
p2p        ي هاستمیس Peer-to-Peer  

  مقدمه

 از منـابع موجـود   اتیـ  عمليکسری انجام ي شود که برای اطالق میی ها و کاربردها  ستمی به س  p2p واژه

 شـده،  عیـ  محاسـبه توز کیـ  توانـد انجـام    ی مـ  اتیـ  عمل نیا.  کند ی شده استفاده م   عی توز طی مح کیدر  

 در وانـد  تی می شدگعیتوز.  باشدي در انجام کارگریدکی با ي هرگونه ارتباط و همکار    ایاشتراك داده   

  .داده ها وجود داشته باشد- ها و متاتمیمورد داده ها، الگور

  : اشاره کردری توان به موارد زی ها مستمی سنی ايای مزااز

 اسی مقشی افزااعثی متمرکز، تیری مدکی به ستمی ها با اجتناب از وابسته کردن سستمی سنیا  -

  . شوندی ممستی  سيریپذ

 ي بـرا نـه ی سـاختار پرهز کیـ  بـه   ازیـ  ن نی ارتباط دارنـد و بنـابرا      گریکدی با   مینودها به طور مستق     -

  . داشتمی آن نخواهتیری نودها و مدنی ارتباط بيبرقرار

 منـابع  شی افزاجهی و در نتستمی سي تعداد نودهاشی آن، امکان افزا  ي باال يری پذ اسی مق لیبه دل   -

  . خواهد شدجادی اي قدرتمندستمیم شده و س فراهستمیدر دسترس س

  

p2p    ستمیـ  س ی و با معرف   2001 در سال Napster     را در سـطح  ی صـوت يلهـا ی کـه امکـان اشـتراك فا 

 ي و ارتباط براي مانند همکاريگری دي هانهی در زمp2pاستفاده از .  کرد، مطرح شد  ی فراهم م  نترنتیا

 ینعت توسط دانشگاه ها و مراکـز صـ  يادی زي کاريها نفوذ کرد و گروه     زی شده ن  عیانجام محاسبات توز  

  .دی گردجادیدر خصوص آن ا
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 اشـتراك  ي داننـد بـرا  ی مـ یستمیـ  آنرا سیکه به طور کل.  ارائه شده است  p2p از   ی مختلف ي ها فیتعر

 ي و آدرسهاداری که اتصاالت پایطی آنها و در محنی بمی با انجام تبادل مستقوتری کامپيسهایمنابع و سرو 

IPسرور متمرکز باشدکی به ی تواند متکی نمستمی وجود ندارد و سینی بشیبل پ قا .  

  

   اهداف

  :ردی گی صورت مری چند مورد از اهداف زای کی لی معموال به دلp2p روش کی انتخاب

 ي هـا رنـده ی گسی متمرکـز کـه بتوانـد از سـرو    ستمیـ  سکیـ  يراه انداز: نهی و کاهش هز  میتقس  -

 تواند کمک کنـد  ی مp2p يمعمار.  خواهد کردلی را به سرور تحميادی زهنی کند، هز یبانی پشت يادیز

از یـ  مـورد ن ي فـضا ل،یـ  اشـتراك فا ستمیبه عنوان مثال در س.  شودمی ها تقسpeer تمام  نی ب تهی هز نیتا ا 

  . خواهد شدنی ها تامpeerتوسط تمام 

 بهبـود  ،يمنـد مرکـز   منبـع قدرت کی عدم وجود لیبدل:  اعتماد تی و قابل يری پذ اسی مق شیافزا  -

 يهـا ی باعث نوآورنی و بنابرادی آی از اهداف مهم به شمار م یکی ستمی اعتماد س  تی و قابل  يری پذ اسیمق

  . شودی منهی زمنی در ایتمیالگور

 کـه   ستندیـ  ن لیـ  شـده ما   عیـ  شـبکه توز   کیـ  از موارد کاربران     ياریدر بس : ي خودمختار شیافزا  -

 ی سرور متمرکز باعث محدود شدن آنها مـ کی بودن به یک سرور متمرکز باشند، چون مت    کی به   یمتک

 افـت ی را درگریکـد ی يلهـا ی توانند بطور مستقل فا  ی کاربران م  ل،یمثال در مورد کاربرد اشتراك فا     . شود

  . را به آنها ندهدلی فاافتی سرور متمرکز باشند که ممکن است مجوز درکی به یکنند بدون آنکه متک

 نباشند که  لیکاربران ممکن است ما   .  شود ی م يته به همان خودمختار    واژه وابس  نیا  : یگمنام  -

 ،ي سرور مرکـز کیبا استفاده .  آنها داشته باشدستمی در مورد س  ی اطالعات ي سرور ای يگری کاربر د  چیه

 کنـد  ییشناسا را رندهی گسی بگونه بتواند سرودی مطمئن بود، چون حداقل سرور بای توان از گمنام   ینم
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ـ       p2p يبا استفاده از معمار   .  آن ینترنتیده از آدرس ا   مثال با استفا    ی چـون پـردازش هـا بـه صـورت محل

  . اجتناب کنندگرانی در مورد خودشان به دی توانند از دادن اطالعاتی شود، کاربران میانجام م

. میـ  قـرار دار ایـ  کـامال پو طی محـ کی است که در نی  اp2p ي ها ستمی س هیفرض اول   : ییایپو  -

  . وارد و از آن خارج شوندستمی توانند آزادانه به سی می محاسباتيهامنابع و نود

  

  p2p ي بندطبقه

   
  

  يوتری کامپي هاستمی سيطبقه بند – 1شکل

 شـود در نظـر   ی مـ دهیـ  د1 مطابق  آنچه در شـکل     ي طبقه بند  کی توان   ی م يوتری کامپ ي ها ستمی س يبرا

 تواننـد بـر اسـاس    ی شده معی توزستمیس. شده عی توزای متمرکز هستند  ای يوتری کامپ ي ها ستمیس. گرفت

 هـا  ي ، تمام مـشتر کنواختی خدمتگذار -يدر مدل مشتر  . p2p مدل   ایخدمتگذار باشند   -يمدل مشتر 

 سـاختار  کی نکهی اای رندی بگسیسرو) ستمی اعتماد ستی قابلشی افزالی چند سرور بدلای(  سرور  کیاز  

 معمول ي تجاري برنامه هانی توان از همی آن مواختکنیدر خصوص مدل .   داشته باشند  یسلسله مراتب 

که در آن هر سرور عالوه بر .  را مثال زدDNS ستمی توان سی مینام برد و در مورد ساختار سلسله مراتب       

 از سـرور بـاالتر   ي خـود اسـت بـه عنـوان مـشتر     ینیی رده پـا ي هـا ي دهنده مـشتر سی به عنوان سرو نکهیا

 p2pمـدل   .  شـود  ی م ستمی س يری پذ اسی مق شی ساختار باعث افزا   نیاتخاذ ا .  کند ی م افتی در سیسرو
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 ستمی از سییمثالها.  وجود نداردي سرور متمرکز چیدر مدل خالص ه   .  باشد دیبری ها ای تواند خالص      یم

 از peer ، دیـ بریدر مـدل ها .  باشـد ی مـ  FreeNet و   Gnutella مدل هستند    نی بر ا  ی که مبتن  ییها

 کـه  ی و اطالعاتpeer یی شناساي تواند برای سرور م  نیکه ا .  شود ی م  وارد ستمی سرور به س   کی قیطر

 و می هـا بطـور مـستق   peer ستمیـ بعد از ورود بـه س     .  مجوز ورود  ی وارس ي برا ای باشد بکار رود     یدارا م 

 مدل اسـتفاده  نی که از ایی هاستمی از سیبه عنوان مثال.  کنندیبدون دخالت سرور با هم ارتباط برقرار م    

  . دهدی مدل را نشان منی ا2شکل.  را نام بردiMesh و Napster توان یم کنند یم

  
  peer کی با میارتباط مستق) 2(شروع ارتباط با سرور ) 1: (دیبری هاp2pمدل  – 2شکل

. KaZaa ستمیـ  ماننـد س رندی بگشی را در پانهی روش مکی ممکن است زی ن p2p ي ها ستمی از س  یبرخ

 را کـه ممکـن اسـت در       ی که اطالعـات   SuperPeer دارد به نام      وجود peer يکسری ستمی س نیدر ا 

peer باشدی نشود دارا مافتی ها  .  

  : کاربردهاي بندطبقه

  . شودی مدهید3 در شکل p2p ي کاربردهاي بندطبقه

  
  p2p ي کاربردهايطبقه بند – 3شکل
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جـرا بـه صـورت     شـکنند کـه قابـل ا    ی مـ  ی بزرگ را به قطعات    اتی عمل کی کاربردها   نیا : ی شدن يمواز

 دهیا.  هستندی مدل به شدت محاسباتنی اي کاربردهاشتریب.  باشدی گره مستقل مي تعدادي بر رويمواز

 تـوان  ی مـ د، باشـ ی متصل منترنتی که به ايوتری هر کامپکاری  بيها   است که از چرخه    نی کاربردها ا  نیا

 مشابه بـا  task کیر اغلب موارد د.  دارند استفاده کردازی نيادی که به محاسبات ز   ی حل مشکالت  يبرا

  . شودی مختلف اجرا ميها  گرهي متفاوت بر رويپارامترها

 مختلف يها  اطالعات از گرهیابی و بازي سازرهی ذخي کاربردها برانیا:  و محتوا  لی فاتیریمد

  .رود یموجود در شبکه بکار م

که با هم ارتبـاط برقـرار کننـد، بـدون      دهند   ی امکان را م   نی کاربردها به کاربران ا    نیا:  کننده   يهمکار

ــ بــر ی متکــنکــهیا  Instant. و رلــه کنــدي باشــند کــه اطالعــات را جمــع آوري ســرور مرکــزکی

Messaging کالس از کاربردها استنی ايرکالسهای از زیکی .  

  

  ها تمیالگور

 کیـ  اجتمـاع بـه   کیـ  يها گره. افتی تی عمومNapster مدل توسط    نیا:  متمرکز   يرکتوری دا مدل

بـر اسـاس   .  دهنـد ی آن انتـشار مـ   قیـ  شـوند و اطالعـات خـود را از طر          ی متـصل مـ    ي مرکـز  يرکتوریدا

 مطابقـت  يرکتـور ی گـره موجـود در دا  نی درخواست را با بهتري گره، فهرست مرکز کی از   یدرخواست

 نیتـر   و در دسـترس نیعترین،سـر یتر  کـاربر، ارزان ازی است که بسته به ن يا   گره، گره  نیبهتر. خواهد داد 

 کیـ  بـه  ازیـ  نرسـاخت ی زنیـ ا.  دو گره انجام خواهد شد    نی ب میطور مستق    به لیسپس تبادل فا  . گره باشد 

 ا تـ شـود  ی باعـث مـ  نیـ ا. دارد هـا را در خـود نگـه     دارد تا اطالعـات مربـوط بـه تمـام گـره      يسرور مرکز 

scalability شـت   دامی خـواه ازیـ  نيتـر   قدرتمنـد ي محدود شود چون بـه سـرورها  ي تا حدود ستمی س

  .ابدی شیها و کاربران افزا   تعداد درخواستکهیوقت
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  ي فهرست مرکزتمیالگور – 4شکل

ـ         ی خالص م  p2p مدل   نیا:  آسا   لی س يها   درخواست مدل  منبـع  چی هـ ،ی باشـد کـه بـرخالف مـدل قبل

 گـره  نیـ  متـصل بـه ا  يهـا   گره، به تمام گرهکیهر درخواست . ها در آن وجود ندارد  گره نی ب یمشترک

 موجود در شبکه ارسـال  گری ديها  گرهي صورت درخواست را برا   نی به هم  زی که آنها ن   شود یمفرستاده  

 بـه تعـداد   ایـ  کند که درخواست جواب خـود را بدسـت آورد   ی م دای ادامه پ  ی کار تا زمان   نیا.  کنند یم

 Gnutella مـدل کـه در   نیـ ا. ردیها صورت گ    گره نیحداکثر درنظر گرفته شده ، انتشار درخواست ب       

 شـبکه  کیـ  در سـطح  ی ولـ ستیـ  نscalable نیبنابرا.  دارد ازی ن يادی باند ز  ي شود به پهنا   یستفاده م ا

 از ی مـشکل برخـ  نیـ  حـل ا يبـرا .  تواند کار کند ی م یی نشان داده شده است که به صورت کارا        یمحل

 شـبکه  کیـ  ترافبیـ  ترتنی کنند و بدی ميها را در هر گره به صورت موقت نگهدار شرکتها درخواست 

 بهبـود  ي بـرا یژگی و نی از ا  نیهمچن. دهند ی کاهش م  ی قابل توجه  زانی به م  ،يشتری ب CPUرا با مصرف    

scalabilityشود ی استفاده مستمی س.  

 بـه  ID کیـ بـه هـر گـره    . ردیـ گ ی مـورد اسـتفاده قـرار مـ    FreeNet مدل در نیا:  سند یابیری مس مدل

هـر گـره کـه    . داند ی را مستمیموجود در س گری ديها  گرهID شود و هر گره،  ی داده م  یصورت تصادف 

.  دهدی به آن نسبت مID کی آن و نام آن اتی سند را به اشتراك بگذارد بر اساس محتو        کیبخواهد  

 تـا  نکـار ی فرسـتد و ا ی است مـ تر کی سند نزدنی اID آن به ID که يا  سند را به گره نیآنگاه هر گره ا   
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 بـا  زی سند نکی يسپس هر درخواست برا   .  خود گره باشد    به سند  ID نیکتری که نزد  ابدی  یآنجا ادامه م  

  .دی ای گره بدست مID سند به ID یکی نزدنیاستفاده از هم

 سند را ID دی است که بانی باشد، مشکل آن ای کارا ماری بسعی حوزه وسکی ي مدل برانی چند اهر

  .میقبل از مطرح کردن درخواست بدان

 انیـ  بـه اتـصال م  P2Pاتصال . دی کامل نداشتیی آن آشناياما با معنا دی ادهی عبارت را بارها شننیحتما ا 

 ی متـصل مـ  گریکدی به نترنتی اتصال به اقی که هر دو آنها از طرندی گوی به صورت مجزا موتریدو کامپ 

نـرم افـزار   .  دهنـد ی مـ گریکدی به تی سرعت و امننی خود را با بهتری توانند اطالعات شخصیشوند و م  

  ست؟ی کار چنی ادهیاما فا.  باشدی ارتباط منی ايرقرار مخصوص بP2P يها

 ي برخوردارنـد خـصوصا در کـشورها   یی باالنترنتی که از سرعت اتصال به ا  نترنتی از کاربران ا   ياریبس

 قیـ  خود دارند را از طر  وتریکه در کامپ  ...  و ي باز ،یقی موس لم،ی اطالعات خود را مانند عکس، ف      یخارج

 قیـ  را از طرهـا  دانلـود کـردن آن  ی اسـتفاده از آنهـا و حتـ   یعنی کنند ی مShare اتصال به اصطالح     نیا

 اتـصال پرکـاربرد عـالوه بـر     نیـ  بـا اسـتفاده از ا  دیـ  توانیپس شما م.  گذرانند ی آزاد م  P2P يبرنامه ها 

 نیـ  کـه از ا ییوترهـا یهست به اطالعـات تـک تـک کامپ     ) سرورها(نترنتی که درون ا   ییلهایمطالب و فا  

 قی طرنی را از الی فاکی دیتوان ی خود می حتای و دی کندای پی کنند دسترسیا استفاده م گونه نرم افزاره  

Shareکننددای پی بتوانند به آن دسترسگرانی تا ددی کن !!  

 ي نـرم افـزار قدرتمنـد کـه در برقـرار     نیـ ا ! Morpheus با نـرم افـزار معـروف         P2P اتصال   يبرقرار

 امکانـات  نی از ایاکنون به برخ .  باشد ی م یمکانات فراوان  ا ي زند دارا  ی حرف اول را م    P2Pاتصاالت  

  .می کنیاشاره م

  

  ! شدهShare يلهای جستجو در فاتیقابل:  اولیژگیو
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 ی شـما مـ  تی خصوصنیبا استفاده از ا.  باشدی نرم افزار م  نی ا ي ها یژگی و نی از مهمتر  یکی یژگی و نیا

 هیـ  مطلب مورد نظر خـود را در کمتـر از چنـد ثان   ای و لی فا ی در خواست  لی تنها با وارد کردن نام فا      دیتوان

 مورد نظر خود را لی که شما نام فای است که هنگامنگونهی اP2P اتصاالت   نینحوه جستجو در ا   . دیابیب

 ی شـده تمـام  share يلهـا ی برنامـه بـه صـورت خودکـار کلمـه مـورد نظرتـان را بـا نـام فا             دیوارد کرد 

 اردهـا یلی منی مورد نظر شما را از بلی و فادهدی کنند مطابقت می م اتصال استفادهنی که از ا يوترهایکامپ

 آنها موجود است به وتری کامپي را به بروگرانی دی اطالعات شخص  دی توان یو شما م  !!  کند ی م دای پ لیفا

  .دی دانلود کنیراحت

  

   باالاریسرعت بس:  دومیژگیو

  . نرم افزار استنی مهم ایژگی از ولهایود فا نرم افزار چه در جستجو و چه در دانلنی باال ااری بسسرعت

  

  ! مشابهي نرم افزار و نرم افزار هانی ها نفر از اونیلیاستفاده م: سومیژگیو

 از ي گـسترده ا اری ارتباط بـه حجـم بـس   نی اي با برقرارندی ارتباط باعث شده که شما بتوانی ایژگی و نیا

  .دیابی جا دست کیاطالعات 

  

  :نیدکنترل وال:  چهارمیژگیو

 ایـ  را جـستجو کـرده انـد و    يمثال چه کلمه ا.  توانند از کارکرد فرزندان خود آگاه شوند ی م زی ن نیوالد

  .... کرده اند وافتی را دریلیچه فا

  

  :گری دامکانات

published by knowclub.com



 اری بستی و امنکی کلکی دانلود تنها با  يلهای فا تی را تی توان به قابل   ی نرم افزار م   نی ا گری امکانات د  از

 اطالاعـت  دیـ  توانی شما منیبنابرا.  اتصاالت باشد نی از امنتر  یکی P2Pث شده است ارتباط     باال که باع  

  .دی کنافتی خاطر درتیدلخواهتان را با امن

  

 ي به باال برو7 ریاپلی مددی استفاده از آن باي دارد و برا یی کارا 2000 و   XP يندوزهای نرم افزار در و    نیا

  . شما نصب شده باشدندوزیو

 

  
   فعالیت شبکه اینترنت ي ترین بخشهای از اصلیهمان طور که میدانید تامین محتوا و مطالب یک

 با نام یی رایانه هاي مطالب روی استفاده میکنیم یعنclient/serverما معموال در اینترنت از مدل . است

 استفاده از آنها ابتدا باید به سرورمربوطه متصل شـوند و درخواسـت           يسرور قرار میکیرند و کاربران برا     

 در اختیار کاربر میگذارد راخود را ارسال کنند و بعد سرور به درخواست آنها پاسخ میدهد و اطالعات         

.  مطـرح اسـت   p2p (peer to peer( بـه نـام   ي در شبکه ها مدل دیگـر client/serverبجز مدل . 

 بـدون اسـتفاده از   ی به طور مستقیم یعنـ گری این مدل انتقال داده ها از یک کاربر به کاربر د    یهدف اصل 

  .سرور است 
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ل فایل مجبور هستید ابتدا فایـل را بـه سـرور بفرسـتید و ذخیـره       انتقاي شما برا client/serverدر مدل   

 نیـست بـه سـرور    ي نیـاز p2p از آن را به کاربر دیگر ارسال کنید اما با استفاده از یکنید و بعد یک کپ   

 ي شـبکه هـا  از ی یکـ fast track وجود دارد شبکه ي زیادp2p يارسال شود در حال حاضر شبکه ها

  . استp2pپر طرفدار 

 به یک برنامه خدمات گیرنده نیاز است که با شبکه مورد نظر سازگار      p2p به یک شبکه     ی دستیاب يبرا

در واقع شما بـا  .  استfast track ي خدمات گیرنده از شبکه هاي ار نرم افزارهای یکkazaA. باشد 

 اشتراك  بها خود ري آن فایلهاي در اینترنت میشوید و از سوp2pنصب این نرم افزار عضو یک شبکه        

 کاربران فراهم کرده  ي را برا  ی خوب ي قابلیتها kazaA.  کنید ی دیگران استفاده م   يمیگذارید و از فایلها   

 kazaAبعالوه .  صدا ویدیو تضویر اسناد و نرم افزارها را دارد      ياین نرم افزار امکان جستجو برا     . است

 پخـش ویـدیو از   يصدا و اسـتودیو  پخشبرنامه .  داردmy kazaA مدیریت فایل با نام ي برایامکانات

 دارد و ی خـوب ی مـشابه کـارای  p2p ي در بین نرم افزارهاkazaA.  این نرم افزار است يدیگر قابلیت ها  

 بـه  kazaa media desktopزمان دریافت فایل توسط آن سـریعتر از سـایر نـرم افزارهاسـت برنامـه      

  . پیشنهاد میشوديبارگذار يرا بdownload.comسایت .صورت رایگان قابل دریافت میباشد

 اشـاره  Lime wire و Bear sharو Sun's JxtaوKazaa تـوان بـه   ی مـ p2p ي برنامه هاگری داز

  .کرد
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P2P File-Sharing چیست و طریقه استفاده از آن  

 نیـ  با هزاران کـاربر کـه از ا  دی توان ی آن شما م   قی دانلود ساخته شده که از طر      ي برا يدی جد وهی ش راًیاخ

 در ای دستگاه خود دارند و ي که آنها بر روریی هالی و از فادی کنند ارتباط بر قرار کن  یاستفاده م  ستمیس

  .دی استفاده و دانلود کندی توانیحال دانلود آنها هستند م

 Torrent يلهـا ی کـه فا ییتهای از سایکی باشد که ، شما به      ی شکل م  نی برنامه به ا   نی استفاده از ا   روش

 از یکی قی و از طردی کنیرا دانلود م ) K 100 تا K 10 نیب( کم اری با حجم بسلیفا کی دهند   یارائه م 

 قیـ  از طرلی انتقال فايای و شما به دندی هستند اجرا کنtorrent ي هالی فاي که قادر به اجرا    ییبرنامه ها 

P2P File-Sharingدی وارد شده ا  

  

 باشد ی راحت ماری که استفاده ار آن بسمین کی می رو معرفBit-Comet به نام ي بخش برنامه انی ادر

  .دیاستفاده کن ) Dowload Manager(  دانلودری به عنوان مدی برنامه حتنی از ادیتوانیو شما م
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  BitComet و برنامه Torrent آموزش کامل استفاده از

 پـست بـه شـما آمـوزش قـدم بـه قـدم         نی ، اما در ا    دی آشنا شد  File-Sharing با مفهوم    یپست قبل در  

  . دادمی ما بود را خواهيشنهادی که برنامه پBit-Cometاستفاده از برنامه 

  

 دی توانی باشد و شما می مزی نی معموليتهای قادر به دانلود از سا  Torrent عالوه بر    BitComet برنامه

 دی کنمی تنظی برنامه را به درستنی است که ا   یکاف. دی استفاده کن  زی دانلود خود ن   تیرینوان مد از آن به ع   

  .دی آن استفاده کني هاتیو از تمام قابل

 آنـرا نـصب   گری دي هارنامهی و مانند دی داده شده دانود کن    ی که در پست قبل    یتی برنامه را از سا    نی ا ابتدا

  .دی و وارد برنامه شودیکن

  

  م؟ی استفاده کنTorrent يلهایاز فا چگونه -

کـه بـا   ...  و یقی،موسـ يلم،بازی دانلـود برنامه،ف  لیـ  اسـت کـه فا     ی کـاف  Torrentيلهای استفاده از فا   يبرا

معمـوالً پـس از نـصب    (دی برنامه آنرا اجرا کننی اقی و از طردی کنافتی باشد را دری م Torrent.پسوند  

 ی برنامه اجـرا مـ  نیا قی از طرDouble-Click دارند با   Torrent. که پسوند    ییلهای برنامه تمام فا   نیا

  ).شوند

 ایـ  و دیـ  بروFile ->Open Torrent ي منـو ي بـر رو دیـ توانی مزیـ  از داخل برنامه نلهای فاي اجرايبرا

 که باز شـده  ي پنجره اقی مورد نظر خودتونو از طرلی و فادی برنامه بزن نی را داخل ا   Ctrl+O ي ها دیکل

  .دیانتخاب کن
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 يلهـا ی در مـورد فا ی باز خواهـد شـد کـه اطالعـات    ي توسط برنامه پنجره ا  Torrent .لی فا ي از اجرا  دبع

   .دهدی مشی نماTorrentموجود در 

  
  . شودیغاز م دانلود آok دی تنها با فشردن کلدی نداری خاصمی به تنظاجیاگر احت

  

  ... دانلودي براماتیتنظ-

 نکتـه کـه سـرعت    نیـ  بـا دانـستن ا  دی داشته باشـ   تی محدود دیتونی آپلود م  ای سرعت دانلود و     می تنظ يبرا

 دی که بتوندی کنمی تنظي سرعت خودتونو به اندازه ادی توانی مباشدی چقدر منیامگیدانلود شما به شکل م 

  ... است ریذ کار به دو شکل امکان پنیا.دیستفاده کن اگری دینترنتی ايهمزان از برنامه ها

 و در دیـ  بروAdvance به بخـش  Properties و در قسمت     دی مورد نظر بر   Task ي بر رو  نکهی ا اول

 Upload و Download Rate نـه ی پـس از انتخـاب آن گز  Task Spesified Settingقسمت 

Rateي را برا Taskدی کنمی مورد نظر تنظ.  
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 سـرعت دانلـود و   Connection و بخـش  دیـ  بروOption ->Preferences در قـسمت  نکهیدوم ا

  .دی کنمی در حال اجرا رو تنظي هاTask تعداد ی حتایو . دی کنمی ها رو تنظTask یسرعت آپلود تمام

  

  م؟ی کنلی تبدي دانلود قوری مدکی را به BitCometچگونه -

ــسمت در ــش  Preferences ق ــه بخ ــ بروHTTP/FTP ب ــا گزدی ــهی و در آنج  Capture IE ن

Downloadsي نـه ی گزدیـ  تواتی مدی هستلی و اگر مادی را فعال کن Add "Download Using 

BitComet  قیـ  ها از طرلی دانلود فاي برانهی گزنی تا در مرورگر شما ادی فعال کن  زی را ن BitComet 

  .دیاستفاده کن
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 قادر به نگه داشتن دانلود و دانلود مجـدد آن از ادامـه   گری دانلود دتیری مدي برنامه همانند برنامه ها    نیا

 بـا سـرعت   افـت ی دريرتبـاط همزمـان بـرا    باشد و قادر است همزمان با سرور فرستنده چند ا  ی م زی ن لیفا

  . داشته باشدشتریب

 استفاده ی خود شما با کمای و ستی به استفاده از آنها نيازی دارد که البته نزی نيشتری بيتهای برنامه قابلنیا

  . برددی خواهی برنامه به آنها پنیاز ا

  

  

  

  

  :چند اصطالح ساده 

Seed :             روي کـامپیوتر داره و فایـل رو   %) 100نـی   یع(به کسی که فایلی رو بـه صـورت کامـلshare 

در واقـع ایـن عمـل آپلـود فایـل      .  مـیگن seedدر اصـطالح  ) براي شما و دیگـران آپلـود میکنـه        (کرده  

   seedingمیشه
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 :Peer         به شما و اشخاص دیگه اي که فایلی رو دانلود میکنند peerیک .  گفته میشهpeer فایل مورد 

هاي دیگه دانلود میکنه و در عـین حـال قـسمتهاي دانلـود شـده رو بـراي       peer و ازseedنظر رو هم از  

peer  وقتی یک . هاي دیگه آپلود میکنهpeer      هم فایل رو به صورت کامـل دانلـود کـرد بـه یـه seed 

  .تبدیل میشه

Ratio Share :    به نسبت میزان آپلود فایل بـه دانلـود آنratio share      1 گفتـه میـشه کـه بـر اسـاس 

  .شهسنجیده می

Ratio Share > 1یعنی آپلود شما بیشتر از دانلود بوده   

Ratio Share < 1یعنی دانلود شما بیشتر از آپلود بوده   

 کلی هم Ratio Shareیک ...  هستش Ratio Shareعالوه بر اینکه هر فایل به صورت جدا داراي 

 تمـامی  Ratio Shareیـانگین در واقـع م (وجود داره که کل میزان آپلود و دانلود شما رو نـشون میـده   

  )فایلهاي دانلود شده

  

    خطـــــــــرات اســـــــــتفاده از فـــــــــن آوري اشـــــــــتراك فایـــــــــل

 توسـط    یکی از روش هاي متداول به منظور مبادله و یـا اشـتراك فایـل هـا               "اشتراك فایل "فن آوري   

 عد اسـتفاده از فـن آوري فـوق ، علیـرغم برخـی مزایـا مـی توانـد شـما را مـست           . است می باشد    کاربران

 . خطرات متعددي نظیر آلودگی سیستم ، حمالت و یا افشاء اطالعات شخصی نماید 

  اشـــــــــــــــــــــتراك فایـــــــــــــــــــــل چیـــــــــــــــــــــست ؟ 

 ، کاربران اینترنت می توانند فایل هاي موجـود بـر روي سیـستم        "اشتراك فایل "با استفاده از فن آوري      

ـ                 ر روي کـامپیوتر سـایر   خود را با سایر کاربران به اشتراك گذاشـته و خـود نیـز از فایـل هـاي موجـود ب

نظیر برنامه هائی که از     ) Peer-to-peerاقتباس شده از     ( P2Pنرم افزارهاي   . کاربران استفاده نمایند    
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آنان به منظور اشتراك فایل هاي موزیک استفاده می گردد ، یکی از نمونه برنامه هـاي متـداول در ایـن      

 ، شـما را در معـرض   P2Pبرنامـه هـاي    .  نمایـد  که از فن آوري اشتراك فایل اسـتفاده مـی           زمینه بوده 

خطرات امنیـتی متعددي قرار داده و ممکن است به اطالعـات شخـصی موجـود بـر روي کـامپیوتر شـما            

  . آسیب جدي برساند 

  خطرات استفاده از فن آوري اشتراك فایل 

 ، تـشخیص ایمـن بـودن منبـع     P2Pدر زمان استفاده از برنامـه هـاي    :نصب کدهاي مخرب   •

مهاجمان به منظور ارسال کدهاي ). غیر ممکن نیست    ( ایل هاي ارائه شده مشکل خواهد بود        ف

 اسـتفاده نمـوده و از اینگونـه نـرم      نـرم افزارهـاي فـوق    مخرب بر روي کامپیوترهـاي هـدف از      

افزارهـا و یـا فایــل هـاي بـه اشــتراك گذاشـته بـه عنــوان ناقـل ویـروس، تروجــان ، کـرم و یــا          

Spyware  بدیهی است پس از     . ی نمایند    استفاده مDownload        اینگونه فایـل هـا، شـرایط 

  .الزم براي آلودگی سیستم فراهم می گردد

 ، شـرایط الزم بـه       P2Pبـا اسـتفاده از برنامـه هـاي           : افشاء اطالعات حساس و یا شخصی      •

  سایر کـاربران مـی تواننـد بـه برخـی      منظور دستیابی سایر کاربران به سیستم شما فراهم شده و         

 ممکن است شما اقدام بـه ارائـه اطالعـات شخـصی       دایرکتوري هاي خاص دستیابی داشته و یا      

بدین ترتیب شرایط . خود براي افرادي نمائید که نسبت به آنان اعتماد اولیه اي ایجاد شده است

مناسب براي افراد غیر مجاز به منظور دستیابی به اطالعات و داده هاي شخصی موجود بـر روي     

زمانی که اطالعـات موجـود بـر روي کـامپیوتر شـما در اختیـار       . ر شما فراهم می گردد      کامپیوت

 دستیابی پیدا  افراد غیرمجاز قرار گرفت ، تشخیص این موضوع که چه تعداد به اطالعات فوق              

 بوده و شانس یافتن سارقین اطالعـات شخـصی شـما کـاهش پیـدا مـی           کرده اند ،بسیار مشکل   

  .نماید 
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 ممکن است از شما بخواهند که   P2Pبرخی برنامه هاي     : ر مقابل حمالت  استعداد الزم د   •

ایجـاد  ( پورت هاي خاصی را بر روي فایروال باز نمائید تا آنان قادر به ارسال فایـل هـا باشـند              

باز نمودن برخی پورت هـا ممکـن   ) . یک روزنه در سیستم حفاظتی ایجاد شده توسط فایروال       

ه کامپیوتر شما شده و یا آنان بـا سـوء اسـتفاده از نقـاط آسـیب               است باعث دستیابی مهاجمان ب    

  .  ، اقدام به برنامه ریزي حمالت خود نمایند P2Pپذیر موجود در برنامه هاي 

 دریافـت فایـل هـا از طریـق اینترنـت مـی توانـد بطـرز قابـل                  :  از کار افتادن سـرویس هـا       •

ـ                   ام داده شـده بـر روي    محسوسی ترافیـک موجـود بـر روي شـبکه و حجـم پـردازش هـاي انج

با افزایش حجم پردازش بـر روي کـامپیوتر ، ممکـن اسـت           . کامپیوترهاي شما را افزایش دهد      

امکان دستیابی به برخی برنامه هاي نصب شده بر روي کامپیوتر شما وجود نداشته باشد و یا بـا         

    .محدودیت دستیابی در زمان استفاده از اینترنت مواجه گردید 

 P2Pفایل هاي به اشتراك گذاشته شـده از طریـق برنامـه هـاي            : یب قانونی پیگیري و تعق   •

دریافـت و اسـتفاده   . ممکن است شامل نرم افزارهاي غیرمجاز و یا اطالعات غیراخالقـی باشـند    

  . و قانونی را براي شما بدنبال داشته باشد  اینگونه فایل ها ، ممکن است پیامدهاي حقوقی از

  هش تهدیــــــــــــدات اقـــــــــــدامات الزم در جهــــــــــــت کــــــــــــا 

بهترین روش کاهش و یا حذف خطرات در ارتباط با فن آوري اشتراك فایل ، عـدم اسـتفاده از برنامـه            

در صورتی که ضرورت استفاده از فـن آوري فـوق وجـود داشـته باشـد ، بـا رعایـت           .  است   P2Pهاي  

  : موارد ایمنی زیر می توان خطرات مرتبط با بکارگیري آنان را کاهش داد 

نرم افزارهاي آنتی ویروس  : ه و بهنگام نگه داشتن یک نرم افزار آنتی ویروس        استفاد •

. عملیات تشخیص و حفاظت کامپیوتر شما در مقابل ویروس هاي متداول را انجام خواهند داد       

با توجه به این که مهاجمان به صورت مستمر اقدام به نوشتن ویروس هاي جدید مـی نماینـد ،               
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مه هاي آنتی ویروس به منظور برخورد بـا ویـروس هـاي جدیـد ، امـري                بهنگام نگه داشتن برنا   

    .ضروري و حیاتی است 

فـایروال هـا بـا بـالك نمـودن برخـی از حمـالت،         : نصب و یا فعال نمودن یک فایروال    •

برخـی از سیـستم هـاي عامـل بـه      . پیشگیري و حفاظت الزم از سیستم شما را انجام خواهند داد     

فرض ارائه شـده انـد ، در چنـین مـواردي مـی بایـست از فعـال بـودن           همراه یک فایروال پیش     

  . فایروال اطمینان حاصل نمود

  

  P2P و IMامنیت در برنامه هاي 

.  مطـرح مـی شـود   P2P وIMافشاي اسرار شرکت فقط یکی از تهدیداتی است که با آمدن برنامه هاي         

,  ایجـاد مـی کننـد کـه سـارقین اطالعـات      حفره هایی را در شبکه شما   , در واقع هر دو نوع این برنامه ها       

طبـق  . کرمها وهمه تهدید کنندگان دیجیتالی با عالقه بـه دنبـال آنهـا مـی گردنـد                 , ویروسها, خرابکاران

, گزارشی که شرکت سیمانتک هر شش ماه یک بار در مورد امنیت در فضاي اینترنت منتشر مـی کننـد                

طـی مـاه ژانویـه تـا     , کامپیوترها صـورت گرفتـه   به   P2P و   IMتعداد حمالتی که از طریق سیستم هاي        

هر دو نوع این برنامه ها در عبور از دیواره هاي آتش و پیدا  .  به چهار برابر رسیده است     2003ژوئن سال   

 در IMکردن پورت هاي آزاد براي فعالیت خود مهارتی ویژه دارند و هـیچ یـک از برنامـه هـاي رایـج         

گذاري قدرتمندي ندارد که مانع از سرقت حـساب کـاربران یـا      حال حاضر سیستم احراز هویت یا رمز        

اطالعات و اسرار شرکت را بـه دوسـتان خـود    , استراق سمع مکالمات افرادي شوند که غافل از همه جا       

  . انتقال می دهند

 هـم بـه عنـوان    P2Pاز آنجا که هر ماشـین در شـبکه   . مسأله پهناي باند مطرح است, به غیر از این مورد    

 IMپهناي باند ارزشمند شبکه شما هم به مصرف کـاربران  , و هم به عنوان سرور عمل می کندکالینت  
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 به دانلود آهنگ هـا و  P2P داخل شبکه شما می رسد و هم طعمه کسانی می شود که از طریق      P2Pو  

  .  کاربران شبکه شما مشغولندSharedفایلهاي موجود در فولدر 

بارها به شرکت ) RIAA(اتحادیه صنایع ضبط آمریکا     . دیده گرفت و تازه مسائل حقوقی را هم نباید نا       

هشدار داده است که مسئولیت قانونی فعالیت پرسنلی که با استفاده از شبکه شرکت         1000هاي فورچون   

ذخیره سازي یا توزیع غیر قانونی موسیقی و فیلم پرداخته و ناقص کپی رایت هستند بـه عهـده       , به دانلود 

 بود که اتحادیه مؤفق شد از یک شرکت نرم افزاري در آریزونا به خـاطر  2002سال  . خود شرکتها است  

  ). که به نتیجه هم رسید(همین موضوع یک میلیون دالر ادعاي غرامت کند 

پس شما به عنوان مدیر شبکه شرکت چه باید بکنید؟ اولین قدم این است که درخط مشی شرکت خود     

 و IMموقـع و چگونـه اجـازه دارد از برنامـه هـا و خـدمات       چـه  , به وضوح مشخص کنید که چه کسی   

P2P باید به کمک تجهیزات و ابزارهاي نرم افزاري و سـخت افـزاري بـه       , بعد از این کار   . استفاده کند

اجـازه کـار   ) در مورد سرویس پیام رسانی فوري(بستن یا حداقل قانونمند کردن این برنامه ها پرداخته یا     

  . که در این صورت مدیریت آنها امکان پذیرتر می شود, لی بدهیدبه آنها را به صورت داخ

 تمـام سـرورهاي شـناخته شـده     IP این است که اسامی یا آدرسهاي        IMیکی از راههاي مسدود کردن      

IM را در block listولی این کار فقط از هیچ چیز بهتـر اسـت  .  برنامه دیواره آتش خود اضافه کنید ,

بعـضی شــرکتهاي ســازنده  ,  اســتفاده مـی کننــد IMت کــدام کامپیوترهـا از  چـرا کــه عمـالًَ معلــوم نیـس   

را به محصوالت خود » تشخیص پروتکل«قابلیت ) سخت افزاري و نرم افزاري(محصوالت دیواره آتش   

و یا حمالتی , پرداختP2P و IMاضافه کرده اند که طی آن می توان به شناسایی و انسداد برنامه هاي 

یــک راه دیگــر ایــن اســت کــه روي تمــام  .  مــی گیرنــد را شناســایی نمــودکــه از ایــن طریــق صــورت

کامپیوترهاي شبکه خود برنامه دیواره آتش شخصی نصب کرده و آن را طوري تنظیم کنیـد کـه برنامـه         

  . را مسدود کند ) Kazaa یاYahoo Messengerچون(هاي مشخصی 
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 gateway راه حل هاي پویش یـا فیلترینـگ    می توانید از  , اگر به کنترلی باز هم دقیق تر احتیاج دارید        

 ,Systems, Akonix, Face Time Communicationsاستفاده کنید که شرکت هایی چون 

SurfControl   و Websense   این ابزارها می توانند به برنامه هاي       .  ارائه داده اندIMو p2p نظارت 

) Akonix L7Enterprise خـصوص  در(یـا  , پیام هـا را آرشـیو کننـد   , داشته آنها را مسدود نموده 

, نـوع فایلهـاي قابـل انتقـال    , سیاست هاي خاصی از شرکت را در رابطه با مسایلی چون محتواي پیام هـا    

  . ساعت هاي استفاده در روز و سیاست هایی دیگر به مرحله اجرا در آورند

یا شرکت سیمانتک , McAfeeدست آخر اینکه وجود برنامه هاي ضد ویروس از شرکت هایی چون          

روي تمام کامپیوترهـاي شـبکه بایـد ایـن برنامـه هـا نـصب کنیـد و                . هاي دیگر در شبکه ضروري است     

 هاي برنامه هاي    patchنصب جدیدترین   .  آنها پیوسته بروز باشد    virusdefinitionنظارت کنید که    

IM و p2p   ق یک بـار  اتفا.  و خود سیستم عامل هم از نکاتی است که هرگز نباید پشت گوش بیندازید

  ...می افتد
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