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 :سرد یلک فده

 نیوجشناد .دزادرپ یم يرتویپماک ياه هکبش ییارام و يزاس هدایپ ،یحارط ،لوصا یسررب سرد نیا زا فده
 اب سرد نیا .دنوش یم انشآ يا هیال لدم و يرتویپماک ياه هکبش ياه سیورس و يرامعم اب سرذ نیا رد

 و هکبش هیال ،لاقتنا هیال ،دربراک هیال ياه لکتورپ یسررب هب TCP/IP لدم و تنرتنیا ياه هکبش رب دیکات
 .دزادرپ یم هداد دنویپ هیال

  :عجرم ياه باتک

1. James	F.Kurose,	Keith	W.Ross,	Computer	Networking.Sixth	Edition 

  :وجشناد یبایزرا هوحن

 .هرمن 12 مرتنایاپ ،هرمن 7 مرتنایم ،هرمن 1 سالک رد روضح



 :يدنبنامز و ثحابم تسرهف

تیلاعف ثحابم  هتفه   
هیلوا میهافم یفرعم و عبانم ،لصفرس یفرعم -  1.  

 هکبش فیرعت ،هکبش ياه سیورس(يرتویپماک ياه هکبش ياه سیورس رب يرورم -
)لکتورپ فیرعت ،یهد سیورس تیفیک و سیورس فیرعت ،يرتویپماک ياه  

2.  

-CLIENT لدم ،هکبش هتسه و هبل فیرعت(نآ هدنهد لیکشت يازجا و تنرتنیا هکبش -
SERVER و PEER	TO	PEER، یکیزیف ياه هناسر و یسرتسد ياه هکبش، 

 )يرادم و يا هتسب گنیچیوس

3.  

 و لکتورپ ،اه هیال یسررب ،OSI عجرم لدم(يرتویپماک ياه هکبش يا هیال يرامعم -
 )اه سیورس

4.  

 سیورس و ارگ لاصتا ياه سیورس ياه لدم(يرتویپماک ياه هکبش يا هیال يرامعم -
 )يزاسزاب و يزاس هعطق ،لاصتا نودب

5.  

 ،گنیسکلپ یتلام يد و گنیسکلپ یتلام(يرتویپماک ياه هکبش يا هیال يرامعم -

TCP/IP( 

6.  

.HTTP( 7 لکتورپ و بو ،يا هکبش ياهدربراک لوصا(دربراک هیال -  

 ،SMTP لکتورپ و یکینورتکلا تسپ ،FTP لکتورپ و لیاف لاقتنا(دربراک هیال -

 ) DNS لکتورپ و تنرتنیا رد يروتکریاد سیورس

8.  

 اب یسیون همانرب ،TCP اب تکوس یسیون همانرب ،ریظن هب ریظن ياهدربراک(دربراک هیال -

 )UDP تکوس

9.  

.UDP ( 10 و لمح هیال لاصتا نودب سیورس ،لمح هیال ياه سیورس یفرعم(لاقتنا هیال -  

.TCP( 11 و لمح هیال ،ارگ لاصتا سیورس ،نئمطم لاقتنا لوصا(لاقتنا هیال -  

.TCP( 12 رد ماحدزا لرتنک ،ماحدزا لرتنک لوصا(لاقتنا هیال -  

 يرامعم ،يزاجم رادم و راگن هداد ياه هکبش ،هکبش هیال فیاظو یفرعم(هکبش هیال -
بایریسم  تیریدم ،يا هتسب گنیچیوس ياه هکبش رد کیفارت تیریدم ،بایریسم ,

)اه نایرج عیمجت حطس رد کیفارت  

13.  

 رد یبایریسم ياه لکتورپ ،یبایریسم ياه متیروگلا ،تنرتنیا لکتورپ(هکبش هیال -
)تنرتنیا 	

14.  

 هیال یفرعم(هداد دنویپ هیال ،)تنرتنیا رد یبایریسم ياه لکتورپ همادا(هکبش هیال -
)اطخ حیحصت و صیخشت ياه شور تایلک ،نآ ياه سیورس و هداد دنویپ  

15.  

	) LAN	Wireless وEthernet  ،هناسر هب یسرتسد لرتنک ياه شور(هکبش هیال - 16.  

 

 


