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پیشگفتار

شبکه های كامپيوتری سيستم های پيچيده ای هستند كه گستره وسيعی از تکنولوژی ها را در بر می گيرند و اين 
گستره هر روز در حال وسيع تر شدن است. طراحی و پياده سازی يک شبکه كامپيوتری نياز به مهارت هايی مانند 

مسيريابی، سوئيچينگ، امنيت و آگاهی نسبت به سرويس دهنده ها و برنامه های كاربردی مختلف دارد.
در اين كتاب سعی شده است مفاهيم و سرويس های رايج در شبکه های كامپيوتری به زبانی ساده بيان و پياده 
سازی شوند. اين كتاب از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول كتاب سعی شده است متداول ترين سرويس ها 
و مباحث مطرح در شبکه های كامپيوتری كه در اكثر شبکه ها مورد نياز می باشند مورد بررسی قرار گيرند و به جنبه 
تئوری اين مباحث هر چند به طور خالصه و به جنبه عملی آن ها به طور مفصل تر و در قالب سناريويی واحد و 
كاربردی پرداخته شود. در اين بخش با پروتکل ها و سرويس های متداول شبکه مانند DHCP ،DNS، وب، FTP و 

Mail آشنا می شويد و اين سرويس ها را در سناريويی كامل در يک محيط مجازی پيکربندی می كنيد.

در بخش دوم كتاب راهکارها، پروتکل ها و نرم افزارهای مديريت شبکه را معرفی می كنيم. در اين بخش با 
پروتکل هايی مانند Syslog ،NetFlow ،SNMP و ... آشنا می شويد سپس نصب و پيکربندی نرم افزارهايی را كه برای 
نگهداری و مديريت شبکه مورد نياز می باشند و از پروتکل های معرفی شده استفاده می كنند، انجام می دهيد. در واقع 
از اين نرم افزارها برای مديريت، نگهداری و نظارت بر شبکه و سرويس هايی كه در بخش اول ايجاد و پيکربندی 

كرديد استفاده خواهيد كرد.
اميد است كه اين كتاب بتواند به شما در طراحی، پياده سازی و نگهداری شبکه تان كمک كند.

کتاب انگیزه نوشتن این 
بسياری از افراد كه قصد يادگيری شبکه های كامپيوتری به صورت كاربردی و افزايش دانش خود را در اين 
حوزه دارند با دوره های متفاوت شبکه مانند MCITP ،CCNP ،CCNA و ... روبرو می شوند و اين سوال برای بسياری 
از آنها پيش آمده كه گذراندن كدام دوره مفيدتر است. دانشجو در هر كدام از اين دوره ها مهارت های خاص و 
ارزشمندی را كسب می كند. در دوره های مايکروسافت بيشتر تکيه بر روی سرويس های ۳ اليه باال از مدل OSI و 
در دوره های سيسکو تکيه بر روی ۴ اليه پايين از مدل OSI است. می توان گفت در دوره های سيسکو تکيه بر روی 
مباحث مرتبط با مسيريابی و سوئيچينگ است در حالی كه دوره های مايکروسافت تکيه بر روی سرويس های مختلف 
اليه كاربرد دارند. يک شبکه واقعی تركيبی از تمام اين مفاهيم است و مدير شبکه بايستی از تمامی اين مباحث تا 
حدی آگاهی داشته باشد. در بسياری از موارد دانشجويان با وجود گذراندن دوره هايی چه در زمينه مسيريابی و چه 
در زمينه سرويس های اليه كاربرد درک درستی از شبکه به عنوان يک ماهيت واحد كه تلفيقی از تمام مباحث مطرح 
شده در دوره های مختلف است ندارند و ارتباط بين مباحثی كه در هر كدام از اين دوره ها فرا گرفته اند برای آنها 
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شفاف نيست. مشکل ديگری كه وجود دارد اين است كه در اين دوره ها دانشجو حجم وسيعی از مطالب را بايد 
فرا بگيرد كه بسياری از آنها هرگز در عمل مورد نياز نخواهند بود و يا كاربردهای بسيار خاصی دارند. وجود اين 
مشکالت ما را بر آن داشت تا كتابی بنويسيم تا مباحث عامی را كه اكثر مديران شبکه در محيط كار نياز به دانستن 

آنها دارند در بر بگيرد. 

کتاب را بخواند کسی باید این  چه 
اين كتاب برای هر فردی كه قصد كار كردن در زمينه شبکه های كامپيوتری را دارد مناسب است. در اين كتاب 
مباحث متداول شبکه های كامپيوتری به صورت كامال عملی بيان شده است و در عين حال جنبه تئوری هر سرويس 
نيز به طور خالصه و تا حد نياز ذكر شده است. از اين كتاب می توان در دوره های عملی آموزش شبکه و همچنين 
به عنوان كتاب آموزشی و يا كمک آموزشی در درس هايی مانند شبکه های كامپيوتری، مهندسی اينترنت، مديريت 

شبکه، آزمايشگاه شبکه و درس نصب و راه اندازی شبکه استفاده كرد.

کتاب  گی های  ویژ
به طور خالصه می توان ويژگی های زير را برای اين كتاب بر شمرد:

روال مند بودن كتاب و داشتن سيری منطقی و تکاملی	 
بر پايه آزمايش بودن كتاب	 
بيان مباحث به صورت كامال كاربردی و عملی و بيان مباحث تئوری در حد نياز	 
در بر گرفتن اكثر نيازهای متداول در شبکه	 
استفاده از ابزارهای مجازی سازی كه محيطی شبه واقعی را ايجاد می كنند	 
پرهيز از بيان جزئيات غير كاربردی	 

ساختار فصل ها و ترتیب مطالعه
اين كتاب از دو بخش تشکيل شده است و هر بخش هفت فصل را در بر می گيرد. بهتر است هفت فصل 
مربوط به بخش اول كتاب به ترتيب مطالعه شوند. با اين حال پس از فصل های ۱ و ۲ می توان فصل های ۳ تا 7 را 
به ترتيب دلخواه و به صورت انتخابی مطالعه كرد. هفت فصل مربوط به بخش دوم كتاب را نيز می توان بر اساس 
نياز به هر ترتيب دلخواه مطالعه كرد. تنها بايد اين مورد را مد نظر داشته باشيد كه انجام آزمايش های بخش دوم يعنی 

آزمايش های فصل های 8 تا ۱۴ تنها پس از انجام آزمايش های فصل های ۱ تا 7 امکان پذير خواهد بود.
در بخش اول كه شامل فصل های يک تا هفت است شبکه ای كامل با سرويس های مختلف را ايجاد می كنيد.
در فصل اول شبکه ای كه هدف نهايی اين كتاب ايجاد و پيکربندی سرويس ها و نيازهای مختلف آن است، 
معرفی شده و توپولوژی اين شبکه نمايش داده شده است. سپس ابزارهای مورد نياز برای ايجاد اين شبکه معرفی 

شده اند و طی چندين آزمايش از اين ابزارها برای ايجاد توپولوژی مورد نظر استفاده شده است. 
در فصل دوم با سرويس نام دامنه آشنا می شويد و سرويس دهنده نام دامنه را در سيستم های عامل ويندوز 

سرور ۲۰۰8 و همچنين CentOS پيکربندی می كنيد. 
در فصل سوم با سرويس دهنده DHCP آشنا می شويد و اين سرويس را در سيستم های عامل ويندوز سرور 

۲۰۰8 و CentOS و همچنين در مسيرياب های ميکروتيک و سيسکو پيکربندی می كنيد. 
در فصل چهارم با سرويس دهنده وب آشنا می شويد و سرويس دهنده وب IIS و آپاچی را به ترتيب بر روی 
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سيستم های عامل ويندوز سرور ۲۰۰8 و CentOS پيکربندی می كنيد. 
در فصل پنجم با سرويس دهنده FTP آشنا می شويد و اين سرويس دهنده را بر روی سيستم های عامل ويندوز 

سرور ۲۰۰8 و CentOS پيکربندی می كنيد. 
 Axigen در فصل ششم با پروتکل های مورد استفاده در ميل آشنا می شويد و نسخه رايگان سرويس دهنده ميل

را بر روی سيستم های عامل ويندوز سرور ۲۰۰8 و CentOS نصب و پيکربندی می كنيد. 
امکان  سيسکو  و  ميکروتيک  مسيرياب های  روی  بر   PPPOE سرويس دهنده  پيکربندی  با  هفتم  فصل  در 

دسترسی كاربران به اينترنت را فراهم می كنيد.
در بخش دوم كه شامل فصل های هشت تا چهارده است با پروتکل ها و نرم افزارهای مورد استفاده در مديريت 
شبکه آشنا می شويد و از اين پروتکل ها و نرم افزارها برای مديريت شبکه ای كه در بخش اول اين كتاب ايجاد كرديد 

استفاده می كنيد.
در فصل هشتم با پروتکل SNMP آشنا می شويد و نرم افزار Cacti را كه از اين پروتکل برای رسم انواع گراف های 

شبکه استفاده می كند، نصب و پيکربندی می كنيد و با استفاده از اين نرم افزار گراف های مختلفی را رسم می كنيد.
 what’s در فصل نهم با نظارت بر عملکرد شبکه و پروتکل های مورد استفاده در آن آشنا می شويد، نرم افزار

up gold را نصب و پيکربندی می كنيد و از آن برای نظارت بر عملکرد اجزا و سرويس های شبکه استفاده می كنيد.

در فصل دهم با پروتکل NTP و اهميت آن در شبکه آشنا می شويد و اين پروتکل را بر روی مسيرياب های 
ميکروتيک و سيسکو و همچنين سيستم های عامل ويندوز سرور ۲۰۰8 و CentOS پيکربندی می كنيد.

در فصل یازدهم با AAA آشنا می شويد و نرم افزار FreeRADIUS را بر روی سيستم عامل CentOS نصب 
می كنيد و از اين نرم افزار برای احراز هويت كاربران PPPOE استفاده می كنيد.

در فصل دوازدهم با NetFlow و كاربرد آن در شبکه آشنا می شويد و مسيرياب های ميکروتيک و سيسکو 
را برای فرستادن اطالعات جريان ها به نرم افزار what’s up gold كه نقش flow collector را دارد، پيکربندی می كنيد.
در فصل سیزدهم با پروتکل syslog و اهميت داشتن logهای شبکه به صورت متمركز آشنا می شويد و 

نرم افزار Kiwi Syslog را نصب و پيکربندی می كنيد.
در فصل چهاردهم با VPN، انواع آن و انواع پروتکل های مورد استفاده در آن آشنا می شويد و مسيرياب های 

ميکروتيک و سيسکو را به عنوان سرويس دهنده VPN پيکربندی می كنيد.

کتاب محتویات DVD همراه 
DVD همراه كتاب حاوی نرم افزارها و فايل های زير است:

 	all in one نسخه GNS3 برنامه
 	CentOS 6.3 ،VMware Workstation 9 برنامه
 	RouterOS 5.24 سيستم عامل iso فايل
فايل توپولوژی شبکه مورد بحث در كتاب	 
برنامه سرويس دهنده ميل Axigen نسخه ويندوز	 
برنامه سرويس دهنده ميل Axigen نسخه لينوكس	 
 	SecurAble برنامه
 	TeraTerm برنامه
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 	WinSCP برنامه
 	Winbox برنامه
راهنمای استفاده از ويرايشگر vi در لينوكس	 
فايل IOS برای مسيرياب های سری 7۲۰۰ سيسکو	 
 	Kiwi Syslog برنامه
برنامه whats up gold نسخه ۱۴	 
 	iReasoning با نام MIB برنامه مرورگر
فايل MIB مربوط به مسيرياب های سيسکو	 
فايل MIB مربوط به مسيرياب های ميکروتيک	 
 	Datagram Syslog Agent برنامه
 	RADIUS ها درAVP فايل فهرست انواع

سپاس گزاری
الزم می دانيم در اينجا از سركار خانم مهندس بهارلويی به خاطر ويرايش فنی و ادبی كتاب تشکر كنيم. همچنين 
از جناب آقای مهندس زارع مدير محترم انتشارات نص به دليل حمايت ها و راهنمايی های ايشان و از جناب آقای 
حسن خانی برای انجام صفحه آرايی زيبای كتاب كمال تشکر را داشته باشيم. از تمامی دوستان و همکاران خوبمان 
در شركت گسترش ارتباطات سپنتا بابت حمايت های معنوی ايشان سپاسگزاريم. در انتها نيز از همه دوستان خوبمان 

كه در زمان نوشتن كتاب مايه دلگرمی ما بودند قدردانی می كنيم.



درباره نویسندگان

کیارش میزانیان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد

k.mizanian@yazd.ac.ir :ایمیل
www.yazd.ac.ir/mizanian :وب سایت

و  مهندسی سخت افزار  كارشناسی  دارای مدرک  ميزانيان  كيارش 
كارشناسی ارشد معماری كامپيوتر از دانشگاه صنعتی شريف و مدرک 
دكترا از دانشگاه علم و صنعت ايران است. او هم اكنون استاديار دانشکده 
مهندسی برق و كامپيوتر دانشگاه يزد، مدير فناوری اطالعات دانشگاه يزد 

و مدير آزمايشگاه مديريت شبکه است.

علیرضا کریمی
گسترش ارتباطات سپنتا

a.karimi@sepanta.net :ایمیل
www.a-karimi.ir :وب سایت

از  نرم افزار  مهندسی  كارشناسی  مدرک  دارای  كريمی  عليرضا 
دانشگاه شهيد باهنر كرمان و مدرک كارشناسی ارشد مهندسی فناوری 
اطالعات گرايش شبکه های كامپيوتری از دانشگاه يزد است. او هم اكنون 
مدير فنی و مدير بخش شبکه شركت گسترش ارتباطات سپنتا است و در 

بسياری از پروژه های شبکه اين شركت مشاركت داشته است.
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۷۷ 2-۳        راه	اندازی	سرویس	DNS	در	شبکه	شماره	2 

88 2-4        جمع	بندی	

۹1  DHCP	دهنده	سرویس							۳	فصل

۹2 ۳-1        مفاهیم	

۹5 ۳-2        راه	اندازی	سرویس	DHCP	در	شبکه	شماره	1 

101 ۳-۳        راه	اندازی	سرویس	DHCP	در	شبکه	شماره	2 

104 ۳-4        راه	اندازی	سرویس	DHCP	بر	روی	مسیریاب	



فهرست مطالب ۱۰

114 ۳-5       جمع	بندی	

115     Webدهنده	سرویس 							4	فصل

116 4-1        مفاهیم	

116 4-2        راه	اندازی	سرویس 	دهنده	وب	در	شبکه	شماره	1 

11۹ 4-۳        راه	اندازی	سرویس 	دهنده	وب	در	شبکه	شماره	2 

12۳ 4-4        جمع	  بندی	

125  FTP	دهنده 	سرویس							5	فصل

126 5-1        مفاهیم	

128 5-2        راه	اندازی	سرویس	دهنده	FTP	در	شبکه	شماره	1 

1۳4 5-۳        راه	اندازی	سرویس	دهنده	FTP	در	شبکه	شماره	2 

1۳۹ 5-4        جمع 	بندی	

141 فصل	6							سرویس پست الکترونیک	

142 6-1        مفاهیم	

14۳ 6-2        راه	اندازی	سرویس 	دهنده	میل	در	شبکه	شماره	1 

148 6-۳        راه	اندازی	سرویس 	دهنده	میل	در	شبکه	شماره	2 

155 6-4        جمع	بندی	

15۷ فصل	۷							دسترسی	به	اینترنت	

158 ۷-1        ایجاد	ارتباط	بین	شبکه	شماره	1	و	شبکه	شماره	2 

160 ۷-2        دسترسی	مسیریاب	ها	به	اینترنت	

166 ۷-۳        دسترسی	ماشین	های	سرویس	گیرنده	به	اینترنت	

1۷۳  DNS	دهندگان	سرویس	پیکربندی	۷-4        ویرایش

1۷6 ۷-5        جمع 	بندی	

1۷8 بخش دوم - نگهداری و مدیریت شبکه	

1۷۹ فصل	8	      SNMP	و	رسم	گراف 	های	شبکه	

180 8-1        مفاهیم	

18۳   Trap	و	SNMP	8-2        پیکربندی

1۹5  Cacti	با	شبکه	های	گراف	8-۳        رسم

212 8-4        جمع	بندی	

21۳ فصل	۹							نظارت	بر	عملکرد	شبکه	
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214 ۹-1        مفاهیم	

215  whats up gold	افزار	۹-2        نرم

226 ۹-۳        جمع	بندی	

22۹  NTP      	10	فصل

2۳0 10-1        مفاهیم	

2۳1 10-2        همگام	سازی	زمان	ها	در	شبکه	های	شماره	1	و	2 

241 10-۳        جمع	بندی	

24۳  RADIUS	و	AAA      	11	فصل

244 11-1        مفاهیم	

248  FreeRADIUS	افزار	11-2        نرم

26۹ 11-۳        جمع	بندی	

2۷1  NetFlow      	12	فصل

2۷2 12-1        مفاهیم	

2۷5  NetFlow	12-2        پیکربندی

288 12-۳        جمع	بندی	

28۹  Syslog	دهنده	سرویس 							1۳	فصل

2۹0 1۳-1        مفاهیم	

2۹۳  Kiwi Syslog	افزار	1۳-2        نرم

۳04 1۳-۳        جمع	بندی	

۳05  VPN	دهنده	سرویس 							14	فصل

۳06 14-1        مفاهیم	

۳0۹  VPN	دهنده	سرویس	14-2        پیکربندی

۳14 14-۳        جمع	بندی	



بخش اول

این بخش شامل فصل های زیر است:

فصل 1: ایجاد توپولوژی شبکه مورد استفاده در کتاب^•
•^DNS فصل 2: سرویس دهنده
•^DHCP فصل 3: سرویس دهنده
•^Web فصل 4: سرویس دهنده
•^FTP فصل 5: سرویس دهنده
فصل 6: سرویس دهنده پست الکترونیک^•
فصل 7: دسترسی به اینترنت^•

 نصب و راه اندازی شبکه و سرویس های آن



فصل ۱

ایجاد توپولوژی شبکه مورد 
استفاده در کتاب

آنچه در این فصل یاد می گیرید:

آشنایی با شبکه مورد بحث در کتاب^•
•^VMware Workstation آشنایی با نرم افزار
•^GNS3 آشنایی با نرم افزار
ایجاد توپولوژی شبکه مورد بحث در کتاب^•



کجاا ۱۴ یتات تههولهتی شبکه مه ت  یژفاتپ ت  

کتاب و ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد آن 1-1        معرفی شبکه مورد استفاده در 
شبکه مورد بحث در اين كتاب كه توپولوژی۱ آن را در اين فصل ايجاد می كنيد و در فصل های بعد 
سرويس های مورد استفاده در آن را نصب و پيکربندی خواهيد كرد، از دو شبکه محلی۲ تشکيل شده است. 
شبکه شماره ۱ متعلق به شركتی با نام دامنه sepanta.com و شبکه شماره ۲ متعلق به شركت ديگری با نام 
دامنه tourofpersia.com فرض شده است. اين دو شبکه توسط يک ارتباط نقطه به نقطه۳ بين مسيرياب ۴های 
آنها به يکديگر متصل شده اند. مسيرياب شبکه شماره ۱ توسط يکی از واسط5 های خود به اينترنت دسترسی 
دارد و دسترسی به اينترنت را برای سرويس دهندگان6 و سرويس گيرندگان7 شبکه شماره ۱ و همچنين شبکه 
شماره ۲ فراهم می كند. ساختار كلی شبکه مورد نظر در اين كتاب مانند شکل ۱-۱ است. برای شبکه شماره 
۱ محدوده آدرس های 192.168.100.0/24 و برای شبکه شماره ۲ محدوده آدرس های 192.168.200.0/24 در 

نظر گرفته شده است.

Network 1
Windows Based

Sepanta.com domain
192.168.100.0/24

...

192.168.100.1

Network 2
Linux Based

tourofpersia.com domain
192.168.200.0/24

192.168.200.1

10.1.1.1/30 10.1.1.2/30

...

Internet

WinServer1
192.168.100.3

WinServer2
192.168.100.4

CentServer1
192.168.200.3

CentServer2
192.168.200.4

WinClient1 WinClientN CentClientN CentClient1

کتاب شکل 1-1:  توپولوژی شبکه مورد بحث در 

کتاب خواهیم داشت: که در پایان بخش اول  شبکه ای 
شرايط شبکه شماره ۱ در پايان بخش اول كتاب: 

اين شبکه مبتنی بر سيستم های عامل مايکروسافت است. )ويندوز سرور ۲۰۰8 نسخه R2  و ويندوز 8(	 
كامپيوتر WinServer1 در اين شبکه نقش های زير را دارد:	 
ፋ DHCP8 سرويس دهنده

1. Topology 2.  Local Area Netwrok  3. Point to Point                        4. Router 5. Interface  
6. Servers  7. Clients   8. Dynamic Host Configuration Protocol 



کجاا ه  عت  های مه ت ش اف عر ی  یتات -ن 111۱5        مبرزا شبکه مه ت  یژفاتپ ت  

ፋ اوليه DNS۱ سرويس دهنده
ፋ سرويس دهنده پست الکترونيک
كامپيوتر WinServer2 در اين شبکه نقش های زير را دارد:	 
ፋ ثانويه DNS سرويس دهنده
ፋ )sepanta.com سرويس دهنده وب )ميزبانی وب سايت
ፋ FTP۲ سرويس دهنده
مسيرياب مورد استفاده در اين شبکه می تواند سيسکو و يا ميکروتيک باشد.	 

شرايط شبکه شماره ۲ در پايان بخش اول كتاب: 
 	)CentOS 6.3 اين شبکه مبتنی بر سيستم های عامل لينوكس است. )ترجيحا
كامپيوتر CentServer1 در اين شبکه نقش های زير را دارد:	 
ፋ DHCP سرويس دهنده
ፋ اوليه DNS سرويس دهنده
ፋ سرويس دهنده پست الکترونيک
كامپيوتر CentServer2 در اين شبکه نقش های زير را دارد:	 
ፋ ثانويه DNS سرويس دهنده
ፋ )tourofpersia.com سرويس دهنده وب )ميزبانی وب سايت
ፋ FTP سرويس دهنده
مسيرياب  مورد استفاده در اين شبکه می تواند سيسکو و يا ميکروتيک باشد.	 

در واقع شبکه شماره ۲ كامال شبيه شبکه شماره ۱ است با اين تفاوت كه در آن به جای سيستم های 
عامل ويندوز از سيستم های عامل لينوكس استفاده شده است. برای پيکربندی مسيرياب های اين دو شبکه، 
اين  ايجاد  و چگونگی  است  گرفته شده  نظر  در  ميکروتيک  و  سيسکو  تجهيزات  از  استفاده  حالت  دو 
توپولوژی با استفاده از هر كدام توضيح داده شده است. توپولوژی شکل ۱-۱ را به طور كامل در اين فصل 
توسط دو نرم افزار VMware Workstation و GNS3 ايجاد خواهيد كرد و سرويس های مختلف شبکه را در 

بخش اول كتاب به اين توپولوژی اضافه می كنيد. 

کتاب خواهیم داشت: که در پایان بخش دوم  شبکه ای 
در شبکه ای كه در پايان بخش دوم كتاب خواهيم داشت توپولوژی شبکه تغييری نخواهد كرد تنها 

سرويس دهندگان هر دو شبکه عالوه بر نقش های قبلی نقش های جديدی را نيز به عهده خواهند گرفت.
نقش های اضافه شده در شبکه شماره ۱:

كامپيوتر WinServer1 نقش های زير را نيز خواهد داشت:	 
ፋ سیستم نظارت بر عملکرد شبکه
ፋ NetFlow Collector

كامپيوتر WinServer2 نقش های زير را نيز خواهد داشت:	 
1.  Domain Name System 2.  File Transfer Protocol



کجاا ۱6 یتات تههولهتی شبکه مه ت  یژفاتپ ت  

ፋ Syslog سرویس دهنده
ፋ Trap دریافت کننده
مسیریاب میکروتیک یا سیسکو در این شبکه نقش سرویس دهنده VPN و سرویس دهنده NTP را خواهد 	 

داشت.
نقش های اضافه شده در شبکه شماره ۲:	 
کامپیوتر CentServer1 نقش های زیر را نیز خواهد داشت:	 
ፋ AAA یا همان RADIUS سرویس دهنده

کامپیوتر CentServer2 نقش های زیر را نیز خواهد داشت:	 
ፋ Cacti اجرا کننده نرم افزار رسم گراف

 VMware Workstation1-1-1 مجازی سازی و
اين سيستم ها  به طوری كه  كامپيوتر  بر روی يک  امکان نصب چندين سيستم عامل  برای داشتن 
از داخل سيستم عامل اصلی كامپيوتر كه سيستم عامل ميزبان ناميده می شود، قابل دسترسی و مديريت 
 Oracle Virtual Box ،Microsoft Virtual PC باشند، نرم افزارهای مختلفی وجود دارد. نرم افزارهايی مانند
 Virtualرايگان می باشند. بر روی Virtual Box و Virtual PC در بين اين نرم افزارها .VMware Workstation

Box  و VMware Workstation امکان نصب انواع مختلف سيستم های عامل ويندوز و لينوكس وجود دارد 

در حالی كه بر روی Virtual PC تنها می توان انواع مختلف سيستم های عامل ويندوز را نصب كرد. اساس 
كار همه اين نرم افزارها به اين صورت است كه يک سيستم مجازی را بر روی سيستم حقيقی ايجاد می كنند. 
سيستمی كه دارای حافظه اصلی۱، هارد ديسک، كارت گرافيک، كارت شبکه و ... است. مزيت بزرگی كه 
در اينجا وجود دارد اين است كه شما مجبور به پرداخت هيچ گونه هزينه ای برای سخت افزارها نيستيد. 
برای مثال شما می توانيد چندين هارد ديسک برای سيستم مجازی خود ايجاد كرده و به وسيله اين چند 
هارد ديسک انواع مختلف تکنولوژی RAID۲ را امتحان كنيد، كاری كه برای انجام آن بر روی يک سيستم 
معمولی نياز به تهيه چندين هارد ديسک داريد. در اينجا به ازای هر هارد ديسکی كه اضافه می كنيد يک فايل 

با حجمی كه شما مشخص می كنيد بر روی سيستم ميزبان ايجاد می شود. 
يکی از ويژگی های بسيار ارزشمند نرم افزارهای مجازی سازی امکان متصل كردن سيستم های مجازی با 
يکديگر از طريق شبکه است. شما می توانيد چندين سيستم مجازی اعم از سرويس گيرنده و سرويس دهنده 
ايجاد كرده و آنها را با يکديگر و يا سيستم ميزبان در يک شبکه محلی قرار دهيد. اين سيستم های مجازی 
حتی می توانند با واسطه سيستم ميزبان به اينترنت و يا هر شبکه ديگری كه سيستم ميزبان به آن متصل است 
دسترسی داشته باشند. نرم افزارهای مجازی سازی به مدير شبکه اين امکان را می دهند كه قبل از پياده سازی 
يک سرويس يا راه حل جديد شبکه بر روی سرويس دهندگان واقعی، آنها را در محيطی آزمايشی امتحان 
كند. كاری كه بدون وجود نرم افزارهای مجازی سازی نياز به چندين سيستم واقعی و امکاناتی مانند سوئيچ و 
كابل برای اتصال اين سيستم ها به يکديگر دارد. تصور كنيد كه شما قصد امتحان كردن سرويس يا طرحی در 
شبکه را داريد و نياز به 5 سيستم برای انجام اين كار داريد در صورت عدم وجود نرم افزارهای مجازی سازی 
عالوه بر تهيه سخت افزار الزم كه به آن اشاره شد نياز به فضايی برای اين 5 سيستم مانند يک آزمايشگاه 
خواهيد داشت. همچنين 5 سيستم واقعی مصرف برق بسيار بيشتری نسبت به يک سيستم واقعی با چندين 

1.  RAM – Random Access Memory 2.  Redundant Array of Independent Disks


