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 مقدمه

كامپيوتر هاي اوليه بسيار بزرگ و حجيم و گران قيمت بودند. با اينکه فضايي بزرگتر از يک زمين فوتبال را به 

قدرت پردازش آنها حتي به اندازه يک خود اختصاص مي دادند و كيلومتر ها كابل در آنها به كار رفته بود ولي 

ماشين حساب هاي جيبي امروزي نيز نبود و گرماي بسيار زيادي از خود توليد مي كردند. ناگفته نماند كه 

 كاركرد آنها بستگي به عوامل بسيار زيادي مانند دما و رطوبت هوا و ... داشت.

گذاري مي كردند مي دانستند كه يک روز  شايد كساني كه در آن زمان روي چنين كامپيوتر هايي سرمايه

 كامپيوتر به كجا خواهد رسيد و چه توانايي ها و چه قابليت هايي خواهد داشت.

همانطور كه احتياج مادر اختراع است بشر در طول تاريخ اجبارا دست به كارهايي زده كه مسير زندگي و خود 

 يا اختراعات كامپيوتر مي باشد. زندگي انسان را دگرگون كرده است. يکي از اين كارها و

كامپيوتر خود به تنهايي فقط يک اختراع نبود. با پيدايش كامپيوتر بشر مجبور و يا راهي براي بشر هموار و 

مشخص شد تا به علوم ديگري نيز دست يابد. از جمله اين علوم مي توان به علوم برنامه نويسي، ارتباط، 

نامبرده و يا از قلم افتاده خود عالم و دنيايي دارند كه پيدايش و وجود خود را اينترنت و ... اشاره كرد. علوم 

 مديون پيدايش كامپيوتر هستند.

ماشين و كامپيوتر از همان زمان اختراع با اين عنوان به وجود آمدند كه تحت اختيار بشر باشند و كار ها را 

بر سرعت يک انسان نرمال است ولي با همان ساده تر كرده و به آن سرعت ببخشند. سرعتي كه چندين برا

دقت و كيفيت كه از ابتدا وجود داشت. اين يکي از برتري هاي كامپيوتر نسبت به انسان بود و هست و از 

 طرفي ديگر كار ها را بدون خستگي و بدون توجه به ساعت انجام مي دهد.

ني را در بسيار از قسمت ها و مشاغل پيشرفت كامپيوتر به اندازه اي بود كه به سرعت جاي نيروي انسا

گرفت. سرعت توليد را چندين برابر كرد و هيچ وقت از زيادي كار ناراحت نبود و چيزي به نام خستگي را نمي 

 فهميد.
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بايد به اين نکته نيز اشاره كرد كه به جز كارخانه و مشاغل، كامپيوتر به زندگي شخصي انسان نيز نفوذ كرد، 

وز رويا بودند يا صورت گرفتن آن از محاالت بود يا حتي در مخيله انسان جاي نمي گرفت ارتباطاتي كه يک ر

 را ممکن كرد و در واقع مرزهاي جغرافيايي را از ميان برداشت.

اينک اگر يک نگاه كوچک به دور و اطرافمان بياندازيم از كامپيوتر اثرات بسيار خواهيم ديد. اين كامپيوتر ها و 

گوناگوني وجود دارند، از يک چيپ ست ميکروميليمتري كه در يک موبايل به كار رفته است تا  اثرات در ابعاد

 يک كامپيوتر شخصي خانگي.

اين تفاوت سايز به چه عنوان صورت گرفته است و اگر بخواهيم در مورد چرايي اين كار بحث كنيم به ميزان 

ست بسيار كوچک كه در يک موبايل كه فقط براي قدرت آنها پي خواهيم برد. هيچ لزومي ندارد كه يک چيپ 

برقراري تماس تلفني و يا ارسال پيامک و چند كار مشخص ديگر طراحي شده است بتواند كار ديگري را انجام 

 دهد كه مربوط به يک ماشين لباس شويي است و يا سيستم كنترل هواپيما انجام مي دهد باشد.

خاصي با قدرت و پردازش محدود طراحي شده اند. از طرفي ديگر اين ميکرو كامپيوتر ها براي كارهايي 

انسان ها نيز تمايل به داشتن ابزار كوچک تر ولي كارا تر دارند. از اين رو كامپيوتر ها براي كارهاي خاصي با 

 ابعاد خاص تري طراحي شدند.

را انجام دهند ولي قيميت آنها برخي از كامپيوتر ها قابليت هاي بسيار دارند و مي توانند چندين كار متخلف 

بسيار گران است و به علت فضاي زيادي كه اشغال مي كنند در جاهاي خاصي استفاده مي شوند. مي توان 

براي مثال سرور ها را مثال زد كه در برخي از آنها از سرعتش كاسته اند و در عوض به دقت و صحت عملکرد 

وتر ها متعلقات زيادي نيز دارند و به صورت جانبي به آنها متصل آن افزوده اند و يا بالعکس. اين نوع كامپي

 هستند.

امروزه ارتباط بين چند كامپيوتر كه به اصطالح به آن شبکه مي گويند بسيار مرسوم است و توانايي هاي بسيار 

وس زيادي در شبکه شدن ايجاد مي شود. در وقت بسيار صرفه جويي كرده اند و هزينه ها را به صورت ملم

 كاهش داده اند.
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مديريت كردن اين نوع كامپيوتر ها بسيار سخت است و به قولي دنياي خاص خود را با تمام مشقاتش دارد. از 

طرفي چون همه چيز به طرف اتوماتيک شدن و اتوماسيون در حركت است پس بايد چيزي باشد كه اين نوع 

 د.شبکه ها را مديريت كرده و به خواسته هاي آنها پاسخ ده

فرض كنيد كه شما چهل كامپيوتر داريد كه از منابع مختلف مواد مورد نظر خود را دريافت مي كنند و تغذيه 

مي شوند. هر كدام روي آن منابع عمل و پردازش خاصي را انجام مي دهند و پس از اتمام آن در جاي ديگر آن 

گري روي تصوير آن، كامپيوتري آن را در را ذخيره مي كنند. يک كامپيوتر روي متن آن پردازش مي كند و دي

 سايت قرار مي دهد و ديگري آن را آرشيو مي كند.

پس در درجه اول نياز به يک فضاي است كه بتوان مواد را روي آن ذخيره كرد. جايي كه تمامي كاربران و 

نياز است. بعضي از  كامپيوتر ها بتوانند به آن دسترسي داشته باشند. جايي ديگر براي ذخيره بعد از پردازش

اين كاربران و كامپيوتر ها بايد بتوانند روي آن به طور كامل عملي را انجام دهند و برخي ديگر فقط بتوانند آن 

 را ببينند و در عين حال تمامي اين كامپيوتر ها به هم شبکه هستند.

انيم بسط دهيم و به موارد اين يک مثال ساده در مورد يک مجموعه شبکه شده بود. حال اين مثال را مي تو

 بسيار بزرگتري برسيم.

طبقه است تمامي كامپيوتر ها به هم شبکه هستند )از  0در يک شبکه خبري تلويزيوني كه در يک ساختمان 

كامپيوتري كه در طبقه اول تا كامپيوتري كه در طبقه چهارم است( و از منابع مختلف تصويري و نوشتاري و 

 وند. اخبار ساخته مي شوند و در ساعت مقرر پخش مي شوند.عکسي و ... تغذيه مي ش

SAN (STORAGE AREA NETWORK )در اين نوع از شبکه از يک سيستم خاص استفاده مي شود كه به آن 

گفته مي شود. نام اين سيستم بسيار مختصر است ولي كارش بسيار پيچيده است. زماني كه شرح دهيم به 

 ستفاده كرده ايم خواهيد ديد كه با چه سيستم پيچيده و دقيقي روبرو هستيم.ا SANچه عنوان ما از سيستم 

بپردازيم، وضعيت را شرح مي دهيم تا با درک شرايط راحت تر و   SANقبل از اينکه به طور كامل به شرح كار

 پي ببريم. SANبهتر به كار 
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يدن اخبار، تصاوير از اهميت خاصي همان شبکه خبري را در نظر بگيريد. در اين نوع از شبکه هاي خبري رس

برخوردار است. حال اگر اتفاقي در جايي ديگر از اين جهان بيافتد بايد تصاوير به اين شبکه مخابره شود و 

همچنين شرح واقعيت بصورت متن نيز دريافت شود و يا حتي امکان دارد گزارشگر همين شبکه يک گزارش 

ش شدن از آنتن شبکه آن را به همين شبکه ارسال كند. در اينجا مي تصويري و يا صوتي آماده كند و براي پخ

 بينيم كه منابع مختلفي براي تغذيه وجود دارد.

چندين منبع تصويري و چندين منبع نوشتاري وجود دارند كه در تمام نقاط دنيا دفتر و خبرنگار دارند و تصاوير 

ان خود مي فرستند و در قبال آن پول دريافت مي كنند. وقايع روز را از طريق ارساالت ماهواره اي براي مشتري

همچنين منابع ديگري نيز هستند كه شرح واقعه را بصورت نوشتاري از طريق اينترنت يا خط هاي اختصاصي به 

 مشتريان مي فروشند و يا در قبال آن از چيز ديگري بهرمند مي شوند.

لويزيوني چگونه دريافت مي شوند و مراحل اين كار تصاويري كه در پاراگراف باال ياد شد در يک شبکه ت

وجود دارد كه  INGESTچگونه است؟ اصوال يک سيستم كپچر )دريافت و ذخيره سازي( هوشمند به نام 

تصوير را به صورت ماهواره اي دريافت مي كند. آن را در فولدر مخصوص خود قرار مي دهد و دسته بندي 

شخص مي كند كه بر گرفته از ساعت دريافت و منبع فرستنده است. از مي كند. در ضمن براي آن يک نام م

 اشاره كرد. APTN – REUTERS – AFPچند مورد از اين منابع را مي توان به 

به قسمت دريافت اخبار مي رسد كه در نرم افزاري به نام  WIREDمتن ها و نوشتار ها نيز از طريق سيستم 

NEWSROOM د. حال امکان دارد در مناطقي ذخيره و دسته بندي مي شوSNG  يا سيستم ارسال دريافت

 استفاده مي شود. FTPماهواره اي در دسترس نباشد كه در اين صورت از سيستم ارسال دريافت اينترنتي 

تا اينجا فقط به چگونگي دريافت و يا ارسال منابع چه تصوير و چه متن و نوشتار پرداختيم. حال بايد ببينيم كه 

 دريافت چه اتفاقي براي آن رخ مي دهد و چگونه مي توان از آن استفاده كرد.بعد از 

( استفاده كرد در درجه اول بايد آنها را در FTPبراي اينکه بتوان از منابع نام برده )تصوير، متن، فايل هاي 

ايي ذخيره فايلي را دريافت و نامگذاري مي كند بايد آنرا در ج INGESTجايي ذخيره كرد. به محض اينکه 
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است وجود دارد. در واقع يک مقدار  SANكند. اين فضاي در روي يک سرور بسيار قدرتمند كه همان 

اختصاص داده مي شود. اين فضا بايد به گونه اي طراحي و چيدمان شود   INGESTبه SANمشخص از فضاي 

شد به فايل ها آسيب نرسد و يا كه در درجه اول از امنيت بسيار بااليي برخوردار باشد تا اگر فضا ويروسي 

كسي به عمد يا سهو آنها را پاک نکند و يا با ريختن فايل هاي اضافي باعث پرشدن اين فضا نشود. از طرفي 

در هر زمان در حال كپچر كردن تصاوير است بايد تصاويري كه روزهاي قبل كپچر شده   INGESTديگر چون

 كماكان فضا براي كپچر فايل هاي جديد وجود داشته باشد. اند در جايي ديگر آرشيو و يا پاک شوند تا

بدين صورت خواهيم ديد كه فقط در پروسه كپچر كردن تصاوير بسيار سختي ها و راه حل ها وجود دارد كه 

 بايد در نظر گرفت تا تمامي موارد طبق اصول درست پيش برود.

خواهيم شد و در جزئيات آن بيشتر دقيق خواهيم شد و در ادامه با تکنولوژي كه باال به آن اشاره كرديم آشنا 

 به چگونگي كار كرد آن پي خواهيم برد.
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 NAS  و SAN تکنولوژي هاي آشنايي با

 

 تکنولوژي SAN چيست ؟ 

 

 

 

SAN مخفف Storage Area Network  .است SAN  تکنولوژي منحصر به فردي است كه مجموعه اي از

منحصر به يک سرور نخواهد بود و اطالعات  Hostingسرورها را پوشش مي دهد. در اين تکنولوژي فضاي 

هاي داخلي سرور ذخيره نمي شوند، بلکه اين فضاي ذخيره سازي در خارج از سرور  Hard Driveروي 

گيرد. اين تکنولوژي عالوه بر اينکه به سادگي قابليت گسترش فضا  ورودي يک شبکه ذخيره اطالعات قرار مي

و پهناي باند مصرفي را ايجاد مي كند به دليل استفاده از سرورهاي مختلف كه شبکه ذخيره داده ها را كنترل 

 .مي كنند

http://maryamit.blogsky.com/1389/08/17/post-3/
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نياز امروز كاربران  Hosting واحد امکانپذير مي سازد. Planامکان استفاده از سرويسهاي ناهمگن را در يک 

را به عنوان يکي از جديد ترين تکنولوژي هاي مطرح  SANاينترنتي به فضاهاي بزرگتر و سرويسهاي پيچيده تر 

 ساخته است.

 

 

 NAS  چيست؟ 

( دستگاهي است كه به صورت اشتراكي در شبکه مورد Nas( ذخيره سازي متصل به شبکه )Storageانباره )

 CIFS)سيستم فايلي شبکه اي مختص يونيکسي(،  NFSاستفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه، با استفاده از 

و ساير پروتکل ها با اجزاي شبکه ارتباط  FTP ،HTTP)سيستم فايلي شبکه اي مختص محيط هاي ويندوزي(، 

در يک شبکه براي كاربران آن شبکه افزايش كارايي و استقالل از سکو را به ارمغان  NASبرقرار مي كند. وجود 

 مي آورد، گويي كه اين انباره مستقيما به كامپيوتر خودشان متصل است.

يک وسيله پر سرعت، كارآمد، تک منظوره و اختصاصي است كه در قالب يک ماشين يا  NASخود دستگاه 

ه طوري طراحي شده كه به تنهايي كار كند و نيازهاي خاص ذخيره سازي جعبه عرضه مي شود. اين دستگا

را  NASسازمان را با استفاده از سيستم عامل و سخت افزار و نرم افزار خود در بهترين حالت برآورده سازد. 

در نظر گرفت كه وظيفه آن تامين نيازمندي هاي ذخيره  Plug-and-playمي توان مثل يک دستگاه 

اين سيستم ها با هدف پاسخگويي به نيازهاي خاص در كوتاه ترين زمان ممکن )به صورت بال  سازي است.

براي به كار گيري در شبکه هايي مناسب تر است كه انواع مختلف  NASدرنگ( طراحي شده اند. ماشين 

قبيل را انجام مي سرور و كالينت در آنها وجود دارند و وظايفي چون پراكسي، فايروال، رسانه جرياني و از اين 

 دهند.

كه امکان به اشتراک گذاشتن فايل ها و داده ها را ميان انواع  "فايلر"به نام  NASدسته اي از دستگاه هاي 

 متفاوت كالينت ها فراهم مي سازند.
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 Filer چيست؟ 

فايل موسوم به فايلر تمام توان پردازشي خود را صرفا روي خدمات فايلي و ذخيره سازي  NASدستگاه هاي 

متمركز مي كنند. در واقع فايلر به عنوان يک وسيله ذخيره سازي، نقش يک فايل سرور اختصاصي را ايفا مي 

( متصل مي شود تا دسترسي به داده ها را در سطح فايل فراهم LANكند. فايلر مستقيما به شبکه )معموال 

سکو بودن آن، باعث شده تا هزينه هاي سازد. نصب، راه اندازي و مديريت آسان فايلر، و همچنين مستقل از 

 مديريتي كاهش چشمگيري پيدا كنند.

مي توانند در هر جايي از شبکه مستقر شوند، بنابراين مدير شبکه آزادي كامل دارد كه آنها را  NASفايلر هاي 

ايلر آزاد اصلي استفاده از ف در نزديکي محلي قرار دهد كه نياز به خدمات ذخيره سازي دارد. يکي از فوايد

شدن سرورهاي همه منظوره و گران قيمت سازمان از انجام عمليات مديريت فايل است. سرورهاي همه 

را زياد به كار مي كشند و بنابراين نمي توانند به خوبي فايلر از  CPUمنظوره غالبا درگير عملياتي مي شوند كه 

 عهده عمليات مديريت فايل بر آيند.

ت به گذشته افزايش نسبتحليلگران پيش بيني مي كنند نياز به ظرفيت ذخيره سازي طي سال آينده ده برابر 

را توصيه مي كنند. براي هر سازماني كه در حال  NASاستفاده از  ITپيدا كند و به همين دليل به مديران 

را دارند( بهترين راه حل اين است كه استفاده از فايل سرورهاي همه منظوره هستند )يا قصد استفاده از آنها 

 را جايگزين سرورهاي خود بکنند. NASسيستم هاي 

 NAS  در مقابلSAN 

NAS  سرنام عبارتNetwork Attached Storage  است در حالي كهSAN  مخففStorage Area 

Network  دو بهترين حالت مي باشد. اين دو تکنولوژي شباهت هاي بسياري به يکديگر دارند، مثال اين كه هر

( را تامين مي كنند، هر دو به محل ذخيره سازي داده ها مركزيت مي بخشند، Consolidationيکپارچگي )

و هر دو دسترسي به فايل را در كار آمدترين حالت فراهم مي سازند. قابليت به اشتراک گذاشتن انباره 
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ف، و تفکيک محل ذخيره سازي از محل ذخيره سازي ميان چند ميزبان، حمايت از سيستم عامل هاي مختل

اجراي برنامه ها از ديگر مشتركات اين دو تکنولوژي است. عالوه بر اين، هر دو آن ها مي توانند با استفاده از 

RAID .و اجزاي يدكي، آمادگي و يکپارچگي داده ها را تضمين كنند 

محصولي مشخص و شناخته شده  NASاما تفاوت اين دو تکنولوژي اصوال در نحوه اتصال آنها به شبکه است. 

معماري است كه  SANمي نشيند، در حالي كه  File Systemو  Application Serverاست كه بين 

ک شبکه است، در واقع خودش ي SANبر روي سيستم فايلي و ابزارهاي فيزيکي ذخيره سازي اعمال مي شود. 

شبکه اي كه تمام مخازن ذخيره سازي و سرورها را به هم متصل مي كند. بنابراين، هر يک از اين دو فناوري، 

 براي تامين نيازهاي ذخيره سازي بخش هاي متفاوت از يک سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 NAS براي كاربران شبکه 

NAS  يک وسيله شبکه محور است و عموما به خاطر يکسان سازي محل ذخيره سازي داده هاي كاربران در

يک راه حل مناسب ذخيره سازي است كه دسترسي سريع و  NASمورد استفاده قرار مي گيرد.  LANشبکه 

بر طرف مي مشکل معطلي هايي را  NASمستقيم كاربران به سيستم فايلي را فراهم مي سازد. استفاده از 

 سازد كه غالبا كاربران براي دسترسي به فايل هاي موجود در سرورهاي همه منظوره با آن مواجه هستند.

NAS  ضمن تامين امنيت الزم، تمام خدمات فايلي و ذخيره سازي را از طريق پروتکل هاي استاندارد شبکه اي

براي دسترسي مياني، و  Giga Ethernetو  Ethernetبراي انتقال داده ها،  TCP/IPفراهم مي سازد: 

CIFS ،HTTP و ،NFS  براي دسترسي به فايل از راه دور. عالوه بر اين، باNAS  مي توان به طور همزمان به

كاربران يونيکس و ويندوز سرويس داد و اطالعات را بين معماري هاي متفاوت به اشتراک گذاشت. از نظر 

ايجاد اختالل براي آنها مهيا مي  وسترسي به فايل را بدون مزاحمت وسيله اي است كه د NASكاربران شبکه، 

 سازد.
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تا حدودي كارايي را فداي مديريت پذيري و سادگي مي كند، اما به هيچ وجه نمي توان آن را يک  NASچه  اگر

به كمک گيگا بايت اترنت به كارايي باال و تاخير كوتاه  NASفناوري كه در ذات خود تاخير دارد، پنداشت. 

 NASدست يافته و هزاران كاربران را از طريق فقط يک اينتر فيس سرويس مي دهد. بسياري از سيستم هاي 

داراي چند اينترفيس هستند و مي توانند همزمان به چند شبکه متصل شوند. با رشد شبکه و نياز بيشتر به 

 بهترين انتخاب براي پاسخگويي به برنامه هايي خواهد شد كه به كارايي بااليي احتياج دارند. NASسرعت باال، 

 

 SAN براي اتاق سرورها 

SAN  .ديتا محور است. شبکه اي است كه براي ذخيره سازي داده ها اختصاص داده شده استSAN  برخالف

NAS جداي از ،LAN  مرسوم است. بنابراينSAN ترافيک هاي استاندارد شبکه، به عنوان يک  مي تواند از ايجاد

، با بهره گيري از مزاياي Filber Channelهاي مبتني بر  SANعامل بازدارنده سرعت، جلوگيري كند. 

 در يک شبکه اختصاصي جداگانه، سرعت را بهتر و تاخير را كمتر مي كنند. I/Oكانال هاي 

SAN  با استفاده از روتر، سوييچ وGateway انتقال داده ها بين محيط هاي ناهمگن ذخيره سازي و سروري را ،

امکان  SANكيلومتر( با  52بتا دور )در حد NAS سهولت مي بخشد. از همين رو، ايجاد يک شبکه ذخيره سازي 

غالبا  SANبراي انتقال داده هاي بلوكي در بهترين حالت است. در اتاق كامپيوترها،  SANپذير است. معماري 

 رين انتخاب براي بررسي مسائل پهناي باند، دسترسي به داده ها، و يکپارچه سازي است.بهت

وجود دارد، براي انتخاب هر يک بايد  NASو  SANبا توجه به تفاوت هاي بنياديني كه بين تکنولوژي و اهداف 

ورد استفاده قرار تصميم اساسي گرفته شود. هر يک از اين دو را مي توان براي رفع نيازهاي ذخيره سازي م

دارد. البته در آينده ممکن است مرز بين دو تکنولوژي آن چنان روشن نباشد و در يک مجموعه از هر دو 

 روش استفاده شود.
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  راه حل هايNAS براي نيازهاي امروز شركت ها 

رک به  و دات كام به سيستم هاي قابل اطمينان، كم هزينه، و قابل نصب در ISP ،ASPنيازهاي شركت هاي 

شركت ها نيز از ديگر داليل  ITكمک خواهد كرد. كاهش هزينه هاي كادر  NASگسترش راه حل هاي 

مقبوليت اين راه حل ها خواهد بود. از ديد كاربر، اين كه دسترسي به انبوه اطالعات به صورت بال درنگ 

 NAS. مديريت ITمتخصص امکان پذير است، چيز خوشايندي است، و در سمت مديريت، عدم نياز به نيروي 

از قبل براي تامين نيازهاي  NASاز طريق يک رابط گرافيکي در مرورگر وب امکان پذير است. از آنجا كه فايلر 

ذخيره سازي تنظيم شده است، اداره آن كار ساده اي است، و همين امر موجب كاهش خطاهايي مي شود كه 

ت به نسبظرفيت بيشتري را ) NASبه عالوه، از آنجا كه با هنگام دستکاري و تنظيم سيستم ها پيش مي آيند. 

 ( نيز كاهش مي يابد.TCOسرورهاي همه منظوره( به ازاء هر مدير مي توان اداره كرد، هزينه كل مالکيت )

 

 توسعه سريع، بدون توقف سرويس 

خود را با  ITند تا زير ساخت هاي ا شركت هاي دات كام و ساير شركت هاي رو به رشد، همواره در تالش

فعاليت هاي پوياي كسب و كار خود همگام نگه دارند. اتکا به سرور يا سرورهاي عمومي در بعضي فعاليت هاي 

شركت، شايد ضروري باشد، اما نبايد اين سرورها را با نيازهاي رو به افزون ذخيره سازي تحت فشار 

( Downtimeقطعا با توقف سرويس )گذاشت. با اضافه كردن ظرفيت ذخيره سازي در سرورهاي عمومي، 

مواجه خواهيد شد. وقتي سيستمي را خاموش مي كنيد تا ظرفيت ذخيره سازي آن را افزايش دهيد، برنامه 

 ين يعني كاهش بهره وري.اهاي كاربردي شما از كار مي افتند و 

د اختالل در شبکه انجام نه تنها ساده است، بلکه بدون ايجا NASاز سوي ديگر، افزايش ظرفيت ذخيره سازي با 

يک فايلر جديد به مجموعه اضافه كنيد بدون اينکه مزاحم كار ديگران  دقيقه مي توانيد 51مي شود. طي 

ظرفيت ذخيره سازي را افزايش دهند و نيازي  "درجا"مي توانند  NASبشويد. بيشتر سيستم هاي پيشرفته 
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معني است كه كاربران به محض نياز به ظرفيت  جديد به شبکه ندارند. اين بدان nodeبه اضافه كردن 

 ذخيره سازي بيشتر، به آن دست خواهند يافت.

 

 رها شدن سرور 

، سرورهاي شما از انجام عمليات پرمصرف و زمان بر فايلينگ خالص شده و بدين NASبا استفاده از فايلر 

ترتيب، مي توانند با توان بيشتر به پردازش داده ها بپردازند. اگر سرور عمومي خود را براي انجام عمليات 

مي آيد، به فايلينگ )عالوه بر اعمال ديگر( اختصاص داده باشيد، خواهيد ديد كه فشار زيادي روي آن وارد 

 يا اداره برنامه ها( باز مي ماند. emailطوري كه عمال از انجام ساير وظايف خود )مثل ارسال و دريافت 

 

  اشتراک داده ها و اتصالMulti-OS 

شركت هاي رو به توسعه يا شركت هايي كه در پي ادغام با شركت هاي ديگر هستند، بدون شک با وضعيت 

مي تواند  NASم عامل ها مواجه خواهند شد. در چنين شرايطي، سيستم ناهمگن بودن محيط ها و سيست

را دارد. يکي از توانايي هاي غير  CIFSو  NFSپاسخگوي اين چالش باشد، چرا كه توانايي كار با دو سيستم اصلي 

ست. با حمايت آن از اين پروتکل ها و قابليت به اشتراک گذاري داده ها بين سکوهاي مختلف ا NASقابل انکار 

 _ توجه به اين كه روز به روز استفاده شركت ها از فايل هاي حجيم در برنامه ها )نظير فايل هاي صوتي

 اهميت فوق العاده اي دارد. NASتصويري( بيشتر مي شود، اين ويژگي 

 

 بهبود زير ساخت هاي موجود 
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به شبکه، دانش و مهارت مديريتي خود را باالتر برده و به ارتقا شبکه كمک مي كنيد. به كار  NASبا افزادن 

را مي توان با ابزارهاي  NASدر هر كجا از شبکه كه نياز آن احساس مي شود امکان پذير است.  NASبستن 

نيز تلفيق  HP OpenViewو  Microsoft Management Consol ،Tivoliمديريتي بزرگ تري چون 

 ( ندارد.NOSنيازي به مجوز هاي پرهزينه سيستم عامل شبکه ) NASكرد. و ديگر اين كه 

 

 

  SAN شبکه اي به نام NAS انباره اي به نام

 

 SANمزايا و برتري هاي 

 مزاياي زير را به همراه خواهد داشت: Sanاندازي سرور راه

 آنالين. بصورت خراب هارد تعويض و هاديسک هارد افزودن قابليت  با بزرگ فضائي نمودن فراهم 

 سرور هارد انواع  فراهم نمودن سرعت بسيار باال در نوشتن و خواندن اطالعات در مقياس با. 

 هابازگرداندن سريع اطالعات از دست رفته در صورت خرابي يکي از هاردديسک. 

 سرعت باال و مطمئن براي دسترسي هر يک از سرورها به منابع. 

  به خود با استفاده از شبکه فيبر نوري.مربوط 

 ( اين تکنولوژي بهترين حالت يکپارچگيconsolidationرا تأمين مي ) كند. 

 بخشد ها مركزيت مي سازي داده به محل ذخيره. 

 سازد. دسترسي به فايل را در كارآمدترين حالت فراهم مي 

 سازي ميان چند ميزبان قابليت به اشتراک گذاشتن انباره ذخيره. 

 هاي مختلف حمايت از سيستم عامل. 

 ها  سازي از محل اجراي برنامه تفکيک محل ذخيره. 
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 تواند با استفاده از  ميRAID ها را تضمين كند و اجزاي يدكي، آمادگي و يکپارچگي داده 

SAN شود. )  سازي اعمال مي يک معماري است كه بر روي سيستم فايلي و ابزارهاي فيزيکي ذخيرهSAN  در

كند.  سازي و سرورها را به هم متصل مي اي كه تمام مخازن ذخيره ، شبکه(واقع خودش يک شبکه است

 گيرد. هاي متفاوت از يک سازمان مورد استفاده قرار مي سازي بخش بنابراين براي تأمين نيازهاي ذخيره

 

 

 SAN يا Storage Area Network 

SAN  سرورها و واحدهاي ذخيره  هستند كه براي حمل و نقل اطالعات بينها، شبکه هاي با كارآيي بااليي

به شکلي نمايش داده مي شود كه گويي روي  SAN سازي استفاده مي شود. از منظر سيستم عامل، سيستم

، اين است كه فضاي ذخيره سازي، DAS و SAN  مهمترين وجه تمايز .سيستم كاربر نصب شده است

 .نيست، و درواقع براي هر تعداد سرور در دسترس مي تواند باشدخصوص  مختص يک سرور به
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SANاجزاي مختلفي دارد، از جمله ، HBA در سرورهاي  Hostبدول ترافيک كمک   رد ، سويچهايي كه به

مجموعه اين سخت افزارها كه سرورها را  ها. به tape library مي كنند، ديسک هاي ذخيره سازي و

 گفته مي شود. اين تجهيزات خود با SAN Fabricكنند، متصل مي SAN روي Storage به فضاي

Fiber متصل مي شوند يا كابل مسي به هم. 

 LUN بخش هايي با نام كه تجهيزات به هم متصل شدند، فضاي ذخيره سازي به صورت مجازي به هنگامي

ه سازي مورد است مي مي شود و براي ذخير تقسيم مي شود كه براي هر سرور يکي از آنها نمايش داده

 .گيرد

SAN شده اند در حاليکه استفاده از ها در واقع براي ايجاد امکان متمركز سازي منابع ذخيره سازي طراحي 

DAS همچنين در گرديد. ها باعث ذخيره سازي غير متمركز اطاعات مي DAS ها از  فاصله بهينه دستگاه

 Fiber به همراه SAN هنگام استفاده ازولي فاصله سيستمها  متر است 01هم چيزي در حدود 

Channel كيلومتر هم باشد 52تا  مي تواند. 

 



 
 

 

 

 
 

  SAN & NAS                                  www.kandoj.ir دستگاه هاي ذخيره ساز تکنولوژي و  معرفي
 

18 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

  SAN & NAS                                  www.kandoj.ir دستگاه هاي ذخيره ساز تکنولوژي و  معرفي
 

19 

 های ذخیره سازی اطالعات مقدمه ای بر متد

 

ذخيره سازي اطالعات است. افزايش  يکي از مهمترين فاكتور ها در طراحي شبکه هاي سازماني متدامروزه 

اطالعات ذخيره شده از بزرگترين چالش هاي رو به رو است. در اين  حجم اطالعات، بازيابي اطالعات و امنيت

 .تکنولوژي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرند مطلب سه

 

 

 

 

 DAS – Direct Access Storage 

 

http://erfantaheri.com/general/data-storage/
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متصل  WorkStation يا Server  ها مستقيما به Storage به سيستمي گفته مي شود كه در آن

 SATA  استفاده از يکي از اينترفيس هاي رايج عادي كه با  Hard Disk باشند. با توجه به آن تعريف يک

،IDE ، SCSI و يا SAS متصل شده يک نوع به سيستم DAS .تلقي مي شود 

 هاي داخلي و يا خارجي گفته مي شود كه به يک Hard Disk به دسته از DAS به عبارت رايجاما 

Server اصلي متصل باشد. ويژگي DAS آن است كه آن Storage  تنها در اختيار يک سيستم قرار مي

اطالعات  يک راهکار با توجيه مالي مناسب براي سرور هايي است كه به سرعت دسترسي به. DAS گيرد

 اندک باشد. به عنوان مثال مي توان به اال احتياج داشته باشند اما حجم اطالعات مورد ذخيره سازي آن هاب

DHCP ,DNS, Wins و DC استفاده از ها اشاره كرد. با DAS دسترسي به اطالعات به صورت 

Block Base تکنولوژي بر  معنا كه ديتا در بالک هايي بدون فرمت منتقل مي شود. اين خواهد بود به آن

 شبکه اي براي تميز دادن تکنولوژي هاي ذخيره سازي  DAS عمل مي كند. اغلب File Base خالف

NAS و  SAN رود. با ساير تکنولوژي هايي ذخيره سازي غير شبکه اي به كار مي 

در برخي كنترلر هاي خارجي و  ممکن است البته با استفاده از Server تنها به يک DAS معموال اتصال

 DAS بيشتر سرور هم موجود است. رابط بين سرور و هاي خارجي امکان اتصال دو يا DAS برخي از انواع

 است. عالوه بر پروتکل هاي ارتباطي كه در فوق ذكر شد، با استفاده از SCSI يا كنترلر HBA معموال
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Fiber  Channel يا FC نيز امکان ارتباط  DAS با Server  روش هاي  كار گيريوجود دارد. با به

 .را بهبود بخشيد Fault Tolerance مي توان RAID رايج خنک سازي دوبل، مکانيزم ذخيره سازي

 

 

 HBA 

HBA يا host bus Adaptor شبکه يا تجهيزات  يک يک سخت افزار است كه يک كامپيوتر را به يک

 FC و eSATA, SCSI تجهيزاتبراي  ذخيره سازي اطالعات متصل مي كند. اين واژه هرچند بيشتر

اين امکان  USB و FireWire و يا  IDE ،Ethernet  از استفاده مي شود، اما تجهيزاتي كه با استفاده

 كه اينترفيس SCSI مخصوص HBA گفته شوند. در تصوير زير يک HBA توانند را ايجاد مي كنند مي

ISA متصل مي شود را مي بينيد. 
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يا  Islands Of Information  اريوهاي ذخيره سازي ايجادسندر تمام  DAS نقص به كارگيري

حالت اغلب تنها توسط يک سرور قابل  در اين Storage جزايري اطالعات است. همانطور كه گفته شد، 

هزينه نگه داري و استفاده بهينه از فضاي ذخيره سازي با چالش  دسترسي است بنابراين مديريت، افزايش

 به رو خواهد بود. هاي عميقي رو

 Down متصل است، در صورت  Server مستقيما به يک DAS مسئله ديگر آن است به دليل آنکه

به يک  DAS اندازي مجدد سرور و يا انتقال تا راه DAS دسترسي به اطالعات روي Server شدن

 Failover از  Fault Tolerance باعث مي شود براي سرور ديگر ممکن نخواهد بود كه اين

Clustering روي ديگر هزينه اوليه استفاده شود. از  DASبت به ساير متد ها بسيار كمتر است كه نس

 شده تا بيشتر سازمان ها به اين روش براي ذخيره سازي اطالعات روي آورند. اين سبب

اريو هاي مختلف سنر كه د د كه هر كدام از متد ها داراي مزايا و معايبي هستندواينجا الزم است توجه ش در

به معناي ناكارآمدي آن نمي  DAS خصوص طراحي مناسب متفاوت خواهد بود و معايب ذكر شده در

به عنوان  Diskpart.exe و  Disk Managment ولنسدر ويندوز ك DAS باشد. براي مديريت

 .مي شود استفاده Command Line ابزاري در
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NAS – Network Attached Storage 

 

 File است كه داراي يک سيستم عامل خاص مخصوص Server در واقع يک NAS يک دستگاه

Services است. مشهورترين سيستم عامل NAS سيستم عامل FreeNAS پايه است كه بر 

FreeBSD و Open  Sourece .است 
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بايت مگا  60به فضايي كمتر از   FreeNAS .است Web Managment اين سيستم عامل داراي قابليت

آن   VMWare مخصوص Disk  Image اين سيستم عامل مي توانيد از نياز دارد. براي آشنايي با

 نيز با قابليت هاي Nexenta و NASLite  سيستم عامل هاي مشابه ديگري همچون  .استفاده كنيد

 .مختلفي در دسترس اند

NAS  ابتدا توسط سيستم عامل Novel پروتکل و با استفاده از NCP معرفي شد. در سال  5891سال  در

 1و  Microsoft معرفي كرد. سپس NFS يونيکس و با پروتکل آن را در محيط SUN شركت 5890

com افزار با توسعه نرم LAN Manager  .1و گسترش اين پروتکل آن را توسعه دادند Server  و

افزار و چند هارد  زار، نرماولين سرور خاص براي اين منظور بود كه از سخت اف  share+1افزار  نرم

سرور هاي خاصي  NOVEL از فايل سرور با الهام گرفتن از SUN و IBM .ديسک اختصاصي بهره مي برد

گروهي از متخصصان  5882است كه در سال  NAS سازندگان يکي از اولين  Auspex را ساختند. شركت

به صورت همزمان  NFS و هم از CIFT سيستمي را ايجاد كردند كه هم از آن از آن شركت جدا شدند و

 .سرور هاي خاص بود NAS مي كرد. اين اقدام در حقيقيت شروعي براي استفاده

 LAN اطالعات كه از طريق پياده سازي آسان و قابليت نگه داري حجم قابل توجهي NAS ويژگي اصلي

 LAN از طريق دسترسي به اطالعات Local BUS قابل دسترسي باشد است. به صورت عملي برخالف

 .است File Based با سرعت كمتري اتفاق مي افتد و به صورت

NASبراي File Server و Web Server ها مي تواند يک Storage   مناسب باشد. همچنين در

 NAS مي تواند كارا عمل كند. معموال بسيار  Backup Solution محيط هاي كوچک به عنوان يک

Server همانند ر هاي وروديها قابليت اتصال ابزا Keyboard  و ابزار هاي خروجي همانند مانيتور را

ابزار . مديريت آن ها از ابزار هايي كه براي آن منظور طراحي شده استفاده مي شود ندارند و براي

خودشان  Web-Based افزار ها با توجه به نوعشان متفاوت هستند اما اغلب از طريق نرم NAS مديريتي

 .صورت مي گيرد
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ها معموال قابليت ارتقا ندارند،  NAS Server آنجايي كه است. از FreeNAS تصوير زير مربوط به

 مشکالتي ايجاد شود كه نياز به بازنگري در متد ذخيره سازي وجود over  load ممکن است در اثر

گزينه هستند. بهترين  با حجم زياد در محيط هاي كوچک Media ها براي نگه داري فايل هاي NAS .دارد

 Redundant Power Supply ،Redundant  مناسب بايد داراي تکنولوژي هاي NAS يک دستگاه

data access path  و Redundant  Controller باشد و قابليت استفاده RAID و 

Clustering را داشته باشد. 

 

 

 

 NASپروتکل هاي مورد استفاده در

 پروتکل

ها  هايي را براي مبادله پيام و قالب هاي كاري مختلف كه قواعد واحدها در ايستگاهارتباطي بين  پروتِکُل

 .كند تعريف مي
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خه نسمذاكرات معاهده و اتفاق،  ، خالصهنسجلسه كنفرا اند از: صورت معاني گوناگون واژه پروتکل عبارت

 .دان نويس پيش پيوندنامه، موافقت مقدماتي، مقدماتي، نامه مقاوله اول و اصلي

برقراري ارتباط با هم، بايد آن را  شود كه چند نفر براي پروتکل عمومآ به مجموعه قوانين و مقرراتي گفته مي

 .رعايت كنند

 در رايانه: قرارداد 

 مخفف شده HTTP: مخفف كلمه ي پروتکل است كه درآن http از p همچنين در رايانه حرف

Hyper Text Transport Protocol  زبان( جهت رد و  ساده يک پروتکل )يکاست كه به زبان

 بدل اطالعات ميان سرور و كاربر است

 قانون فقه: پيش نويس معاهده 

 روانشناسي: صورت جلسه آزمايش 

 

 سرويس ها

ارائه شود كه مي توان به  سرويس هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند توسط يک پروتکل در اليه انتقال

 :موارد زير اشاره نمود

 يا اتصال گرا :Connection-oriented communication   اين نوع ارتباط را كه مي توان

بياورد. در  تفسير كرد مي تواند مزاياي متعددي را براي برنامه كاربردي به ارمغان نيز جريان داده آنرا

يکي است.  Connection-less اتصال يا حالت عادي كار كردن با آن راحتتر از كار كردن با ارتباط بدون

 .مي باشد TCP ارائه مي دهد پروتکل از پروتکل هايي كه اين نوع سرويس را
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 يا مرتب سازي بايتي Byte Orientation :  به جاي اينکه برنامه كاربردي پيام هاي دريافت

صورت  را به جريان داده از سيستم ارتباطي را بر اساس فرمتي نامشخص پردازش كند، اغلب شده

اين ساده سازي به برنامه كاربردي  .مي خواند كه اين كار به مراتب آسان تر خواهد بود ها بايت ترتيبي از

 .مختلفي از پيام ها كار كند امکان مي دهد كه بتواند با فرمت هاي

 

 داده هاي بسته  معموالً قادر به تضمين اين مسأله نيست كه اليه شبکه : تحويل با ترتيب يکسان

ارسال كننده فرستاده شده اند. وظيفه مرتب  همان ترتيبي را دارند كه از سيستمهاي دريافت شده دقيقاً 

 .صورت مي پذيرد سازي بسته معموالً در اليه انتقال

 خطاها و تراكم هاي شبکه اي احتمال اينکه بسته هاي اطالعاتي از بين  به دليل : قابليت اطمينان

، checksum يا اي مجموع مقابله از قبيل اسايي خطاكد شن وجود دارد. با استفاده از تکنيک هاي بروند

اين پروتکل نتيجه بررسي خود را بوسيله  .پروتکل انتقال بررسي مي كند كه آيا داده ها سالم هستند يا خير

به فرستنده اعالم مي كند.   به معناي خرابي داده ها NACK ها و به معناي صحت داده ACK ارسال كند

 براي ارسال دوباره اطالعات آسيب ديده و يا از بين رفته تکرار خودكار درخواست طرح هاي ممکن است

 .مورد استفاده قرار گيرد

 يا كنترل جريان Flow Control :  بعضي اوقات نرخ انتقال اطالعات بين دو نود بايستي

 به سرريز بت به گيرنده اطالعات كه مي تواند منجرNASشود تا از ارسال سريع تر فرستنده  مديريت

 .عمل آيد داده اي گيرنده شود جلوگيري به بافر

 

 يا پيشگيري از تراكم Congestion Avoidance : تواند ترافيک وارد  مي كنترل تراكم

ورود هر نوع امکان ارتباطي و يا پردازشي از  شده به شبکه مخابراتي را مديريت كرده و با اعمال ممنوعيت
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اكم را كاهش دهد. همچنين اين سرويس مي تواند با در اختيار گرفتن تر سوي نودهاي شبکه تصادم و يا

مي تواند  تکرار خودكار درخواست باعث كاهش نرخ ارسال بسته هاي اطالعاتي شود. براي مثال، منابع،

مي تواند با اعمال پيشگيري هاي تراكمي به كنترل جريان به  شبکه را در حالتي متراكم نگه دارد؛ اين موقعيت

مجدد بسته ها  اين كار مصرف پهناي باند از همان ابتداي انتقال اطالعات و يا بعد از ارسال قل برسد. باحدا

 .در سطحي پايين و ايمن باقي خواهد ماند

 

 مالتي پلکسينگ تسهيم يا (Multiplexing) : تواند چندين مقصد پاياني را بر  مي پورتها

موجود در آدرس پستي مي تواند نمايانگر نوعي از تسهيم و تفکيک  روي يک نود فراهم آورد. براي مثال، نام

خودشان به  هاي مخصوص به گيرنده در يک محل باشد. برنامه هاي كاربردي بر روي پورت بين چندين

 به صورت سرويس شبکه از چندين اطالعات گوش مي دهند كه اين كار اين امکان را فراهم مي آورد كه

اين  OSI اما در مدل است،  TCP/IP اين سرويس بخشي از اليه انتقال در مدلهمزمان استفاده كنيم. 

 .مي باشد اليه نشست سرويس بخشي از

 

كامپيوتر ميزبان را بر عهده دارد.  اليه انتقال مسئوليت تحويل اطالعات به پردازش كاربردي مناسب بر روي

محتلف مي شود، به عبارت ساده تر تشکيل ها از پردازش هاي كاربردي  داده تسهيم آماري اين كار شامل

بسته هاي داده  داده اي و افزودن شماره پورت هاي مبدأ و مقصد در هدر اليه انتقال هر يک از بسته هاي

 اي به عهده اين اليه مي باشد.

دهند. سوكت آدرسي  را شکل مي سوكت شبکه مبدأ و مقصد يک IP شماره پورت ها به همراه شماره

اين كار توسط اليه نشست صورت  OSI متعلق به ارتباطات پردازش به پردازش است. در مدلتشخيصي 

 .مي پذيرد
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پشتيباني مي كنند؛ يعني  مدارهاي مجازي ، از UDP ، و نهTCP  برخي از پروتکل هاي اليه انتقال نظير

بسته اي از ديد پردازش  آورند. زمانيکه ارتباطات فراهم مي ديتاگرام ارتباطي اتصال گرا را بر روي شبکه

: يک جريان بايتي استفاده خواهد شد. اين كار از مراحل زير تشکيل مي شود هاي كاربردي پنهان هستند از

ناميده مي شوند، شماره  segment برقرارسازي ارتباط، تقسيم جريان داده اي به بسته هايي كه بخش يا

 .گذاري بخش ها و مرتب سازي مجدد ترتيب داده ها

مبدأ به مقصد قابل اطميناني را  ، ارتباطUDP و نه TCP ر نهايت، بعضي از پروتکل هاي اليه انتقال نظيرد

 و پروتکل كد شناسايي خطا تکنيک هايي مانند با استفاده از كشف خطا فراهم مي آورند. عمل

برعهده  نيز را كنترل جريان عمل ARQ  انجام مي پذيرد. پروتکل (ARQ) تکرار خودكار درخواست

 .تركيب شود پيشگيري از تراكم دارد كه ممکن است با سرويس

UDP  پروتکل بسيار ساده اي است كه در پروتکل HTTP الکترونيکي به كار مي رود. از و انتقال پست هاي 

UDP مي توان در  Broadcasting و Multicasting  استفاده جست زيرا انتقال دوباره براي

معموالً خروجي باالتر و ميزان تأخير كمتري را توليد مي كند   UDP .امکان پذير نيستبخش اعظمي از نودها 

بسته هاي  از آن مي توان در ارتباطات چندرسانه اي زنده كه در آن از دست رفتن معقول و بنابراين

اي و نيز بازي هاي رايانه  IP-telephony و IP-TV اطالعاتي قابل پذيرش باشد استفاده كرد، مانند

 .برخط

 بازپخش قاب ،.X) 01) 01اكس  نيستند نظير IP در بسياري از شبکه هاي رايانه اي كه مبتني بر

(Frame Relay) و ATM  در به جاي اينکه در اليه انتقال  حالت انتقال ناهمگام، ارتباط اتصال گرا يا

مودم هاي شبکه  ، در01 تعبيه مي شود. در اكس اليه پيوندداده و يا اليه شبکه پياده سازي شود در

قابل اطمينان در پروتکل هاي اليه هاي پايين  تلفني و نيز در سيستم هاي ارتباطي بي سيم، ارتباط نود به نود

 .تر تعبيه مي شوند
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 TP0  كمترين امکان كشف خطا تا با TP2 پنج كالس از پروتکل هاي انتقال را تعريف مي كند ، OSI مدل

 .پايين تر طراحي شده است قابليت اطمينانكه براي شبکه هاي با 

وجود ندارد. موارد زير فهرست  تعريف دقيقي كه بتوان بواسطه آن پروتکل هاي اليه انتقال را توصيف كرد

 :كوچکي از پروتکل هاي اين اليه هستند

 ATP، تراكنش پروتکل AppleTalk 

 DCCP، كنترل ازدحام ديتاگرام پروتکل 

 FCP، فيبري پروتکل كانال 

 IL، پروتکل IL 

 NBF، هاي فريم پروتکل NetBIOS 

 RDP، ديتاگرام قابل اطمينان پروتکل 

 SCTP، انتقال كنترل جريان پروتکل 

 SPX، اي مرحله تبادل بسته 

 SST، جريان ساختاريافته انتقال 

 TCP، پروتکل كنترل انتقال 

 UDP، كاربر نگار پروتکل داده 

 UDP Lite 

 µTP، انتقال پروتکل ميکرو 
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 هاي اليه انتقال اي پروتکل مقايسه جدول

 

 UDP نام خصوصيت

UDP 

 سبک
TCP SCTP DCCP RUDP 

اندازه سرآيند 

 بسته

 بايت 9 بايت 9

02-62 

 بايت

بايت + سرآيند  50

 قطعه متغير

 56يا  50

 بايت

 

مؤلفه بسته اليه 

 انتقال

 نگار داده نگار داده نگار داده قطعه نگار داده نگار داده

 نه بله بله بله نه نه اتصال گرا

انتقال قابل 

 اطمينان

 بله نه بله بله نه نه

انتقال غير 

 مطمئن

 بله بله بله نه بله بله

حفظ محدوديت 

 پيام

 نامعلوم بله بله نه بله بله

 نه نه بله بله نه نه تحويل با ترتيب

تحويل بدون 

 ترتيب

 بله بله بله نه بله بله

 نامعلوم بله بله بله بله اختياري سام داده چک

سام  اندازه چک

 ()بيت
 نامعلوم 56 10 56 56 56

 نه بله نه نه بله نه بيNASسام  چک

MTU نامعلوم بله بله بله نه نه مسير 
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  نه بله بله نه نه كنترل جريان

 نامعلوم بله بله بله نه نه كنترل ازدحام

  بله بله بله نه نه ECN پشتيباني از

 هاي جريان

 چندگانه

 نه نه بله نه نه نه

 پشتيباني از

 اي چندالنه

 نه نه بله نه نه نه

  بله نه بله  بله NAT پشتيباني از

 

 OSI هاي انتقال در مدل  پروتکل مقايسه

تا كالس  (TP2) 2از كالس  هاي انتقال مبتني بر اتصال را تعريف كرده كه پنج كالس از پروتکل OSI مدل

0 (TP0)  بازيابي خطايي ندارد و براي استفاده در اليه شبکه كه  هيچگونه 2گذاري مي شوند. كالس شماره

 ٬است  TCP نزديکترين پروتکل به 0طراحي شده است. كالس  ٬خطا را فراهم مي آورد ارتباط هاي عاري از

بت NAS اليه نشست آنرا به OSI داراي عملياتي نظير بستن ارتباط است كه مدل TCP با اين وجود

 :هاي مزبور را مورد مقايسه قرار مي دهد است. جدول زير به تفصيل پروتکل داده

 TP2 TP5 TP0 TP1 TP0 سرويس

 بله بله بله بله بله شبکه اتصال گرا

 بله نه نه نه نه شبکه بي اتصال

 بله بله بله بله نه الحاق و تفکيک
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 بله بله بله بله بله قطعه سازي و سرهم بندي مجدد

 بله بله نه بله نه بازيابي خطا

 نه بله نه بله نه (نشوند تصديق هاPDU شروع مجدد اتصال )در صورتي كه تعداد زيادي از

 بله بله بله نه نه (De-multiplexing)  سازي تفکيک و (Multiplexing) سازي تسهيم

 بله بله بله نه نه كنترل جريان صريح

 بله نه نه نه نه (timeout) تبادل مجدد و زمان انقضاء

 بله بله نه بله نه سرويس انتقال مطمئن

 

 

 

 

 مجموعه پروتکل هاي اينترنت

 

 5 مدل TCP/IP 

 0 مقدمه اي بر TCP/IP 

 1 معرفي پروتکل TCP/IP 

 0 اليه هاي پروتکل TCP/IP 

 1 اصول كليدي معماري : 
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o 1.5 ها در مدل اليه TCP/IP: 

o 1.0 هاي اليه هاي بين تفاوت TCP/IP and OSI 

 6 ها اليه:  

o 6.5  كاربردياليه 

o 6.0 اليه انتقال (Transport) 

o 6.1 اليه شبکه 

o 6.0 ها اليه ارتباط داده 

o 6.1 اليه فيزيکي 

 8 افزاري سخت افزاري و پياده سازي نرم 

 

 

 

 TCP/IP  مدل

 ARPANET مرجع وزارت دفاع(، مدل) DOD يا مدل مرجع اينترنتي كه گاهي به مدل TCP/IP مدل

 .طراحي پروتکل شبکه كامپيوتراست براي ارتباطات و TCP/IP اليهشود، يک توصيف خالصه  ناميده مي

TCP/IP   بوسيله 5882در سال DARPA هاي اينترنت در حال توسعه مورد  كه براي پروتکل ساخته شده

 .است منعکس شده TCP/IP ساختار اينترنت دقيقآبوسيله مدل استفاده قرار گرفته است،

 1استانداردي كه يک مدل  IETF است. هرچند كه سازمان شدهاليه تشکيل  0از  TCP/IP مدل اصلي

 IETF ها بوسيله هاي اليه فيزيکي واليه پيوند داده پروتکل است.به هر حال اي است را قبول نکرده اليه

 1پذيرفتن مدل  است. با تمام مدل هاي اليه فيزيکي را تاييد نکرده IETF اند. سازمان نشده استاندارد

هاي  اين امکان هست كه راجع به پروتکل باشد اصلي بامسوليت فني براي نمايش پروتکل مي اي در بحث اليه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA#.D9.84.D8.A7.DB.8C.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_:
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گسترش يافته و واحد  OSI اين مدل قبل از مدل مرجع  .در اليه فيزيکي صحبت كنيم IETF غير

هاي گسترش يافته تحت آن پاسخگو است، هيچ گاه  ، براي مدل و پروتکل(IETF) وظايف مهندسي اينترنت

آموزش  كامآل در OSI تسليم شود. درحاليکه مدل بيسيک OSI ت كه توسطNASرا ملزم ندا دخو

 RFC) پروتکل واقعي است، معماري يک اي معرفي شده اليه 8به يک مدل  OSI است و استفاده شده

 IETF است. حتي يک مدرک معماري نشده مورد استفاده در محيط اصلي اينترنت خيلي منعکس (5500

 ”.اليه بندي مضر است“ عنوان دارد:  ا منتشر شده يک مطلب با اينكه اخير

 بت بهNASنيست، اما  TCP/IP كليدي معماري يک ويژگي از مدل تاكيد روي اليه بندي به عنوان محرک

OSI هاي واحد بيشتر اختالل از تالش .بيشتر است OSI آيد اليه شبيه داخل يک معماري است كه مي 

 .رساند حداقل مي استفاده آنها را به

 

 TCP/IP  اي بر مقدمه

TCP/IPاست . اينترنت بعنوان  ، يکي از مهمترين پروتکل هاي استفاده شده در شبکه هاي كامپيوتري

دستگاه هاي متفاوت استفاده مي نمايد. پروتکل،  بمنظور ارتباط بزرگترين شبکه موجود، از پروتکل فوق

 نمودن نحوه ارتباطات در شبکه هاي كامپيوتري است .در مجموعهقانونمند  مجموعه قوانين الزم بمنظور

 فرآيند:  مواردي همچون مقاالتي كه ارائه خواهد شد به بررسي اين پروتکل خواهيم پرداخت . در اين بخش

و نحوه استفاده از سوكت براي ايجاد تمايز در  TCP/IP پروتکل هاي اليه تشريح و معرفي اطالعات، انتقال

 .گردد ارتباطات، تشريح مي

، TCP/IP از پروتکل مقدمه امروزه اكثر شبکه هاي كامپيوتري بزرگ و اغلب سيستم هاي عامل موجود

بمنظور ارتباط سيستم هاي غيرمشابه را فراهم مي  ، امکانات الزمTCP/IP .استفاده و حمايت مي نمايند

 هاي محيط روي بر اجراء قابليت:  دي همچونپروتکل فوق، مي توان به موار آورد. از ويژگي هاي مهم

 متفاوت، ضريب اطمينان باال، قابليت گسترش و توسعه آن، اشاره كرد .
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نظير وب و يا پست  پروتکل فوق، بمنظور دستيابي به اينترنت و استفاده از سرويس هاي متنوع آن از

و ارتباط منطقي و سيستماتيک  TCP/IP پشته الکترونيکي استفاده مي گردد. تنوع پروتکل هاي موجود در

 در شبکه هاي كامپيوتري را با اهداف متفاوت، فراهم مي نمايد. فرآيند آنها با يکديگر، امکان تحقق ارتباط

معادل، مشخص  IP آدرس به كامپيوتر نام تبديل:  برقراري يک ارتباط، شامل فعاليت هاي متعددي نظير

دهي و روتينگ داده ها بمنظور ارسال  بندي اطالعات، آدرسنمودن موقعيت كامپيوتر مقصد، بسته 

انجام  TCP/IP توسط مجموعه پروتکل هاي موجود در پشته موفقيت آميز به مقصد مورد نظر، بوده كه

 .مي گيرد

 

 TCP/IP پروتکل معرفي

TCP/IPاست. از  0222مبتني بر ويندوز  ، پروتکلي استاندارد براي ارتباط كامپيوترهاي موجود در يک شبکه

استفاده مي گردد. برقراري ارتباط از طريق پروتکل هاي  پروتکل فوق، بمنظور ارتباط در شبکه هاي بزرگ

مجزا سازماندهي شده اند، ميسر مي گردد. هر يک از پروتکل هاي موجود در  متعددي كه در چهاراليه

 مي باشند . ، داراي وظيفه اي خاص در اين زمينه ) برقراري ارتباط(TCP/IP پشته

يکديگر ارتباط برقرار  زمان ايجاد يک ارتباط، ممکن است در يک لحظه تعداد زيادي از برنامه ها، با در

 .نمايند

TCP/IPبرنامه موجود بر روي يک كامپيوتر با ساير برنامه ها بوده و پس  ، داراي قابليت تفکيک و تمايز يک

ديگر ارسال مي نمايد.  براي برنامه متناظر موجود بر روي كامپيوترداده ها از يک برنامه، آنها را  از دريافت

ديگر، با فرآيند ارسال يک نامه از شهري به  از محلي به محل TCP/IP نحوه ارسال داده توسط پروتکل

، با فعال شدن يک برنامه بر روي كامپيوتر مبدا TCP/IP ارتباط مبتني بر شهر، قابل مقايسه است . برقراري

 مي گردد. آغاز
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فرمت مي نمايد كه براي كامپيوتر مقصد  برنامه فوق، داده هاي مورد نظر جهت ارسال را بگونه اي آماده و

نوشتن نامه با زباني كه دريافت كننده، قادر به مطالعه آن باشد( .  قابل خواندن و استفاده باشند. ) مشابه

گيرنده كه بر روي  فه مي گردد ) مشابه آدرسآدرس كامپيوتر مقصد، به داده هاي مربوطه اضا در ادامه

بهمراه اطالعات اضافي ) درخواستي براي تائيد  يک نامه مشخص مي گردد( . پس از انجام عمليات فوق، داده

بحركت درآمده تا به مقصد مورد نظر برسد. عمليات فوق، ارتباطي به  دريافت در مقصد (، در طول شبکه

بت به NASمستقل  قال اطالعات نداشته، و تحقق عمليات فوق با رويکرديانتقال شبکه بمنظور انت محيط

 . محيط انتقال، انجام خواهد شد

 

 TCP/IP هاي پروتکل اليه

TCP/IPراستا از پروتکل هاي متعددي در  ، فرآيندهاي الزم بمنظور برقراري ارتباط را سازماندهي و در اين

كارآئي در تحقق فرآيند هاي مورد نظر، پروتکل ها در  افزايشاستفاده مي گردد. بمنظور  TCP/IP پشته

 سازماندهي شده اند . اطالعات مربوط به آدرس دهي در انتها قرار گرفته و بدين اليه هاي متفاوتي،

 بود. ترتيب كامپيوترهاي موجود در شبکه قادر به بررسي آن با سرعت مطلوب خواهند

است، امکان باز نمودن بسته  عنوان كامپيوتر مقصد معرفي شدهكامپيوتري كه ب "در اين راستا، صرفا

، از يک مدل ارتباطي چهار اليه TCP/IP .دارا خواهد بود اطالعاتي و انجام پردازش هاي الزم بر روي آن را

 ، Application ،Transport از محلي به محل ديگر استفاده مي نمايد بمنظور ارسال اطالعات

Internet و Network Interfaceاليه هاي موجود در پروتکل ، TCP/IP مي باشند.هر يک از 

 .هاي فوق، قرار مي گيرند ، با توجه به رسالت خود، در يکي از اليهTCP/IP پروتکل هاي وابسته به پشته

ابزارهاي كاربردي در اين  تمامي برنامه و است. TCP/IP ، باالترين اليه در پشتهApplication اليه

شبکه خواهند بود. پروتکل هاي موجود در اين اليه بمنظور  استفاده از اليه فوق، قادر به دستيابي بهاليه، با 
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 دو نمونه از پروتکل ها ي FTP و HTTP . اطالعات كاربران استفاده مي گردند فرمت دهي و مبادله

 .موجود در اين اليه مي باشند

ارسال فايل هاي  پروتکل فوق، بمنظوراز  (HTTP: Hypertext Transfer Protocol). پروتکل

  FTP(File Transfer Protocol) ).صفحات وب مربوط به وب، استفاده مي گردد . پروتکل

  

، "حمل  "اليه  Transport گردد . اليه از پروتکل فوق براي ارسال و دريافت فايل، استفاده مي  

اليه )  Application ا و ارسال داده به اليهارتباط بين كامپيوتره قابليت ايجاد نظم و ترتيب و تضمين

مشخصه منحصربفردي از  يا اليه اينترنت ) اليه پايين خود( را بر عهده دارد. اليه فوق، همچنين باالي خود( و

اين اليه داراي دو پروتکل اساسي است كه  .برنامه اي كه داده را عرضه نموده است، مشخص مي نمايد

 .نمايند ل مينحوه توزيع داده را كنتر

(TCP)Transmission Control Protocolاطالعات  پروتکل فوق، مسئول تضمين صحت توزيع

 است

:(UDP)User Datagram Protocol برعهده دارد . اليه اينترنت  تضمين صحت توزيع اطالعات را

چهار پروتکل روتينگ داده ها، است. اليه فوق، شامل  ، مسئول آدرس دهي، بسته بندي و"اينترنت"اليه 

 : اساسي است

. (IP)Internet Protocol به مقصد مورد  پروتکل فوق، مسئول آدرسي داده ها بمنظور ارسال

 .نظر است

. (ARP)Address Resoulation Protocol)  ،مسئول مشخص نمودن آدرس پروتکل فوق 

MAC)Media Access Control ) كامپيوتر مقصد است آداپتور شبکه بر روي. . 
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ICMP)Internet Control Message Protocol )،مسئول ارائه توابع عيب يابي و  پروتکل فوق

 .  است گزارش خطاء در صورت عدم توزيع صحيح اطالعات

:(IGMP)Internet Group Managemant Protocol مديريت پروتکل فوق، مسئول 

Multicasting در TCP/IP .را برعهده دارد 

 ، مسئول استقرار داده بر روي محيط انتقال شبکه و"اينترفيس شبکه  "اليه  Network Interface اليه

نظير كابل شبکه و  دريافت داده از محيط انتقال شبکه است . اليه فوق، شامل دستگاه هاي فيزيکي

-B1 ) دوازده رقمي مبناي شانزده ) نظير تورهاي شبکه است . كارت شبکه ) آداپتور( داراي يک عددپآدا

12-20-00-D0-66 : بوده كه آدرس  MAC،  شامل پروتکل هاي "اينترفيس شبکه  "ناميده مي شود. اليه ،

 افزار مشابه اليه هاي قبل، نمي باشد. پروتکل هاي مبتني بر نرم

Ethernetو ATM(Asynchronous Transfer Mode)نمونه هائي از پروتکل هاي موجود در اين ، 

 .نمايند فوق، نحوه ارسال داده در شبکه را مشخص مياليه مي باشند . پروتکل هاي 

زمان با يکديگر مرتبط مي  مشخص نمودن برنامه ها در شبکه هاي كامپيوتري، برنامه ها ي متعددي در يک

، مي بايست از روشي بمنظور TCP/IPفعال مي گردند ،  گردند. زمانيکه چندين برنامه بر روي يک كامپيوتر

بمنظور  (Socket ) برنامه ديگر، استفاده نمايد. بدين منظور، از يک سوكت تمايز يک برنامه از

 .نمودن يک برنامه خاص، استفاده مي گردد مشخص

مبداء و مقصد  برقراري ارتباط در يک شبکه، مستلزم مشخص شدن آدرس كامپيوترهاي IP آدرس

س نقاط درگير در ارتباط است ( بودن آدر است ) شرط اوليه بمنظور برقراري ارتباط بين دو نقطه، مشخص

ناميده مي  IP فرآيند ارتباط، توسط يک عدد منحصربفرد كه . آدرس هر يک از دستگاه هاي درگير در

 . بت داده مي شودNASگردند. آدرس فوق به هريک از كامپيوترهاي موجود در شبکه  شود، مشخص مي

IP : 52. 52.5.5نمونه اي در اين زمينه است ، . 
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پورت با يکي از . پورت مشخصه اي براي يک برنامه و در يک كامپيوتر خاص است TCP/UDP پورت

، ناميده مي شود. پورت UDP يا پورت و TCP مرتبط و پورت UDP) و يا( TCP) پروتکل هاي اليه حمل

 شود. را شامل 61111مي تواند عددي بين صفر تا 

ناميده  "شناخته شده " بعنوان پورت هايسمت سرويس دهنده،  TCP/IP پورت ها براي برنامه هاي

هيچگونه تعارض و برخوردي با ساير برنامه ها بوجود  ختم و رزو مي شوند تا 5200شده و به اعداد كمتر از 

 .بيست و يا بيست ويک استفاده مي نمايد TCP از پورت FTP سرويس دهنده برنامه "نيايد. مثال

يک  . است UDP ويا پورت TCP و پورت IP سوكت، تركيبي از يک آدرس (Socket) سوكت

براي تضمين  (TCP) مربوط به كامپيوتر و نوع سرويس IP برنامه، سوكتي را با مشخص نمودن آدرس

 است، مشخص مي نمايد. و پورتي كه نشان دهنده برنامه( UDP) توزيع اطالعات و يا

فراهم و پورت مربوطه، برنامه اي را را  موجود در سوكت، امکان آدرس دهي كامپيوتر مقصد IP آدرس

 .مشخص مي نمايد كه داده ها براي آن ارسال مي گردد را

 

 معماري كليدي اصول

 .است كرده روي قواعد و اصول معماري اليه بندي تاكيد) RFC 5500 (آخرين مدرک معماري

ازحالت واطالعات كلي  است.قانون اوليه آن نگهداري درباره زمان ابداع شده :END-TO-END اصول. 5

كند از نظر كيفيت،  ها را بهم وصل مي كه حاشيه شود كه اينترنتي كند.و فرض مي ها بيان مي رادر حاشيه

 هاي هاي آدرس شبکه، حافظه ماند. جهان واقعي براي ديوار آتش، مترجم نمي سرعت و سادگي همانطور باقي

 .گذارند قانون تاثير مي ز دارد و همه آنهاروي اينپنهاني محتواي وب و قدرت تغييرات وچنين چيزها نيا
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كه تومي فرستي  درآنچه كه توقبول ميکني آزادباش و به آنچه ”: Robustness قانون قدرت.  0

هاي پروتکل را براي  باشد واما ويژگي هايي افزارهادر ديگرميزبانها ممکن شامل نقص محتاط باش. نرم

 .سازد يم بهربرداري كردن قانوني بي تدبير

اي  معماري جداگانه مدل — اد معماري رده بندي شده استsanاست، و ا حتي هنگاميکه اليه بررسي شده

رايج  OSI بت به مدلNASدقت تري را  هاي تعريف شده كمتر و بي وجودندارد، اليه ISO8089مانند

 كند. يک مدل متناسب تر تهيه مي هاي جهان واقعي است. بنابراين براي پروتکل

ها نيست. عدم تاكيد روي اليه بندي يک تفاوت  از اليه اي ر حقيقت، يک مدرک مرجع مکرر شامل ذخيرهد

 هاي بااليي اشاره است. اين فقط به وجود اليه شبکه وبه طور كلي اليه IETF و OSI مهم بين روشهاي

 كند. مي

بودند.اينترنت و معماري آن از شروع  را خواسته5886اد مانند يک عکس فوري از معماري در سال sanاين ا

كه اين فرايند  اند. درحالي يک طرح بزرگ گسترش يافته كوچک به صورت تکامل درآمدندو بيشتر از

از  snapshot براي موفقيت تکنولوژي است، باوجود اين براي ثبت كردن يک ازتحول يکي از داليل مهم

 .رسد يقواعد براي معماري اينترنت مفيدبه نظر م اصول و

است.نامهاي متفاوتي  نکرده دي بطور رسمي به دليل عدم تاكيد روي اليه بندي مدل رامشخصsanهيچ 

هاي مختلف  هاي متفاوتي بوسيله نوشته تعداد اليه است و ها داده شده هاي مختلف به اليه بوسيله نوشته

 .است نشان داده شده

را براي   HOSTدرخواست هاي RFC .5500 وجود داردتايي  1تايي و 0هايي از اين مدل با اليه هاي ورژن

از اصول معماري كه روي اليه بندي تاكيد ندارند اشاره  است، اما به خيلي اليه بندي روي مرجع عمومي ساخته

دارند  هايي كه نه نام اي است كه بطور آزادانه تعريف شده با اليه اليه0خه NASيک  و آن بصورت كند مي
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 ، FTP ،SMTP هايي شبيه پروتکل دازش يا اليه كاربردي: ))سطح باالتر(( جايي است كهنه شماره، اليه پر

SSH، HTTP .و غيره هستند 

 

 HOST-TO-HOST  اليه انتقال

اين اليه با باز شدن و نگه داشتن .  TCPمانند هاي وجود دارند جايي است كه كنترل جريان و پروتکل

 .اند ها درحقيقت رسيدهPacket بخشد كه مي ارتباطات سروكاردارد و اطمينان

 

 شبکه اليه اينترنت يا

به  IP ها از يک آدرس مسيريابي براي جهت يابي بسته هاي را با بسياري از برنامه IP هاي اين اليه آدرس

 .كند ديگري را مشخص مي

 

 اليه دسترسي شبکه

هاي  شده براي دسترسي ميانجي براي وسيلهاستفاده  (OSI هاي )مانند اليه پيوندداده پروتکل هم اليه اين

 هاي جداگانهHOST هاي الزم براي ارتباطات از هاي فيزيکي وتکنولوژي پروتکل به اشتراک گذاشته را، و هم

واين مدل اليه بندي  (كند. درخواست پروتکل اينترنت)و پشته پروتکل متناظر براي يک رسانه توصيف مي

 ها به دفعات زيادي مدل بعد، دركالس هاوكتاب شد، و از آن به مي استفاده OSI قبل از نصب شدن مدل

TCP/IP با مدل OSI مدل فرضهاي 0شد.براي اينکه  شدند. كه اغلب به سردرگمي منتج مي مي مقايسه

 .استفاده كرده اند، كه مربوط به اهميت دادن اليه بندي فيزيکي است مختلفي
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 TCP/IP در مدل ها اليه

هاي نزديک به پايين  هستند واليه به باال منطقاً به كاربرد كاربر )نه فرد كاربر( نزديکترهاي نزديک  اليه

 ترهستند. ها نزديک منطقاًبه انتقال فيزيکي داده

سرويس يک متد تجريد براي جدا  هاي ديده شده به عنوان يک پيشرفت دهنده يا مصرف كننده يک اليه

ها، اترنت، شبکه محلي، و كشف تصادفات و  مهم بيت عناصر هاي اليه باالتر از جزييات كردن پروتکل

 .كنند تن جزييات هركاربردو پروتکل آن اجتناب ميNASها پايين تر از دا اليه برخوردها است در حاليکه

توانند  هاي پايين تر نمي اليه هايي را كه دهد كه سرويس هاي باالتر اجازه مي اين تجريد همچنين به اليه

اصلي براي شامل شدن  OSI دوباره، مدل مرجعي كندو و يا تهيه كنندرا فراهم ميانتخاب كنند

براي اين طراحي نشده بود كه قابل  IPتوسعه يافتند. براي مثال، (OSIRM CL) هاي بدون ارتباط سرويس

كه به هر حال  است و به اين معني است delivery هاي پاسخگوي باشد و يکي از بهترين پروتکل اطمينان

 .بايد انتخاب شوند هاي انتقال براي فراهم آوردن قابليت اطمينان و درجه همه اليه

UDP بوسيله يک( درستي داده را Checksum) اما كند فراهم ميdelivery زند،  آن را تخمين نمي

TCP هم درستي داده و هم تخمينdelivery كند )توسط انتقال از مبدا به مقصد تا  فراهم مي را

 .)دريافت كند را  PACKET ندهدريافت كن

 

 ارتباطات شبکه نظير به نظير

 پيوند داده اليه كاربردي اليه انتقال اليه شبکه اليه

 

از يک مدل  IETF كند، اما اد مربوط به آن را دچار آسيب ميsanو ا OSI اين فرم مدل مرجع  



 
 

 

 

 
 

  SAN & NAS                                  www.kandoj.ir دستگاه هاي ذخيره ساز تکنولوژي و  معرفي
 

44 

ما به ”آمده كه David D.clark كند و اين محدوديت را ندارد و در توضيحات رسمي استفاده نمي

 ”موافق نظام و قانون اجرايي هستيم. حکومت، رئيس جمهور و راي گيري اعتقاد نداريم، ما

را   OSIهاي اليه است معموالً بسط ساخته شده OSI مرجعي عدم تصويب اين مدل، كه با توجه به مدل

 براي آن مدل ندارد

پروتکل نگاشت  دهي خودشان )مثل اترنت( يکبراي ارتباط دسترسي چندگانه با سيستمهاي آدرس .5

شود،  سيستم ارتباط موجود بررسي مي پايين اما باالي IP توانند ها مي آدرس نياز است. اين پروتکل

 كند، ولي يک زير شبکه است كه به آساني مطابق يک مدل نمي درحاليکه از لغات و اصطالحات فني استفاده

OSI مان داخلي اليه شبکه.است، يعني ساز شده گسترش داده 

0.ICMP وIGMP درتمامIP اما داده را مانند كند عمل مي UDP وTCP دهد. ودوباره اين  انتقال نمي

 در چهارچوب مديريت آن وجود دارد OSIمانند بسطهاي مديريت اليه براي مدل قابليت استفاده

.(OSIRM MF) 

كند.  هاي كاربردي عمل مي پروتکل اما زير (TCP روي اليه انتقال )به كاربردن SSL/TLS كتابخانه.1

 مفهومي وجود ندارد. OSI مطابقت با معماري ها براي پس در بخش طراحان اين پروتکل

خوب است. )از وقتي كه  IP شود و براي بحث كه در اين جا عنوان مي . ارتباط مثل يک جعبه سياه است0

سيستمهاي  صريحاً به عنوان بحث IETF.(دهستند، روي هر چيز مجازي اجرا خواهد ش IP تمام نقاط

 OSI بطور عملي با مدل مرجع شوند. سيستمهايي كه كمتر دانشگاهي هستند اما اي فهميده نمي مخابره

 شود مرتبط مي
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 TCP/IP and OSI هاي بين اليه هاي تفاوت

 درون يک اليه در مدلمعموالً  اليه كاربردي، اليه نمايش و اليه اجالس - OSI سه اليه بااليي در مدل

TCP/IP هاي كاربردي پروتکل برنامه اند. درحاليکه بعضي از يک جا جمع شده OSI مانند X.022  نيز با

 براي هماهنگ كردن آنها باالي اليه انتقال TCP/IP نيست كه يک پشته پروتکل اند، نياز همديگرجمع شده

 باشد.

اجرا  (XDR) داده خارجي روي پروتکل نمايش (NFS) براي مثال پروتکل كاربردي سيستم نايل شبکه

 .زند را صدا مي (RPC) فراخوان رويه راه دور كند و شود و روي يک پروتکل با اليه اجالس كار مي مي

RPCتواند با امنيت روي پروتکل پس مي كند، ذخيره مي مخابرات را به طور مطمئن UDP  اجرا شود. اليه

هاي  پروتکل هايي مانند كه بخشي از متن براساس پروتکل Telnet تقريباً به پايانه مجازي اجالس

 TCP و UDP شمارش پورت و نيز با شود هستند مرتبط مي SMTP TCP/IP و HTTP كاربردي مدل

 MIME شود. اليه نمايش شبکه استاندارد مي است مطرح TCP/IP كه بخشي از اليه انتقال در مدل

 .شود مي هنيز استفاد SMTP و HTTP است كه در

هاي آن  بعضي از پروتکل به اليه بندي محض ربطي ندارد، IETF از آنجايي كه سعي براي پيشرفت پروتکل

، ISO8089 ها هنگاميکه فقط به مدل اصلي ناسازگاري متناسب باشند. اين OSI ممکن است براي مدل

OSI مانند چارچوب مديريتيشوند، بدون نگاه كردن به ضمايم اين مدل  مي نگاه كنيم بيشتر تکرار 

(ISO)سازمان دروني يا ISO 9609 اليه شبکه (IONL) هنگاميکه IONL و اsanاد چهارچوب 

اليه براي اليه شبکه  هاي مديريت ، بطور مرتب به عنوان پروتکلIGMP و  ICMPشوند،  مديريتي مطرح مي

 شوند. تعريف مي

 و ARP مانند” همگرايي وابسته به زير شبکهقابليتهاي “ يک ساختمان براي IONL در روشي مشابه، 

RARP است. پروتکلهاي آورده را فراهمIETF توانند پشت سر هم كاربرد داشته باشند چون توسط مي 
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با تونل زدن  OSI بيسيک ادsanكه ا شوند در حالي توضيح داده مي GRE هايي مانند تونل زدن پروتکل

 وجود دارند. OSI معماري هاي ز هم در توسعهارتباطي ندارند بعضي مفاهيم تونل زدن هنو

است. تالشهاي پيشرفت  المللي استاندارد شده پروفايل بين هاي اليه انتقال بدون چهارچوب مخصوصاً دروازه

در  ها اند.. اليه در جهان واقعي رها شده TCP/IP هاي به خاطر استفاده پروتکل ،OSI دهنده مرتبط با

 .است آمده IP شته رشتهادامه توضيح ازهراليه در پ

ها از برنامه  شود. داده استفاده مي ها براي ارتباطات شبکه اليه كاربردي اليه كاربردي بيشتر توسط برنامه

 .كنند در يک پروتکل اليه انتقال جاگيري مي كنند سپس در يک قالب خاص برنامه عبور مي

ندارد، اليه كاربردي بايد هر  اليه ديگري چيهاي كاربردي و انتقال ه بين اليه IP از آنجايي كه پشته

 كنند در بگيرد. عمل مي OSI در پروتکلي را مانند پروتکل اليه اجالس و نمايش

كاربردي هنگاميکه در پروتکل اليه كاربردي جاگيري شدند عبور  هاي ارسال شده روي شبکه درون اليه داده

از رايجترين  روند. دو نوع پروتکل اليه انتقال مي هاي پايين تر ها به سمت اليه آنجا داده كنند. از مي

 هستند. UDP و TCP هاي اليه پاييني پروتکل

 ...را دارند و 01پورت   FTP و 92پورت  HTTP پورتهاي مخصوصي به اينها دارند سرورهاي عمومي

اين اليه را بکار ها  سوئيچ كنند. روترها و ها از پورتهاي روزانه بي دوام استفاده مي كه كالينت در حالي

 RSVP كنند، همانطور كه پروتکل در پهناي باند اين كار را مي هاي كاربردي بين راه در گيرند اما برنامه نمي

 .دهد منابع انجام مي پروتکل ذخيره

 درون يک اليه در مدل نشست معموالً اليه كاربردي، اليه نمايش و اليه  - OSI اليه بااليي در مدل 1

TCP/IP كاربردي پروتکل هاي شوند. درحاليکه برخي از برنامه مي مجتمع OSI مانند X022  نيز با يکديگر

براي يکپارچه كردن آنها باالي اليه انتقال باشد.   TCP/IP پشته پروتکل اند، نياز نيست كه يک جمع شده

اجرا  (XDR) روي پروتکل نمايش داده خارجي (NFS) نمونه پروتکل كاربردي سيستم نايل شبکه براي
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  زند را صدا مي (RPC) راه دور كند و فراخوان رويه شود و روي يک پروتکل با اليه نشست كار مي مي

(Remote Procedure Call).RPCتواند با امنيت  كند، پس مي طور مطمئن ذخيره مي مخابرات را به

 .اجرا شود UDP روي پروتکل

پروتکلهايي مانند پروتکلهاي  ه بخشي از متن براساسك Telnet اليه نشست تقريباً به پايانه مجازي

 TCP و UDP و نيز با شمارش پورت شود مي هستند مرتبط  SMTP TCP/IP و HTTP كاربردي مدل

 شود. است مطرح مي TCP/IP كه بخشي از اليه انتقال در مدل

از آنجاييکه تالش شود است.  نيز استفاده مي SMTP و HTTP كه در MIME اليه نمايش شبيه استاندارد

اليه بندي محض ربطي ندارد، برخي از پروتکلهاي آن ممکن است براي  به IETF براي پيشرفت پروتکل

 متناسب باشند. OSI مدل

شوند، بدون نگاه  نگاه كنيم بيشتر تکرار مي OSI ، ISO 8089 اين ناسازگاريها هنگاميکه فقط به مدل اصلي

اليه  ISO 9609 يا سازمان دروني ISO 8089\0چارچوب مديريتي كردن به ضمايم اين مدل مانند

، IGMP و ICMPشوند،  و مستندات چهارچوب مديريتي مطرح مي IONL  هنگاميکه (IONL) شبکه

 IONL روشي مشابه،  شوند. در مرتب به عنوان پروتکلهاي مديريت اليه براي اليه شبکه تعريف مي بطور

 است. را فراهم آورده RARP و ARP مانند «گرايي وابسته به زير شبکهقابليتهاي هم»يک ساختمان براي 

 كاربرد داشته باشند چون توسط تونل زدن پروتکلهايي مانند توانند پشت سر هم مي IETF پروتکلهاي

GRE (Generic Routing Encapsulation) اي شوند در حاليکه مستندات پايه شرح داده مي 

OSI معماري هاي دارند برخي مفاهيم تونل زدن هنوز هم در توسعهتونل زدن ارتباطي ن با OSI  وجود

المللي. تالشهاي  پروفايل استاندارد شده بين هاي اليه انتقال بدون چهارچوب دارند. مخصوصاً دروازه

 .اند در دنياي واقعي رها شده TCP/IP خاطر استفاده پروتکلهاي ، بهOSI پيشرفت دهنده مرتبط با
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 ها اليه

 اليه كاربردي

ها از برنامه در يک قالب  داده . شود ها براي ارتباطات شبکه استفاده مي اليه كاربردي بيشتر توسط برنامه

بين  IP كه پشته شوند. از آنجايي اليه انتقال جاگيري مي كنند سپس در يک پروتکل خاص برنامه عبور مي

 يچ اليه ديگري ندارد، اليه كاربرديه  Transport كاربردي و انتقال Application هاي اليه

Application بايست هر پروتکلي را مانند پروتکل اليه نشست مي (session) نمايش و 

(presentation) در OSI شبکه درون اليه  هاي ارسال شده روي كنند در بگيرد. داده عمل مي

 د.كنن مي كه در پروتکل اليه كاربردي جاگيري شدند عبور كاربردي هنگامي

هاي اليه  روند. دو نوع از رايجترين پروتکل مي هاي پايين تر پروتکل اليه انتقال ها به سمت اليه از آنجا داده

 و92پورت  HTTP سرورهاي عمومي پورتهاي مخصوصي به اينها دارند .هستند UDP و TCP پاييني

FTP  كنند. روترها و  مي دوام استفادهها از پورتهاي روزانه بي  را دارند و... در حاليکه كالينت 05پورت

كنند،  كاربردي بين راه در در پهناي باند اين كار را مي هاي گيرند اما برنامه ها اين اليه را بکار نمي سوئيچ

 .دهد پروتکل ذخيره منابع انجام مي  RSVP همانطور كه پروتکل

 

 (Transport) انتقال اليه

شبکه، به اضافه كنترل خطا، قطعه  و مستقل از  END-TO-END يام رامسئوليتهاي اليه انتقال، قابليت انتقال پ

يا كاربردهاي ارتباطي در اليه  END-TO-END ارسال پيام . شود قطعه كردن و كنترل جريان را شامل مي

 : ديگري نيز گروه بندي شوند توانند جور انتقال مي

  TCP اتصال گرا مانند - 5

تواند كلمه به كلمه به عنوان يک مکانيزم انتقال مانند  اليه انتقال مي UDP بدون اتصال مانند - 0  
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آنها را صحيح و  وسيله نقليه كه مسئول امن كردن محتويات خود )مانند مسافران و اشياء( است كه يک

ن باالتر مسئول بازگشت درست باشند. اليه انتقال اي سالم به مقصد برساند، بدون اينکه يک اليه پايين تر يا

 آنجاييکه است. از كاربردي به يکديگر را در حين استفاده از پورتها فراهم آورده هاي سرويس ارتباط برنامه

IP فقط يک delivery آورد، اليه انتقال اولين اليه پشته فراهم مي TCP/IP  براي ارائه امنيت و

ده مطمئن امن مانند كنترل روي يک پروتکل ارتباط دا تواند مي IPاطمينان است. توجه داشته باشيد كه

را  توانند اطمينان نيز مي  RPCهاي باالي انتقال مانند اجرا شود. پروتکل (HDLC) ارتباط داده سطح باال

بيشماري را براي فراهم  هاي مطمئن يک پروتکل اتصالگر است كه موضوع TCP فراهم آورند. بطور مثال

ها  د. دادهsanر مي in order داده : كند آوردن يک رشته بايت مطمئن و ايمن آدرس دهي مي

 شوند. ريخته مي هاي تکراري دور حداقل خطاها را دارند. داده

 SCTP داراي كنترل تراكم ترافيک است .شوند هاي گم شده و از بين رفته دوباره ارسال مي بسته

 رشته بايت گرا مانند رشته پيام گراست نه-امن و اتصالگراست  جديدتر نيز يک مکانيزم انتقالي مطمئن و.

TCP - پشتيباني چند  كند. و همچنين مي و تقسيم را روي يک ارتباط منفرد تسهيم اي جريانهاي چندگانه و

 IP تواند توسط چندين آدرس مي نيز در مواردي كه يک پايانه ارتباطي (multi-homing) فضا را

تا اينکه اگر يکي از آنها دچار مشکل شود ارتباط  آورد فراهم مي هاي فيزيکي چندگانه( را بيان شود.)اينترفيس

تواند  شود اما مي مي استفاده  IPروي SS8نشود. در ابتدا براي كاربردهاي تلفني براي انتقال دچار وقفه

 .براي ديگر كاربردها نيز مورد استفاده قرار بگيرد

UDP اي بدون اتصال است مانند يک پروتکل دادهIP نامطمئن است. اطمينان  من واين هم يک پروتکل ناا

 UDP. گيرد صورت مي checksumضعيف در حين كشف خطا با استفاده از يک الگوريتم

شود  و...( استفاده مي Ip روي  audio)،video ،voice هاي بطور نمونه براي كاربردهايي مانند رسانه

 پرسش و پاسخ ساده ماننداز اطمينان و امنيت است يا براي كاربردهاي  تر زمان مهم كه رسيدن هم

بزرگ است  در جاهايي كه سرريزي بسبب يک ارتباط مطمئن از روي عدم تناسب  DNSجستجوهاي
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قانون خاص پورتهاي  شوند توسط يک سري شان متمايز مي UDP و هم TCP شود. هم استفاده مي

 datagram تکليک پرو RTP هستند.  هاي كاربردي مخصوصي در ارتباط شناخته و معروف با برنامه

 audio ،video زمان مانند هاي هم اي است كه براي داده داده

 

 اليه شبکه

سرتاسر شبکه منفرد را حل  هاي گونه كه در آغاز كار توصيف شد، اليه شبکه مشکل گرفتن بسته همان

 است. ARPANET مربوط بهHOST/IMP  پروتکل و X01  هايي هايي از چنين پروتکل است. نمونه كرده

شوند از جمله گرفتن از شبکه منبع به  اضافي به اين اليه اضافه مي اي كارهاي با ورود مفهوم درون شبکه

عنوان  به ها را كه هاي ميان يک شبکه از شبکه كردن و تعيين مسير بسته routing عموماً شبکه مقصد و

وظيفه اساسي  IP هاي شبکه پروتکل شود. در همه شوند را شامل مي شبکه داخلي يا اينترنت شناخته مي

ها را از تعدادي از  تواند داده  مي IP .دهد انجام مي اي را از منبع به مقصد هاي داده گرفتن بسته

به  ها هركدام توسط يک شماره پروتکل واحد و منحصر باالتر حمل كند. اين پروتکل هاي مختلف اليه پروتکل

 .شوند فرد شناسايي مي

ICMP و IGMP  هاي حمل شده توسط از پروتکل هستند. برخي 0و5هاي   ترتيب پروتکلبه IP مانند 

ICMP تشخيص انتقال راجع به انتقاالت مورد استفاده براي اطالعات IP ، IGNP  مورد استفاده براي

داخلي شبکه  اند اما توابع اليه اليه بندي شده IP در باالي (IP) در multicast هاي داده مديريت

 اند. را ايجاد كرده OSI و مدل IP دهند، كه يک ناهمسازي بين اينترنت و پشته م ميرا انجا

از اليه شبکه هستند. آنچه كه آنها را بخشي از  نيز بخشي RPT و OSPT هاي مسيريابي مانند تمام پروتکل

شبکه در مجموع با مديريت اليه  (play load) آنها load كه هزينه است اين است اليه شبکه كرده

 .است. كپسول بندي و جاگيري خاص آن به اهداف اليه بندي بي ارتباط است در ارتباط
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 ها ارتباط داده اليه

ميزبان مختلف كه در واقع واقعاً  ها از اليه شبکه روي دو اليه ارتباط داده از متدي كه براي حركت بسته

هاي ارتباطي  اليه زتواند روي يک گستره ا مي  IPكند، چون مي بخشي از پروتکلهاي شبکه نيستند، استفاده

 . مختلف اجرا شود

در راه انداز وسايل  تواند هاي انتقال داده شده روي يک اليه ارتباطي داده شده مي پردازشهاي بسته

تواند توابع  هاي ويژه كار صورت گيرد. اين امر مي چيپ افزاري براي كارت شبکه به خوبي ميان افزارها يا نرم

دهد  بسته به منظور آماده كردن آن براي انتقال انجام header مانند اضافه كردن يک ها را دادهارتباط 

 سپس واقعاً فرم را روي واسط فيزيکي منتقل كند.

منتقل PPP با استفاده از IP هاي معموالً بسته dial-up يک مودم براي دسترسي اينترنت روي

غالباً  PPPOE هاي كابلي يا مودم ADSLباند باال مانند براي دسترسي به اينترنت با پهناي .شوند مي

 هاي بي سيم محلي شود و دو شبکه مي شود. در يک شبکه كابلي محلي معموالً اترنت استفاده استفاده مي

IEEE920٫55 هاي خيلي بزرگ هردو روش براي شبکه .شود معموالً استفاده مي PPP يعني خطوطT-

Carrier يا E-Carrier ننده فرم، تقويت كATM يا بسته روي (POS) SONET/SDM  اغلب

 .شوند استفاده مي

شوند  مجازي گرفته مي ها براي ارسال روي يک شبکه خصوصي كه بسته تواند جايي اليه ارتباطي همچنين مي

 كنند و هاي كاربردي را مطرح مي اليه ارتباطي داده هاي شود داده كه اين كار انجام مي نيز باشند. هنگامي

 stack ها دوباره به پشته گردند. در پايانه دريافتي داده انتقال واقعي باز مي براي IP نتايج به پشته

 vpn).  آيند )يکبار براي مسير يابي و بار دوم براي مي
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نيز مرتبط شود.  تواند ابتداي اليه فيزيکي كه متشکل از اجزاي شبکه فيزيکي واقعي هستند مي اليه ارتباط

كواكيسال، كارتهاي شبکه، كارتهاي وفق  ها، كابل فيبر نوري، كابل ها، تکرار كننده ند هاباجزايي مان

و مشخصات سطح پاييني براي  ...،R ،BNC 01-:  مرتبط هاي شبکه و ارتباط دهنده host.دهنده

 (...ها وNASفركا سيگنالها )سطوح ولتاژ،

 

 فيزيکي اليه

ها در فرم بيتهايي كه  با داده است و ها روي واسط ارتباطي شبکه دادهاليه فيزيکي مسئول كد كردن و ارسال 

شوند كار  هستند و در اليه فيزيکي و دستگاه مقصد دريافت مي (از اليه فيزيکي وسيله ارسال كننده )منبع

ي اينترنت ها وسايل ها، كابلها و ارتباط دهنده ها، تکرار كننده ، هابToken ring ،SCSI كند. اترنت، مي

فيزيکي همچنين دامنه بسياري از شبکه  اند. اليه استانداردي هستند كه روي اليه فيزيکي تابع بندي شده

 .را نيز دربرمي گيرد (Wireless) تکنولوژي بي سيم و WAN ، و توپولوژيLAN افزاري مانند سخت

 

 افزاري  افزاري و سخت سازي نرم پياده

 0و1كاربردي( هستند در حاليکه پروتکلهاي  اي )اليه اليه 1پروتکلهاي معموالً برنامه نويسان كاربردي مسئول 

اند. ميان اقرارهاي ميکرو  عامل مهيا شده در سيستم TCP/IP پشته اي سرويسهايي هستند كه توسط اليه

انداز در  افزار راه كنند، توسط يک نرم كار مي 0وفق دهنده شبکه بطور نمونه با اليه  كنترلي در

 است. ل پشتيباني شدهعام سيستم

 شوند كه از غيرقابل برنامه نويسي معموالً به جاي اليه فيزيکي، استفاده مي الکترونيکهاي ديجيتالي و آنالوگ

فيزيکي استفاده  براي هر واسط راديويي يا ديگر استانداردهاي (ASIC) يک چيپ مدار مجتمع خاض

در پروتکلها يا مدل مرجع اليه بندي شده  افزاري سختافزارهاي و  كنند. به هر حال، پياده سازي نرم مي
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باال كه از وسايل الکترونيکي ديجيتالي قابل برنامه دهي استفاده  هايي با كارايي شوند. روش عنوان نمي

 دهند. اليه انجام مي 1هاي  سويچ كنند، مي

يا  DSP پردازشگرهايفيزيکي ممکن است با استفاده از  هاي قديمي و تجهيزات بي سيم، اليه در مودم

 ها مجازند كه درچندين استاندارد افزاري پياده سازي شوند و چيپ راديويي نرم هاي قابل برنامه دهي چيپ

 Apple شوند. مفهوم مرتبط و اينترفيس راديويي از مدارات جداگانه براي هر استاندارد استفاده

Geoport (نمونهاست پورتي سريالي كه بين يک خط تلفن و كامپيوتر ) افزاري اي از پياده سازي نرمcpu 

 .كند قادر به رقابت با برخي از استانداردهاي مودم مي از اليه فيزيکي است كه آنرا

 را براي end-to-end هاي ارتباطي مبدأ به مقصد يا سرويس انتقال اليه اي، هاي رايانه شبکه در

 آورد. اليه انتقال و اجزاء شبکه فراهم مي ها وتکلپر هاي كاربردي موجود در معماري اليه بندي شده برنامه

تسهيم  و كنترل جريان قابليت اطمينان، اتصال گرا، جريان داده هاي مطمئني از قبيل پشتيباني از سرويس

 .نمايد را ارائه مي مالتي پلکسينگ يا

 OSI مدل و هم باشد، مي اينترنت ، كه مبنا و بنيانTCP/IP مدل (RFC 5500) هاي انتقال هم در اليه

در اين دو مدل كمي با يکديگر تفاوت دارد. اين مقاله در اصل به تعريف  باشند. تعريف اليه انتقال موجود مي

 .اشاره دارد TCP/IP انتقال در مدل اليه

 TCP) Transmission Control يا پروتکل كنترل انتقال معروف ترين پروتکل اليه انتقال

Protocol) يا همان مجموعه پروتکل اينترنت از پروتکل نام خود راباشد. اين  مي TCP/IP  وام

 UDP حاليکه پروتکل بدون اتصال شود در است. از اين پروتکل در انتقاالت اتصال گرا استفاده مي گرفته

پروتکل پيچيده تري است و اين پيچيدگي به  TCP .گيرد مي براي انتقاالت پيام ساده مورد استفاده قرار

 هاي انتقاالت قابل اطمينان و جريان داده تعبيه محوري است كه در سرويس طراحي وضعيتواسطه 

 است. شده
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 كنترل ازدحام ديتاگرام پروتکل توان به هاي عمده در اين گروه مي از ديگر پروتکل

(DCCP) Datagram Congestion  Control Protocol  انتقال كنترل جريان پروتکل و 

(SCTP) Stream Control Transmission  Protocol نمود اشاره. 

 پروتکل هاي مشهور مورد استفاده در تکنولوژي  NAS 

 

CIFT – Common Internet File System و SMB – Server Message Block:   يک

دسترسي به فايل ها، پرينتر ها و پورت هاي سريال به  است كه براي Application پروتکل اليه

 پروتکل طراحي و پياده سازي شده و سپس توسط IBM كار مي رود. ابتدا توسط شده بهاشتراک گذاشته 

Microsoft توسعه داده شده و قابليت هاي آن اضافه شده. 

NFS – Network File System:  توسط 5890در Sun Microsystems  طراحي و پياده سازي

 .است كار گرفته شده در اكثر سيستم عامل ها به NFS شد. امروزه

 …و AFP – Apple Filing Protocol ،FTP ،Rsync همچنين پروتکل هاي ديگري همچون

 .شود مي استفاده

Filer  نوعي NAS استفاده از است كه صرفا نقش يک فايل سرور را ايفا مي كند. با Filer  ديگر

ها   NAS Server .ساده ي فايل سرور باشند نيازي نيست تا سرور هاي گران قيمت شبکه درگير كار

 .مي كنند استفاده SCSI در درون خود معموال از
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NAS سازي داده هاي كاربران در  يک وسيله شبکه محور است و عموما به دليل يکپارچه سازي محل ذخيره

راهکار مناسب ذخيره سازي است كه دسترسي  يک NAS .مورد استفاده قرار مي گيرد LAN شبکه

 فايلي را فراهم مي سازد. به سيستم سريع و مستقيم كاربران

كه غالبا كاربران براي دسترسي به فايل هاي  مشکل تاخير هايي را بر طرف مي سازد NAS استفاده از

ضمن تامين امنيت الزم، تمام خدمات فايلي  NAS .آن مواجه هستند موجود در سرورهاي همه منظوره با

انتقال داده  براي TCP/IP :رد شبکه اي فراهم مي سازدرا از طريق پروتکل هاي استاندا و ذخيره سازي

براي دسترسي  NFS ، وCIFS، HTTP براي دسترسي مياني، و Giga Ethernet و Ethernetها، 

 به فايل از راه دور.

 به طور همزمان به كاربران يونيکس و ويندوز سرويس داد و اطالعات را بين مي توان NAS عالوه بر اين، با

كه دسترسي به فايل  وسيله اي است NASمعماري هاي متفاوت به اشتراک گذاشت. از نظر كاربران شبکه، 

به كمک گيگا بايت اترنت به كارايي باال و تاخير  .را بدون مزاحمت . ايجاد اختالل براي آنها مهيا مي سازد

مي دهد. بسياري از سيستم  كاربران را از طريق فقط يک اينترفيس سرويس كوتاه دست يافته و هزاران

 .داراي چند اينترفيس هستند و مي توانند همزمان به چند شبکه متصل شوند NAS هاي
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 SAN – Storage Area networks 

 

SAN  ميان سرور ها و زيرسيستم  در واقع يک شبکه با عملکرد بسيار باال است كه مختص انتقال اطالعات

است.   local سرور، محل ذخيره سازي به صورت سيستم عامل ذخيره سازي اطالعات است. از ديدگاه

فضا فقط در اختيار يک سرور است. اما با  DAS است كه در آن DAS با SAN مهمترين وجه تمايز

موجود  مي توان هم به بهينه ترين حالت ممکن از فضاي ذخيره سازي SAN و Clustering استفاده از

 گيرد. برابر خطا در وضعيت قابل قبولي قراراستفاده كرد و هم مقاومت در 

مسئله سرعت مطرح نمي باشد.  در گذشته بيشتر بوده، اما امروزه ديگر DAS با آنکه سرعت انتقال در

زماني بهترين   SAN .بسيار بيشتر از ساير تکنولوژي ها است پيچيده تر و هزينه اوليه آن SAN راه اندازي

 عات نياز به مديريت دارند و سرعت دسترسي به آن ها پر اهميت استعظيمي اطال انتخاب است كه حجم

. SAN براي Backup Server ها گزينه مناسبي است و براي DataBase Server، 

Streaming Media Server ،Mail Server است. ها در سازماني بزرگ تنها راهکار موثر 

شركت هاي كوچک تر هم به  اين سبب شده تاكاسته شد و  SAN پيچيدگي و هزينه باالي 0222از سال 

از تجهيزات مخصوصي  Server و Storage براي ارتباط ميان SAN .ها روي آورند SANاستفاده از

تحت پارتيشن هاي مجازي  SAN مي شود. فضاي موجود در گفته SAN Fabric بهره مي برد كه به آن
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در  Local ود و به عنوان پارتيشنتقسيم بندي مي ش Logical Unit Number يا LUN به نام

 ها برقرار LUN مخصوص خود را روي File Systemقرار مي گيرد. سيستم عامل ها،  Server اختيار

 مي كنند.

 داشته باشند الزم است از دسترسي SAN بتوانند به ديتا ي ذخيره شده روي Server براي آنکه چند

SAN File System يا Clustered file system استفاده شود. SAN File System 

بودن هم زمان با چند سرور ايجاد مي شود. مثال  mount است كه در آن امکان File System نوعي

است كه در ويندوز سرور   CSV يا Cluster Shared Volumeسيستم،  مناسب براي اين نوع فايل

0229 R0 ويژگي هاي جزء Failover Clustering ده دراست و براي استفا Hyper-V   كاربر

 .دارد

 مثال يکي از اين ابزار ها ، سيستم عامل ها ابزار هاي متمايزي ارائه مي دهند. به عنوانSAN براي مديريت

SMfs  است كه با استفاده از 0229در ويندوز سرور Add Features  مي توان آن را به قابليت هاي پيش

ها كاربرد دارد. ويندوز سرور  LUN خت و تخصيص دادنابزار براي سا فرض نصب شده اضافه كرد. اين

 .هاي متعدد ديگري را نيز دارا مي باشد ابزار 0229

 

 FC SANs 

Fiber Channel يک عملکرد باال با انتقال بالكي (Block Based)  زيرساخت ذخيره سازي  براي

 اندازي آن پيچيده است. اجزاء يک شبکهدارد و راه  هزينه بااليي FCاطالعات را ايحاد مي كند. راه انداري

FC  ،شامل سوييچServer HBAs  و كابل ها است كه تمام اين اجزا مخصوص است و توسط كمپاني هاي

فاصله  تکنولوژي است كه همچنان مشابه قبل مطلوب است. مزيت ديگر FC .ساخته مي شود محدودي

 .بسيار زيادي است كه در اين تکنولوژي پشتيباني مي شود
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 FCoE 

Fiber Channel over Ethernet يک نوع كپسوله كردن بالک هاي FC  انتقال روي براي 

Ethernet  52است. با اين روش با استفاده ازGig Ethernet با نگه داشتن زيرساخت مي توان FC 

 .نيست و محدوديت هاي خاصي دارد Route قابل IP در اليه FCoE .گستره ي آن را افزود

 

 iSCSI SANs 

internet SCSI يک استاندارد براي توسعه انتقال بالک هاي SCSI روي بستر Ethernet  با

با  iSCSI Initiator به نام است. سرور ها با استفاده از نرم افزار هايي TCP/IP استفاده از

 .تجهيزات مربوطه متصل مي شوند

 است، اما با صرف نظر از اين FC SANs به صورت عمومي ارزان تر و ساده تر از iSCSI راه اندازي

صورت توزيع شده  مزيت، كمپاني هايي كه در گستره ي جغرافيايي وسعي به فعاليت مي پردازند و به

مي شود.) با آنکه  52KMكه محدود به  بهره ببرند FC SANs فعاليت مي كنند، ممکن است از جزايري از

ود است، اما پياده سازي آن ها توجيه اقصادي پيدا نکرده موج تکنولوژي هايي 52KMامروزه براي افزايش 

 ايجاد كرد. WAN يا MAN مي توان ارتباط را در يک شبکه iSCSI است( با استفاده

 IPSec و CHAP از پروتکل iSCSI ، پياده سازي مايکروسافت از پروتکلFC Channel بر خالف

از سوييچ ها و كابل  براي كارايي مناسب الزم استآن است كه  iSCSI ايراد بزرگترين  بهره مي برند.

 هستند. از جهت ديگر، سرعت انتقال الزم است استفاده شود كه گران قيمت 52GB Ethernetهاي 

iSCSI از FC بود با پيشرفت و ارزان تر شدن جايگاه مناسب تري براي كمتر است. شايد بتوان اميدوار 

iSCSI ايجاد شود. 
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 جمع بندي 

هزينه ترين روش بهترين  به عنوان ساده ترين و كم DAS براي شبکه هاي كوچک استفاده از بدون شک

 NAS هزينه نگه داري ممکن است كمتر از DAS انتخاب است. همچنين در محيط هاي كوچک با استفاده از

استفاده نمي در شبکه هاي كوچک  SAN اندازي و معموال عدم نياز، راهکار باشد و به دليل هزينه باالي راه

مي  DAS و NAS مگر در شرايط خاص. در شبکه هاي بزرگتر با سايز متوسط، استفاده تركيبي از شوند

فضا  GigaByte به ازاي هر SAN هزينه تواند انتخاب مناسبي باشد. اما با افزايش فضاي مورد نياز

 .بايد راهکاري مناسب باشد SAN و هزينه نگه داري راهکار كاهش مي يابد. با توجه به اهميت اطالعات

 

نظر قرار گيرد، هرچند كه در  در بررسي هزينه پياده سازي بايد مسئله استفاده بهينه از فضاي موجود مد

اما با توجه به نمودار زير كه نرخ استفاده عملي را  محيط هاي كوچک مورد توجه قرار گرفته نمي شود

 DAS بت بهنسNAS   كه هزينه پياده سازي و نگه داري دوم باز تعريف مي شود نمايش مي دهد، نمودار

 آن كاهش چشم گير پيدا مي كند. در
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عرضه شدند و روي ميز من و شما قرار گرفتند،   PC كامپيوتري به صورت هاي هنگامي كه اولين سيستم

مردم دنيا را  ها و حتي بيني كند سيالب اطالعات با چنين حجم عظيمي شركت ت پيشنستوا مي كمتر كسي

ت به استانداردهاي امروز( مجهز بودند، نسب ظرفيتي سازي كم هاي ذخيره ها به انباره در نوردد. اين دستگاه

 هاي اتصال مستقيم )كه از تند با استفاده از سرورهاي عمومي و انبارهنستوا خيلي زود   IT هاي اما دپارتمان
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اطالعاتي آن زمان  شدند( پاسخگوي نيازهاي متصل ميبه كامپيوتر   SCSI طريق يک اينترفيس پرسرعت

 .باشند

 

ها مجبورند  گيرد و شركت مي سازي و پردازش، كمتر مورد استفاده قرار امروزه اين شيوه مقدماتي ذخيره

 data يا   MIS  ،ERP هايي چون سيستم سازي حجم عظيم اطالعاتي كه در براي ذخيره

warehousing   تري را برگزينند. خوشبختانه، به خاطر وجود  هاي تازه روش شوند جا مي توليد و جابه

 عظيم اطالعات نه تنها ادامه دارد، بلکه شديدتر از گذشته شده است. اينترنت، جريان

 

عرض چند ثانيه  سازي و تحويل اطالعات به هر كجا و در هر كجاي جهان در توليد، انتقال، ذخيره امروزه

طوري كه براي مشتريان يک شركت )چه  مردم به اطالعات بيشتر شده است بهگيرد و وابستگي  صورت مي

 .پذير نيست به شركت با سرعت پايين تحمل داخلي و چه خارجي( يافتن اطالعاتِ مربوط

 

اند، خالء آن را به  نکرده اندازي رساني اينترنتي خود را راه هاي اطالع هايي كه هنوز سرويس شركت  

رساني اينترنت )و به ويژه  افزاري و مراكز خدمات نرم هاي . همين موضوع شركتكنند خوبي احساس مي

 .تري را ارائه دهند هاي قابل بسط و مطمئن حل نيز به تکاپو واداشته تا راه هاي دات كام( را سازمان

براي نگهداري و ارائه  سازي مطمئن را هاي تجاري ضرورت داشتن يک انباره ذخيره به طور كلي، شركت

 براي اين منظور مجبور به استخدام كارشناسان كنند، اما در عين حال دوست ندارند اطالعات احساس مي

IT   حل  ها شايد بهترين راه هم حقوق بااليي دارند. براي اين شركت بشوند، كه هم كمياب هستند و

  .باشد  NAS يا همان   Network-Attached Storage استفاده از
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 SAN آوري فن

در حوزه سرور مركزي دانشگاه، انتقال اطالعات به اين بستر صورت پذيرفت.  San Serverبا راه اندازي 

 در ذيل مطالبي جهت آشنايي بيشتر با اين تکنولوژي ارايه مي گردد:
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 : SAN آوري فن

Sanرورها سازي و س ذخيره يک شبکه اختصاصي با مديريت متمركز و مطمئن است كه ارتباط بين ابزارهاي

باشد و مانند يک زير شبکه پرسرعت در حقيقت محيطي براي ذخيره اطالعات ميSan   .كند را برقرار مي

 . كندعمل مي (Data Center)ها در مركز داده

 

San گيري و سايربه عنوان مركز يک زير شبکه كه با استفاده از فيبر نوري به سرورها و تجهيزات پشتيبان  

 .است متصل كاردارند سرو داده با مستقيم صورت به كه تجهيزاتي

گردد. در اين  محلي ايجاد مي Data Centerبا ايجاد اين بستر و تجميع اطالعات سرورها روي آن يک 

از اطالعات نيز اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد كه در اين خصوص نيز از فناوري  Backupحالت نحوه تهيه 

Tape Drive .استفاده شده است 

 

  آشنائي باTape Drive 

 

از داده ها و ذخيره  Backupسازي اطالعات و گرفتن ، ذخيرهTape Driveمهمترين هدف يک    

آنان در مکاني متمايز از كامپيوتر است تا در صورتي كه سيستم با اشکال و يا مسائل خاصي مواجه شود، امکان 

 استفاده مجدد از آنان وجود داشته باشد.

 

 چرا  Backup ؟ 
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امکان استفاده از برنامه  "هر سرور در مدت زمان حيات خود با مشکالت و مسائلي مواجه مي شود كه عمال

داشت. مدير شبکه، مي بايست بطور مستمر و هاي نصب شده و داده هاي موجود بر روي آن وجود نخواهد

 )پشتيبان( تهيه نمايند. Backupبندي خاص از اطالعات موجود بر روي سيستم خود، بر اساس يک برنامه زمان

 

 :اطالعات ذخيره شده بر روي هارد ديسک سرور در معرض تهديدات متعددي است 

 نوسانات جريان برق -

 تغيير و يا حذف محتويات يک فايل -

 فرمت نمودن هارد ديسک -

 بروز مشکالت مکانيکي و يا الکترونيکي در هارد ديسک -

 سوزي، سيل ، زلزله ، سرقت و ... (حوادث غير مترقبه )طوفان ، آتش  -

 ويروسي شدن سرور -

ها و اطالعات است، مي تواند فايلشده Downloadيک فالپي ديسک آلوده و يا فايلي كه از طريق اينترنت  -

 ارزشمند موجود بر روي يک سرور را در معرض خطر نابودي قراردهد.

افزار آنتي ويروس بر روي كامپيوتر فا به نصب يک نرمهاي كامپيوتري، نمي توان صربا توجه به تنوع ويروس

 اكتفا نمود.

همواره به دليل ترس و يا نگراني از بروز مسائلي خاص در سرور نمي باشد. در صورتي كه  Backupتهيه 

بخش عمده اي از فضاي هارد ديسک استفاده شده باشد و قصد نصب يک نرم افزار جديد را بر روي سرور 

 وجود فضاي الزم به منظور نصب نرم افزار، امري ضروري است. داشته باشيم،
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 مزاياي  Tape Backup Drive 

 ظرفيت ذخيره سازي بيشتر 

 سازيامکان جايگزين نمودن رسانه ذخيره 

 بيني )در مقايسه با هاردديسک(ها، سرقت و ساير حوادث غير قابل پيشحفاظت در مقابل ويروس 

 يز از كامپيوترذخيره سازي داده در مکاني متما 

 )عمر مفيد مناسب )بيش از سي سال 
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  تفاوتNAS  باsan 

san به زبان ساده آNASاچ بي اي و شبکهء فايبر و  ت كه هر سرور با يک كارتsan  سويچ بهsan  كنترلر

 . باشد ارتباط در (حافظه) ديسک آرايه طريق فايبر با وصل شود يعني هر سرور از

NAS به آرايه ديسک متصل گردد و سرور فضا را به اشتراک بگذارد و ساير سيستمها سرور يک  يعني اينکه 

به  sanدسترسي دارند و در  سيستمها به فايل NASآن فضا را بصورت شبکه اي ببينند در واقع در معماري 

 .بلوک داده دسترسي دارند
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 (SAN)ذخيره سازي شبکه

 دستگاههاي ذخيره سازي به سرورها، به صورت از راه دور ، براي اتصالکامپیوتری هاي در سيستم

)eRemot(ذخيره سازي شبکه نام ، از مفهومي با(SAN) ديسکها شود.)مانند آريه استفاده مي(Disk 

Array)) شود مربوطه نمايش داده مي سرور عامل سیستم و به صورت محلي براي. 

SAN احيه ( تعريف ن ) يک شبکه اختصاصي با سرعت باال بوده كه المان هاي ذخيره سازي در آن شبکه

 مي شود . از يک پروتکل خاص به نام شده و خود اين مجموعه از طريق يک سوييچ به سرورهاي شبکه متصل

Encapsulated SCSI نظر پيکربندي سخت افزاري بر اساس استفاده مي كند و از Fiber  مي

 باشد.

مي باشند . در   Fiber Channel به صورت Switch و HUB اعم از بنابراين كليه تجهيزات

متصل شده و تنها مجاز به  SAN خود به شبکه FS به همراه APP. Server هر SAN استاندارد

 ) SCSI over IP و FC Over IP ( FCIP ) . از همان محدوده اطالعات مي باشد استفاده

ISCSI ) با ادغام استانداردهاي EITP دسترسي به SCSI. بر روي بستر ارتباطي IP  مي را فراهم

 Storage-to-Storage و Storage-to-IP فعاليت IP روي SCSI آورند و انتقال فرمان هاي

 را امکان پذير مي سازد.

 Data) ، ذخيره سازي اطالعات MIS هاي بانک اطالعاتي بيشتر در سيستم SAN شبکه هاي

Warehouse ) هاي گرافيک و پردازش تصويري و محيط هاي بعد از توليد نظير سيستم (Post 

Product Environment) شده از  استفاده مي شوند و به علت نوع سخت افزار و تجهيزات استفاده

 .را نشان مي دهد SAN قيمت تمام شده بااليي برخوردار هستند. شکل زير شماي كلي از توپولوژي

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Remote&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1
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 S A N مزاياي

 

سرورهاي مختلف در  هاي Storage افزايش توانايي هاي مديريتي: در اين روش به دليل اينکه  

 .سازد يک محل مستقر مي باشند. سهولت مديريت را امکان پذير مي

High Availability قابليت اطمينان باال در حالت Clustering  استفاده از دو عدد مي توان با 

Fiber Channel Switch  نيز دو عدد و PCI Host Bus Adaptor يک Redundant 

Loop  نمودكه در صورتايجاد Fail برقرار بماند و كوچکترين خللي در  شدن يک لينک .لينک ديگر

 .عملکرد سيستم وارد نشود

 

 Storage به راحتي مي توان : ( Dynamic Growth)ها Storage قابليت افزايش  

را از  ها storage اين جديد( و بوسيله نرم افزار مديريتي مي توان SAN اضافه نمود )حتي با افزايش

 بايد خاطر نشان نمود كه بوسيله اين سوئيچهاي داخل سايت يا از راه دور مديريت نمود اين نکته را

Fiber, Storage توانند در نقاط مختلف يک يا چند ساختمان مستقر شوند ها و سرورها مي.  
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  Data Protection    با استفاده از اين روش عمليات Backup وجود بر م گيري از داده هاي

 Fiber Channel Switch روي تمامي سرورها به صورت متمركز امکان پذير خواهد بود و كافيست

 متمركز متصل نمود. Backup به يک وسيله

 با استفاده از اين روش به دليل اينکه با افزايش : ( Cost-effective) بودن مقرون به صرفه

Storage متفاوت مي توانند از يست و بعالوه اينکه سرورهايها ديگر نيازي به افزودن سرور مجدد ن 

Shared-Storage 81% الي 02داده شده به سرورها بين  ها استفاده كنند . هزينه هاي اختصاص %

 .كاهش مي يابد

 

 

 

 

Computing زيربنايي است كه تمام پردازش هاي كامالً مبتني بر اطالعات است. اطالعات، منبع 

Computing واقع، اطالعات از جمله دارائيهاي يک شركت به حساب مي  انجام مي شوند. در بر اساس آن

 رسانه ذخيره سازي نگهداري مي شود و از طريق اجراي نرم افزارهاي كاربردي بر آيد. اطالعات بر روي

 روي يک سرور مورد دسترسي قرار مي گيرد.

 

. اطالعات در هر ثانيه از هر روز ايجاد و  منحصربه فرد يک شركت است اطالعات غالباً يکي از دارائيهاي

اين موضوع كه  مي شود. اطالعات را مي توان پول رايج دنياي تجارت در نظر گرفت. براي تضمين گردآوري
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آنها بايد به اطالعات دقيق و بدون تأخير  هر بنگاه تجاري مي تواند نتايج پيش بيني شده را بدست آورد،

 دسترسي داشته باشند.

 

خواهد بود.  محافظت از اطالعات تجاري، براي دردسر پذيري پردازش هاي تجاري كامالً حياتي ت ومديري

آشنا خواهيم كرد كه بعنوان  SAN( Stronge Area Network) ما در اين مقاله شما را با مفهوم يک

 .شود پاسخ نهائي تمام نيازهاي فوق در نظر گرفته مي

 

 يک SNIA چيست؟ 

SNIA ( StorageNetwork Industry Association) مفهوم SAN  را به صورت شبکه اي 

ذخيره سازي است، تعريف مي  كه مقصود اصلي آن انتقال داده ها ما بين سيستم هاي كامپيوتري و عناصر

اتصاالت فيزيکي را تأمين مي كند و همچنين يک اليه  حاوي يک زير ساختار ارتباطي كه SAN كند. يک

،عناصر ذخيره سازي و سيستم هاي كامپيوتري را به صورتي سازمان دهي مي  اتصاالتمديريت است كه 

 انتقال داده ها كامالً امن و قدرتمند باشد. كند تا

 

تعريف مي شود، نه سرويس هاي  Block I/O الزاماً( با سرويس هاي معموالً ) نه SAN عبارت

 .دسترسي فايل

 

تعريف مي  Fibre Channel را با فناوري SAN اختصاص عبارت SNIA توجه داشته باشيد كه تعريف

بکاربرده مي شود، استفاده از يک  Fibre Channel در ارتباط با فناوري SAN كند. هنگامي كه عبارت

توصيه مي گردد. براساس اين تعريف، يک شبکه مبتني بر  Fibre Channel SAN اصطالح شايسته نظير

 در نظر SAN دسترسي به عناصرذخيره سازي است، مي تواند بعنوان يک آن تأمين اترنت كه هدف اصلي

كالسترها نيز مورد استفاده  ها گاهي اوقات براي برقراري ارتباط ما بين سيستم ها درSAN .گرفته شود

 .قرار مي گيرند
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ابزارهاي ذخيره  در عين حال مي تواند يک سيستم ذخيره سازي حاوي عناصر ذخيره سازي، SAN يک

تمام نرم افزارهاي كنترلي باشد كه همگي بر  سازي، سيستم هاي كامپيوتري و يا تجهيزات جانبي به همراه

 .كنند روي يک شبکه ارتباط برقرار مي

ذخيره سازي را به  يک شبکه پر سرعت اختصاصي است كه سرورها و ابزارهاي SAN به زبان ساده، يک

به آن اشاره مي  "شبکه پشت سرورها  "عنوان  گاهي اوقات تحتيکديگر متصل مي نمايد و به همين دليل 

 .شود

 

نظير  Interconnect را با استفاده از عناصر "Any-to-Any" امکان برقراري ارتباط SAN يک

شبکه فراهم مي كند. اين شبکه، اتصال  ها درسراسرDirector ها، هابها، سوئيچ هاوGatewayروترها، 

 "ذخيره سازي و همچنين اين مفهوم كه سرور بطور مؤثري  ک سرور و انبارهتي ما بين يsanاختصاصي 

 .ابزارهاي ذخيره سازي را در اختيار دارد را حذف مي نمايد "مالکيت و مديريت

SAN محدوديتي در زمينه حجم داده هايي كه يک سرور مي تواند به آن ها دسترسي در عين حال هر 

سرورمشخص محدود  تعداد ابزارهاي ذخيره سازي متصل شده به يکداشته باشد ) كه در حال حاضر به 

شبکه سازي در مورد تأمين امکان اشتراک  انعطاف پذيري SAN هستند( را از بين مي برد. در مقابل يک

و  Tapeكه مي تواند چندين ابزار ذخيره سازي نظير ديسک،  ) گذاري يک ساختار ذخيره سازي عمومي

بعالوه  .را ارائه مي كند NASدر بر گيرد( براي يک سرور و يا چندين سرور نامتجا را ذخيره سازي اپتيکال

استفاده از آن است قرار گرفته  ساختار ذخيره سازي مي تواند در فاصله بسيار دوري از سروري كه در حال

 .باشد

 

SAN  ابزارهاي ذخيره  كه به را مي توان بعنوان يک ضميمه براي مفهوم گذرگاه ذخيره سازي در نظر گرفت

ها ) نظير روترها، هابها،  WAN ها وLAN مشابهي در سازي و سرورها امکان مي دهد تا با استفاده از عناصر

مي تواند مابين  SAN با يکديگر ارتباط برقرار كنند. يک ( Gateaway ها و Directorسوئيچ ها، 
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مي  SAN يک داده شود . در عين حال، اشتراک گذاشته شده و يا به يک سرور منفرد اختصاص سرورها به

 .تواند محلي بوده و يا بر روي فواصل جغرافيايي گسترش يافته باشد

 

متعدد براي سيستم هاي ذخيره سازي  متصل به سرورهاي SAN دياگرام يک نماي طبقه بندي شده از يک

سازي به سرورها ايجاد جديدي را براي اتصال انباره ذخيره  ها شيوه هايSAN . مختلف را نشان مي دهد

 هاي جديد مي تواند بهبودهاي چشمگيري را در دسترس پذيري و عملکرد سيستم به كرده اند. اين شيوه

 Tape و كتابخانه هاي هاي امروزي براي اتصال آرايه هاي ذخيره سازي اشتراكيSAN .همراه داشته باشند

 Failover نيز از آنها براي Clustered يسرورها با سرورهاي متعدد مورد استفاده قرار مي گيرند و

 .بهره گيري مي نمايند

 

قرار گيرد. اين مکانيزم،  تي شبکه مورد استفادهsanمي تواند براي حذف و عبور از گلوگاه هاي  SAN يک

سرورها و ابزارهاي ذخيره سازي را احتماالً در هر يک از  نقل و انتقاالت پر سرعت و مستقيم داده ها مابين

 :نمايد روش زير تسهيل ميسه 

 

 سرور به انباره ذخيره سازي : .5

است. مزيت اين شيوه در آن است كه يک ابزار ذخيره  تي تعامل با ابزارهاي ذخيره سازيsanاين مدل 

 .سريال و يا همزمان توسط سرورهاي متعددي مورد دسترسي قرار گيرد سازي واحد مي تواند بصورت

 

 سرور به سرور: .0

باال مابين سرورها مورد استفاده قرار  تواند براي برقراري ارتباطات پر سرعت و با حجممي  SAN يک

 .گيرد

 

 انباره ذخيره سازي به انباره ذخيره سازي:1. 
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اطالعات به داده ها امکان مي دهد تا بدون دخالت سرور جابه جا شوند و  انتقال "خود كششي  "اين قابليت 

افزارهاي كاربردي آزاد مي  رور را براي سايرفعاليت هائي نظيرپردازش نرمنتيجه سيکلهاي پردازنده س در

ابزار ديسک كه بدون دخالت سرور از داده هاي خود بر روي  گذارد. مثالهايي از اين فرآيند عبارتند از يک

 ).تکرار مي شود SAN پشتيباني تهيه مي كند و يا يک ابزار راه دور كه بر روي كپيTape  يک ابزار

Mirroring )  

SANدهند تا عملکرد بهتري داشته  ها به نرم افزارهاي كاربردي كه داده ها را جابه جا مي كنند امکان مي

ها در عين حال  SAN.به ابزار مقصد با حداقل مداخله سرور باشند، مثالً با ارسال مستقيم داده ها از منبع

به چند ابزار  سازند كه در آنها ميزبانهاي متعدديمعماريهاي شبکه جديدي را امکانپذير مي  بهره گيري از

 ذخيره سازي متصل به همان شبکه دسترسي پيدا مي كنند.

 

 

 از يک استفاده SAN بطور بالقوه مي تواند با مزاياي زير همراه باشد 

 

 : بهبود دسترسي پذيري نرم افزار كاربردي 

 اعتماد پذيري، قابليت دسترسي و قابليت تعميرافزارهاي كاربردي بوده و براي  ذخيره سازي مستقل از نرم

 .باالتر از طريق مسيرهاي متعدد داده مورد دسترسي قرار مي گيرد

 

 :عملکرد باالتر نرم افزار كاربردي 

 .سرورها برداشته شده و به يک شبکه مجزا سپرده مي شود مسئوليت پردازش ذخيره سازي از دوش

 

 ساده تر ت، مقياس پذيري، انعطاف و دسترس پذيريذخيره سازي متمركز و يکپارچه: مديري. 

 

 انتقال داده ها وVaulting دور براي محافظت از  به سايتهاي دور : يک كپي از داده ها در فاصله

 .آن ها در برابر حوادث ناگوار و همچنين حمالت بدخواهانه
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 : مديريت متمركز تسهيل شده 

 .تسهيل مي نمايد اتصوير واحد رسانه ذخيره سازي، مديريت آن ر

 

 

 

 مفاهيم SAN  

 

 پياده سازيهاي يک معماري غالب است كه اكثر Fibre Channel همانطوركه قبالً نيز اشاره كرديم

SAN براساس آن انجام شده اند ) با FICON استاندارد سيستم هاي بعنوان پروتکل z/OS و FCP 

 .هستند  Fibre Channel مبتني بربعنوان پروتکل استاندارد سيستم هاي باز مؤلفه هاي 

 

 اتصال  SAN 

 

هاي ذخيره سازي و سرور  در نظر گرفته شود، اتصال مؤلفه SAN اولين عنصري كه بايد در هر پياده سازي

باال به آن ها اشاره كرديم، معموالً براي پياده  است. مؤلفه هايي كه در Fibre Channel با استفاده از

ها ارتباط داخلي LAN  ها همانند. SAN استفاده قرار مي گيرند مورد WAN و LAN سازي هاي

 .مي نمايند ذخيره سازي را با انواع پيکربندي هاي شبکه و بر روي فواصل طوالني تربرقرار اينترفيس هاي

 

سرچشمه  IP ، از فرهنگ اصطالحات شبکهSAN  بخش عمده اي از فرهنگ لغات مورد استفاده براي

براي يک مفهوم واحد استفاده مي  از اصطالحات متفاوتي IBM از موارد، صنعت و گرفته است. در بعضي

 .مي تواند معناي متفاوتي داشته باشد كنند و در بعضي از موارد، يک اصطالح مشابه



 
 

 

 

 
 

  SAN & NAS                                  www.kandoj.ir دستگاه هاي ذخيره ساز تکنولوژي و  معرفي
 

76 

 ذخيره سازي SAN  

 

SAN سرور خاص قرار نگرفته  يک ابزار ذخيره سازي را به صورتي آزاد مي نمايد كه بر روي گذرگاه يک

 ) ديگر، انباره ذخيره سازي خارجي سازي باشد و آن را مستقيماً به شبکه متصل مي كند. بعبارت

Externalized ) نظر عملياتي در سراسر سازمان توزيع گردد شده و مي تواند از. 

 

SANابزارهاي ذخيره سازي و دسته بندي در عين حال امکان متمركز نمودن ( Clustering)  سرورها

كه  يل متمركز ساختن آسانتر و ارزان تر سرپرستي را به همراه خواهد داشتNASپتا مي كند كهرا فراهم 

 .مي گردد TCO ( total cost of ownership) در نتيجه باعث كاهش هزينه هاي

 

همين دليل بايد از مدل تجاري  زيرساختار ذخيره سازي، شالوده اي است كه اطالعات بر آن تکيه دارند و به

استقرار ابزارهاي ذخيره سازي بيشتر و سريعتر به تنهايي  اف يک سازمان پشتيباني كند. در اين محيط،و اهد

 دسترس پذيري توسعه يافته به شبکه دسترس پذيري داده ها و SAN يک زير ساختار .كافي نخواهد بود

خوب با  SAN يد كه يکباش مديريت پذيري سيستم را تأمين مي كند و بايد اين نکته مهم را به ياد داشته

واقعيت كلي به حساب مي آيد بلکه بايد در هنگام  يک طراحي خوب آغاز مي شود. اين موضوع نه تنها يک

 .بعنوان يک فلسفه قطعي در نظر گرفته شود SAN طراحي و يا پياده سازي يک

 

 سرورهاي SAN  

 

زيرساختار شامل تركيبي از  . اينبه حساب مي آيد SAN زيرساختار سرور، دليل زيربنايي تمام محصوالت

 Server است. با ابتکارهايي نظيرz/OS آن( و سکوهاي سرور نظير ويندوز، يونيکس ) و انواع مختلف
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Consolidation و e-Buisiness نياز به SAN ها افزايش يافته و اهميت ذخيره سازي در شبکه را

 .است باالتر برده

 

 ها اهميت استاندارد 

 

احتمالي ابزارها و نرم  استانداردها اهميت مي دهيم؟ استانداردها نقطه شروع قابليت همکاريچرا ما به 

در ميان ساير  ). SNIA هستند SANبازار افزارهاي ارائه شده توسط فروشندگان مختلف دريک

براي  هاي امروزي تعريف و تصويب نموده و به تعريف استانداردهاSAN  سازمانها ( استانداردهايي را براي

 فردا نيز ادامه مي دهد. كاربردهاي

 

استانداردها استفاده مي كند زيرا آنها مبنائي براي پذيرش  در حال حاضر از اين SAN تمام بازيکنان صنعت

 حساب مي آيند. استانداردهايي كه به طور گسترده مورد پذيرش قرار گرفته اند، ها بهSAN گسترده

و چند ( Cross-Platform ) ، بين سکوئيNASنامتجا SAN تبطور بالقوه امکان استقرار محصوال

 .فروشنده اي را فراهم مي كنند

 

مشکلي در رابطه با اتصال  را پذيرفته اند، نبايد SAN از آنجائيکه تمام فروشندگان اين استانداردهاي

فروشنده اي داشته باشد. با اينحال، تقريباً هر  وجود SAN محصوالت فروشندگان مختلف به يک شبکه

است كه در آن تمام تركيب هاي احتمالي مابين محصوالت  Interoperability داراي يک آزمايشگاه

عبارتند از  سايرفروشندگان را آزمايش مي كند. بعضي از مهمترين جنبه هاي اين آزمايشات، خود و

پشت سر بگذارد فروشنده  آزمايش ها را اعتمادپذيري، بازيابي خطا و عملکرد. اگر يک تركيب بتواند اين

 .يا از آن پشتيباني مي كند مورد نظر اين تركيب را تأييد نموده و
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IBM  در بسياري از مؤسسات استانداردهاي صنعتي كه در حوزه SANكنند،  ها فعاليت مي

ايجاد گرديده و يا در  ها SAN براين باور است كه استانداردهاي صنعتي بايد براي IBM.حضوردارد

 .تبديل نمايند IT ازجريان اصلي تجارت لزوم مجدداً تعريف شود تا آن را به يک بخش مهمصورت 

 

SNIA ( StrongeNetwork Industry Association) احتماالً مهمترين سازمان 

بنيانگذار و سرپرست هيأت  يکي از اعضاي IBM .ها به حساب مي آيد SAN استانداردهاي صنعتي براي

 .است SNIA رئيسه

 

 SANها به كجا مي روند؟ 

 

بر ساير فناوري ها غلبه  ها درحال رشد و نمو هستند يا نهايتاً منقرض خواهند شد؟ آيا آنهاSAN آيا خود

حدود زيادي بزرگنمايي شده اند. سرمايه گذاري  تا SAN خواهند كرد؟ مسلماً گزارشات مربوط به مرگ

بي سروصدا كنارگذاشته شده و سرنوشت  فراتر از آن است كه ها بسيار SAN انجام شده بر روي

 كنند. دايناسورها را پيدا

 

نمي خورد كه بتواند  و يا فناوري جديدي در آينده نزديک به چشم "Killer Application " هيچ

 .آغاز شده است SAN تدريجي در دنياي ها راتهديد نمايد. با اينحال، يک تکاملSAN دنياي

 

پيشرفتهاي بيشتر و بيشتري در  نوعي دگرگوني است. ما شاهد آن هستيم كه تکاملي كه به آن اشاره كرديم،

 كه به سرعت در حال اتفاق مي باشد، اين است كه معرفي مي شوند. آنچه SANحوزه فناوري به دنياي

SAN پيدا مي كنند . صنعت تشخيص داده است كه توليد محصولي كه جزيره  ها قابليت چند پروتکلي

مفرطي از كابل  مي كند ) تا حدود زيادي شبيه به جزيره هاي اطالعاتي موجود( و يا حجم ايجاد را SANهاي

 .قابل قبول نخواهد بود كشي، پشتيباني، مصرف برق و مديريت را به همراه دارد، ديگر
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بهتر تغيير جهت داده  به طور ناگهاني به يک وضعيت SAN در مقابل، گرايش به سمت تسهيل زير ساختار

براي بدست آوردن قلمروي بيشتر به رقابت  در يک جاي پاي واحد، فناوري هاي متعددي كه زمانياست. 

با رضايت به همزيستي پرداخته اند. چندان غيرمعمولي نيست كه اين  مي پرداختند، اكنون در كنار رقابت

 مي كنند. ررا در كنار يکديگر ببينيم زيرا آنها به خوبي با يکديگر كا iSCSI,FCIP,IFCP روزها

 

كنند كه يک نماي واحد از  را عرضه مي Virtualiztion در عين حال محصوالت ITاكثر فروشندگان

به آرامي و بدون  SAN .ارئه مي نمايد راEnterprise ذخيره سازي و محصوالت مديريت در سطح

کلهاي متعدد تبديل گذاري يک عرصه واحد در ميان فناوريها و پروت هياهو به يک زمينه ساز براي اشتراک

حساب مي  به "بهترين  "بدون استدالل هاي خسته كننده در اين مورد كه كداميک از آنها  شده است،

 .آيد

 

 .تحول جريان دارد نه SAN تکامل در دنياي بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه يک سير

 

 

 كارت شبکه در مورد 

 

 !درباره كارت شبکه داريد حتما همه شما اطالعاتي 

كننده ارتباط بين يک كامپيوتر و شبکه اي كه آن  كارت شبکه قطعه اي است سخت افزاري كه برقرار

 باشد. همه كامپيوترهاي موجود در يک شبکه بايد داراي كارت شبکه باشند به كامپيوتر را در بردارد مي

 .يکي از اسالت هاي كيس آنها نصب شده باشداينصورت كه روي 

شبکه بايد روي  كامپيوتر ها كارت شبکه جزئي از مادربورد مي باشد اما در اغلب موارد كارت در بعضي از

 .مادربورد از طريق يکي از انواع اسالت هاي استاندارد نصب شود

http://yaswhite.blogfa.com/post-14.aspx
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 Aui يا Bnc ال ، كانکتورو براي كابل هاي كواكسي Rj01 به شکل سوكت Utp شبکه كابل هاي رابط

 .استفاده كرد مي باشد، البته در بعضي موارد مي توان از فرستنده هاي بي سيم هم

 

داده و فيزيکي مي -پروتکل هاي اليه پيوند كارت شبکه به كمک درايور خود موظف به انجام اغلب وظايف

 داده انتخاب كرده ايد )مثل اترنت يا-با پروتکلي كه براي اليه پيوند باشد و زمان خريد بايد كارت متناسب

Token Ring) به جاي يکديگر  را خريداري كنيد و توجه داشته باشيد كه اين دو نوع كارت را نمي توان

گيرد انتخاب كارتي است كه عالوه بر تناسب  استفاده كرد. نکته ديگري كه زمان خريد بايد مورد توجه قرار

   .نه مورد نظر آن پروتکل هم پشتيباني كندگو داده، از-با پروتکل اليه پيوند

منتخب شما بايد با اسالت باس كامپيوتري كه قرار است در آن نصب شود،  فراموش نکنيد كه كارت شبکه

 .باشد و داراي كانکتور مخصوص رسانه شبکه باشد متناسب

يرنده /دهنده كه مختص اتصال كامپيوترها به شبکه هاي محلي سرويس گ غير از كارت هاي شبکه اي

هاي بخصوصي  هستند، انواع ديگري وجود دارند كه كامپيوترها و دستگاههاي ديگر را به شبکه استاندارد

مجزااست كه مختص ارتباطات بين  شبکه اي SAN متصل مي كنند. يک SAN بنام شبکه ذخيره ناحيه اي يا

بجاي  SAN غلب كارت هاي شبکهمي باشد. ا RAID قبيل سرورها و دستگاههاي ذخيره سازي خارجي، از

 .كنند استفاده مي Fiber Channel پروتکل ديگري بنام از Token Ring اترنت و

 

 سريعتر هستند و داراي قابليت خود پيکربندي مي ISA مراتب از اسالت هاي به PCI اسالت هاي

  .ترند باشند، بنابراين كارت هايي كه از اين استاندارد استفاده مي كنند متداول

 ISA توانيد از كارت هاي شبکه باشد ناچارا مي ISA اما در صورتيکه كامپيوترتان فقط داراي اسالت

مي باشد. اين نوع كارت ها  PC Card انتخاب، كارت هاي استفاده كنيد. در سيستم هاي پرتابل تنها

 صورتيکه سيستم شما مي باشند و در اين نوع اسالت ها قرار مي گيرند. اما در PCMCIA مختص اسالت هاي

كه آن هم از اين  پشتيباني مي كند زمان خريد بايد كارتي را انتخاب كنيد  CardBus از استاندارد
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  .استاندارد پشتيباني كند

 

 

CardBus 

 

 مي مهيا PCI ، بازدهي معادل بازدهي استانداردPC Card  كه براي لوازم جانبي استانداردي است

 .كند

كامپيوتر استفاده مي كنند هم وجود دارد، اما  براي اتصال به USB شبکه اي كه از پورتدر بازار كارت هاي 

مگابيت در ثانيه كار كند كه حتي در مقايسه با استاندارد آيزا  5.0سرعت  حداكثر مي تواند در USB رابط

 .ب باشدمتناس است. هميشه سرعت انتقال داده در كارت شبکه شما بايد با تجهيزات ديگر شبکه كند

 

 كنند داراي انواع مختلف كانکتور مي باشند. بعضي از كارت هاي شبکه متناسب با نوع كابلي كه پشتيباني مي

NIC بيش از يک كانکتور كابل دارند كه شما را قادر به انتخاب رسانه شبکه مطلوب (ها )كارت هاي شبکه 

مي باشند و  (AUI,BNC,RJ01) كانکتورمي كنند. بعنوان مثال، كارت هايي وجود دارند كه داراي سه 

 .يک كانکتور دارند به مراتب گران ترند اين نوع كارتها از كارتهايي كه فقط  كارت مركب ناميده مي شوند.

 

 .فقط از يکي كانکتورها مي توانيد استفاده كنيد توجه داشته باشيد كه همزمان

 

 

 وظايف كارتهاي شبکه 

 

دريافت اطالعات از  اگوني هستند كه براي فرستادن اطالعات به شبکه وهاي شبکه داراي وظايف گون كارت

 .آورده شده است آن حياتي بشمار مي روند. در اينجا وظايف يک كارت شبکه
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قبل از انتقال اطالعات بايد داده هايي را كه توسط  پسوله كردن داده ها: كارت شبکه و درايور آن مجموعا

 است، در يک فريم كپسوله كنند. عمل ديگري كه كارت شبکه در اين زمينهشده  پروتکل اليه شبکه توليد

آنها به پروتکل مناسب  انجام مي دهد خواندن محتواي فريم هاي دريافت شده از شبکه و انتقال داده هاي

سيگنال ها : كارت شبکه مسئول پياده سازي روش  كد گذاري و كد گشايي  .در اليه شبکه مي باشد

در آن اطالعات باينري توليد شده در اليه شبکه كه حاال در فريم كپسوله  ه شبکه مي باشد كهكدگذاري الي

سيگنالي كه رسانه شبکه  است را به بارهاي الکتريکي يعني ولتاژهاي الکتريکي، پالسهاي نور يا هر نوع شده

شبکه را براي پروتکل هاي سيگنال هاي دريافتي از  استفاده مي كند تبديل مي كند. از طرف ديگر كارت شبکه

 .باينري تبديل مي كند اليه باالتر به اطالعات

 

 

 : دريافت و انتقال اطالعات 

 

 شبکه توليد و ارسال سيگنال هاي مناسب روي شبکه و دريافت سيگنال هاي موجود مهمترين وظيفه كارت

هاي  Lan بستگي دارد. در داده-پيونددر شبکه ميباشد. ماهيت سيگنال ها به رسانه شبکه و پروتکل اليه 

همه بسته هاي فرستاده شده روي شبکه را دريافت  متداول امروزي، هريک از كامپيوترهاي موجود درشبکه

داده هر يک از آنها را بررسي ميکند تا بسته هايي كه -مقصد اليه پيوند مي كنند و سپس كارت شبکه آدرس

پروتکل منتقل كند، در غير  ا براي پردازش به اليه بعدي از پشتهمقصد آن كامپيوتر توليد شده اند ر به

 .اينصورت بسته دور انداخته مي شود

 

فرستند يا از آن دريافت  كردن داده ها: كارتهاي شبکه هر زمان فقط يک فريم داده را روي شبکه مي بافر

فريم براي پردازش، داده هايي  كامل و آماده شدن يک مي كنند، بنابراين در خود بافري دارند كه تا زمان

 .شبکه در يافت مي كنند را ذخيره كنند كه از طرف كامپيوتر يا
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ارتباطات بين كامپيوتر و كارت شبکه بصورت موازي انجام مي شود، مگر  :تبديل سريال به موازي و برعکس

ارتباطات شبکه اي بصورت  كه ارتباط با كامپيوتر در آنها بصورت سريال است. اما Usb كارتهاي شبکه در

تبديل اين دو نوع روش انتقال اطالعات به همديگر مي  سريال انحام مي شوند، بنابراين كارت شبکه مسئول

 .باشد

 

باشد كه  مي Mac از وظايف ديگر كارت شبکه پياده سازي مکانيزم : (mac) دستيابي رسانه كنترل

 شبکه استفاده مي كند. ماهيت مکانيزم ستيابي به رسانهداده از آن براي منظم كردن د-پروتکل اليه پيوند

Mac اليه بستگي دارد مورد استفاده به نوع پروتکل اين. 

 

كامپيوتر، پيکربندي كارت براي استفاده از منابع  روند نصب يک كارت شبکه، شامل قراردادن كارت داخل

 به توانايي ها و نوع كامپيوتر از نظرنصب درايور كارت مي باشد كه بسته  سخت افزاري مناسب، و نهايتا

 .باشد قديمي يا جديد بودن اين پروسه مي تواند بسيار ساده و يا بسيار پر دردسر

 

شبکه از بسته محافظ مخصوص آن،  توجه: قبل از لمس كردن قطعات داخلي كامپيوتر يا درآوردن كارت

د يا اينکه از دستکش هاي مخصوص استفاده كامپيوتر تماس دهي دست خود را با ورقه فلزي دور منبع تغذيه

  .تخليه الکترواستاتيکي به قطعات آسيبي وارد نشود كنيد تا بدليل

 

 

 كارت شبکه براي نصب فيزيکي يک

 

اگر زماني كه كامپيوتر روشن است كارت شبکه اي را داخل يکي از اسالت هاي  .كامپيوتر را خاموش كنيد5 -

يا هر جسم فلزي  شبکه خراب مي شود، همچنين رها شدن تصادفي يک پيچ مادربورد وارد كنيد، كارت روي

 .تواند باعث صدمات جدي شود ديگر روي مادربورد، در صورتي كه كامپيوتر روشن باشد مي
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 اينکار پيچ هاي مربوط به در آنرا باز كنيد و به آرامي و در صورت نياز با كيس كامپيوتر را باز كنيد. براي 0 -

هايي استفاده شده است  و عقب كردن، در را برداريد. در بسياري از سيستم هاي جديدتر از پيچكمي جلو 

 .هستند كه به راحتي و بدون پيچ گوشتي قابل باز و بسته كردن

 

كامپيوترتان خالي است. كارت هاي شبکه هم  قبل از انتخاب كارت بايد بررسي كنيد كه چه اسالتي روي1 -

در بازار وجود دارند. براي كارهاي عادي استاندارد آيزا مي تواند  PCI م از نوعو ه ISA از نوع آيزا

از آنها متداول تر  جاي نوع آيزا را گرفته اند. و استفاده PCI باشد ولي امروزه كارت هاي شبکه جوابگو

در ثانيه مگابيت  522انواع ديگر شبکه هاي  با Fast Ethernet است و براي اتصال كامپيوتر به يک شبکه

 .اي مناسب ترند

اسالت ها  كامپيوتر براي هر اسالت خالي يک پوشش فلزي وجود دارد كه براي محافظت از پشت كيس0 -

كارت را به راحتي داخل اسالت وارد  طراحي شده است. پوشش اسالت مورد نظر را در بياوريد تا بتوانيد

 .كنيد

 

 .با كمي فشار كامال جا بياندازيد خالي وارد كنيد و لبه كارت را داخل اسالت 1 -

 

و مطمئن  پيچ پوشش اسالتي كه قبال باز كرديد، كارت را به كيس پيچ كنيد تا كارت محکم با استفاده از6 -

نمي دهند و نتعاقبا دچار مشکل مي  ين هاي شبکه اين مرحله را انجامNASدر اسالت قرار گيرد. بعضي از تک

 .شوند

 

درجاي خود محکم نيست، يک تکان كوچک كابل شبکه مي تواند آنرا از جا  شبکهت كه چون كارت نسدليل آ

 .و گاهگاهي مشکالتي درشبکه بوجود آورد كه تشخيص آن بسيار مشکل است دربياورد
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  .در كيس كامپيوتر را در جاي خود بگذاريد و ببنديد 8 -

 

 

 :نکته 

اصوال  آزمايش كنيد چون LAN كردن آن بهقبل از بستن در كيس، كارت شبکه را با متصل  بهتر است

نصب يا پيکربندي مجدد  اجزائي كه جديد نصب مي شوند در وهله اول درست كار نمي كنند و نياز به

 .دارند

 

اسالت هاي استاندارد  توضيح داده شد براي نصب كارت در روندي كه براي نصب كارت شبکه

 استفاده مي كنيد، كارت شبکه Laptop مپيوتر كيفياست. در صورتي كه از يک كا كامپيوترهاي روميزي

كه كنار  PC Card مي باشد و به راحتي از خارج كامپيوتر به داخل اسالت PC Card به صورت يک

  .كاميپوترهاي كيفي قرار دارند، جا مي گيرد

باشد كه  كارت شبکه در واقع پيکربندي آن براي استفاده از يکسري منابع سخت افزاري مي پيکربندي يک

 :اين منابع در اينجا معرفي مي شوند

يکسري خطوط سخت افزاري وجود دارند كه ابزارهاي جانبي از آنها براي  : IRQ درخواست هاي وقفه

 .توجه پردازنده به خود استفاده مي كنند جلب كردن

 

دستگاهها و اين آدرس ها مکان هايي از حافظه هستند كه توسط  :I/O آدرسهاي پورت خروجي/ورودي

 .گيرند خاصي براي تبادل اطالعات با بقيه اجزاي كامپيوتر، مورد استفاده قرار مي ابزارهاي

سخت افزارهاي خاصي براي نصب يک  آدرس هاي حافظه : اين نواحي حافظه فوقاني توسط دستگاهها و

 .گيرد تک منظوره مورد استفاده قرار مي BIOS بايوس

مسيرهاي سيستمي هستند كه توسط قطعه  اين كانال ها، : DMA ه حافظهكانال هاي دستيابي مستقيم ب

 .اطالعات با حافظه مورد استفاده قرار مي گيرند هاي سخت افزاري متفاوت براي تبادل
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 استفاده نمي كنند ولي امکان آن وجود دارد . هر DMA از آدرسهاي حافظه يا كارت هاي شبکه معموال

 .دارد I/O و آدرس پورت  IRQ ارتباط با كامپيوتر نياز به يکكارت شبکه اي براي برقراري 

پشتيباني   Plug and Play وصل و بازي در صورتيکه هم كارت شبکه و هم كامپيوتر شما از استاندارد

بطور خودكار انجام مي شود. كامپيوتر كارت شبکه را تشخيص مي  كنند، روند پيکربندي منابع سخت افزاري

 .ي را به آن اختصاص مي دهد و براي استفاده پيکربندي مي كندآزاد دهد، منابع

مواردي پيش مي آيد  ين شبکه بايد اطالعات بيشتري در اين زمينه داشته باشد چوننسبه هر حال يک تک اما

نمي كند يا اينکه اين استاندارد روي يک كارت  كه مثال كارت شبکه اي از استاندارد وصل و بازي پشتيباني

درست كار نمي كند. يکي از داليلي كه باعث مي شود كامپيوتري نتواند  آنطور كه انتظار مي رودديگر 

مهارت در رفع  شبکه ارتباط برقرار كند، پيکربندي نادرست كارت شبکه مي باشد ، بنابراين درست با

 .اشکال چنين وضعيتي بسيار مهم است

 ديگري بتواند با كامپيوتري كه در آن نصب شدهشبکه يا هر كارت سخت افزاري  براي اينکه يک كارت

درايور كارت بايد هر دو  است ارتباط برقرار كند، سخت افزار يعني همان كارت و نرم افزار يعني همان

استفاده كنند. قبل از استاندارد وصل و بازي، براي تضمين  طوري پيکربندي شده باشند كه از منابع يکساني

 I/O و پورت IRQ شبکه طوري تنظيم و پيکربندي مي شد كه از يک وقفه كارت اين مسئله بايد اول

 .همان منابع استفاده كند معيني استفاده كند و بعد بايد درايور كارت را طوري پيکربندي مي كرديد كه از

يکي نباشد، مانند اين مي باشد كه در يک مکالمه تلفني  در صورتي كه تنظيمات كارت شبکه و درايور آن

 شود، كارت شبکه با كسي كه انتظار دارد صحبت نمي كند. عالوه بر اين اگر كارت ره اشتباهي گرفتهشما

هردوي آنها باهم تداخل پيدا مي  شبکه طوري پيکربندي شود كه از منابع كارت يا قطعه ديگري استفاده كند،

 .كنند و نمي توانند كار كنند

جامپرها و يا  بندي منابع سخت افزاري بايد از تنظيماتشبکه قديمي، براي تنظيم و پيکر در كارت هاي

بايد قبل از قرار دادن كارت روي  ي كه روي آنها وجود دارد استفاده شود و اينکار DIP سوئيچ هاي

  .مادربورد انجام شود
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كنيد دربياوريد، تنظيم  تنظيماتي كه انجام داده ايد به هر صورتي نادرست باشد، بايد كارت را در واقع اگر

 .و دوباره جابزنيد

 كمکي وجو دارد كه كارخانه توليد كننده براي تنظيم منابع كارت، ارائه مي  همراه كارت هاي جديد نرم افزار

آيد رفع آن بسيار  بوجود conflict كند، در اين صورت اگر زماني بين دو قطعه سخت افزاري تداخل

هم چنين نرم افزاري وجود دارد، اما شما به  بازي امروزيساده تر است. همراه كارت هاي با ويژگي وصل و 

 .اينکه كامپيوترتان از اين استاندارد پشتيباني نکند آن نيازي نخواهيد داشت، مگر

آزاد براي  قطعات سخت افزاري و تجهيزات كامپيوترتان قديمي باشند، تعيين منابع مناسب و در صورتي كه

بتا داراي تنظيمات محدود نسقديمي تر  ي و خطا انجام بگيرد. كارت هايكارت شبکه، احتماال بايد بصورت سع

تنظيمات بيشتري هستند و در صورتي كه از سيستم عامل جديدي  تري هستند، اما كارتهاي جديدتر داراي

سخت  استفاده كنيد، ابزار بهتري براي رفع تداخل هاي ME يا ويندوز 0222و  89و 81و XP مثل ويندوز

 .اهيد داشتافزاري خو

منابع قطعت موجود در كامپيوتر را ليست مي كند و  تمام تنظيمات مربوط به Device Manager برنامه

 منابع شده باشد شما را مي تواند مطلع كند. بدين صورت مي توانيد از اين حتي اگر قطعه اي دچار تداخل

 .منابع، استفاده كنيد نهايتا ابزار براي تشخيص قطعه اي كه كارت شبکه شما با آن تداخل دارد و
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 خدمات شبکه

 

 

 

 

 شبکه چيست؟ 

هم به وسيله يک كابل  در ساده ترين حالت خود شامل دو رايانه متصل به (Network :شبکه )به انگليسي

 همين شبکه ساده ، منشا تمام استفاده كنند .  است به گونه اي كه بتوانند از داده ها به طور مشترک

 .پيچيدگي آنها مي باشد شبکه ها ، صرف نظر از كيفيت

 . افزايش بهروري و كاهش هزينه ها با قدرت امروز كامپيوترهاي شخصي ما چرا از شبکه استفاده مي كنيم؟

 .شبکه هاي كامپيوتري به وسيله راه هاي زير ما را به اين اهداف مي رسانند

 حساب مربوط به مشتريان بانکاشتراک اطالعات و داده ها )به طور مثال  5)

 پرداز اشتراک سخت افزار و نرم افزار ها )مثل اشتراک چاپگر يا برنامه واژه 0)
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البته شبکه ها  كاركنان مديريت و پشتيباني مركزي )نظارت مستقيم و مركزي بر روي اطالعات و 1)

د ولي بيشترين كاربرد اشتراک اطالعات انجام دهن ميتوانند كارهاي ديگر ازقبيل انتقال پيام ، تصوير و غيره را

 شبکه كامپيوتري مي باشد البته مسئله امنيت در شبکه ها نيز به خودي خود قابل و به روزرساني داده ها در

ممکن بود ديسکت گم  شد اهميت مي باشد به طور مثال اگر قرار بود اطالعات از طريق ديسکت منتقل مي

كشيد  مثل شبکه بانکها چه قدر طول مي ر ضمن در شبکه هاي بزرگشود دزديده شود و حتي خراب شود د

ديگري برده شوده حال كه به اهميت وجود شبکه هاي كامپيوتري  تا اين ديسکت از آن سوي كشور به سوي

 . درباره انواع شبکه از لحاظ وسعت ، شکل ، كاربرد مي پردازيم پي برديم به بحث

 

 WAN  و LAN دو نوع اصلي شبکه ها ● 

ميکنند .)البته گروه هاي ديگري نيز  شبکه ها كامپيوتري را از لحاظ اندازه و عملکرد به دو گروه اصلي تقسيم

به شبکه هاي محلي اطالق ميشوند كه به  LAN (local area network) وجود دارد ( گروه اول

 WAN (wide area شهر و غيره محدود ميشوند ولي در گزوه دوم حوزه جغرافيايي مثل ساختمان ،

network) از نقاط  منطقه جغرافيايي محدود نميشود در اين گروه از شبکه ها كامپيوتر ها و قطعات به

تشکيل شده باشند مثل اينترنت  LAN مختلف دنيا به يکديگر وصل شوند حتي اين شبکه ميتوانند ازچندين

 . باشد كه يک نوع شبکه نامحدود مي

 WAN شبکه ▪

 LAN شبکه ▪

ترين آنها ميشه به شبکه هاي شهري  لبته در اين ميان تقسيم بندي هاي ديگر نيز وجود دارد كه از جمله مهما

 . نيز اشاره كرد MAN يا

 

Local Area Network (LAN) 
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Wide Area Network (WAN) 

Metropolitan Area Network (MAN) 

Storage Area Network (SAN) 

System Area Network (SAN) 

Server Area Network (SAN) 

Small Area Network (SAN) 

Personal Area Network (PAN) 

Desk Area Network (DAN) 

Controller Area Network (CAN) 

Cluster Area Network (CAN) 

 

 پيکربندي شبکه ●

 .انجام مي دهند شبکه ها عموما ازقطعات و اجزايي تشکيل شده اند كه وظايف به خصوصي را

Servers كامپيوترهايي كه اشتراک منابع (shared resources)  كاربران فراهم ميسازند  را براي

 . درشبکه مي پردازند يا به عبارت ساده تر كامپيوترهايي كه به ارائه خدمات

Clients كامپيوترهايي كه از منابعي (Resources) كه Server ساخته استفاده مي كنند آماده 

. 

Media   سيم هايي كه مسئول ارتباط فيزيکي شبکه هستند به . 
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Shared data  فايل هايي كه توسطServer مي شوند يا به عبارت  در كل شبکه به اشتراک گذاشنه

 .آماده ميشود Client براي استفاده Server ديگر فايل هايي كه توسط

Shared printers and other peripherals   به منابع (Resources) كه توسط ضافيا 

Server ر.ي جانبي ديگ فراهم مي شود مثل چاپگر يا هر وسيله 

Resources  عضوهاي شبکه قابل دسترسي باشد براي كه. …هر سرويس يا وسيله اي مثل فايل ، چاپگر و 

. 

 : شبکه ها از اجزاي مختلفي تشکيل شده اند

 : شوند دسته عمده تقسيم مي 0شبکه ها از لحاظ نوع منطقي و كار به 

▪ Peer-to-peer networks 

▪ Server-based networks 

▪ Peer-to-peer networks 

▪ Server-based networks 

قرار ميگرد و هيچ گونه ارتباطي  اين نوع تقسيم بندي فقط از لحاظ منطقي) نرم افزاري ( فقط مورد بررسي

نوع ارتباط كامپيوتر ها مشخص ميشود و فقط با ديدن  به حالت فيزيکي ندارد به همين دليل تشخيص آن

 ظاهري يک شبکه نوع آن را مشخص كرد . تفاوت ميان اين دو نوع شبکه بسيار مهم نميتوان با ديدن اجزاي

اجمالي بعضي از قابليت ها  ميباشد زيرا هر كدام داراي قابليت هايي مخصوص به خود ميباشند كه به معرفي

 .مي پردازيم

▪ Peer-to-Peer Network 
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هيچ گوته  اختصاصي وجود ندارد و ( Server ) هيچ گونه سرور Peer-to-Peer در شبکه هاي

دسترسي به اطالعات با هم برابر مي باشند  سلسله مراتبي وجود ندارد در نتيچه تمام كامپيوتر ها از لحاظ

 را با هم به عهده دارد . Server وظيفه و هم Client هر كامپيوتر هم وظيفه

كامپيوتر  52ميباشد اين نوع شبکه براي شبکه ها كوچک و كمتر از  ”workgroup“ ديگر اين شبکهنام 

قدرتمند  درست كردن اين نوع شبکه آسان و ازآ نجايي كه احتياج به سرور و تجهيزات مناسب است

بکه ها به ميباشند البته اين نوع ش Server-based ندارند معموال از لحاظ هزينه ارزانتر از شبکه هاي

بااليي برخوردار نيستند همچنين بيشتر براي محيط هايي كه  علت عدم وجود مديريت مركزي از امنيت

 . محدود ميباشد مناسب است تعداد كامپيوتر ها

▪ Server-based Network 

قل يک در اين شبکه معوال حدا تا به كار مي روند 52بيشتر براي شبکه هايي با تعداد كامپيوتر هاي باالي 

را انجام نميدهند و آنها  Client دارند و اصال عمل كامپيوتر قوي وجود دارد كه خاصيت فقط سروري

هايي  ها و حفظ امنيت شبکه ها را به عهده دارند. البته در شبکه Client احتياجات فقط مسئوليت تأمين

 Specialized) اي خاص با ترافيک باال بيشتر از يک سرور استفاده ميکنند و به هر سرور وظيفه

Servers ) ميدهند به طور مثال File and Print Servers   كه فقط مسئول مديريت چاپگر و

 ... و Mail Servers  ، Fax Servers باشد يا فايل ها مي

 

▪ Specialized servers 

 share منابعي كهبر تمام  در اين نوع شبکه ها مديريت مركزي ميباشد به همين دليل مدير شبکه ميتواند

برداري از اطالعات براي بازيابي اطالعات ( به  عملي كپي) Backup شده اند نظارت كند همينطور عمل

كه  peer-to-peer اطالعات و دادها در يک جا جمع شده اند برخالف سادگي انجام ميشود زيرا همه

 كامپيوتر هاي مختلف پخش بودند. اطالعات در
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 Pee-to-Peerمركزي از لحاظ امنيتي بسيار قوي تر از ه علت وجود يک مديريتاين نوع شبکه باز هم ب

 شبکه ميتوانند هزاران كاربر داشته باشند وهمين طور كاربران معموال به سخت ميباشد در ضمن اين نوع

خود را در سرور ذخيره  با ظرفيت باال احتياج ندارند زيرا اطالعات hard disk افزار هاي قوي از قبيل

 .كنند مي

 

 هاي ذخيره سازي انبوه داده سيستم

 

ترين سرمايه سازمانهاست . بنابراين با گسترش حجم آنها نگهداري و  در عصر فرا صنعتي اطالعات ارزشمند

مجبور به استفاده  را ما قديمي ابزارهاي  صحيح آن از اهميت فوق العاده زيادي بر خوردار است . مديريت

اختالل در شبکه امکان پذير نبود و همچنين هر گونه  كرده و ارتقاء آنها بدون ايجاداز سخت افزارهاي منفرد 

زيادي الزم داشت و مديران شبکه مشکالت فراواني در خصوص مديريت اين  گسترش در سيستم زمان

 . داشتند سيستم ها

 

رعايت مديريت قوي و اين تجهيزات را با  قيمت و زمان كاهش  لذا توليد كنندگان تجهيزات ذخيره سازي

اقدام به توليد تجهيزات كار آمد نموده اند . الزم به ذكر است مه  تمركز ذخيره سازي مد نظر قرار داده و

يا  وTCP/IP  شبکه روشهاي ذخيره سازي مستقيم ،بقيه روشها بر پايه شبکه و نيازمند اتصال به به غير از

 .مي باشد SAN شبکه اختصاصي

 

 سازي يرهروش هاي مختلف ذخ

 

ديسک هاي زير سيستم در اين روش ،  : Direct Attached Storag(DAS)ذخيره سازي مستقيم

متصل مي گردند . الزم  HBA (Host Bus Adapter) آداپتور گذرگاه اصلي به يک يا چند "مستقيما

نبي به جا يا آداپتور گذرگاه اصلي ، گذرگاهي جهت اتصال مستقيم دستگاه هاي HBA است كه به ذكر
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از سرورها  "داده ها مستقيما DAS كامپيوترها ، سرورها و يا تجهيزات اصلي است . از آنجاييکه در روش

نيز  server – centric storage مركزيت سرور و يا دريافت مي شود ، به آن ذخيره سازي به

 .گفته مي شود

 

اي كه  ، وسيله NAS سرور : Network Attached Storag(NAS) ذخيره سازي متصل به شبکه

مذكور را تحت پروتکلهايي از  آرايه ديسک هايي كه به آن متصل است را انتظام بخشيده و حجم ديسک هاي

 . تجهيزات موجود قابل دسترسي و استفاده مي نمايد ، براي كليه NFS و CIFS  ،HTTP شبکه همانند

 

 شبکه اي مستقل و مخصوص،  SAN شبکه : Storag Area Network (SAN)ذخيره سازي شبکه

مخصوص ذخيره سازي )از  ذخيره سازي مي باشد . اين شبکه از اتصال سرورها به انواع نوارها و ديسک هاي

بسيار ساده ، انعطاف پذير و قابل گسترش بوده  SAN طريق سوييچها و هابها( تشکيل مي گردد . شبکه هاي

 اين شبکه منتقل نمود . در اين روش از پروتکلهاي زيربسيار حجيم را تحت  و به راحتي مي توان داده هاي

  .استفاده مي شود

 

 

 (SAN)شبکه ذخيره سازي

 

برقرار  نام شبکه مخصوصي است كه ارتباط ميان هاست ها و ذخيره سازها را (SAN) سازي شبکه ذخيره

 Fiber هاينوري و سوييچ  ، بيشتر به وسيله ي فيبرهاي SAN مي سازد . اتصال ميان تجهيزات در

Channel ذخيره ساز مي تواند شامل يک ديسک و يا آرايه اي  يک كه است ذكر  انجام مي پذيرد . الزم به

متصل شوند مي توانند در دسترس تمامي  SAN ذخيره سازهايي كه كه به از ديسک ها باشد و كليه

كامپيوترها ،  از LAN كه دارد با اين تفاوت LAN شباهت زيادي با SAN قرار گيرند در حقيقت سرورها
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متشکل از  SAN مي شود ولي تشکيل (Work Station) كاري هاي ايستگاه و پرينترها ،  سرورها

 . سرورها و ذخيره سازها است

 

 

 سيستم هاي ذخيره سازي به دو گروه زير تقسيم مي شوند

 (Disk-Based) هاي مبتني به ديسک الف( دستگاه

 

 . استفاده مي شود (Primary Storage) ساز اصلي خيرهاز اين سيستم ها به عنوان ذ

 

 بر روي ديسک هاي متعدد عالوه Raid اين خانواده با استفاده از سيستم هايSAN و NAS دستگاه هاي

از طرف ديگر اين  . بر افزايش ضريب امنيت اطالعات بر سرعت عمليات خواندن و نوشتن مي افزايد

 Disk شود . دستگاه هاي باعث افزايش توان پردازش ميدر سرورها  ILO كاهش بار عمليات

Library مي باشند ، كه براي يکي ديگر از انواع سيستم هاي مبتني بر ديسک Backup  گيري

   . درسيستم هاي چند اليه استفاده مي گردد

 

 

 دستگاه هاي مبتني بر Tape  : 

 

پايين اين سيستم ها باعث شده كه سال هاي ماندگاري باال و هزينه  ظرفيت باالي ذخيره سازي به همراه

 Tape مبتني بر اين مديا به عنوان بهترين وسيله آرشيو سازي استفاده نمايند . سيستم هاي طوالني از

 . مي باشند  Tape Auto Loader و Tap Library داراي دو نوع

 

مهندسين كارآزموده و با  ل ازاني خود كه متشکنسشركت مهندسي مفتاح رايانه افزار با تکيه بر سرمايه ا

 ارايه راه كارهاي متناسب با نياز مشتريان اعالم مي نمايد تجربه در اين حوزه مي باشند آمادگي خود را جهت
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. iSCSI : نوعي پروتکل شبکه است كه مخصوص اليه ي Transport مدل OSI شبکه مي باشد و 

 عمل مي كند . TCP/IP تحت شبکه هاي

 

ارزان قيمت نيز اكتفا كرده و نيازي به تجهيزات گران قيمت و  از اين پروتکل ، يک شبکهبراي استفاده 

به  باشند مي توانند براي دسترسي IP نيست . كليه تجهيزات متصل به شبکه كه داراي فيبرهاي نوري

 .ذخيره سازها از اين پروتکل نيز استفاده نمايند

 

FCIP پروتکل شبکه هاي اين SAN  شبکه بر پايهرا تحت يک IP  براي  قابل دسترسي مي نمايد و

 .است موجود هستند قابل استفاده SAN دسترسي به ذخيره سازهايي كه در شبکه

 

  نکته هاي مربوط به مديريت سرورCD 

 برنامه از وسيله مديريت و انتخاب جهت توانيد مي شد، پيکربندي اوليه صورت به  CDپس از اينکه سرور 

معموالً از طريق راه اندازي نرم افزار مديريت از  CD سرور مديريت. كنيد استفاده سرور مديريت خدماتي

كامپيوتر شخصي مدير شبکه صورت مي گيرد. نرم افزار مديريت بصورت خودكار شبکه را براي سرورهاي 

CD  جستجو مي كند و سپس صفحه نمايش اصلي ظاهر مي شود. سرورهايCD  متصل شده به شبکه را

ده خواهيد نمود. سوري را كه مي خواهيد دسترسي داشته باشيد با كليک نمودن متمايز سازيد. پس از مشاه

 از يک كابينت انتخاب شده ليست خواهند شد. cdهاي  imageانتخاب شد، پوشه ها و  CDاينکه سرور 

 

 imageمديريت 

اصلي و سپس فراهم نمودن  ها در يک درايو ديسک سخت CDها از  imageايجاد  CDهدف اصلي يک سرور 

 واقع در –مي باشد  cdهاي  imageامکانات الزم براي كامپيوتهاي شخصي بر روي شبکه جهت استفاده از اين 



 
 

 

 

 
 

  SAN & NAS                                  www.kandoj.ir دستگاه هاي ذخيره ساز تکنولوژي و  معرفي
 

98 

ها را  imageرا ايجاد كنيد، اين  CDهاي  imageمي باشد. در نهايت بايد  CD jukebox يک تعويض

ها استفاده كنند.  imageمديريت نماييد و اجازه دهيد تا ساير كامپيوترهاي شخصي بر روي شبکه از اين 

استفاده كنيد و بايد نرم افزار سرويس گيرنده را  cdجهت انجام اينکار بايد از برنامه خدماتي مديريت سرور 

 نماييد.را دسترسي دارند نصب  CDبر روي كامپيوترهاي شخصي كه سرور 

 

 كابينت ها 

Image  هايCD  را مي توانيد در پوشه هاي سرورCD  سازمان دهيد و ذخيره سازيد. نمي توانيد كابينت ها را

 .دهيد قرار دگيري كابينت در توانيد نمي را كابينت يک يعني، –حلقه اي كنيد 

 

  مفاهيمStorage Area Network  ياSAN 

تي استفاده مي كنند. يعني ذخيره sanاكثر شبکه هاي كوچک تا متوسط از اصول ذخيره سازي مبتني بر سرور 

سازي بر روي سرورها كامپيوترهاي شخصي يا وسايل ذخيره سازيصورت مي گيرد. در حاليکه درک اين روش 

وي رسانه شبکه مي تواند ساده و پياده سازي آن آسان است حجم بسيار زياد داده هاي در حال حركت بر ر

 شبکه توسعه با كه مشکلي –مشکالتي را براي عمليات ذخيره سازي خصوصاً سرعت ذخيره سازي ايجاد كند 

 .شود مي بدتر

و  load-balancingتعدادي از شبکه ها سرعت ذخيره سازي بهتري را از طريق تکنيکهاي 

aggregation  شدن يک يا چند اتصال سرور هنوز قابل ارائه مي دهند. بعالوه در صورت غير فعال

است كه چندين سرور را مي توانيد  server clusteringدسترسي خواهد بود. روش ديگر استفاده از 

 نماييد. aggragateجهت ايجاد يک سرويس با يکديگر 
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دي ، اما هنوز شبکه هاي بزرگ سه مشکل ذخيره سازي دارند: بانک هاي اطالعاتي اشتراكي برنامه كاربر

برنامه هاي كاربردي بسيار فعال و تقاضاهاي دسترسي باال. يک بانک اطالعاتي اشتراكي برنامه كاربردي 

چندين نوع برنامه كاربري را از طريق اطالعات عمومي پشتيباني مي كند. زمانيکه بانکهاي اطالعاتي اشتراكي 

وند، بانک اطالعاتي نيز بايد توزيع شود كه برنامه كاربردي كه در چندين سرور توزيع شده اند استفاده مي ش

اين مي تواند مشکل همگون سازي بانک اطالعاتي را در برداشته باشد. برنامه هاي كاربردي بسيار فعال مي 

 توانند مشکل مشابه اي را ايجاد كنند.

تفاده كنند. اغلب اكثر شركتها تعدادي برنامه كاربردي اصلي دارند كه تمامي كاربران حتماًنبايد از آنها اس

فعال بودن و عملياتي بودن اينگونه برنامه هاي كاربردي بسيار مهم مي باشد. با تقسيم بار كاري بر روي 

چندين سرور، مشکل بانک اطالعاتي را خواهيم داشت. تقاضاهاي دسترسي باال مشکل مهم ديگري مي باشد. 

ي را متحمل شود،اما نمي تواند عدم خرابي و متوقف يک سرور احتمال دارد كه بتواند كل بار كاري ذخيره ساز

شدن سخت افزار و نرم افزار را تضمين كند. ايندو سرور بايد همگون سازي شوند كه در اين حالت به مشکل 

 بانکهاي اطالعاتي اشتراكي باز مي گرديم.

 

  درکSAN 

رفع نموده اند. يک  SANيا  Storage Area Networkتوسعه دهندگان شبکه اين مشکل را از طريق يک 

SAN  يک شبکه مجزا براي سرورها و وسايل ذخيره سازي است كه در كنارLAN  قرار مي گيرد و از طريق

 متصل مي شود. dubbed storage serversسوئيچهاي با سرعت باالي اختصاصي 

ها يک  SANانتقال دهيد.  SANحتي مي توانيد داده ها را بدون پردازش در يک سرور ميزبان بين وسايل 

انعطاف پذير را جهت دسترسي به چندين منبع ديسک براي سرورها فراهم مي  any-to-anyمکانيزم 

سازند. اين يک نوع تکنولوژي به اشتراک گذاري ديسک است كه خارج از سرور صورت مي گيرد در قسمت 
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san يه هاي ذخيره سازي مجزا تنظيم شده هر سرور به يک زير بناي سوئيچينگ متصل مي باشد كه به آرا

 دسترسي دارند. SANبعنوان گره ها بر روي 

كه يک رابط ديسک استاندار را  SANمعموالً از سرورهاي متصل از طريق يک كارت آداپتور رابط  SANيک 

ها را  multiplexerوسايل ذخيره سازي و پل ها و  SANشبيه سازي مي كند تشکيل مي شود. بعالوه يک 

به شبکه متصل مي شوند.  Fibre channelز شامل مي باشد كه تمامي اين وسايل از طريق سوئيچ هاي ني

ها، سوئيچها استخوانبندي تمامي وسايل را فراهم مي سازند كه يک يا چند سويچ بعنوان  WANها و  LANهمانند 

 عمل مي كنند. Fiber Channel Switching Fabricيک 

SAN Switch Fabric .اتصال هزاران گره را با پشتيبان ذخيره سازي فراهم مي سازد 

 

  مديريتSAN 

 WANها و  LANبايد بتوانند تمامي ابزارها و سيستم هايي را كه براي  SAN، مديران  SANدر رابطه با مديريت 

يا وب قابل  SNMPكه از طريق  SANنيز استفاده نمايند. يعني بايد از وسايل  SANها استفاده مي كنند براي 

 مديريت مي باشند استفاده شود.

را نيز پشتيباني كنند. تمامي اين ابزارهاي مديريتي بايد بتوانند اطالعات مربوط به  Telnetاين وسايل بايد 

وضعيت وسيله، درجات اجر، تغييرات پيکربندي و توپولوژي داده هاي آرشيو شده را فراهم سازند. تعدادي از 

 بهينه سازي و بهتر نمودن اجراي شبکه را نيز عرضه مي كنند. ابزارهي SANوسايل 

اطالعات مديريت براي تمامي وسايل موجود در حلقه را فراهم مي سازد اما  FC،هاب  FC-ALدر شبکه هاي 

 Switchingهاب نمي تواند در رابطه با وسايل خارج از حلقه گزارش تهيه كند. البته زمانيکه حلقه ها به يک 

fabric .متصل مي باشند، مديريت و تشخيص خطاهاي راه دور براي تمامي وسايل ممکن مي شود 
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 .استفاده كنيم از روشهاي ذخيره سازي زير مي توانيم 0229در ويندوزسرور 

5-Direct Attached Storage (DAS) 

0-Network Attached Storage (NAS) 

1-Storage Area Network (SAN) 

را بررسي  SAN و NAS مي پردازيم و در مقاالت آتي DAS بررسي روش ذخيره سازيدر اين مقاله به 

 .خواهيم كرد

DAS  يا Direct Attached Storage ساده ترين سيستم دخيره سازي اطالعات است به اين 

متصل مي گردد و اطالعات  صورت كه سخت افزار الزم براي انجام اين كار بر روي كامپيوتر سرور مورد نظر

 Raid هاردهاي اينترنال در يک كيس يا سيستمهاي به وسيله آن ذخيره سازي مي گردد. مانند مجموعه

به سرور مورد  Fiber Channel يا SCSI Controller طريق قرار گرفته و از Rack كه درون

 .نظر متصل مي گردند

است. ولي اشکالي كه بر آن باال و سادگي نصب و استفاده  اين روش به دليل اتصال مستقيم، داراي سرعت

روي بعضي  DAS اگر چه سرعت بااليي دارد ولي ممکن است در حاليکه فضاي وارد است آن است كه

به خوبي  پر شده باشد، فضاي زيادي روي سرورهاي ديگر خالي باشد. شکل زير اين موضوع را سرورها

 .نمايش مي دهد
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 :DAS كاربردهاي سيستم

فقط در جايي استفاده مي شود كه نياز به سرعت باال در  DAS در باال گفته شد، از با توجه به مطالبي كه

 همچنين وDNS ،DC  ، DHCP  وجود داشته باشد، از جمله سرورهاي زير ساخت شبکه نظير انجام عمليات

MAIL Server و Web Server ها. 

و همچنين   Disk Management ايزارهايي نظير برنامه از DAS براي مديريت 0229در ويندوز سرور 

 .استفاده مي شود  diskpart.exe ابزار خط فرماني
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 ترجمه:

 
A storage area network (SAN) is a dedicated network that provides access to 
consolidated, block level data storage. SANs are primarily used to make storage 
devices, such as disk arrays, tape libraries, and optical jukeboxes, accessible to 
servers so that the devices appear like locally attached devices to the operating 
system. A SAN typically has its own network of storage devices that are generally not 
accessible through the local area network by other devices. The cost and complexity 

of SANs dropped in the early 0222s to levels allowing wider adoption across both 

enterprise and small to medium sized business environments. A SAN does not 
provide file abstraction, only block-level operations. However, file systems built on top 
of SANs do provide file-level access, and are known as SAN filesystems or shared 

disk file systems. 
 

 

، تثبيت دسترسي به كه  .ميکند فراهم شده داده اختصاص شبکه يک (سان)شبکه سازي ذخيره

در درجه  SANS .مي باشد داده هاذخيره سازي  سطح بلوک

كتابخانه هاي  آرايه ديسک ، مانند ،دستگاه هاي ذخيره سازي ساختن براي گيرد قرار استفاده مورد اول

ماننددستگاه  دستگاه به طوري كه به سرورهاي دسترس در ،نوري jukeboxes و ،نوار

دستگاه هاي  شبکه خود را از تا معمول طور به  SAN.به نظر مي رسد سيستم عامل به متصل محلي هاي

 .نيست دسترس در اهساير دستگا توسط محلي هاي از طريق شبکه كلي طور به كه ذخيره سازي

در  گسترده تر تصويب اجازه مي دهد به سطح 0222s اوايل در است يافته كاهش بدون پيچيدگي و هزينه

 .متوسط كار و كسب محيط هاي به هاي كوچک و شركت هر دو سراسر

 SAN با اين حال  .ارائه نمي دهد در سطح بلوک عمليات فقط فايل ، انتزاع

 فايل سيستمهاي و به عنوان ،فايل سطحدسترسي ارائه ،SANSاز باال در شده ساخته فايل هاي سيستم ،

 SAN  شود مي شناخته ديسک به اشتراک گذاشته فايل يا سيستم.
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San , nas  نويسنده وردان وكيلي امير حسين فيروز 

 

 تاليف مهدي قلعه نويي san , das , nasمقدمه اي بر سيستم هاي معمول ذخيره سازي 

 

 سيستم هاي ذخيره سازي تحت شبکه، تاليف محمد حسين آشفته

 

 سايت هاي مرتبط به موضوع
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