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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  "محبتي حامد –زينب فرهادي  مهندسان"كتابي كه در دست داريد با همت 

  از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است 

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  مولفمقدمه 
و فراگیر شده است که می توان آن را یکی از  گستردهاز شبکه هاي کامپیوتري به حدي ده استفاامروزه 

بدون مفاهیم و وجود شبکه هاي کامپیوتري عمآل ارتباطات  ازیرمات دنیاي فناوري اطالعات دانست الزا
ه هاي و اشتراك گذاري اطالعات و فایل ها بی معنی خواهد بود، حال با وجود میزان اهمیتی که شبک

کامپیوتري در عصر حاضر دارند باید بستري مناسب براي آموزش و توسعه شبکه هاي کامپیوتري به 
شبکه هاي کامپیوتري روز به روز در حال فیزیکی تجهیزات  که یان این حوزه فرآهم آید، از آنجاهنرجو

در حال افزایش  توسعه و پیشرفت هستند و همروند قیمت هاي ابزارهاي کامپیوتري نیز روز به روز
و بروزآوري این تجهیزات شاید براي همه هنرجویان نه بصرفه و نه مقدور باشد، با گسترش هستند 

فناوري ها و نرم افزارهاي شبیه سازي و کمک آن به علوم مختلفی که امکان خطا و اشتباه در آن ها 
نیم از فناوري شبیه سازي غیرممکن است یا هزینه یکبار امتحان آن شرایط بصرفه نمی باشد می توا

استفاده کنیم مانند شبیه سازي در عمل هاي جراحی حساس، پرواز هواپیما در شرایط هاي سخت و... 
شبکه هاي کامپیوتري نیز از این قاعده مستثنی نیست و آنچه در این کتاب می خوانیم آموزش طراحی 

است که با زبانی  Cisco Packet Tracerشبکه هاي کامپیوتري با استفاده از نرم افزار شبیه سازي 
ساده به معرفی این نرم افزار و به نحوه نصب آن  می پردازد به صورتی که در فصول دوم این کتاب به 

می پردازد و در       Cisco Packet Tracerمعرفی ابزارها و منوها و امکانات نرم افزار شبیه ساز 
نرم افزار و ابزار هاي  wizardکامپیوتري با استفاده از ادامه در فصل سوم شروع به طراحی یک شبکه 

موجود می پردازد و در نهایت در فصل سوم به بررسی دقیق تري به طراحی شبکه هاي کامپیوتري می 
ی می بررس CLIیاهمان  Command Line Interfaceطریق خط فرمان پردازد و شبکه ها را از 

طراحی ز شبکه هاي کامپیوتري را در هر ابعادي که میخواهید کند تا شما بتوانید به راحتی هر نوع ا
  .کنید
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