
 

 

 

 (بخش اول)دانشنامه تخصصی اصطالحات شبکه 
سازی اطالعات مربوط به برای ذخیرهویندوز سرور که است اطالعاتی کبان ،دایرکتوری اکتیو

 کند. از آن استفاده میشبکه های کاربران و گروه

AD (Active Directory) 

های سازمانی است که بر مبنای دهنده شبکهکلنیاز و شپیش، دایرکتوری های دامنه اکتیوسرویس

 کند. ویندو سرور کار می

AD DS (Active Directory Domain Services) 

 API (application programming interface) نویسی کاربردیرابط برنامه

 call فراخوانی

 Application layer الیه کاربرد

 backbone ستون فقرات

 bus topology اتوبوسی بندیهم

 CAN (campus area network) دانشگاهیشبکه  پردیسی/ 

 catastrophic failure شکست فاجعه بار

 client کالینت

 client-server application سرور-برنامه کالینت

 client-server network سرور-شبکه کالینت

 connectionless protocol فارغ از اتصال قرارداد

 connection-oriented protocol گراتصالا قرارداد

 Data Link layer داده الیه پیوند

 Data Link layer address آدرس الیه پیوند داده

 datagram (سوییچ است-های مبتنی بر پاکتاز واحدهای زیربنایی انتقال اطالعات در شبکه) مدیتاگرا

 decapsulation ج کردناز کپسوله خار

 domain دامنه

 emergency alert system هشداردهنده اضطراریسامانه 

 encapsulation پسوله کردنک

 ESD (electrostatic discharge) دشارژ الکتریسیته

 fail close نی(اتفاقات بحراهای امنیتی شبکه در زمان وقوع مشیحالت بسته )در ارتباط با خط

 fail open نی(اتفاقات بحراهای امنیتی شبکه در زمان وقوع مشی)در ارتباط با خط بازحالت 

 fire suppression system سامانه اطفاء حریق

 firmware افزارمیان

 fragmentation ختگیاز هم گسی -شکستگی

 frame فریم

 FTP (File Transfer Protocol) انتقال فایل قرارداد

 grounding برای خارج کردن الکتریسیته ساکن (ارت)یناتصال به زم

 hardware address افزاریآدرس سخت



 

 

 header سرآیند

 host میزبان

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) متنانتقال ابر قرارداد

 HTTPS (HTTP Secure) تقال ابرمتن ایمنان قرارداد

 hub کند. تصل میک شبکه محلی را به یکدیگر مر یای که چند کامپیوتر دوسیله -هاب

 hybrid topology ترکیبی بندیهم

از این پروتکل برای انتقال و ارتباطات چند ) 4دسترسی مدیریت شده به اینترنت نسخه  پروتکل

 (شود.ای در وب استفاده میسانهر

IMAP4 (Internet Message Access 
Protocol, version 4) 

 IP (Internet Protocol) پیآیقرارداد 

 IP address پیآدرس آی

 knowledge base پایگاه دانش

 LAN (local area network) شبکه محلی

 logical topology منطقی بندیهم

 MAC (Media Access Control) address آدرس مک

 MAN (metropolitan area network) شهرینکالشبکه 

 mesh topology وریتبندی هم

 MSDS (material safety data sheet) مواد ایمنیبرگه اطالعات 

 network شبکه

 Network layer الیه شبکه

 network service سرویس شبکه

 NIC (network interface card) شبکه واسطکارت 

 Node گره

 NOS (network operating system) عامل شبکهسیستم

 OSHA (Occupational Safety and Health شغلى بهداشت و ایمنى سازمان
Administration) 

 OSI OSI (Open Systems Interconnection)مدل مرجع 
reference model 

 P2P (peer-to-peer) network model به نظیر مدل شبکه نظیر

 packet بسته 

 PAN (personal area network) بکه شخصیش

 payload بار داده 

 PDU (protocol data unit) داده قراردادواحد 

 physical address آدرس فیزیکی

 Physical layer الیه فیزیکی 

 physical topology بندی فیزیکیهم

 POP3 (Post Office Protocol, version 3) 3ویرایش  -وتکل پستخانهپر

 port درگاه

 PPE (personal protective equipment) شخصی حفاظتی تجهیزات

 Presentation layer الیه ارائه



 

 

 protocol قرارداد

 RDP (Remote Desktop Protocol) رومیزیاز راه دور  قرارداد

 remote application برنامه راه دور

 Remote Desktop Services رایانه دور راه از کنترل هایسامانه

 ring topology بندی حلقههم

 router مسیریاب

 scalable پذیریگسترش

 segment سگمنت

 server سرور

 Session layer الیه نشست

 SFTP (Secure File Transfer Protocol) انتقال ایمن فایل قرارداد

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ایمیلانتقال  آسان قرارداد

 SNMP (Simple Network Management هپروتکل آسان مدیریت شبک
Protocol) 

 SSH (Secure Shell) پوسته امن

 SSL (Secure Sockets Layer) های ایمنالیه سوکت

 star topology بندی ستارههم

 star-bus topology اتوبوسی-بندی ستارههم

 static electricity لکتریسیته ساکنا

 switch سوییچ

 TCP (Transmission Control Protocol) کنترل انتقال دقراردا

 TCP/IP پیپی/آیسیتی

 Telnet تلنت

 TLS (Transport Layer Security) امنیت الیه انتقال

 topology بندیهم

 trailer (شبکه استها در ساختار بستهمرتبط با  یاصطالحبند ) پشت

 Transport layer الیه انتقال

 UDP (User Datagram Protocol) پروتکل بسته داده کاربر

 WAN (wide area network) شبکه گسترده

 

 


