تغ یم یشبکه محل یک: توسعه یتقابل-5

 .گسترش شبکه مد نظر است یبرا یازمورد ن یزاتامکانات وتجه ینههز یستمتوسعه س ینههز ینجاشود. در ا

طالع ا یها یستمس یگرد یاو یکیموجود مانند پست الکترون یهاینوآور یقتوانند از طر یم کاربران:ارتباطات -6

 .وجود دارد یزن یلامکان انتقال فا یرا مبادله کنند ؛ حت یشانها یغامپ یرسان

 

 مدل های شبکه 2-2-5

 

 (Server) در یک شبکه ، یک کامپیوتر می تواند هم سرویس دهنده وهم سرویس گیرنده باشد. یک سرویس دهنده

را  -کامپیوتری است که فایل های اشتراکی وهمچنین سیستم عامل شبکه که مدیریت عملیات شبکه را بعهده دارد 

 .نگهداری می کند

بتواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کند ، ابتدا سرویس گیرنده باید اطالعات  "Client " برای آنکه سرویس گیرنده

مورد نیازش را از سرویس دهنده تقاضا کند. سپس سرویس دهنده اطالعات در خواست شده را به سرویس گیرنده 

 .ارسال خواهد کرد

 : ازسه مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ، عبارتند 

  ”Peer- to- Peer“ شبکه نظیر به نظیر -9

 ”Server- Based“ شبکه مبتنی بر سرویس دهنده -2
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 "Client Server“ شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده -9

 

 

 OSIهفت الیه مدل  2-2-6

 

 : الیه فیزیکی-9

با رابط های مکانیکی ، به انتقال بیتهای خام برروی کانال ارتباطی مربوط می شود. در اینجا مدل طراحی 

 .الکتریکی ، ورسانه انتقال فیزیکی که زیر الیه فیزیکی قراردارند سروکار دارد

 :الیه پیوند ها -2

مبین نوع فرمت هاست مثال شروع فریم ، پایان فریم، اندازه فریم وروش انتقال فریم . وظایف این الیه شامل موارد 

 : زیر است

رسال مجدد فریم ها، ایجاد تمایز بین فریم ها داده وکنترل وایجاد هماهنگی بین مدیریت فریم ها ، خطایابی وا

 : کامپیوتر ارسال کننده ودریافت کننده داده ها. پروتکل های معروف برای این الیه عبارتند از

که برای مبادله اطالعات بین کامپیوتر ها بکار می رود و اطالعات را به شکل فریم  SDLC پروتکل -الف 

 .سازماندهی می کند

که کنترل ارتباط داده ای سطح باال زیر نظر آن است وهدف از طراحی آن این است که با  HDLC پروتکل -ب 

 .هر نو ع ایستگاهی کارکند از جمله ایستگاههای اولیه ، ثانویه وترکیبی

 : الیه شبکه -9

.  : تعیین مسیر متناسب برای انتقال اطالعات وظیفه این الیه ، مسیر یابی می باشد ، این مسیر یابی عبارتست از

الیه شبکه آدرس منطقی هر فریم را بررسی می کند . و آن فریم را بر اساس جدول مسیر یابی به مسیر یاب بعدی 

می فرستد . الیه شبکه مسئولیت ترجمه هر آدرس منطقی به یک آدرس فیزیکی را بر عهده دارد. پس می توان 

یا قطع آن ، مولتی پلکس کردن از مهمترین وظایف این الیه است. از نمونه بارز خدمات  گفت برقراری ارتباط

 .این الیه ، پست الکترونیکی است

 : الیه انتقال -9
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وظیفه ارسال مطمئن یک فریم به مقصد را برعهده دارد. الیه انتقال پس از ارسال یک فریم به مقصد ، منتظر می 

ی بر دریافت آن فریم دریافت کند. در صورتیکه الیه محل در منبع سیگنال مذکور را ماند تا سیگنالی از مقصد مبن

 .از مقصد دریافت نکند. مجددا اقدام به ارسال همان فریم به مقصد خواهد کرد

 

 : الیه اجالس -5

این الیه  هوظیفه برقراری یک ارتباط منطقی بین نرم افزار های دو کامپیوتر ی که به یکدیگر متصل هستند به عهد

است. وقتی که یک ایستگاه بخواهد به یک سرویس دهنده متصل شود ، سرویس دهنده فرایند برقراری ارتباط را 

بررسی می کند، سپس از ایستگاه ، درخواست نام کاربر، ورمز عبور را خواهد کرد. این فرایند نمونه ای از یک 

 .اجالس می باشد

 

 : الیه نمایش -6

را از الیه کاربرد دریافت نموده ، آنها را به شکل قابل فهم برای کامپیوتر مقصد تبدیل می کند  این الیه اطالعات

 .تبدیل می کند Unicode ویا ASCII . این الیه برای انجام این فرایند اطالعات را به کدهای

 : الیه کاربرد -7

و.... فراهم می  E-mail- FTP افزارهایی چوناین الیه امکان دسترسی کاربران به شبکه را با استفاده از نرم 

 .سازد
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   ابزارهای اتصال دهنده 2-2-7

 

که را شب یسخت افزار یها ییگردند تا عملکرد وگستره شبکه وتوانا یشبکه اضافه م یکاتصال به  یابزارها

 یکار خود به ابزارها یاتصال در شبکه وجود دارند اما شما احتماال برا یاز ابزارها یعیارتقاء دهند . گستره وس

 :بود یدخواه یازمندن یلذ

 ( Repeater ) کنترل کننده -9

 (Hub ) هاب -2

 ( Router ) یاب یرمس -9

 است که تحت عنوان یابی یرمنبع به مقصد عمل مس یکاز  یاطالعات یانتقال بسته ها یندفرا یشبکه ساز در

  ینترنتدر ا یدیشاخصه کل یک یابی یرشود. مس یانجام م یاب یرتحت عنوان مس یابزار

 یهعملکرد شامل تجز ینمنتقل شوند. ا یگرد یوتربه کامپ یوترکامپ یکها از  یامشود پ یکه باعث م یراز است

 یاکند  یم صلرا بهم مت یمحل یاست که شبکه ها یابزار یاب یراست. مس یرمس ینبهتر یافتن یبرا یرمس یلوتحل

 :شود یم میتقس یربر حسب عملکردش به دونوع ز یاب یرکند. مس یاز دو شبکه را بهم متصل م یشبهتر ب یانبه ب

اشد بطور ب یم یرکننده مس یینشبکه که تع یرتوسط مد یابی یرنوع ، جدول مس ین: که در ا یستاا یریابمس - الف

 .شود یم یمقدار ده یدست

 جدول یککند وبطور اتومات یم یمخودش را، خود تنظ یابی یرنوع ، جدول مس ین: که در ا یاپو یاب یرمس - ب

 .کند یرا روز آمد م یریابیمس

 ( Gateway ) دروازه -9

 ( Switch )    یچسوئ -5

که  یردگ یمورد استفاده قرار م یکدیگربه  یاتصال چند شبکه محل یاست که برا ییاز ابزارها یگرینوع د سوئیچ

ا متعدد است که بسته ها ر یدرگاه ها یاست که دارا یا یلهوس یچشود. سوئ یشبکه م یاتیتوان عمل یشباعث افزا

ها را به درگاه مورد نظر " که متعلق به  هکند وسپس بست یم یآدرس مقصد را بررس یرد،پذ یدرگاه م یکاز 

اده د یوندپ یهدر ال یشبکه محل یها یچکند. اغلب سوئ یباشد" ارسال م یبا همان آدرس مقصد م یزبانم یستگاها

 .کند یعمل م یمدل ا اس آ یها



 

17 
 

 .شوند یم یمتقس "Asymmetric " ونامتقارن "Symmetric" ها بر اساس کاربردشان به متقارن سوئیچ

 كابل شبكه -6

م، ذكر این نكته ضروري است ها و پهناي باند مربوط به آنها، به بحث بپردازیاز اینكه در مورد انواع كابل پیش

كه نوع كابل انتخابي شما بطور مستقیم به توپولوژي شبكه تان وابسته است. در این قسمت سعي گردیده توپولوژي 

 .مناسب با هر نوع كابل ذكر شود

شبكه، رسانه اي است كه از طریق آن، اطالعات از یك دستگاه موجود در شبكه به دستگاه دیگر انتقال مي  كابل

استفاده مي شوند. در برخي موارد شبكه تنها از یك  LAN یابد.انواع مختلفي از كابلها بطور معمول در شبكه هاي

به كار گرفته مي شود. غیر از عامل توپولوژي،  كهنوع كابل استفاده مي كند، اما گاه انواعي از كابلها در شب

آگاهي از ویژگیهاي انواع مختلف كابلها و ارتباط آنها با پروتكل و اندازه شبكه نیز در انتخاب كابل شبكه مؤثرند. 

  .دیگر جنبه هاي شبكه براي توسعه یك شبكه موفق ضروري است

 

 (Network Interface Adapter) كارت شبكه -7

سوكتي در یك كامپیوتر كه براي  expansion slot ))، وقتي كه در شیار گسترش كامپیوتر NIC شبكه یا كارت

شود. شیارهاي گسترش ها( طراحي ميبوردهاي گسترش و اتصال آنها به باس سیستم )مسیر انتقال دادهنگهداري 

امپیوتر اي است كه بین كگیرد، وسیلهمي قرار.هاي كامپیوتر هستندروشي براي افزایش یا بهبود ویژگیها و قابلیت

بكه بایست یك كارت شهر كامپیوتر در شبكه مينماید. اي كه كامپیوتر جزئي از آن است، اتصال برقرار ميو شبكه

یابد و براي رسانه شبكه )كابل اتصال مي (System's Expansion Bus)داشته باشد كه به باس گسترش سیستم

كند. در برخي كامپیوترها، كارت شبكه با مادربورد یكي شده است، اما در واسطه عمل مي یكشبكه( به عنوان 

 Industry) سیستم ISA گیرد كه یا بهرا به خود مي (Expansion Card) رت گسترشبیشتر مواقع شكل یك كا

Standard Architecture: كارت  صورتدهد قطعات بها كه امكان ميمجموعه مشخصاتي براي طراحي باس

 PCI ، و یا به(ام و سازگار با آنها افزوده شوندبيبه شیارهاي گسترش استاندارد كامپیوترهاي شخصي آي

(Peripheral Component Interconnect:  مجموعه مشخصاتي كه توسط شركت اینتل ارائه شده و سیستم

متصل  (كندرا فراهم مي PCI با گاركارت گسترش ساز 91كند كه امكان نصب حداكثر باس محلي را تعریف مي

 .گرددمي
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 خالصه عملکرد 2-2-3

 

دادم از ابتدای پروژه ی فرودگاه امام سیستم شبکه در این شرکت همانطور که در بخش معرفی محل کار توضیح 

وجود نداشت و بعدا به طور خورد خورد اضافه گشت و سیستم شبکه برای این شرکت به یکی از مایحتاج های 

 اساسی تبدیل گشت.

شبکه آشنا میکرد عمده کارهای من در زمینه شبکه در وحله اول آموزش های اولیه ای بود که مرا با مفاهیم پایه 

و شناخت سخت افزار های موجود در سیستم شبکه بود. و در وحله های بعدی کارهای پیش و پا افتاده ساده ای 

 بود که معموال انجام میدادم

برای مثال یکبار در دفتر نشسته بودم که اتاق حسابداری آمد و گفت نمیتواند پرینت بگیرد و هرچی درخواست 

پیرینت گرفته نمیشد من به اتاق آنها رفتم و به بررسی کامپیوتر و اتصال آن به شبکه پرداختم  پیرینت ارسال میکند

و همه چی مرتب بود و هیچ مشکل دیگری وجود نداشت . پس از کلی کلنجار به این نتیجه رسیدم که پرینتر را 

 .ق وصل نیست نگاهی بیاندازم پرینتر هم کاغذ داشت و هم جوهر اما متوجه شدم پرینتر به بر

اگر بخواهم یک تجربه خوب در زمینه شبکه بگویم تداخل مک آدرس دو سیستم بود که باعث میشد سیستم شبکه 

مدام از کار بیوفتد . این مسیله عجیبی بود و ما رو به شدت درگیر کرد چرا که همچین چیزی از لحاظ تیوری غیر 

خل مک آدرس داشت را از شبکه خارج کردیم و به قسمتی ممکن است برای حل این مشکل در آخر سیستمی که تدا

 بردیم که نیازی به اتصال به شبکه احتیاجی نبود.

  بقیه موارد تکراری و روزمرگی بود.
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 Raid 5بر بخش دوم : سیستم ذخیره و بازیابی مبتنی  2-9

 

 مقدمه 2-9-9

 

در چند سال گذشته برای نیازهای   RAID( Redundant Array of Independent Disk) تکنولوژی

وقتی  ۷۰۰۹به  RAID محافظتی از داده ها در سرورها رشد چشمگیری داشته است. اولین پیاده سازی تکنولوژی

به عنوان میزبان قدرتمند پردازنده مورد استفاده  I/O که بُردهای کنترلی بسیار گران قیمت با پردازشگرهای توانمند

سخت افزاری تنهاترین راه حل ارائه شده بود که باعث محدودیت استفاده  RAID ن زمانگردد. در آبودند بر می

شود. از یک نرم افزار سیستم در همه جا یافت می RAID گردید. امروزهاز آن تنها در سرورهای گران قیمت می

توان در لپ را می RAID نکند. همچنیعامل تا کنترولر مستقل که داده ها را با قابلیت باالیی در شبکه ذخیره می

 .ها، کامپیوترهای رومیزی و سرورها با هارد دیسک های متعدد مشاهده کردتاپ

و نحوه عملکرد آن میپردازیم سپس در مورد پیکربندی های آن و پشتیبانی و  Raidدر این بخش ابتدا به تعاریف 

 .نگهداری آن میپردازیم

 

2-9-2 RAID چیست؟ 

 

ای برای دیسک های مستقل که راهی است برای مجازی سازی متعدد هارد ی افزونهمخففی است از عبارت آرایه

ی RAIDدیسک های مستقل به یک یا چند آرائه برای بهبود عملکرد، ظرفیت و دسترسی. ظرفیت کل آرائه به نوع 

سخت  RAIDیت کلی آرائه مستقل از نوع ها بستگی دارد. این ظرفکه ساخته شده و همچنین تعداد و ظرفیت دیسک

 .افزاری یا نرم افزاری است که ممکن است استفاده کرده باشید

 یا( redundant array of independent disks) مستقل هایدیسک چندگانه آرایه فناوری اصلی هدف

RAID، آرایه یک چهارچوب در جداگانه سخت دیسک چند دادن پیوند (array )، کارکرد، توان به دستیابی برای 

 املع سیستم برای آرایه این کل همچنین. باشدمی گران و بزرگ دیسک یک از بیش گنجایشی و اعتماد قابلیت

 .کندمی رفتار یکپارچه بگونه میزبان،

Raid  .به دو گونه نرم افزاری و سخت افزاری میباشد که در ادامه در مورد هرکدام توضیح داده میشود 
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 :دارد وجود کلی مفهوم سه  Raidدر 

9. Mirroring:  این مفهوم به معنی نوشتن اطالعات یکسان روي بیش از یک دیسک است. با این کار از

 خواندن سرعت میتواند تنهایی بهاین تکنیک  اطالعات، چندین نسخه نگهداري خواهد شد. یسر یک

چندین دیسک بخواند، اما همین تکنیک هنگام نوشتن از  را اطالعات میتواند که چرا ببرد، باال را اطالعات

اطالعات، بسته به پیکربندي مورد استفاده، چنانچه الزم باشد تا تمامی دیسکها صحت اطالعات نوشته 

 شده را تایید کنند، موجب کندي عملیات خواهد شد.

 

2. Stripingبه طور  یکند.: همانطور که از نامش پیداست، اطالعات را بین بیش از یک دیسک پخش م

اطالعاتی روي چندین  معمول باعث افزایش سرعت خواندن و نوشتن میشود. در این تکنیک هر واحد

 دیسک، از چندین دیسک پخش میشود، بنابراین هنگام نوشتن و خواندن اطالعات به جاي استفاده از یک

 خواهد داد. را افزایشدیسک به صورت موازی استفاده میشود که به طبع سرعت انجام عملیات مربوطه 

 

 

9. Error Correction تکنولوِژی :Raid  این قابلیت را دارد که با ذخیره کردن اطالعات اضافی

(redundant or parity data در صورت بروز مشکل در ذخیره کردن اطالعات، مشکل را شناسایی )

مقایسه  چندین دیسک خوانده ومعموال سرعت کمی کاهش مییابد، چرا که اطالعات را از  برطرف کند. و

 میکند و این اطالعات پس از تایید صحت و اصالح احتمالی انتقال خواهند یافت.

 

 سه این از کدام هر وجود. دارند همراه به خود با را باال تکنیکهاي از یکی حداقل ، Raid هاي نسخه از کدام هر

 ، RAID  هاي نسخه از کدام هر که است دلیل همین به. دارد بستگی تکنولوژي کاربرد و استفاده محل به تکنیک

 .میدهند قرار تاثیر تحت متفاوتی شکل به را سیستم اطمینان و سرعت
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 Raidسطوح استاندارد  2-9-9

 

شده مشخص   Raidدر سیستم های براساس تکاملی که در طول سالهای گذشته  Raidتعداد سطوح استاندارد 

میگردد و این عدد ممکن است تا سالهای دیگر افزایش یابد . اگرچه در حال حاضرمیتوان پنج سطح استاندارد نام 

تعریف   Raidبرد اما این تعداد میتواند بیشتر شود چرا که بسیاری سطوح تو در تو و غیر استاندارد نیز برای 

 یپردازیممیگرد. در ادامه به تشریح هر یک از این سطوح م

 

2-9-9-9 Raid 0 

 

Raid 0   تحت نامData Striping  نسخه  این. میشود دیسکها سخت کارایی افزایش موجب و است مشهور نیز

 کردن ذخیره( وStrip) قطعه  چندین درون فایلها نوشتن توسط و دارد نیاز دیسک سخت دو حداقل به Raidاز 

 سخت دو و کیلوبایتی 211 فایلی اگر مثال، براي. میکند عمل متفاوت، دیسکی سخت در ها قطعه از یک هر

 درون را قطعه هر و کرده تقسیم کیلوبایتی 911 یمساوی ي قطعه دو به را فایلها پیکربندي این باشید، داشته دیسک

 سخت در دیگر نیمی و یک دیسک سخت در شما فایل از نیمی عبارتی، به. میکند ذخیره دیسکها سخت از یکی

 .میشود ذخیره دو دیسک

 را قطعه مقدار Raid تنظیمات در اگر مثال، عنوان به مقدار قطعه باید در زمان پیکربندی سیستم مشخص گردد

 میشود تقسیم کیلوبایتی 923 مساويی  قطعه دو به باال کیلوبایتی 211 فایلِ  باشید، گرفته درنظر کیلوبایت 923

 23 است، کمتر قطعه دو حجم مجموع از فایل حجم چون و( دارد قرار دیسکها سخت از یکی روي قطعه هر)

 یرو را داده از بخشی که یا قطعه دو هر مجموع به) ماند خواهد خالی قطعه دو از یک هر انتهاي در کیلوبایت

 آنگاه داشتید، کیلوبایتی 69 فایلی کیلوبایتی، 211 فایلی جاي به اگر اما(. میگویند بلوك یک میکنند، ذخیره خود

 در اگر اما(. میشد ذخیره دیسک هر روي کیلوبایت 92 یعنی) میماند خالی قطعه هر انتهاي در کیلوبایت 46

 میشود تقسیم کیلوبایتی 92 قطعهي 3 به کیلوبایتی 211 فایل شود، تنظیم کیلوبایت 92 قطعه مقدار Raid تنظیمات

 خواهد موجود خالی فضاي بایت کیلو 7 قطعه، هر یرو و شد خواهند ذخیره قطعه 9 دیسک، سخت هر یرو و

 . بود
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 را طعهق مقدار اگر دارید، کار و سر حجم کم فایلهاي با وقتی که میشوید متوجه سادگی به مثال، دو این به توجه با

 خواهد تلف بیهوده شما دیسکهاي سخت سازي ذخیره فضاي از مقداري بگیرید، نظر در باال Raid تنظیمات در

 کمترین روي را Stripeگزینه  Raid 0 پیکربندي هنگام است بهتر دارند، کمی حجم شما فایلهاي اگر بنابراین. شد

 .کنید تنظیم زیادتر مقادیر روي را گزینه این دارید، کار و سر حجیم فایلهاي با که هنگامی و میزان،

 دو دیسک، سخت یک در کیلوبایتی 211 فایل یک کردن ذخیره جاي به کردید، مشاهده که همانطور باال، مثال در

 کیلوبایتی، 911 فایل یک کردن ذخیره براي شده صرف زمان .شدند ذخیره دیسک سخت دو در کیلوبایتی 911 فایل

 RAID0 کلی، طور به. است کیلوبایتی 211 فایل یک سازي ذخیره براي شده صرف زمانِ  نصف تئوري بهطور

 پیدا افزایش دیسکها سخت در اطالعات نوشتن و خواندن سرعت میدهد اجازه دیسک، سخت دو کردن موازي با

 .میشود آنها کارایی افزایش سبب نیز موضوع این و کند

 از شما اگر مثال، عنوان به. میکند تعیین را Raid 0 ي آرایه ظرفیت مقدار دیسک، سخت دو ظرفیت کل مجموع

 .بود خواهد گیگابایت 961 سیستم سازي ذخیره ظرفیت کنید، استفاده گیگابایتی 31 دیسک سخت دو

 دیسک تسخ دو باال، ظرفیت دیسک سخت یک عوِض  در باید کنید، تهیه باال کارایی با سیستمی دارید قصد اگر

 اراییک افزایش سبب اینکه بر عالوه روش، این. کنید پیکربندي Raid 0 حالت به را آنها و بخرید پایینتر ظرفیت با

 ارزانتر (مثال براي) گیگابایتی 251 دیسک سخت دو قیمت امروزه زیرا میدهد، کاهش نیز را ها هزینه میشود،

 که دارد نیز معایبی Raid 0 که شد یادآور را نکته این باید البته. است گیگابایتی 511 دیسک سخت یک از

 میبیند هصدم اطالعات تمامی ببیند، صدمه دیسکها سخت از یکی اگر عبارتی، به. است پایین امنیت آنها، مهمترین

 .شد خواهد استفاده غیرقابل و

 

 : مشخصات و مزایا

 .شود می ذخیره مجزا دیسک هارد در بلوک هر و شوند می تبدیل بلوکهایی به ها داده-9

 یمتقس مجزا کانال چندین بین انتقاالت و نقل ترافیکی بار که چرا گردد می I/O سیستم کارایی رفتن باال باعث-2

 .شود می

 (سرعت ایشافز) گیرند می عهده به را ترافیک کنترل عمل که مختلفی کنترلرهای وجود بدلیل کارایی باالرفتن-9

 (ندارد وجود Parity محاسبه مدار زیرا)ساده بسیار طراحی-9
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 محاسبات به پرداختن عدم دلیل به سرعت افزایش) خط وکنترل Parity به مربوطه محاسبات به پرداختن عدم -5

 (Parity به مربوط

 

 

 : معایب

 (.ندارد وجود RAID نوع این در خطا تصحیح و تشخیص کد گونه هیچ)Parity از استفاده عدم -9

 .شد خواهد اطالعات کلیه رفتن دست از باعث درایو یک افتادن کار از -2

 ها داده حفظ به حساس محیطهای در کارایی عدم-9

 : استفاده موارد

 .( مونتاژ و میکس) ویدیویی تصاویر پردازش و میکس -9

 .... (و تایپ افزارهای نرم) پردازی واژه -2

 .دارد باال سرعت به نیاز که کارهایی-9

 

 

 )9-2(شکل 
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2-9-9-2 Raid 1 

 

 وسط ت .است کامپیوتر دادههاي اطمینان قابلیت بهبود آن، هدف و نمیدهد افزایش را سیستم کارایی Raid این نوع 

Raid 1 این. داد نخواهد دست از است، کرده ذخیره که را اطالعاتی با ضریب باالیی که دارد اطمینان کاربر 

در آرایه . میشود شناخته mirroring نام تحت و دارد نیاز یکسان دیسک سخت دو حداقل به Raidنسخه از 

Raid 1 چرا که از  .شد خواهد ایجاد نیز دیگر دیسک روي شود، اعمال دیسکها سخت از یکی در که تغییري هر

 هر فقره داده در هر دو دیسک ذخیره میشود.

 ودکاررويخ بهطور فایل، این با مشابه دقیقا   نسخهاي کنید، کپی اول سختدیسک روي را فایلی اگر مثال، عنوان به

 تازسخ میتوان آسانی به ببیند، صدمه اول سختدیسک اگر آرایه، این در. شد خواهد کپی نیز دوم دیسک سخت

 رد بیشتر و است افزار سخت بر مبتنی پشتیبان سیستمدر حقیقت   Raid. این سیستم کرد استفاده دوم دیسک

 .میشود کارگرفته به دارند، مهمی اطالعات که مکانهایی

 ازسخت یکی ظرفیت تنها سازي ذخیره ظرفیت کل است، پشتیبان دیسکی واقع در دوم دیسک سخت چون

 کل کنید، پیکربندي Raid 1 آرایه حالت به را گیگابایتی 31 دیسک سخت دو شما اگر بنابراین. دیسکهاست

 . بود خواهد گیگابایت 31 تنها شما سازي ذخیره ظرفیت

 : مشخصات و مزایا

 . دیسک یک برای مشکل بروز هنگام ها داده 911% برگرداندن قابلیت-9

 . ( ندارد دیسک یک با تفاوتی دیسک دو وجود یعنی. )نداریم محسوسی تغییر داده انتقاالت نرخ در-2

 . دارد نیز را دیسک یک از بیش خرابی تحمل توانایی ,RAID1 خاص شرایط در -9

 (ندارد وجود Parity به مربوط مدار) RAID تکنولوژی در ساده طراحی -9

 : معایب

 باال هزینه-9
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 )2-2(شکل        

 

2-9-9-9 Raid 0+1  

 

درحقیقت این نوع ترکیبی از مزایای   است .  Raid1  و Raid0 از ترکیبی است، پیدا آن نام از که همانطور

Raid0  وRaid1  همزمان استفاده میکند تا همزمان هم قابلیت اعتماد سیستم را باال ببرد و هم موجب افزایش

 کارایی شود.

و دو دیسک را به  Raid0را به صورت  برای این مدل ترکیبی نیاز به حداقل چهار دیسک است و که دو دیسک

 .به هم متصل میکنیم mirroring صورت 

 

 )9-2(شکل         
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2-9-9-4 Raid 1+0 

 

است .  Raid 01عملکردی کامال مشابه نمونه باال دارد با این تفاوت که نحوه پیاده سازی آن عکس 

 

 (9-2شکل)        

2-9-9-5 Raid 2 

 

استفاده میشود و دادهها به صورت نوارهاي سکتوري ذخیره میشوند .  stripingنیز از روش  Raid 2در 

 ندرت به سطح این اینکه وجود با.میشوند نظرگرفته در ECC اطالعات براي آرایه درایوهاي از بعضیو

 روي که داده بیت هر. ست دادهها تضمین از دیگري مفهوم بیانگر ولی است شده استفاده تجاري درکاربردهاي

 جداگانه درایوهاي روي کدها این. دارد را خود به مربوط ECC یا خطا تصحیح کد ، میشود نوشته دیسکها هارد

 .میگیرند قرار استفاده مورد ها داده سالمت و یکپارچگی از حفاظت منظور به و میشوند ذخیره

ECC فرمولی از استفاده با را مجازي درایو در مشخص بلوكهاي روي بر شده ذخیره هاي داده عددي ارزشهاي 

 المتس تایید براي کنترلی جمع ، نیاز صورت در سپس. میکند بندي جدول کنترلی( جمع) check sum نام به

 مجددا    ECC بندي جدول ، میشوند خوانده مجددا   ها داده که هنگامی.میشود الحاق داده بلوك انتهاي به ها داده

 .میشود مقایسه بندي جدول آخرین با و شده ،خوانده خاص ي داده بلوك هر کنترلی جمع سپس.  میشود محاسبه

 تهرف دست از ي ها داده ، باشد داشته وجود تناقضی اگر اما ، هستند نقص بدون ها داده باشند همانند اعداد چنانچه

 از.ددهستندمج ي محاسبه ،قابل مرجع ي نقطه یک عنوان به( قبلی کنترلی جمع یا) کنترلی جمع اولین از استفاده با

 سکتور هر در را ECC اطالعات امروزه دیسکها هارد تمام اینکه دلیل به. میشود استفاده ندرت به سطح این

 ندارد.  Raidهاي نمونه سایر به نسبت توجهی قابل مزیت Raid 2 ، میکنند جاسازي
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 (5-2شکل )

2-9-9- Raid 3 6   

 

 روي سکتوري صورت به را اطالعات میباشد.  Raid2خیلی شبیه  .میگیرد قرار استفاده مورد کم ،بسیار امروزه

 پریتی هاي داده ي ذخیره براي جداگانه درایو یک که است این آن تفاوتمیکند.   strip درایو ها  از گروهی

. دارد ،تکیه اشکاالت ردیابی براي سکتور هر در شده جاسازي ECC هاي داده بر Raid 3  .میگیرد درنظر

 را بازیابی ،عملیات درایوها سایر روي موجود اطالعات کردن XOR ي وسیله به ، افتاد کار از درایوي اگر

 .میدهد انجام

 سطح به اما میکند قربانی را درایوها از یک هر طرفیت از مقداري که است Raid0 از انطباقی واقع در سطح این

 يرو وبر شده تقسیم نوارهایی به داده بلوكهاي ، حالت این در.یابد دست خطا تحمل و اطالعات سالمت از باالیی

 سالمت بررسی براي که نوار ي موازنه اطالعات. میشوند نوشته آنها از یکی جز به آرایه درون درایوهاي تمام

 وير بر و شده ایجاد ، دادهها نوشتن رهنگام د میگیرند قرار استفاده مورد زیرسیستم درون درایوهاي تمام در داده

 یودرا در نوارها این از یک هر و شدهاست تقسیم نوارهایی به نیز موازنه درایو. میشوند ،نوشته پریتی دیسک

 ، شده گسترده آرایه سراسر در که آن متناظر دادهي نوارهاي به مربوط پریتی اطالعات نگهداري براي موازنه

 ننوشت یا خواندن با شیوه این.میشود بازبینی دادهها خواندن هنگام موازنه اطالعات. میگیرد قرار استفاده مورد

 اختیار در را باالیی بسیار داده انتقال توانایی موازي صورت به یا همزمان طور به درایوها تمام روي بر دادهها

 دادهها سالمتی حفظ و درایوها از یکی کارافتادن از صورت در داده بازسازي مزیت حال عین در ولی میدهد قرار
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 بهینه دیسک در را انتقال نرخ ، شدهاند گسترده درایوها تمام در که رکوردهایی.نمیدهد دست از نیز را سیستم براي

 زمان یک در Raid سطح این در .دارد دسترسی آرایه از درایو چندین به I/O درخواست هر اینکه دلیل به.میکنند

 رینبهت ، طوالنی رکوردهاي با کاره تک ، کاربره تک محیطهاي براي و. میشود داده پاسخ درخواست یک به فقط

 .دارد را کارآیی

 

 (6-2شکل )       

2-9-9-Raid 4 7   

 

. به جز اینکه از نوارهاي بزرگتري استفاده میکند.به همین دلیل رکوردها از هر درایو  یکسان است.  Raid 3با 

پریتی(. این عمل این امکان را میدهد تا عملیات خواندن به اشتراك شوند)البته به جز درایو  جداگانه میتوانند خوانده

ها برروي یک دیسک ،باید  گذاشته شود. در هنگام نوشتن ،عملیات آهسته میشود جون پس از ذخیره شدن داده

اطالعات پریتی نیز در درایو مربوط به پریتی نوشته شوند. به هرحال با هر بار عمل نوشتن باید پریتی به 

 به بتنس ویژهاي زآوري شود و لذا درایوها در موقع نوشتن نمیتوانند مشترکا  استفاده شوند. این ساختار مزیترو

 به RAID4 در(  بلوك دو معموال  )  بزرگتر نوارهاي از استفاده که گفت میتوان جمله یک در .ندارد حاالت سایر

 .بپردازد دیسکها ي اداره به  RAID3 به نسبت بیشتري استقالل با تا میدهد امکان RAID مدیریت افزار نرم
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 (7-2شکل)                              

 

2-9-9-8 Raid5 

 

 افزاريسخت ياكنندهكنترل به و است خانگي كامپیوترهاي براي RAID نوع قدرتمندترین ،RAID از نسخه این

 .كنندمي سازيشبیه افزارنرم طریق از را قابلیت این عامل، هايسیستم از برخي اما. دارد نیاز آرایه مدیریت براي

ها روي همه درایوها توزیع میشود. این امر باعث افزایش سرعت در نوشتنهاي  parityاست ولی  Raid 4شبیه 

در این حالت وجود ندارد ولی در صورت بروز خطا و یا خرابی  PARITYکوتاه میشود. چون گلوگاه دیسک 

 دیسک زمان بازسازي اطالعات نسبت به روشهاي قبل طوالنیتر است. 

 نوعي RAID 5 كلي طوربه. باشند یكسان باید كارایي، بهترین يآرایه براي كه دارد نیاز دیسكسخت سه حداقل به

  .است آرایه اطالعات از مراقبت براي( توازن بیت) Parity بیت با RAID 0 از

 :بیندازیم دبستان دوران ریاضي درس به مختصر نگاهي ،RAID 5 مورد در كلي توضیح از قبل دهید اجازه اكنون

1+0 = P 

0+P = 1 

P+1 = 0 

 بنابراین. كرد محاسبه را P مقدار توانمي سادگي به است، معلوم هاداده از تا دو كهاین به توجه با ها،معادله این در

 هادیسكسخت از یكي كه زماني آورد،در معادله یك شكل به را RAID 0 در اطالعات شدن ذخیره يشیوه بتوان اگر



 

30 
 

 امنیت افزایش سبب موضوع این. كرد بازیابي را آن در موجود اطالعات توانمي سادگي به بیند،مي صدمه

Raid0 شودمي. RAID 5   توازن ایجاد با و كندمي را كار همین دقیقا (Parity)، اطالعات امنیت افزایش سبب 

  .شودمي RAID 0 يآرایه در

 يادهد بلوك و كندمي مقایسه همدیگر با را داده از بلوك دو كه است باینري محاسبات نوعي توازن بیت حقیقت در

 زوج نیز توازن بیت باشد، زوج داده بلوك دو جمع حاصل اگر. دهدمي تشكیل 2 و 9 هايبلوك براساس را سوم

 و 1+1 باینري، محاسبات در. بود خواهد فرد توازن بیت باشد، فرد داده بلوك دو جمع حاصل اگر اما. بود خواهد

 هايدیسكسخت از یكي اگر روش، این براساس. هستند 9 با برابر دو هر 1+9 و 9+1 و صفر با برابر دو هر 9+9

 اطالعات داد خواهد اجازه توازن بیت شود، آن جایگزین دیگري دیسكسخت كه زماني ببیند، صدمه RAID 5 آرایه

 پیدا را مجهول عدد توانمي راحتي به معادله، اعداد از یكي و معادله یك جمع حاصل دانستن با) شوند احیا دوباره

 (.كرد

 به رایيكا افزایش. دهدمي مكان تغییر هاداده اطمینان قابلیت و كارایي افزایش براي هادیسكسخت بین توازن بیت

 كهینا ضمن. شودمي استفاده دیسكسخت چندین از دیسك،سخت یك روي اطالعات نوشتن جاي به كه است دلیل این

 قرار توازنِ  بیت و هاداده براساس توانندمي دیسكسخت این در موجود هايداده ببیند، صدمه 2 دیسكسخت اگر

 جموعم با برابر آرایه این سازيذخیره ظرفیت كلي طوربه. شود بازسازي دوباره دیگر، دیسكسخت دو در گرفته

 براي سازيذخیره ظرفیت شود، استفاده گیگابایتي 511 دیسكسخت 9 از اگر یعني. است دیسكسخت دو ظرفیت

 گزینجای از بعد ببیند، صدمه هادیسكسخت از یكي اگر كه بدانید هم را این. بود خواهد گیگابایت 9111 آرایه این

 .كشید خواهد طول مدتي معیوب دیسك اطالعات بازیابي سالم، دیسك یك با آن كردن

ترکیب مناسبی از کارائی، اصالح خطا و هزینه مناسب را عرضه میدارد و به همین دلیل به  RAIDاین نوع 

 براي کاربردهاي مختلف از جمله فایل سرورها و سرورهاي اینترنتی درآمده است. RAIDصورت رایجترین نوع 

 : مشخصات و مزایا

 . داریم نیاز سخت دیسک درایو 9 حداقل به نوع این در -9

 هارد داخل نیز بلوك هر به مربوط Parity و شوند می نوشته ها دیسک روي داده هاي بلوك تک تک -2

 .گردد می ذخیره مربوط

 ( گذرگاه در کمتر ترافیک) سریع بسیار خواندن سیکل -9

 ( Parity به مربوط محاسبات) متوسط نوشتن سیکل -9

 (ECC وجود) باال اطمینان و قابلیت -5
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 : معایب

 کنترل مدار پیچیده طراحی -9

 : کاربرد

 ها  ISPو بانکهاي اطالعاتی  Serverدر سیستمهاي 

 

 

 (3-2شکل )    

 

 

 

 

2-9-9 RAID  های نرم افزاری وRAID های سخت افزاری 

 

RAID شناسند ،  یم یو نرم افزار یها را معموال بصورت سخت افزارRAID یقاز طر یسخت افزار یها 

RAID Controller قابل  یستمعامل از همان بدو روشن شدن س یستمبه س یازشود که بدون ن یانجام م ییها

 کردن یجادشوند و ابزار ا یعامل انجام م یستمبعد از نصب س ینرم افزار یها RAID هستند اما یکربندیپ

RAID یریتمد یفهعامل است. وظ یستمدر واقع همان س RAID عامل  یستمبر عهده س یها در حالت سخت افزار

  .عامل است یستمبر عهده س RAID یریتمد یفهوظ ینرم افزار یها RAID اما در یستن



 

32 
 

 ای یبود سخت افزار یک یدبه خر یازن ینکهبا توجه به ا ینرم افزار RAIDاز  یفزارسخت ا RAID ینههز قطعا

RAID Controller هستند که بصورت جداگانه  یاست ، گرانتر است. بعضا کمتر افرادRAID Controller 

وجود  یسخت افزار ورهایسر یمعموال رو یسخت افزار یها Controller ینکنند و ا یداریخر یسخت افزار

 یکخودشان  یکه آنها برا یدشو یحتما متوجه م یدکار کرده باش Intel یاو  HPشرکت  یدارد. اگر با سرورها

RAID Controller یدارند که بعضا در سرورها یسخت افزار HP  نرم افزار به نام  یکبا استفاده ازHP 

Smart Start  درBoot یشوند. از طرف یم یاستم عامل راه اندیقبل از نصب س یو حت یستمس RAID یها 

ود خ یردرگ یارعامل را بس یستمشوند و منابع س یعامل م یستمس ییباعث خراب شدن و کاهش کارا ینرم افزار

 یبه سخت افزار خاص برا یازنرم افزار ارزان بودن و عدم ن یها RAIDکنند اما نکته مهم در خصوص  یم

 یستماست که س ینشوند ا یم یستمس ییباعث کاهش کارا ینرم افزار یها RAID ینکها یلدل است. یساز یادهپ

 کیسدر کدام قسمت د یدو متوجه شود که کدام قسمت داده با یسدها بنو یسکد یداده ها را بر رو ینکها یعامل برا

 دارد که آنها را پردازش کند. یازشود ، ن یساز یرهذخ

 RAID یکقابل اعتماد تر هستند.  ینرم افزار یها RAID با یسهدر مقا یسخت افزار یها RAID بدون شکر

رفتن  ینباعث از ب RAID نرم افزار یورمشکل در درا یاعامل و  یستمس یخراب یلممکن است به دل ینرم افزار

 یکار Load یشما دارا یوتریکامپ یستمس یکهدر صورت ینرم افزار RAID یکبعضا  یاطالعات شما شود ، حت

ه توانند به شدت داد یعامل م یستمس ینسنگ یبرود و دچار مشکل شود ، پردازش ها یناست از بباشد ممکن  یادز

خواندن و نوشتن داده را به شدت  یندقرار دهند و بعضا فرآ یررا تحت تاث ینرم افزار یها RAID موجود در یها

آنها به مرور زمان  یریپذ یو دسترس RAID سئوال رفتن اصل مفهوم یرها باعث ز RAID در یکند کنند ، کند

  : یمکن یانب یررا بصورت ز یو سخت افزار ینرم افزار یها RAID ینبصورت خالصه تفاوت ب .شود یم

 .به سخت افزار خاص دارد یازن یسخت افزار RAID،  ینرم افزار RAID برخالف-9

 .است ینرم افزار یها RAID گرانتر از یسخت افزار یها RAID یساز یادهپ هزینه-2

 .کنند یم یرعامل را درگ یستمپردازشگر س ینرم افزار یها RAID،  یسخت افزار یها RAID فبرخال-9

RAID-4 قابل اعتماد تر از  یاربس یسخت افزار یهاRAID هستند. ینرم افزار یها 
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 8.1برای ویندوز    Raidپیکر بندی  2-9-5

 

 riadسیستم عامل ویندوز به شما این امکان را میدهد که شما بتوانید بر روی سیستم خود با داشتن چند دیسک یک 

 پیاده سازی کنید.

شما به حداقل دو دیسک سخت یا همان هارد دیسک به جز هارد  Raid 1 و همچنین   Raid0برای راه اندازی 

شما به حداقل سه  Raid 5یاز دارید. و برای راه اندازی دیسک اصلی که ویندوز بر روی آن نصب شده است ن

 دیسک سخت افزاری نیاز دارید.

برای این دوره کارآموزی ما به جز هارد دیسکی که بر روی آن ویندوز نصب است سه هارد دیسک پنج گیگابایتی 

را با عکس گام به گام در ادامه نحوه اجرا میباشند  unallocatedبه سیستم متصل میکنیم. این هارد دیسک ها 

 در ضمن تمام این نوع پیکربندی ها مبتنی بر سیستم عامل بوده و نرم افزاری میباشد. به شما توضیح میدهیم.

 را پیاده سازی کنید که به شرح زیر می باشد. Raidمیتوانید تنها سه نوع   3.9شما در سیستم عامل  

 

9-Raid 0   که با نامstriped volume  وز مشخص میشود.در ویند 

2-Raid 1   که با نامmirrored volume  .در ویندوز مشخص میشود 

3-Raid 5   که با نامraid-5 volume  .در ویندوز مشخص میشود 

 

 میپردازیم 8.1در سیستم عامل ویندوز   Raidدر این قسمت به شرح پیکربندی این سه نوع 
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 8.1در ویندوز  Raid 0 (striped)پیکربندی   2-9-5-9

 

 

را انتخاب میکنیم و پنجره  manageراست میکنیم و گزینه  کرفته و کلی  this pcابتدا بر روی آیکون  -9گام 

computer management  .باز میشود 
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 یکنیم تا صفحه مورد نظر باز شود.کلیک م disk managementبر روی گزینه  -2گام 

  

همانگونه که در عکس مشخص است شما دو بخش کلی میبینید. بخش یک اطالعات دیسک های قابل استفاده کاربر 

را به همراه جزیات نشان داده و در باال قرار دارد و بخش دوم در پایین میباشد و یک شمای گرافیکی از دیسک 

 raidرا به   unallocatedسه دیسک های متصل به سیستم میباشد در این مرحله ما میخواهیم دو دیسک از 

striped  تبدیل کنیم 
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بر روی یکی از دیسک ها )برای مثال دیسک شماره دو ( کلیک راست میکنیم. همانگونه که میبینید ما  -9گام 

 .وهمانگونه که میبینید پنجره ای با همین نام باز میشود.را انتخاب میکنیم   new striped volumeگزینه 
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یکی از دیسک های موجود را انتخاب کنید در این مثال ما دیسک  availableدر پنجره باز شما در قسمت  -9گام 

 را میزنیم.  nextرا انتخاب میکنیم.و  9
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نوع فایل سیستم و از این قبیل اطالعات پرسیده  میزنیم.در پنجره دوم nextدو پنجره بعدی را نیز به گزینه  -5گام 

 .میشود
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 .را میزنیم finishظاهر میشود و گزینه   complete the new striped volume wizardپیغام  -6گام 
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باز میشود که میگوید این کار شما باعث میشه که دیسک شما از حالت   dialog boxدر پایان یک  -گام آخر

basic   بهdynamic   گزینه تبدیل شود و میپرسد آیا مایل به ادامه هستید وyes .را انتخاب میکنیم 

 

 

اگر همه مراحل به درستی انجام شود در پایان دو دیسک انتخاب شده فرمت میشود و همانطور که ما میخواهیم به    

raid 0  .تبدیل میگردد 
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 8.1در ویندوز  Raid 1 (mirror)پیکربندی   2-9-5-2

 

تبدیل کردیم و در فضای آن   basicبه حالت   unallocatedما از قبل یکی از دیسک ها رو از قبل از حالت 

انجام دادیم تا گام دو را انجام دهید منتهی  raid0برای اینکار مانند مرحله قبل که  مقداری اطالعات قرار داده ایم.

 در این بخش در گام دوم چنین میبینید.

 

 

 addدر مرحله بعدی بر روی دیسک دوم که در اینجا اختصاص گرفته شده است کلیلک راست میکنیم وگزینه 

mirror  را  انتخاب میکنیم 

 

 



 

42 
 

 

یک دیالوگ باکس باز میشود که از شما تعداد و شماره دیسک مورد نیاز برای شما را مشخص در این مرحله 

را  mirrorیسک در این مرحله انتاب کنید . دیسک انتخابی نقش میکند . شما میتوانید یک دیسک یا حتی دو د

 بازی میکند. و هر اطالعی که در یکی از این دو دیسک ریخته شود در دومی نیز بالفاصله کپی میگردد.

  

را میزنیم. سپس همان دیالوگ باکسی که در   add mirror  ما در این مرحله دیسک یک را انتخاب میکنیم. و

 مرحله قبل در بخش گام آخرظاهر شد ظاهر میشود . ودقیقا همان سول را میکند.

 بر روی سیستم پیکر بندی میشود.  raid 1بعد از جواب دادن به سوال 
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 1.1در ویندوز  Raid5پیکربندی   2-9-5-3

 

استفاده میکنیم . که اتفاقا خیلی راحتتر و ساده تر از مراحل قبل می  برای این پیکربندی از ویزارد متفاوت ویندوز

ما به حداقل سه هارد دیسک نیاز داریم و در این مثال برخالف مثال های قبل که به دو دیسک  5باشد. برای رید 

 بسنده میکردیم به هر سه دیسکمان احتیاج داریم.

 

 

 گام نخست:

 را انتخاب میکنیم. control panelکلیک راست میکنیم و از آنجا گزینه  3.9ابتدا بر روی آیکون استارت ویندوز 
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 گام دو:

 میشویم strage spacesحال همانطور که در شکل مشاهده میکنید از کنترل پنل ویندوز وارد 
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 گام سوم:

کلیک میکنیم و منتظر صفحه بعدی   create a new pool and storage spaceبر روی تنها گزینه 

میشویم. که همانطور که میبینید در این صفحه  سه هارد دیسک ما را نشان داده است و ما میتوانیم هر تعداد که 

 را میزنیم. create pool  میخواهیم را تیک بزنیم و در اینجا ما هر سه هارد را انتخاب کرده ایم. حال گزینه
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 گام چهارم:

در این مرحله از کارصفحه ای مطابق شکل زیر باز میشود . در بخش اول اسم و حرف درایوی که میسازیم را 

 را انتخاب میکنیم. oرا قرار میدهیم و حرف  My First Spaceمشخص میکنیم.و ما به دلخواه اسم 

در مقابلش قرار دارد در این  combo boxرا میبینید که یک  resiliency typeدر وسط صفحه شما گزینه  

. گزینه  است که کاری نداریم  simpleدوم میبینید شما چهر گزینه دارید گزینه اول  باکس همانطور که در شکل

. گزینه سوم نیز دوم همان رید یک میباشد که در مرحله قبل انجام دادیم اما روش اجرا این بار کمی متفاوت است

  Raid 5همان گزینه مورد نیاز ما یعنی  parityمانند گزینه دوم میباشد . منتهی با سه هارد دیسک و گزینه آخر 

 است.  sizeمیباشد بقیه گزینه ها در مورد 
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 و کمی منتظر میشینیم. را میزنیم  create storage spaceرا انتخاب میکنیم و   parityخب ما 
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 گام آخر:

صفحه مقابل ظاهر میشود. در این صفحه اطالعات اگر در این قسمت به مشکلی نخورید شما موفق شده اید و 

میباشد   Parityگیگ آن پر میباشد . این همان  3.5سیستم ذخیره یابی شما را نشان میدهد. از پونزده گیگ فضا 

 که در زمان از دست دادن اطالعات به شما جهت بازیابی کمک میکند.

 

 

 

 

 

 

 8.1را در ویندوز  raid5و  Raid1 و raid0نید به راحتی هر سه نوع همانطور که مشاهده کردید شما میتوا

 پیاده سازی کنید.

دوز با ویزاردهای بسیار راحت خود تنها چیزی که نیاز دارید سه هارد دیسک اضافه میباشد. دیگر کارها را وین

 برای شما انجام میدهد و شما درگیر سخت افزار و مسایل اجرایی به هیچ وجه نمیشوید.
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 فصل سوم

 

 نتیجه گیری نهایی 

 

تخصص اصلی من در زمینه طراحی سایت و برنامه نویسی و پایگاه داده میباشد . و این دوره کار آموزی تنها از 

اندکی اطالعات جمع آوری کنم که   Raidدر مورد شبکه و سیستم ذخیر یابی اطالعات این جهت بود تا من 

متاسفانه خیلی کمتر از آنچه که تصورش را میکردم به دست آوردم . و اگر بخواهم دوباره به عقب برگردم به جای 

 میروم. + networkساعت کاری عبث و بیهوده چهل ساعت دوره های  291

عبث و بیهوده که رکود کاری ای که در آنجا وجود داشت تمام اون مجموعه را در برمیگرفت از آن جهت میگویم 

اه و در طول مونیازی به بازرسی روزانه به آنها نبود به خوبی کارشان را انجام میدادن  ی کامپیوتریو سیستم ها

رف جواب دادن به اپراتور های شاید دو تا سه بار حداکثر ما به مشکل واقعا جدی برمیخوردیم و اکثر روز را ص

اونجا بودیم که مثال فالن سیستم حسابداری چطور کار میکند . یا چرا سیستم من از شبکه خارج شده یا چرا اینترنتم 

 قطع و وصل میشه و .....

 به قدری در گیر روزمرگی میشدیم که تمام روز را گاهی صرف نشستن و چای خوردن میگذراندیم .

 ارکردن در چنین محیط های کاری وزی برای من موثر واقع شد چون متوجه شدم کاین دوره کارآم

 هیچ پیشرفت و ترقی ای ندارد.-9

 اکثر کارمندهای این شرکت ها سواد کافی برای کار با کامپیوتر ندارند-2

ثال سیستم م بهترین کار کار آزاد میباشد به این گونه که برای چنین شرکتهایی به صورت پیمانکری عملکرده و-9

 شبکه چنین شبکه ای را راه اندازی کرد و ماهیانه پولی بابت پشتیبانی آن دریافت کرد.

به عنوان پیشنهاد به چنین مجموعه هایی میگویم که بهتر است از نیروی نیمه متخصص و نهایتا فوق دیپلم و حتی 

در  ی یکمهندس نرم افزار یا آی تی متخصصدیپلمه برای پشتیبانی استفاده کنند و تنها برای بازرسی و مشکالتجد

 زمینه شبکه استفاده کنند اینطوری هم هزینه سازمان کاهش میابد هم متخصص احساس بیهودگی نمیکند.

 


