استراتژی طراحی شبکه

استفاده از شبکه ھای کامپيوتری در چندين سال اخير رشد و به موازات آن سازمان ھا و موسـسات متعـددی اقـدام بـه
برپاسازی شبکه نموده اند .ھر شبکه کامپيوتری می بايست با توجه به شرايط و سياست ھای ھـر سـازمان  ،طراحـی و
در ادامه پياده سازی گردد .شبکه ھا ی کـامپيوتری زيرسـاخت الزم بـرای اسـتفاده از منـابع فيزيکـی و منطقـی را در يـک
سازمان فراھم می نمايند  .بديھی است در صورتی که زيرساخت فوق به درسـتی طراحـی نگـردد ،در زمـان اسـتفاده از
شبکه با مشکالت متفاوتی برخورد نموده و می بايست ھزينه ھای زيادی به منظور نگھداری و تطبيق آن با خواسته ھـا
ی مورد نظر) جديد(  ،صرف گردد ) اگر خوش شانس باشيم و مجبور نشويم که از اول ھمه چيز را مجددا" شـروع نمـائيم
!(  .يکی از علل اصلی در بروز اينچنين مشکالتی  ،بـه طراحـی شـبکه پـس از پيـاده سـازی آن برمـی گـردد ) .در ابتـدا
شبکه را پياده سازی می نمائيم و بعد سراغ طراحی می رويم ! ( .

برپاسازی ھر شبکه کامپيوتری تابع مجموعه سياست ھائی است که با استناد به آنان در ابتدا طراحی منطقـی شـبکه
و در ادامه طراحی فيزيکی  ،انجام خواھد شد  .پس از اتمـام مراحـل طراحـی  ،امکـان پيـاده سـازی شـبکه بـا توجـه بـه
استراتژی تدوين شده  ،فراھم می گردد.

در زمان طراحی يک شبکه  ،سواالت متعددی مطرح می گردد :



برای طراحی يک شبکه از کجا می بايست شروع کرد ؟



چه پارامترھائی را می بايست در نظر گرفت ؟



ھدف از برپاسازی يک شبکه چيست ؟



انتطار کاربران از يک شبکه چيست ؟



آيا شبکه موجود ارتقاء می يابد و يا يک شبکه از ابتدا طراحی می گردد ؟



چه سرويس ھا و خدماتی بر روی شبکه ،ارائه خواھد شد ؟



و ...

سواالت فوق  ،صرفا" نمونه ھائی در اين زمينه بوده که می بايست پاسخ آنـان متناسـب بـا واقعيـت ھـای موجـود در ھـر
سازمان  ،مشخص گـردد  ) .يکـی از اشـکاالت مـا اسـتفاده از پاسـخ ھـای ايـستا در مواجھـه بـا مـسائل پويـا اسـت !( .
در اين مقاله قصد داريم به بررسی پارامترھای الزم در خصوص تدوين يک استراتژی مشخص بـه منظـور طراحـی شـبکه
پرداخته تا از اين طريق امکان طراحی منطقی  ،طراحی فيزيکی و در نھايت پياده سازی مطلوب يک شبکه کامپيوتری ،
فراھم گردد .

مقدمه

قبل از طراحی فيزيکی شبکه  ،می بايست در ابتدا و بر اسـاس يـک فرآينـد مـشخص  ،خواسـته ھـا شناسـائی و آنـاليز
گردند .چرا قصد ايجاد شبکه را داريم و اين شبکه می بايست چه سرويس ھا و خدماتی را ارائه نمايد ؟ بـه چـه منـابعی
نيار می باشد ؟ برای تامين سرويس ھا و خدمات مورد نظر اکثريت کاربران  ،چـه اقـداماتی مـی بايـست انجـام داد ؟ در
ادامه می بايست به مواردی ھمچون پروتکل مورد نظر برای استفاده در شبکه  ،سرعت شبکه و از ھمه مھم تر ،مسائل
امنيتی شبکه پرداخته گردد .ھر يک از مسائل فوق  ،تاثير خاص خود را در طراحی منطقی يک شـبکه بـه دنبـال خواھنـد
داشت .يکی ديگر از پارامترھائی که معموال" از طرف مديريت سازمان دنبال و به آن اھميت داده می شود  ،ھزينه نھائی
برپاسازی شبکه است  .بنابراين الزم است در زمان طراحی منطقی شبکه به بودجه در نظر گرفته شده نيز توجه نمود .

در صورتی که قصد ايجاد يک شبکه و تھيه نرم افزارھای جديدی وجود داشته باشد  ،زمان زيادی صرف بررسی توانمندی
نرم افزارھا  ،ھزينه ھای مستقيم و غير مستقيم آنان ) آموزش کاربران  ،کارکنان شبکه و ساير موارد ديگر(  ،خواھد شد
.در برخی موارد ممکن است تصميم گرفته شود که از خريد نرم افزارھای جديد صرفنظر نموده و نـرم افزارھـای قـديمی را
ارتقاء داد .تعداد زيادی از برنامه ھای کامپيوتری که با استفاده از زبانھائی نظير  :کوبال  ،بيسيک و فرترن نوشته شده اند
 ،ممکن است دارای قابليت ھای خاصی در محيط شبکه بوده که استفاده از آنان نيازمند بکارگيری پروتکل ھای قـديمی
باشد .در چنين مواردی الزم است به چندين موضوع ديگر نيز توجه گردد :



ھزينه ارتقاء ھزاران خط کد نوشته شده قديمی توسط نسخه ھای جديد و پيشرفته ھمان زبان ھای برنامه نويـسی

 ،چه ميزان است ؟


ھزينه ارتقاء برنامه ھا به يک زبان برنامه نويسی شی گراء چه ميزان است ؟



آيا به منظور صرفه جوئی در ھزينه ھا  ،می توان بخش ھای خاصـی از شـبکه را ارتقـاء و از سـخت افزارھـا و يـا نـرم

افزارھای خاصی برای ارتباط با عناصر قديمی شبکه استفاده نمود؟

با توجه به ھزينه و زمان ارتقاء برنامه ھای نوشته شده قديمی توسـط زبـان ھـای جديـد برنامـه نويـسی  ،ممکـن اسـت
تصميم گرفته شود که فعال" و تا زمانی که نرم افزارھای جديد نوشته و جايگزين گردند از نرم افزارھـای موجـود حمايـت و
پشتيبانی شود .در اين رابطه ممکن است بتوان از يک بسته نرم افراری به عنوان گزينه ای جايگزين در ارتبـاط بـا برنامـه
ھای قديمی نيز استفاده نمود .در صورتی که می توان با اعمال تغييراتی اندک و ترجمه کد منبـع برنامـه  ،امکـان اجـرای
برنامه را بر روی يک سيستم عامل جديد فراھم نمود  ،قطعا" ھزينه مورد نظر بمراتب کمتر از حـالتی اسـت کـه برنامـه از
ابتدا و متناسب با خواسته ھای جديد  ،بازنويسی گردد .يکی ديگر از مسائلی که می بايست در زمان ارتقاء يـک برنامـه
جديد مورد توجه قرار گيرد  ،آموزش کاربرانی است که از نرم افزار فوق استفاده می نمايند .

برنامه ريزی برای طراحی منطقی شبکه

برای طراحی منطقی شبکه  ،می توان از يک و يا دونقطه کار خود را شروع کرد :طراحـی و نـصب يـک شـبکه جديـد و يـا
ارتقاء شبکه موجود .در ھر دو حالت  ،می بايست اطالعات مورد نياز در خصوص چنـدين عامـل اساسـی و مھـم را قبـل از
طراحی منطقی شبکه  ،جمع آوری نمود .مثال" با توجه به سرويس ھا و خدماتی که قصد ارائه آنان به سرويس گيرندگان
شبکه را داريم  ،می بايست به بررسی و آناليز الگوھای ترافيـک در شـبکه پرداختـه گـردد  .شناسـائی نقـاط حـساس و
بحرانی )در حد امکان (  ،کاھش ترافيک موجود با ارائه مسيرھای متعدد به منابع و تامين سرويس دھندگان متعددی که
مسئوليت پاسخگوئی به داده ھای مھم با ھدف تامين  Load balancingرا دارا می باشند  ،نمونه ھائی در ايـن رابطـه
می باشد .برای برنامه ريزی در خصوص طراحی منطقی شبکه می بايست به عواملی ديگر نيـز توجـه و در خـصوص آنـان
تعيين تکليف شود :



سرويس گيرندگان ،چه افرادی می باشند؟ نياز واقعی آنان چيست ؟چگونه از نيـاز آنـان آگـاھی پيـدا کـرده ايـد ؟ آيـا

اطالعات جمع آوری شده معتبر است ؟


چه نوع سرويس ھا و يا خدماتی می بايست بر روی شبکه ارائه گردد؟ آيا در اين رابطه محدوديت ھای خاصی وجود

دارد ؟ آيا قصد استفاده و پيکربندی يک فايروال بين شبکه ھـای محلـی وجـود دارد ؟ در صـورت وجـود فـايروال  ،بـه منظـور
استفاده از اينترنت به پيکربندی خاصی نياز می باشد؟


آيا صرفا" به کـاربران داخلـی شـبکه  ،امکـان اسـتفاده از اينترنـت داده مـی شـود و يـا کـاربران خـارجی ) مـشتريان

سازمان ( نيز می بايست قادر به دستيبابی شبکه باشند ؟ ھزينه دسـتيابی و ارائـه سـرويس ھـا و خـدمات بـه کـاربران
خارجی از طريق اينترنت ،چه ميزان است ؟ ؟ آيا تمامی کاربران شبکه مجاز به استفاده از سرويس پست الکترونيکـی
می باشند )سيستم داخلی و يا خارجی از طريق فايروال (  .کاربران شبکه  ،امکان دستيابی به چه سـايت ھـائی را دارا
خواھند بود؟ آيا سازمان شما دارای کاربرانی است که در منزل و يا محيط خارج از اداره مشغول به کار بـوده و الزم اسـت
به شبکه از طريق  Dial-upو يا  ) VPNاز طريق ايننترنت (  ،دستيابی نمايند ؟

يکی از موضوعات مھمی که امروزه مورد توجه اکثر سازمان ھـا مـی باشـد  ،نحـوه تـامين امکـان دسـتيابی نامحـدود بـه
اينترنت برای کاربران است .در صورتی که کاربران نيازمند مبادله نامه الکترونيکی با مشتريان سازمان و يا مـشاوران خـارج
از شرکت می باشند  ،می بايست ترافيک موجود را از طريق يک برنامه فيلتر محتـوا و يـا فـايروال انجـام و بـه کمـک نـرم
افزارھائی که حفاظت الزم در مقابل ويروس ھا را ارائه می نمايند  ،عمليات تشخيص و پيشگيری از کد ھـای مخـرب و يـا
فايل ضميمه آلوده را نيز انجام داد.

با استفاده از نرم افزارھائی نظير ، FTPکاربران قادر به ارسال و يا دريافت فايل از طريق سيستم ھای راه دور می باشند
.آيا در اين خصوص تابع يک سياست مشخص شده ای بوده و می توان پتانسيل فوق را بدون اين که اثرات جانبی خاصـی
را به دنبال داشته باشد در اختيار کاربران قرار داد ؟ از لحاظ امنيتی ،امکان اجرای ھر برنامـه جديـد بـر روی ھـر کـامپيوتر )

سرويس گيرنده و يا سرويس دھنده ( بدون بررسی الزم در خصوص امنيت برنامه  ،تھديدی جدی در ھر شبکه کامپيوتری
محسوب می گردد .



آيا کاربران شبکه با يک مشکل خاص کوچک که می تواند برای دقايقی شبکه و سرويس ھای آن را غير فعال نمايـد ،

کنار می آيند و يا می بايست شبکه تحت ھر شرايطی به منظور ارائه خدمات و سرويس ھا  ،فعال و امکان دستيابی بـه
آن وجود داشته باشد ؟ آيا به سرويس دھندگان کالستر شده ای بـه منظـور در دسـترس بـودن دائـم شـبکه  ،نيـاز مـی
باشد ؟ آيا کاربران در زمان غيرفعـال بـودن شـبکه  ،چيـزی را از دسـت خواھنـد داد ؟ آيـا يـک سـازمان تـوان مـالی الزم در
خصوص پرداخت ھزينه ھای مربوط به ايجاد زيرساخت الزم برای فعال بودن دائمی شـبکه را دارا مـی باشـد ؟ مـثال" مـی
توان توپولوژی ھای اضافه ای را در شبکه پيش بينی تا بتوان از آنان برای پيـشگيری از بـروز اشـکال در يـک نقطـه و غيـر
فعال شدن شبکه  ،استفاده گردد .امروزه با بکارگيری تجھيزات خاص سخت افزاری به ھمـراه نـرم افـزاری مربوطـه  ،مـی
توان از راھکارھای متعددی به منظور انتقال داده ھای ارزشمند در يک سازمان و حفاظت از آنـان در صـورت بـروز اشـکال ،
استفاده نمود.


در صورتی که قصد ارتقاء شبکه موجود وجود داشته باشد  ،آيا می توان از پروتکل ھای فعلی استفاده کرد و يـا مـی

بايست به يک استاندارد جديد در ارتباط با پروتکل ھا  ،سوئيچ نمود ؟ در صورتی که يک شبکه جديد طراحی مـی گـردد ،
چه عواملی می تواند در خصوص انتخاب پروتکل شبکه  ،تـاثير گـذار باشـد ؟ اترنـت  ،متـداولترين تکنولـوژی شـبکه ھـا ی
محلی )  ( LANو  ، TCP/IPمتداولترين پروتکلی است که بر روی اترنت  ،اجراء مـی گـردد  .در برخـی مـوارد ممکـن اسـت
الزم باشد که ساير تکنولوژی ھای موجود نيز بررسی و در رابطه با استفاده از آنان  ،تصميم گيری گردد .

استفاده کنندگان شبکه چه افرادی ھستند ؟

اين سوال به نظر خيلی ساده می آيد .ما نمی گوئيم که نام استفاده کنندگان چيست ؟ ھدف از سوال فوق ،آشنائی بـا
نوع عملکرد شغلی و حوزه وظايف ھر يک از کاربران شبکه است  .طراحان شبکه ھای کامپيوتری نيازمند تـامين الگوھـا و
خواسته ھا متناسب با ماھيت عملياتی ھـر يـک از بخـش ھـای يـک سـازمان بـوده تـا بتواننـد سـرويس دھنـدگان را بـه
درستی سازماندھی نموده و پھنای باند مناسب برای ھر يک از بخش ھای فوق را تامين و آن را در طرح شـبکه  ،لحـاظ
نمايند  .مثال" در اکثر سازمان ھا  ،بخش عمده ترافيک شبکه مربوط به واحد مھندسی است  .بنـابراين در چنـين مـواردی
الزم است امکانات الزم در خصوص مبادله داده در چنين واحدھائی به درستی پيش بينی شود .

شبکه مورد نظر می بايست چه نوع سرويس ھا و خدماتی را ارائه نمايد ؟

مھمترين وظيفه يک شبکه  ،حمايت از نرم افزارھائی است که امکان استفاده از آنـان بـرای چنـدين کـاربر  ،وجـود داشـته
باشد .در اين رابطه الزم است در ابتدا ليستی از انواع نـرم افزارھـائی کـه در حـال حاضـر اسـتفاده مـی گـردد و ھمچنـين
ليستی از نرم افزارھائی را که کاربران تقاضای استفاده از آنان را نموده اند ،تھيه گردد .ھر برنامه دارای يک فايل توضيحات
کمکی است کـه در آن بـه مـسائل متفـاوتی از جملـه رويکردھـای امنيتـی  ،اشـاره مـی گـردد ) در صـورت وجـود (  .نـرم

افزارھای عمومی شبکه در حال حاضر  telnet ،FTPو مرورگرھای وب بوده که نسخه ھای خـاص امنيتـی در ارتبـاط بـا ھـر
يک از آنان نيز ارائه شده است  .برخی از اين نوع نرم افزارھا دارای نسخه ھائی می باشند که ھمزمان بـا نـصب  ،حفـره
ھا و روزنه ھای متعددی را برروی شبکه ايجاد می نمايند  .صرفنظر از اين که چه نرم افزارھائی برای اسـتفاده در شـبکه
انتخاب می گردد  ،می بايست به دو نکته مھم در اين رابطه توجه گردد :



آيا برنامه ايمن و مطمئن می باشد؟ اکثر برنامه ھا در حال حاضر دارای نسخه ھائی ايمن بوده و يا می تـوان آنـان را

به ھمراه يک سرويس دھنده  Proxyبه منظور کمک در جھت کاھش احتمال بکارگيری نادرست  ،استفاده نمـود.سـرويس
دھندگان  ، Proxyيکی از عناصر اصلی و مھم در فايروال ھا بوده و الزم است به نقـش و جايگـاه آنـان بيـشتر توجـه گـردد.
حتی شرکت ھای بزرگ نيز در معرض تھديد و آسيب بوده و ھر سازمان می بايست دارای کارشناسانی مـاھر بـه منظـور
پيشگيری و برخورد با مشکالت امنيتی خاص در شبکه باشد .


آيا يک برنامه با برنامه ديگر  Overlapدارد؟ ھر کاربر دارای نرم افزار مورد عالقه خود می باشد  .برخـی افـراد يـک واژه

پرداز را دوست دارند و عده ای ديگر به واژه پردازه ديگری عالقه مند می باشند .در زمان استفاده از چنين نرم افزارھـائی
الزم است حتی المقدور سعی گردد از يک محصول خاص بمظور تامين خواسته تمامی کاربران ،اسـتفاده گـردد .فرامـوش
نکنيم که پشتيبانی چندين برنامه که عمليات مشابه و يکسانی را انجام می دھند ھم سرمايه ھای مالی را ھدر خواھد
داد و ھم می تواند سردرگمی  ،تلف شدن زمان و بروز مـشکالت مختلـف در جھـت مـديريت آنـان توسـط گـروه مـديريت و
پشتيبان شبکه را به دنبال داشته باشد .

ھر برنامه و يا سرويس جديدی را کـه قـصد نـصب و فعـال شـدن آن را در شـبکه داشـته باشـيم  ،مـی بايـست در ابتـدا
بررسی و در ادامه متناسب با سياست ھا و شرايط موجود  ،پيکربندی نمود  .برنامه ھای جديـد مـی بايـست منطبـق بـر
اين حقيقت باشند که چرا به وجود آنان نياز می باشد؟ در صورتی که يک برنامه موجود می تواند به منظور تحقـق اھـداف
خاصی استفاده گردد  ،چرا به برنامه ای ديگر نياز می باشد ؟ آيا عدم کارائی برنامه قديمی بررسی و بر اسـاس نتـايج
به دست آمده به سراغ تھيه يک نرم افزار جديد می رويم ؟ ھمواره الزم اسـت برنامـه جديـد بررسـی تـا اطمينـان الزم در
خصوص تامين خواسته ھا توسط آن حاصل گردد.اين موضوع در رابطه با برنامه ھای قديمی نيز صدق خواھد کرد :آيا ايـن
نوع برنامه ھا بر روی شبکه جديد و يا شبکه موجود که قصد ارتقاء آن را داريم  ،کار خواھند کرد؟

آيا استفاده از شبکه  ،مانيتور می گردد؟ آيا به کاربران شبکه اجازه داده می شـود کـه اکثـر وقـت خـود را در طـی روز بـه
استفاده از اينترنت و يا ارسال و يا دريافت نامه ھای الکترونيکی شخصی  ،صـرف نماينـد ؟ تعـداد زيـادی از سـازمان ھـا و
موسسات امکان استفاده از تلفن برای کاربردھای شخصی را با لحاط نمودن سياسـت ھـای خاصـی در اختيـار کارکنـان
خود قرار می دھند .آيا در زمان تعريف آدرس الکترونيکی کاربران  ،راھکاری مناسب در اين خصوص انتخاب و به آنان اعالم
شده است ؟ آيا پيشگيری الزم به منظور دستيابی به سايت ھائی که ارتباطی با عملکرد شغلی پرسنل ندارنـد  ،پـيش
بينی شده است ؟

برای ھر يک از لينک ھای شبکه به چه درجه ای از اطمينان نياز است ؟

از کار افتادن شبکه و غير فعال شدن سرويس ھای آن تا چه ميزان قابل قبول است ؟ شايد اکثـر کـاربران در پاسـخ زمـان
صفر را مطرح نموده و تمايل دارند که شبکه تحت ھر شرايطی فعال و در دسترس باشـد  .عناصـر مھـم در شـبکه  ،نظيـر
سرويس دھندگان فايل دارای استعداد الزم برای پذيرش اشکاالت و بروز خطاء می باشند  .در سرويس دھنـدگان بـزرگ ،
از دو منبع تغذيه متفاوت که ھر کدام به يک  upsجداگانه متصل می گردند  ،استفاده می شود و از فن آوری ھـای Raid
به منظور اطمينان از صحت ارائه اطالعات در رابطه با حـوادثی کـه ممکـن اسـت باعـث از کـار افتـادن يـک ديـسک گـردد ،
استفاده می شود .در صورتی که دو بخش متفاوت يک سازمان از طريق يک خط ارتباطی ) لينک ( خاص با يکـديگر مـرتبط
شده باشند و الزم است که ھمواره ارتباط بين آنـان بـصورت تمـام وقـت برقـرار باشـد ،مـی بايـست برنامـه ريـزی الزم در
خصوص ايجاد چندين لينک بين دو سايت  ،صورت پذيرد )لينک  .( Backupدر چنـين مـواردی  ،مـی بايـست ھزينـه تـامين
لينک اضافه نيز پيش بينی گردد .در صورتی که از چندين لينک برای ارتباط با سايت ھای راه دور استفاده می شود  ،مـی
توان از مسيرھای مختلفی بدين منظور استفاده نمود  .بديھی است در صورت بروز اشکال در يکی از لينک ھای موجود،
می توان از ساير مسير ھا استفاده به عمل آورد  .در اين رابطه الزم است به موارد زير نيز توجه گردد :



عالوه بر در نظر گرفتن خطوط اختصاصی بين سايت ھا  ،استفاده از  ، (Virtual Private Networking) VPNنيز روشی

متداول به منظور اتصال به سايت ھای راه دور ،می باشد  .مھمترين مزيت روش فوق ،ارزان بودن آن نسبت به يـک لينـک
اختصاصی با توجه به استفاده از زيرساخت اينترنت برای مبادله داده است  .کاربران موبايل می توانند بـا اسـتفاده از يـک
 VPNبه شبکه سازمان خود دستيابی داشته باشند ) در زمان حرکت از يک نقطه به نقطـه ای ديگـر (  .در چنـين مـواردی
الزم است سايت راه دور ) و نيز سايت اصلی (  ،از دو  ISPاستفاده نمـوده تـا اگـر يکـی از آنـان بـا مـشکل روبـرو گرديـد ،
امکان استفاده از اينترنت از طريق يک اتصال ديگر  ،وجود داشته باشد .


فن آوری ديگری که می توان از آن به منظور ارائه يک اليه اضافه به منظور در دسترس بودن شبکه اسـتفاده نمـود ،

دستيابی با سرعت باال به دستگاھھای ذخيره سازی و شبکه ذخيره سـازی ) (Storage Area Network SAN :اسـت .
 ، SANشبکه ای است که از  LANجدا بوده و شامل صـرفا" دسـتگاھھای ذخيـره سـازی و سـرويس دھنـدگان الزم بـرای
دستيابی به دستگاه ھا است  .با توجه به اين که پھنای باند شبکه با کاربران شـبکه محلـی  LANبـه اشـتراک گذاشـته
نمی شود  ،چندين سرويس دھنده قادر به دستيابی محيط ذخيره سازی مشابه و يکسانی  ،خواھند بود .ساير سرويس
دھندگان می توانند بگونه ای پيکربندی گردند که امکان دسـتيابی بـه داده را فـراھم نماينـد  .در ايـن رابطـه مـی تـوان از
 RAIDو يا برخی فن آوری ھای ديگر مرتبط با دستگاه ھای ذخيره سازی نيز استفاده نمود .

انتخاب پروتکل برای شبکه

 ، TCP/IPمتداولترين پروتکل در شبکه ھای کامپيوتری است .در اين رابطه پروتکل ھای ديگری نيـز وجـود داشـته کـه ھـر
کدام دارای جايگاه خاص خود می باشند  .مثال" در سيستم عامـل شـبکه ای " نـت ور "  ،از پروتکـل  IPX/SPXاسـتفاده
می شود .در نسخه ھای جديد سيستم عامل "نت ور" ) نسخه ھای پنج به بعـد (  ،امکـان اسـتفاده از پروتکـل TCP/IP

وجود خواھد داشت  .در صورتی که قصد ارتقاء شبکه ھائی را داشته باشيم که در آنان از سيستم عامل شبکه ای "نـت
ور "  ،استفاده می گردد  ،استفاده از پروتکل  IPX/SPXبه برنامه ھای موجود در شبکه و ضرورت استفاده از آنان در شبکه
جديد بستگی خواھد داشت .در چنين مواردی شـبکه جديـد مـی بايـست امکـان اسـتفاده از پروتکـل  IPX/SPXرا فـراھم
نمايد.

در صورتی که قصد اتصال به اينترنـت را داشـته باشـيم  ،اسـتفاده از پروتکـل  TCP/IPيـک ضـرورت مـی باشـد  .حتـی در
صورتی که ضرورت استفاده از اينترنت وجود نداشته باشد  ،استفاده از پروتکل  TCP/IPگزينه ای معقول و منطقی اسـت
 ،چراکه اکثر برنامه ھا از پروتکل فوق استفاده نموده و در اين رابطه می توان از خدمات متخصصان و کارشناسان متعـددی
به منظور نگھداری و پشتيبانی شبکه ھای مبتنی بر پروتکل  ، TCP/IPاستفاده کرد.

عــالوه بــر ضــرورت اســتفاده از پروتکــل ھــای اليــه حمــل ) نظيــر  TCP/IPو يــا  ، ( IPX/SPXمــی بايــست بــه پروتکــل ھــای
 Applicationکه قصد استفاده از آنان را در شبکه داريم  ،نيـز توجـه نمـود .مـثال" بـه منظـور تـسھيل در مـديريت پيکربنـدی
اطالعات ) نظير اختـصاص پويـای آدرس ھـای  IPبـه سـرويس گيرنـدگان ( بـرای تعـداد زيـادی از کامپيوترھـا  ،مـی تـوان از
پروتکل)  ، DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocolاستفاده نمود .در صورتی که قصد ايجاد يک مرکـز متمرکـز بـه
منظور ارائه سرويس الزم برای "معادل سازی نام به آدرس " در يک شبکه را داشته باشيم  ،می توان از Domain Name
 ، (Service )DNSاستفاده نمود  .در صورتی که برخی از سرويس گيرندگان در شبکه از نسخه ھائی قبل از وينـدوز 2000
و يا  XPاستفاده می نماينـد  ،مـی بايـست بـه منظـور سـازگاری بـا نـسخه ھـای قبلـی از Windows Internet Naming
 ، (Service) WINSاستفاده گردد.

در زمان تصميم گيری در خصوص پروتکل شبکه  ،صرفا" يک پروتکل مورد نظر نبوده و می بايست فرآيند انتخاب پروتکل بـه
صورت جامع و در تمامی سطوح  ،مورد توجه قرار گيرد .پـس از اتخـاذ تـصميم الزم در خـصوص پروتکـل ھـای مـورد نظـر در
شبکه  ،می بايست بررسی الزم در خصوص چالش ھا ی امنيتی ھر يک از آنان نيـز بـه صـورت جـدی در دسـتور کـار قـرار
گيرد .

 TCP/IPگزينه ای عمومی

برای تمامی اھداف عملياتی در يک شبکه کامپيوتری  ،پروتکل  TCP/IPگزينـه ای مناسـب محـسوب مـی گـردد) پروتکـل
استاندارد  . ( LANيکی از علل اصلی در بروز وضعيت فوق  ،رشد سريع و چشمگير اينترنت و ضرورت حضور در عرصه وب
برای اکثر سازمان ھا و موسسات می باشد  .در صورتی که شبکه محلی موجود ھمچنان از يک پروتکل قديمی اسـتفاده
می نمايد  ،الزم است بررسی جدی در خصوص ارتقاء آن به  TCP/IPصورت پذيرد  .در حال حاضر پروتکـل ) TCP/IPنـسخه
چھار (  ،متداولترين پروتکل شبکه محسوب شده و در آينده ای نه چندان دور می بايست از نـسخه جديـد پروتکـل فـوق )
 ، ( IPv6استفاده نمود .با اين که از فن آوری ھای متعددی نظير  ، (Network Address Translation) NATبه منظور غلبه
بر چالش ھای مربوط به محدوديت ميزان فضای آدرس دھی ارائه شده توسط  ، IPv4استفاده بعمل می آيـد  ،در نـسخه

جديد پروتکل  ) TCP/IPنسخه شش (  ،محدوديت فوق به صورت کامل برطرف شده است .نسخه جديد پروتکـل TCP/IP
دارای ويژگی ھا و پتانـسيل ھـا ی متعـدد ديگـری اسـت کـه تـاثيرات گـسترده ای را در تمـامی ابعـاد شـبکه خـصوصا"
مکانيزم ھای امنيتی به ويژه در رابطه با تجارت الکترونيکی  ،به دنبال خواھد داشت .

الزم است به اين موضوع اشاره گردد که در ويندوز  ، NT 3.51از نـسخه اختـصاصی  IPX/SPXکـه بـا نـام  NWLinkتوسـط
شرکت مايکروسافت پياده سازی شده است به عنوان پروتکل پيش فرض شبکه استفاده می گـردد .در وينـدوز  NT 4.0و
ساير سيستم ھای عامـل ارائـه شـده توسـط مايکروسـافت ) وينـدوز  XP ، 2000و  ( Server 2003از  TCP/IPبـه عنـوان
پروتکل پيش فرض  ،استفاده می شود  .در صورتی که در شبکه ای از چندين سيستم عامل استفاده می شود ) ويندور
 ،نت ور  ،يونيکس  ،لينوکس (  ،نقطه اشتراک تمامی آنـان  ،پروتکـل  TCP/IPبـوده و بـا اسـتفاده از آن امکـان ارتبـاط بـين
تمامی سيستم ھای عامل ،فراھم می گردد.

سيستم عامل نت ور

اولين تالش جدی برای ارائه يک پروتکل شبکه ای جامع  ،توسط سيستم عامل " نت ور"  ،انجام شده است  .سـرويس
ھای فايل و چاپ ارائه شده در نسخه ھای اوليه "نت ور"  ،نسبت به ساير راه حل ھای ارائه شده در آن زمان  ،مناسـب
تر بودند .پس از گسترش کامپيوترھـای شخـصی و بـه دنبـال آن برپاسـازی شـبکه ھـای کـامپيوتری متعـدد  ،اسـتفاده از
سيستم عامل شبکه ای "نت ور " بسيار متدوال گرديد  .شرکت مايکروسافت  ،موفقيـت فـوق را ھمزمـان بـا ارائـه LAN
 Managerادامه داد  .محصول فوق  ،با حمايت تعداد زيادی از توليد کنندگان مواجه و از آن در محصوالت متعدد نـرم افـزاری
 ،استفاده بعمل آمد ) نظير  Path worksاز شرکت . ( Digital Equipment Corporation : DEC

امروزه " نت ور"  ،تغييرات متعدد و گسترده ای را نسبت به نسخه ھای قبلی خود داشته است  .در سيستم عامل فـوق
 ،ويژگی ھای جديدی ارائه شده است که محوريت عمـده آنـان  ،تـسھيل در زمينـه دسـتيابی و اسـتفاده از اينترنـت مـی
باشد ) اتصال به اينترنت از طريق کامپيوترھای شخصی و يا دستگاھھای موبايل (  .مثال"  ، iPrintامکان چاپ بر روی يـک
چــاپگر از راه دور را در اختيــار کــاربران شــبکه قــرار مــی دھــد  ، iFolder .امکــان يکــسان ســازی داده ذخيــره شــده بــر روی
کامپيوترھای از راه دور نظير  Laptopرا در اختيار کاربران موبايل  ،قرار می دھد .

مايکروسافت و ساير توليد کنندگان نيز در اين رابطه راه حل ھای خـاص خـود را ارائـه نمـوده انـد .اگـر در حـال حاضـر دارای
کاربرانی می باشيد که از نت ور استفاده می نمايند  ،لزومـی بـه دورانـداختن سيـستم ھـای فـوق و ھـدر دادن سـرمايه
گذاری انجام شده و سوئيچ به شبکه ای مبتنی بر يکی از سيستم ھای عامل ويندوز  ،يـونيکس و يـا لينـوکس  ،نخواھـد
بود" .نت ور" ھمزمان با بروز تحوالت گسترده در عرصه شبکه ھای کامپيوتری  ،تغييـرات عمـده ای را انجـام داده اسـت .
بديھی است در چنين مواردی منطقی تر و در عين حال مقرون به صرفه تـر مـی باشـد کـه سيـستم عامـل شـبکه را بـه
نسخه شماره شش ارتقاء داد تا اين که به يک پالت فـرم ديگـر  ،سـوئيچ نمـائيم  .در ايـن رابطـه صـرفا" ھزينـه مـورد نظـر
شامل تامين سيستم عامل مربوطه نبوده و می بايست ساير ھزينه ھا نظير آموزش کارکنانی کـه مـسئوليت نگھـداری و

پشتيبانی شبکه را بر عھده خواھند داشت  ،نيز مورد توجه قرار گيرد  .نسخه شماره شش "نت ور " عالوه بـر سـازگاری
با پروتکل ھای قديمی نظير  IPX/SPXبا پروتکل  IPنيز کامال" سازگار می باشد .

ساير پروتکل ھای LAN/WAN

تفکيک و تمايز بين پروتکل ھای  LANو  WANدر حال کم رنگ شدن می باشـد  .اترنـت  ،يـک تکنولـوژی فراگيـر در شـبکه
ھای محلی محسوب می گردد .پس از گذشت مدت زمانی  ،ساير تکنولوژی ھا نظير  Token-Ringدارای نقشی جدی تر
در دنيای شبکه ھای محلی گرديدند .اين موضوع در رابطه با اترنت نيز صدق می کند .اترنـت  ،نـسبت بـه وضـعيت اوليـه
خود که توسط  DEC ، Intelو ساير توليد کنندگان ارائه شده بود  ،تغييرات عمده ای داشته و ھم اينک به عنوان يـک فـن
آوری در شبکه ھای  ، WANنيز مورد توجه می باشد .پتانسيل ھای ارائه شده توسط فن آوری ھـای فعلـی شـبکه ھـای
محلی در حال حذف تفاوت ھای موجود بين يک  LANو  ، (metropolitan area network (MANمی باشد .دسـتگاھھای
 ، Ethernet Gigabitبا توجه به پھنای باند ارائه شده دارای قيمتی مناسب می باشند  .امروزه ممکن است از BASE-100
 Tبرای اتصال کامپيوترھای سرويس گيرنده به شبکه و از  Gigabit Ethernetبرای اتصال سگمنت ھای شبکه بـا توجـه بـه
ستون فقرات شبکه  ،استفاده بعمل آيد .

با استفاده از  ، Gigabit Ethernet10می توان از  TCP/IPنه تنھا برای ايجاد ستون فقـرات شـبکه محلـی اسـتفاده نمـود
بلکه امکان توسعه آن تا مرز يک شبکه  ، MANنيز وجود خواھد داشت  .بـا توجـه بـه ايـن کـه پروتکـل  TCP/IPکـامال" بـا
اترنت جفت و جور می شود  ،می تـوان از يـک لينـک  MANنقطـه بـه نقطـه کـه از  TCP/IPبـر روی اتـصاالت سـريع اترنـت
استفاده می نمايد  ،بھره مند شد  .در مقابل استفاده از راه حل ھـای گـران قيمـت ) نظيـر  ( SONETمـی تـوان ادارات و
شعبات متفاوت آن را در يـک محـيط جغرافيـائی يکـسان بـا اسـتفاده از پروتکـل  TCP/IPبـه يکـديگر متـصل نمـود  .در ايـن
خصوص نگرانی خاصی در رابطه با نصب تجھيزات گران قيمت استفاده شده توسط  SONETو سـاير پروتکـل ھـای ، MAN
وجود نخواھد داشت .

برنامه ريزی و طراحی عناصر

طراحی يک شبکه به چه صورت می بايست انجام شود تا بتوان به اھداف مورد نظر دست يافت ؟ با توجه به ابعاد و حجم
پروژه  ،نتايج نھائی می تواند به صورت يک سند کوتاه باشد که در آن از يک  Checklistبه منظـور مـشخص نمـودن مراحـل
الزم برای افزودن تعدادی دستگاه جديد به شبکه  ،استفاده شده اسـت  .درصـورتی کـه ابعـاد پـروژه بزرگتـر باشـد  ،مـی
بايست مستدات الزم به منظور ارائه به مديران ارشد و تصميم گيرندگان سازمان  ،تھيه و به منظور اتخاذ تـصميم نھـائی
در اختيار آنان گذاشته شود .در اين رابطه الزم است گزارشات و مستندات زير تھيه گردند :



مستند سازی  :بـه چـه نـوع مـستنداتی بـرای پيـاده سـازی پـروژه  ،نيـاز اسـت ؟ گـزارش فـوق مـی توانـد شـامل

 Checklistالزم برای ارتقاء) ساده و يا پيچيده (  ،ليست نھائی تصميم گيری  ،مستندات اطالعـاتی بـه منظـور ارائـه بـه
کاربران معمولی شبکه و ساير موارد ديگر باشد  .مستندات آموزشـی مـی بايـست بـرای مـديران شـبکه و کـاربران مـاھر

آماده گردد .در اين رابطه الزم است يک مستند ديگر که لی اوت فيزيکی و منطقی شبکه پيـاده سـازی شـده و يـا ارتقـاء
يافته را نشان می دھد نيز تھيه گردد .وجود مستند فوق در زمان بروز اشکال و تالش در جھت رفع آن بسيار مفيد خواھد
بود .


طرح کلی پروژه  :ھر پروژه بزرگ می تواند با استفاده از روش ھـای متفـاوتی بـه منظـور نيـل بـه اھـداف خـود ،پيـاده

سازی گردد .در اين رابطه الزم است از مکـانيزم ھـای مختلفـی بـرای دريافـت فيـدبک ھـا  ،اسـتفاده گـردد  ) .در بھتـرين
طراحی نيز ممکن است برخی از نکات ناديده گرفته شوند (  .ايجاد طرح پروژه با يک زمانبندی مناسب می تواند وضـعيت
پروژه را منطبق بر نيازھا و خواسته ھا ی موجود نمايد  .با ايجاد طرح زمانبندی می توان به صورت اتوماتيـک زمـانی اضـافه
را نيز در نظر گرفت که اگر در برخی موارد عمليات متناسب با برنامه زمانبنـدی انجـام نگرديـد  ،وقفـه و يـا خللـی در انجـام
پروژه پيش نيايد .


سياست ھا و رويه ھا  :به ھمراه ھر تکنولوژی  ،می بايست مستندات الزم در رابطه با جزئيات سياسـت ھـا و رويـه

ھا در زمان استفاده عملياتی از شبکه ايجاد گردد  .سياست ھا شرايط و نحوه استفاده از شبکه را مشخص می نماينـد
 .مثال" ممکن است شما به پرسنل سازمان خود اجازه ندھيد کـه در محـيط کـار اقـدام بـه ارسـال نامـه ھـای الکترونيکـی
شخصی نموده و يا صفحات وبی را مشاھده نمايند که ھيچگونه ارتباطی با فعاليت شغلی آنان ندارد  .رويه ھا  ،جزئيات
دستورالعمل ھا ی الزم در رابطه با نحوه انجام عمليات را مشخص می نمايند.

مستند سازی

مستندسازی  ،ھميشه و در ھمه حاالت امری الزم و ضروری است  .انسان دارای توانی محدود برای نگھـداری اطالعـات
در حافظه خود می باشد  ،خصوصا" موضوعاتی که زمينه استفاده و يا مراجعه به آنان در يک مقطع زمـانی خـاص باشـد .
يک پروژه خوب می بايست دارای چندين مستند مھم باشد که ھـر يـک از آنـان دارای جايگـاه و مخاطـب خـاص خـود مـی
باشند :



گزارش محتص مديريت  :گزارش فوق  ،خالصه طرح مورد نظر برای ارتقاء و يا ايجاد يک شبکه جديد بوده که در اختيـار

مديريت سازمان به منظور اتخاذ تصميم نھائی گذاشته می شود .در اين گزارش نمی بايست به مسائل فنـی شـبکه بـه
صورت کامل ھمراه با ذکر جزئيات فنی  ،اشاره گردد .در اين نوع گزارشات ھمواره نوشتن کوتاه و در عين حال مفيد  ،مورد
نظر می باشد  .استفاده از ليست  Bulletedگزينه ای مناسب نسبت به پاراگراف ھـای طـوالتی و بلنـد  ،مـی باشـد  .در
گزارش فوق  ،می بايست به سواالتی ھمچون دستاوردھا و مزايای سازمان پس از ارتقـاء و يـا ايجـاد يـک شـبکه جديـد ،
اشاره گردد .در اين مستند الزم است به ضرورت ايجاد و يا ارتقاء شبکه اشاره شده و می بايست برای ھر موضـوعی کـه
به آن اشاره می گردد  ،مزايای آن نيز تشريح و بيـان شـود .در صـورتی کـه بـين مزايـای اشـاره شـده و مـسائل مـالی )
کاھش ھزينه ھا در دراز مدت  ،افزايش بھره وری و  ، ( ...ارتباطی مستقيم وجـود دارد  ،مـی بايـست در ايـن گـزارش بـه
آنان اشاره گردد .در اين گزارش  ،می توان نقطه نظرات و يـا داليـل سـاير ھمکـاران در خـصوص ضـرورت ارتقـاءء و يـا ايجـاد
شبکه جديد را نيز بطور مختصر بيان نمود.



طرح فنی پروژه  :تھيه گزارش فوق نسبت به گزارش قبلی تا اندازه ای مشکل تر می باشد  .پس از مشخص نمودن

عناصری که قرار است ارتقاء داده شوند  ،می بايست مراحل مربوط بـه جزئيـات جـايگزينی تجھيـزات قـديمی بـا تجھيـزات
جديد  ،مشخص گردد .در صورتی که قصد ايجاد يک شبکه را از ابتدا داشته باشيد و يا طرحی را آماده می نمائيـد کـه بـر
اساس آن اکثر تجھيزات موجود جايگزين می گردند  ،گزارش فـوق بـسيار مفيـد و مـوثر خواھـد بـود  .در ايـن گـزارش مـی
بايست عمليات اساسی به منظور پياده سازی پروژه دقيقا" مشخص گردد.بندرت پيش می آيد کـه طـرح يـک پـروژه بـدون
اعمال مالحظات و يا اصالحاتی  ،به مرحله نھائی خود برسد .


ايجاد  Checklistجزئيات کار  :برای ھر يک از عملياتی که می بايست انجام شود  ،تھيه يـک  Checklistبـسيار مفيـد

خواھد بود ) عدم فراموشی مراحل (  .ايجاد اينچنين ليست ھـائی نـشاندھنده توجـه و پـيش بينـی شـرايطی اسـت کـه
امکان تحقق آنان وجود خواھد داشت  .در شبکه ھای بزرگ  ،مشخص نمـودن عمليـاتی کـه مـی بايـست انجـام شـوند ،
امری ساده نخواھد بود  .چراکه تعداد زيادی از برنامه ھا مرتبط با کاربر بوده و می بايست آمادگی الزم در خصوص تغيير و
اصالح آنان وجود داشته باشد  .در اين رابطه الزم است به پرسنل فنی مديريت شبکه آموزش ھای الزم در رابطه با انجام
مراحل فوق و تست آنان  ،داده شود.استفاده از فيدبک ھای ارائـه شـده توسـط اسـتفاده کننـدگان و تغييـر ليـست ايجـاد
شده  ،يک ضرورت می باشد .


شناسائی نقاط حساس و ريسک پذير  :در اين گزارش پتانسيل ھا و نقاطی کـه مـستعد بـروز ريـسک در پـروژه مـی

باشند  ،شناسائی و ليست می گردند .در اين رابطه الزم است به عملياتی که باعث کاھش و پيشگيری از ريـسک مـی
گردد نيز اشاره شود .

تست شبکه

پس از پياده سازی طرح و تھيه مستندات مورد نياز  ،نمی بايست بر اين باور بود که تمامی فرضـيات و محاسـبات انجـام
شده درست می باشد  .به منظور بررسی صحت عملکرد محصوالت و برنامه ھا در شبکه ارتقاء يافتـه و يـا جديـد  ،انجـام
تست ھای متعدد امری ضروری است  .در مستندات ارائه شده توسط شرکت ھـای عظـيم کـامپيوتری  ،ھمـواره بـه ايـن
نکته اشاره می گردد که برای شبکه ھای بزرگ می بايست يک آزمايشگاه تست  ،ايجاد که در آن تست ھـای متعـددی
بر روی ترکيب پيکربندی نرم افزارھا و سيستم ھای عامل انجام تا از صحت عملکرد آنان اطمينان حاصل گردد ) اطمينـان
از تامين اھداف و خواسته ھا بدون اثرات جانبی منفی (  .مثال" سرويس دايرکتوری يکی از مسائل اصلی و در عـين حـال
مھم در شبکه ھای بزرگ است  .ايجاد يک ساختار دايرکتوری شايد در ابتدا عملياتی ساده به نظر آيد  .شـما مـی توانيـد
به سادگی اشياء مورد نظر را با توجه به چارت سازمانی خود  ،ايجادنمائيد  .چه نـوع تعامـل و ارتبـاطی مـی بايـست بـين
دپارتمان ھای متعدد ايجاد گردد؟ چگونه می توان اقدام به ايجاد يک ساختار برای دايرکتوری نمود که اعطای دستيابی بـه
ساير اشياء عملياتی ،ساده گردد ؟ ھمانگونه که روش ھا و تکنيک ھای برنامه نويسی ساختيافته  ،امکان اعمال تغييرات
در برنامه را ساده می نمايد  ،ايجاد يک ساختار دايرکتوری برای شبکه نيز می بايست وضعيتی مشابه را داشته باشـد .
يکی ديگر از داليل اھميت در ايجاد يک ساختار مناسب برای دايرکتوری  ،امکان واگذاری مسئوليت ھای متعدد شـبکه بـه
مديران شبکه متفاوت است .بـرای تـست شـبکه قبـل از عمليـاتی شـدن آن  ،مـی تـوان از کـاربران مـاھر و خاصـی نيـز

استفاده نمود .فراموش نکنيم که يکی از بخـش ھـای مھـم ھـر شـبکه کـامپيوتری  ،کـاربران آن شـبکه مـی باشـند .يـک
سازمان می تواند برای استفاده از آخرين فن آوری ھای موجود  ،ھزينه زيادی را پرداخت نمايد  ،ولی تا زمانی که کـاربران
به درستی قادر به استفاده از امکانات ايجاد شده نگردند  ،نيل به بھره وری حقيقی وجود نخواھد داشت .

ايجاد سياست ھا و رويه ھا برای استفاده از شبکه

سياست ھا  ،اعالميه ھائی می باشند که در آنان به بايدھا و نبايدھا در يک شـبکه اشـاره مـی گـردد ) چـه چيـزی مـی
بايست استفاده گردد و چه چيزی نمی بايست استفاده شود (  .سياست ھـای تـدوين شـده بـه داليـل متعـددی دارای
اھميت می باشند  .استفاده از شبکه می بايست دارای يک انظباط خاص باشد که تمامی کاربران ملزم به رعايت ضوابط
تعريف شده آن می باشند .تعريف يک سياست مدون و مـشخص در رابطـه بـا نحـوه اسـتفاده از شـبکه  ،انظبـاط الزم در
جھت استفاده از منابع شبکه را برای کاربران ايجاد می نمايد .اگر شما می خواھيد کـه کـاربران و پرسـنل سـازمان شـما
زمان زيادی از وقت اداری خود را صرف سـير وسـياحت در اينترنـت و اسـتفاده از سـايت ھـائی کـه ھيچگونـه ارتبـاطی بـا
مسئوليت شغلی آنان ندارد  ،محدود نمائيد  ،می بايست موارد فوق را دقيقا" در قالب مجموعه سياست ھائی مـشخص
نمائيد .تدوين سياست ھا از جمله مراحل مھم در طراحی شبکه بوده و می بايست به آنان توجه جدی داشـت  ،چراکـه
آنان جزئيات الزم در خصوص نحوه استفاده از منابع شبکه را مشخص می نمايند .مثال" در صورتی که شما خـط ارتبـاطی
با اينترنت را پس از انجام محاسبات الزم به منظور مشخص نمودن پھنای باند مورد نياز ،مشخص نموده ايد ،نمی توان در
رابطه با استفاده غيرمسئوالنه و نامربوط از پھنای باند شبکه برای اھـداف شخـصی و غيرسـازمانی  ،بـی تفـاوت بـود .در
مواردی که از يک فايروال استفاده می گردد ،می بايست در ابتدا سياست ھا مشخص شده و در ادامه از فايروال ھا بـه
منظور پياده سازی سياست ھا  ،استفاده نمود .

رويه ھا  ،کمک الزم در جھت پيشگيری و برخورد مناسـب بـا اشـکاالت بوجـود آمـده را مـشخص مـی نماينـد .در طراحـی
شبکه  ،ممکن است از کارشناسانی استفاده گردد  ،که مسئوليت آنان تنظـيم و  setupنمـودن صـدھا دسـتگاه کـامپيوتر
برای اتصال به شبکه باشد  .با اين که اتصال کابل شبکه به کاميپوتر امری بسيار ساده می باشد ولی پيکربندی مناسـب
ماشين می تواند شرايط خاص خود را داشته باشد .مـثال" ممکـن اسـت کامپيوترھـای مـورد نظـر را بـا يـک آدرس معتبـر
پيکربندی نموده و يا از  DHCPبرای اختصاص آدرس به ايستگاھھای شبکه استفاده گردد .با تھيه يـک  Checklistبـرای ھـر
کامپيوتر  ،می توان عمليات مورد نظر را با دقت انجـام داد  .ايجـاد مـستندات الزم رويـه ای بـرای انجـام عمليـات متـداول ،
امری ضروری است ) مقداردھی اوليه شبکه  ،ايجاد رويه ھای الزم به منظور انجام عمليات روزانه پس از عمليـاتی شـدن
شبکه نظير گرفتن . ( Backup

آموزش الزم برای پرسنل فنی

آموزش کاربران و افرادی که مسئوليت مديريت شبکه را برعھده خواھند گرفـت  ،امـری ضـروری و حيـاتی اسـت  .کـاربران
فنی که مسئوليت مديريت شبکه را برعھده خواھند گرفت  ،می بايست در ارتباط با رويه ھا ئی کـه مـرتبط بـا مـسئوليت

واگذار شده به آنان می باشد  ،توجيه و آموزش ھای الزم را ديده باشند  .ارائه آموزش ھای الزم برای افرادی کـه از آنـان
در جھت  Setupنمودن شبکه استفاده می گـردد  ،نيـز امـری ضـروری خواھـد بـود  .ھمچنـين بـه کـاربرانی کـه مـسوليت
مديريت شبکه پس از عملياتی شدن آن را برعھده خواھند گرفت  ،نيز می بايست آموزش ھـای الزم داده شـود  .نحـوه
آمورش ھا می بايست فراگير باشد ،بگونه ای که اگر کاربری به داليل خاصی در يک روز کاری حضور نداشته باشد ،بتوان
برای انجام آن فعاليت از کاربر فنی ديگری  ،کمک گرفت  ).آموزش بيش از يک نفر برای انجام يک فعاليت خاص بـا در نظـر
گرفتن افزايش بار مالی سازمان ( .

بدترين چيزی که می تواند در يک شبکه محقق گردد  ،غير فعال شدن آن می باشد .از کار افتادن يک شبکه ،ھزينه ھـای
زيادی را به يک سازمان مدرن اطالعاتی تحميل نمايد  .بنابراين الزم است به امر آموزش کاربران خـصوصا" کـاربران فنـی و
مديران شبکه توجه جدی داشت .

لحاظ نمودن بودجه در نظر گرفته شده برای شبکه ) ارتقاء و يا ايجاد (

در زمان برنامه ريزی برای ايجاد و يا ارتقاء يک شبکه  ،ھمواره سعی مـی گـردد کـه از آخـرين فـن آوری ھـا و گزينـه ھـا ،
استفاده شود .در برخی موارد شما می توانيد عناصر يکسان را با قيمت کمتری نيز تھيه نمائيد .مثال" درصـورت ايجـاد يـک
شبکه کوچک  ،شما به يک روتر گران قيمت با قابليت ھای متعدد  ،خط  T1برای اتصال به اينترنـت نيـاز نخواھيـد داشـت .
يک کابل ساده و يا مودم  DSLبه ھمراه پھنای باند مناسب  ،می توانـد در مـوارد متعـددی گزينـه ای مناسـب باشـد .در
زمان طراحی يک شبکه  ،می بايست به بودجه در نظر گرفته شود توجه و از خريد و تھيه عناصری که بـه وجـود آنـان نيـاز
نمی باشد  ،صرفنظر نمود .مديران يک سازمان  ،ھمواره به ھزينه انجام يک پروژه به عنوان يک شاخص مھم و قابل تامل
 ،دقت می نمايند  .در گزارشی که در اختيار مديريت قرار خواھد گرفت و در آن به بيان مزايا و دستاورھای شـبکه پرداختـه
می گردد  ،می بايست به ھزينه ھای طرح نيز دقيقا" اشاره گردد.

شبکه فيزيکی

پس از اتخاذ تصميم در رابطه با پروتکل ھای شبکه و سرويس ھای مورد نيازی که می بايست شـبکه ارائـه نمايـد  ،الزم
است که نقاط بحرانی وحساس شناسائی و شبکه از نظر امنيتی نيز مورد بررسی دقيق قرار گيـرد .در ادامـه مـی تـوان
اقدام به طراحی فيزيکی شبکه نمود  .در مرحله طراحی فيزيکـی شـبکه مـی تـوان از ابزارھـای متعـددی نظيـر  Visioبـه
منظور رسم دياگرام فيزيکی شبکه استفاده نمود .در اين مرحله الزم است در خصوص محل استقرار سرويس گيرنـدگان و
دستگاه ھای ذخيره سازی تصميم گيری شود .

بھنگام بودن نسبت به آخرين فن آوری ھای موجود

فن آوری ھای کامپيوتر و شبکه به سرعت تغيير می نمايند  .با اين که ھاب صرفا" چندين سال است کـه مطـرح و از آن
استفاده می گردد ،ولی سوئيچ ھا با توجه به ارائه سرعتی بمراتب بيشتر توانـسته انـد بـه سـرعت جـايگزين ھـاب در

شبکه ھای کامپيوتری گردند .بنابراين آشنائی با آخرين فن آوری ھای ارائه شده در خصوص شبکه  ،امری ضـروری مـی
باشد.مطالعه کتاب  ،مقـاالت و دريـائی از سـاير منـابع موجـود بـر روی وب و يـا مـشاوره بـا کارشـناس مـاھر ،گزينـه ھـای
متعددی به منظور ارتقاء اطالعات وآگاھی از آخرين فن آوری ھای موجود بوده و نمی بايست يـک سـازمان تـاوان چيـزی را
پرداخت نمايد که عامل اصلی آن ضعف و کمبود دانش طراحان و مشاوران شبکه ھای کامپيوتری است .

