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مفاھيم تجھيزاات شبکه






کاررت شبکه

:

ی ١٠٠،١٠و ١٠٠٠مگا بيت بر
شبکه محلی درر سرعت ھای
کاررت شبکه جھھت اتصال کاامپيوتر به شب
ثانييه بکار ميروود  .با پورتھاای ۴۵ Rj-و  BNCبرای
ی شبکه ھای مبتنی بر کاببل مسی و با پورت
ت ارتباط با ففيبر نوری اس
فيبرر نوری جھت
ستفاده می شوود  .کارخانه ھای مختلفی اين نوع کاررت ھا
ع توليد می ککنند.
ی مختلف و اممکانات متنوع
را با قيمت ھای
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ب سوئيچ شببکه :
ھاب
ھای اليه  ٢با تععداد
ش استار را ھھاب سوئيچ تتشکيل ميدھد  .سوئيچ ی
قلب ھر شبکه ممبتنی بر روش
ب
شوند  .امروززه سرعت آنھھا
پوررت  ٢۴ ، ١۶ ، ٨ ، ۵و گاھی  ٣۶و  ۴٨پورت نييز توليد می ش
عموالً  ١٠٠/١٠و يا  ١٠٠٠مگابيت برر ثانيه است.
معم
از ھر دو ھستتند  .در دو نووع
ی پورتھای  ۴۵R j-و يا ففيبر نوری و يا ترکيبی ز
سووئيچ ھا دارای
 ١٩اينچ استانندارد
نصب در رکھای ٩
رووميزی و رکممونت و يا رووميزی با قابلليت رکمونت جھت ب
سوئيچ است  .متناسب با نيياز و
خصات يک س
سوئيچ کردن از مھھمترين مشخ
چ
سرعت
جود دارند  .س
وج
سند  .شرکت ھای
ع در بازار بففروش می رس
طرراحی شبکه  ،سوئيچھای مختلفی با پورتھای متنوع
می دھند که بدين
شما ارائه ی
چ جايگزين درر مدت زمان گارانتی به ش
عدودی سوئيچ
معد
ن وسيله می توانيد
چ ھا معموال ببين  ١تا  ٣س
بکه خود را ھھمواره بر پا نگه داريد  .ممدت زمان گاارانتی سوئيچ
شبک
سال
ت.
است





سووئيچ ھای مدديريتی :
گ و يا شبکهه ھايی که نياز به پھنای بااند زياد و کنتنترل
که ھای بزرگ
براای کنترل و ننگھداری شبک
ی توان تنظيممات
اينگونه سوئيچھا می
ه
شدده دارند نياز به استفاده از سوئيچھای ممديريتی دارييم  .با
ی شبکه و  ...را انجام
شات ترافيکی
ل پھنای باند  ،شبکه ھای ممجازی  ،کنتترل و گزارش
متننوعی از قبيل
داد از مشخصاتتی که تقريبا در تمام آنھا مشترک است
د
ت می توان بهه رکمونت بوودن  ،بدنه فلززی ،
کان افزودن چندين نوع مماژول برای ککاربردھای ممختلف  ،خرووجی
ت به باال  ،امک
تعدداد  ٢۴پورت
بودن نرم افزار ممديريتی
ب  ،دارا ن
کان مديريت از طريق وب
ت مستقيم  ،امک
پوررت سريال بررای مديريت
به سوئيچ ھای رايج اشاره کرد .
 ،پپاورھای اينتررنال  ،پاورھھای زاپاس و قيمت بسيار باال نسبت ه
ق و ارت در س
يچ ھای گران قيمتی بايد تممھيدات الزم از نظر برق
از چنين سوئيچ
گام استفاده ز
ھنگ
سيستم
ديتای انتقالی در ززمان
ھمچنين حجم ی
ن
خلی و
بکه شما پيش بينی گردد  .سرعت سوئيئيچ کردن داخ
شبک
ی از اين سوئئيچ ھا
ی باشد  .برخی
حد از جمله ممشخصات مھھم سوئيچھا ووتعيين کننده ققيمت آنھا می
واح
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کديگر
چ ھايی به يک
اتصال چنين سوئيچ
ل
اليه  ٣شبکه و يا ياالتر ررا نيز دارند  .جھت
کان کار در ال
امک
شود.
ل ديتای باال استفاده می ش
صی ) ((Coreبا توان تبادل
از سوئيچ ھای مرکز ی خاص






ماژژول سوئيچ :
که به سخت افززار اصلی متتصل شده و امکاناتی را ببسته به
قطعاتی سخت افزارری ھستند ه
ی
ماژژولھا
ستند
صب ماژول ھس
سوئيچھايی کهه دارای وروددی برای نص
ن اضافه می نمايند  .به سو
نيازز شبکه به آن
3|Page

www.RahbordCo.net

سوئيچھای ماژوالر گفته می شود .ھر خانواده ای از سوئيچھا می توانند از يک تا چندين ماژول
داشته باشد و کارخانه ھای مختلف ماژولھايی با کاربردھای متفاوت برای سوئيچھای خود عرضه
می کنند  .ھر ماژول می تواند چندين پورت يکسان يا متفاوت داشته باشد  .جديدترين ماژولھا
ماژولھای  SFBيا  Mini GIBICھستند که انواع پورتھای گيگا بيت بر روی فيبر نوری و کابل
مسی ارائه می کنند  .سوئيچ ماژوالر اين امکان را به طراح شبکه می دھد تا بتواند چندين نوع
مديا را در کنار ھم داشته باشند  .انتخاب ماژول نياز به اطالعات الزم در خصوص انواع مديا و
فواصل و سرعتھايی که ارائه می کنند دارد  .ماژول ھای يک خانواده سوئيچ قيمت ھای بسيار
متفاوتی دارد.
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:


•

کی وی ام سوئيچ




يک موس
 ١۶دستگاه کاامپيوتر را ازز طريق يک مانيتور و ک
کان کنترل  ٨ ، ۴ ، ٢يا ۶
ن دستگاه امک
اين
باعث کاھش
سرور به کار می ررود که ث
ر
چندين
ی دھد  .معمووالً در رک ببرای کنترل چ
و يک کيبرد می
می توانند
شتر را نيز ی
بھم مرتبط شده و تا  ٢۵۶کاممپيوتر يا بيش
ھززينه می شود  .بعضی از انواع آن م
ندگان و تعميرر کاران کامپيپيوتر
ستفاده فراوان آن مربوط به اسمبل کنند
سااپورت کنند  .يک مورد اس
ی باشد.
می
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پريينت سرور :
ط پرينت سروور در اختيارر ھمه کاربران شبکه بطوور
ی توانيد  ١يا  ٣دستگاه پريينتر را توسط
می
شبکه متصل می شود  .مززيت آن بر Prinnt
سرور مستقيمما ً به سوئيچ ش
ھممزمان قرار ددھيد .پرينت س
ی نمی شود  ،ھنگ
گاه ديگر را ببکار نمی گيررد  ،ويروسی
سرور يا دستگ
ت که توان س
Sharinngاينست
س چاپ کاربرران ديگر ی
عث از کار افتتادن سرويس
ی کند و خطاای کاربر باع
نمی
نمی شود  .يک دستگاه
بزرگ است.
که ھای گ
الززم برای شبک





نترنت سرور :
اينت
شتن مجوز ازز
شبکه ھمه کارربران می توانند بشرط داش
يم اين دستگاهه به سوئيچ ش
با ااتصال مستقيم
ل را می توانييد با دو خط تتلفن به  ٢سررويس
ت استفاده کننند  ١ .يا  ٢موودم اکسترنال
سررويس اينترنت
ھنده اينترنت ممتصل شويد
دھن






گر دستگاه :
از امکانات ديگ
ت آن از طرييق  Explorerانجام
Mail,IInternet,DHمی باباشد  .تنظيمات
HCP,Accoount Serveer
ی شود.
می
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:  اينترنت، دورربين شبکه
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شرط
دوربين ھا را به سووئيچ شبکه متتصل می کنيدد تمام کاربران شبکه به ش
ن
گامی که اين نوع
ھنگ
کان
می کنند مشاھدهه نمايند  .امک
ی توانند تصوويری را که اين دوربين ھھا ارسال ی
شتن محوز می
داش
کنتترل  ١۶دورببين ھمزمان وجود دارد لنلنز آن قابل تننظيم است و ببرخی انواع آن صدا برداری و
خش و زوم را نيز انجام می دھند  .سررعت آن تا ٣
عمليات چرخ
يا ع
 ٣٠فريم بر ثاننيه و حداکثر دقت
ی باشد.
 ۶۴٠×۴٨می
٨٠






رووتر :
صل شده
بکه ھا را روترھا )مسير يابھا ( به ھم متصل می ککنند .تمام دنياا توسط روتررھا به ھم متص
شبک
ن دستگاھھا ککارکرد پيچيدهه ای داشته و نياز به
صورت شبکه اينترننت شکل گرففته است  .اين
ت
و ببدين
سط اين
ت مختلفی توس
صب ماژول داررد و امکانات
ن قابليت نص
ظيمات نرم اففزاری دارند  .برخی از آن
تنظ
ت شرکت سييسکو
بازار ايران ساخت
ماژژولھا به آنھا افزوده می گگردد  .پرفرووش ترين روتترھا در ر
قيمتھای متفاوتی داررند  .ھر
ی
ت و انتقال داده ھا وامکاناات ،
شد  .بسته به ققدرت مديريت
يستمز می باش
سيس
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روتر حداقل دارای يک پورت  LANجھت اتصال به شبکه محلی و يک پورت  WANجھت
اتصال به شبکه دور دست می باشد
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ماژژول روتر :
ص را به آن اضافه می کنند  .ھر
طعه سخت افززاری که دروون روتر قرارر می گيرد و امکانی خاص
قط
ی شده است  .بعنوان
خود را دارد که برای آن روتر طراحی
خاننواده ای از رروتر  ،ماژوللھای خاص خ
سيسکو اضافهه می نمايد  .ممتناسب
شانزده مودم آنالوگ را بهه روترھای س
AM ١۶ Nش
مثاال ماژولNM
الر تا چند ھززار دالر دارنند.
با ننوع ماژول ققيمتھای متفاووتی از  ۵٠دال





USB
کاررت شبکهB :
ل نمود .
ک می توان ککامپيوتر را ااز طريق پوررت USBبه شبکه متصل
ن رابط کوچک
با ااستفاده از اين
 ١.١ USBو USB
ن دستگاه زماانی کاربرد دارد که کامپيووتر ما فاقد ککارت شبکه باباشد  .انواعB
اين
 ٢.٠در بازار ووجود دارد.
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مدييا کانورتر فييبر نوری :
گا بيت
کار می روندد  .دارای سررعت  ١٠٠مگ
داده ھا از کابلھاای شبکه به ففيبر نوری بک
براای انتقال ه
LX
خروجی ھای  SX,FXو X
ت با انواع خ
سافت و سرعت
ت می باشند و بسته به مس
و ھھزار مگا بيت
برای اتصال به کابل شبکه و يک پورت برای
ک پورت ی
اراائه می شوند  .بطور معموول دارای يک
شند  .نوع پوررت فيبر نورری آن بايد متتناسب با کانک
صال به فيبر ننوری می باش
اتص
کتورھای بکاار رفته
ت کار نياز بهه منبع تغذيه دارند  .اگر ببخواھيم سوئييچی را که فااقد
ب شود  .جھت
در شبکه انتخاب
صل کنيم از ممديا کانورتر استفاده می ککنيم.
پوررت فيبر نورری است به فييبر نوری وص





ماللتی پورت :
ی
ی پورت برای
تگاه کامپيوتر يا سرور کاففی نباشد می توان از مالتی
اگرر تعداد پورتھھای يک دستگ
افززايش اين پوررتھا بھره گرففت  .اين مالتتی پورتھا داررای دو نوع اينترنال و اککسترنال می بباشند و
شترين کاربرد آن در
 ۴پپورت  ٨ ،پوورت و  ٨پوررت قابل افزاايش تا  ٣٢پوورت آن وجوود دارد  .بيشت
ک  ISPکوچک
سرور برای رراه اندازی يک
ICTمربوط بهه اتصال چنديين دستگاه موودم به يک س
T
ک يا
صنعت کاربردھھای فراوانی دارد مانند ککنترل دستگاھھھای
يک شبکه اينتررانت می باشدد  .اما در ص
ک
C
CNCو ساير دستگاھھايی که باروتکل ھای استانداررد سريال ماننند ٢٣٢ RSکار می کنند  .بر
رووی ھر دستگااه کامپيوتر ممی توان تا  ١٢٨پورت س
سريال توسط اين مالتی پوررتھا ايجاد کررد .
ت در مالتی پوورت است.
سررعت انتقال دديتا عامل مھمم تفاوت قيمت
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VOIPگيت ووی:
P
خطوط ديتا
ط
Fمی تواند سررويس تلفنی انتقال صدا برر روی
براای انتقال ديتاا به صورت داخلی FXS
ل به تلفن يا گگوشی تلفن مععمولی
 Gatewayبرای اتصال
G
ت
را به ما ارائه ککند  .دارای ددو نوع پورت
FXO
ن ھيچ گونه O
خطوط انتقال ديتا بررقرار است ممی توان بدون
ط
ی که بين دو ممکان
ستند  .ھنگامی
ھس
ن شکل می تتوانيد
خطوط ديتا انتتقال داد  .بدين
طوط تلفنی را نيز با استفادده از ھمين خ
و ممزاحمتی خط
ل دھيم  .موررد استفاده آن را می توان ددر مراکزی که
يک خط تلفن ررا از تھران بهه مشھد انتقال
ک
کاررت تلفن اينتررنتی عرضه می کنند ديد.
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IPتلفنی :
اين نوع گوشی ھای تلفن مستقيما به سوئيچ شبکه وصل می شوند و  IPخاصی برای آنھا تعريف
می شود و می توانند تحت شبکه مانند يک تلفن معمولی کار کنند.پيش بينی می شود تلفن ھای
آنالوگ فعلی در آينده ای نزديک جای خود را به  IPتلفن خواھند داد.
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کاررت شبکه واييرلس :
ت شبکه وايررلس
ی است بر رووی ھر کامپيووتر يک کارت
ک شبکه وايررلس فقط کافی
براای داشتن يک
گاه ديگری نددارد  .اين کاررتھا با سرعتتھای
صب ھيچ دستگ
که نياز به نص
صب کنيد  .قاببل توجه اينکه
نص
عت انتقال ديتاای آنھا
ط محيط سرعت
سب با شرايط
ی کنند و متناس
 ۵۴و  ١٠٨مگاابيتی کار می
۵ ، ٢٢ ، ١١
١
ن مانع
ضای باز بدون
ل ساختمان نھھايتا تا  ١٠٠ممتر و در فض
تغييير می کند  .در محيط ھای بسته داخل
توان برد آنھا ررا تقويت نموود.
ض آنتن می و
در حدود  ٣٠٠متر برد دارنند  .با تعويض
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سس پوينت :
اکس
دارای يک پورت Rj -
می کند .ی
حلی متصل ی
يک شبکه مح
ک شبکه وايررلس را به ک
سس پوينت يک
اکس
شبکه و آنتن برای اتصال
ل به سوئيچ ش
 ۴برای اتصال
۴۵
ل به شبکه بی سيم است  .ببرخی انواع آن که
داررای حالت برريج نيز ھستندد می توانند ببين دو شبکه محلی که با ھھم فاصله داررند اتصال بررقرار
ی کنند.
گنال را جھت مسافت بيشتتر تکرار می
ت رپيتر سيگ
نماايند  .در حالت

19 | P a g e

www.RahbordCo.nett





برييج وايرلس :
اين نوع بريج ھا با
بين شبکه ھای ممحلی با امواج بی سيم ارتباط برقرار می کنند  .ن
پل ھايی که ن
ف می توانند تا  ۵٠کيلومتتر مسافت را نيز پشتيبانی
ن ھای مختلف
آنتن
ی نمايند  .فرککانس کاری آننھا
عموال  ۴/٢يا  ٨/۵گيگا ھررتز است که فرکانس آماتووری بوده و نياز به مجوزز ندارد  .برای
معم
دارند  .بدنه دستگا
د
حی شده و قابلليت کار در ددمای باال و پاائين را
ی آزاد طراح
صب در فضای
نص
گاه
برای کد
ست  .توابع اممنيتی نيز ی
ب برای جلوگگيری از نفوذذ باران  ،طرراحی شده اس
صورت ضد آب
بص
POE
گاھی به نام E
ت و محافظت از داده ھا برر روی اين برريج ھا وجودد دارد  .دستگ
کرردن اطالعات
طريق کابل شببکه را
عمليات برق ررسانی با ولتاژژ پايين از ط
گاه عرضه می شود که ع
ھممراه اين دستگ
به اين دستگاه ازز داخل ساختتمان فراھم ممی کند  .اين ببريج ھا با گييت وی ھا تررکيب شده و ببرای
امکانات بکار می رروند.
ت
ق دور دست ييا فاقد
انتققال خطوط تللفن به مناطق
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آنتن ھای داخل ساختمان :
تن
س پوينت شما ککافی نباشد می توانيد از آآنتن
گر قدرت انتشارر يا  Gainآننتن کارت شببکه يا اکسس
ر
يه انتشار  ١٨٠درجه
ستفاده کنيد  .ااين آنتن ھا درر دو نوع  Omiinبا زاويه
ش از dbi ۵اس
ھای قويتر بيش
ی
و  Flattبرای اننتشار جھت ددار عرضه ممی شوند.
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Om
آنتن ھایmni :
تن
ت ھای
ن ھای ميله ای شکل که ققابليت انتشار امواج را درر ھمه زوايا ددارند  .اين آننتن ھا با بست
آنتن
ل الکتريسيته ناشی
حافظ برق گيرر برای انتقال
ت اتصال به ددکل يا پايه و ھمراه با مح
خصوص جھت
مخ
ند  .ھمچنين امکان نصب اين آنتن ھا ببر روی انواع
ضه می شوند
از رعد و برق به زمين عرض
ع بريج
Outdooorاستااندارد وجود دارد و در قددرتھای dbbi ٨تا dbi ١۵تتوليد می شونند  .سطح آنھھا با
ست.
الس پوشيده اس
شش فايبر گال
پوش
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به مسافتھای ددور دست به علت سطح ممشبک اين آنتتن ھا
ن ھای جھت دار جھت انتتقال امواج ه
آنتن
ی مختلف dbi ٣٠ ،dbbi ٢٧ ،dbi ٢۴عرضه
وززن آن سبک ببوده و بادگيرر نمی باشند  .در قدرتھای
شود.
ی نيز از اين ننوع آنتن ھا استفاده می ش
ی انتقال خطووط مخابراتی
ی شوند  .برای
می



طح :
آنتن ھای مسط
تن



ختلف ساخته ممی
ن ھا مسطح ببوده و با زاوييه انتشار مخ
سطح اين آنتن
س
جھت اتصال بهه دکل يا پايه و ھمراه با ممحافظ برق گگير
شووند  .ھمراه باا بست ھای ممخصوص جھ
صب ای
زمين عرضه می شوند  .ھمچننين امکان نص
ی از رعد و ببرق به ن
کتريسيته ناشی
براای انتقال الک
جود دارد و درر قدرتھای dbi ١۵تا dbi ١٨
ی انواع بريج  Outdoorااستاندارد وج
ن ھا بر روی
آنتن
ست.
تولليد می شوند  .سطح آنھا ففايبر گالس اس
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آنتن ھای ياگی :
تن
ن ھا با
جھت دار ماننند آنتن ھای تتلويزيون که بر روی بام نصب می شووند  .اين آنتن
ن شاخه ای ج
آنتن
ظ
ل يا پايه و ھممراه با
صوص جھت اتتصال به دکل
پايهه ھای مخصو
محافظ برق گير بررای انتقال
ن ھا بر
صب اين انتن
چنين امکان نص
ی شوند  .ھمچ
زمين عرضه می
ی از رعد و برق به ن
کتريسيته ناشی
الک
 Oاستاندارد ووجود دارد و ددر قدرتھای dbi ١٨تا dbi ٢٠توليد ممی
يج Outdoor
رووی انواع بريج
ل يک
س پوشيده شده و آنتن بشکل
ش فايبر گالس
شووند .سطح آنھھا جھت جلوگگيری از يخ ززدن با پوشش
استتوانه درآمده است.
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ی اينترنال :
کس مودم ھای
فک



ککارت فکس ممودم  PCIبا سرعت  ۵۶ککيلو
ی توانند خط تلفن را در ھھنگام ارتباط با
دارای توابع  ٩٢V.ھستند و می
ت بر ثانيه  .ممعموالً ی
بيت
ت قيمت کم پرففروشترين نووع مودم در ببازار ھستند  .سيستم نشان
اينتترنت اشغال نکنند .بعلت
ن دھنده
جود دارد.
خی از آنھا وج
شمماره مخاطب فقط در برخی




ی سريال:
کس مودم ھای
فک
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کيفيت خوب
ی رغم ت
ی با قابليت اتتصال به پوررت ھای سرياال دستگاه کاامپيوتر  .علی
کس مودم ھايی
فکس
 USBجايگزيين آن
از رده خارج شده و فکس مودم ھای B
شرفت تکنولووژی کم کم ز
آنھھا به علت پيش
می کنند.
را پشتيبانی ی
خی از آنھا توابع  ٩٢V.ا
عت آنھا Kbpss ۵۶و برخی
ی شود  .سرع
می





یUSB :
کس مودم ھای
فک
ساير
ت سرعت آن ررا نسبت به س
ھای بسيار سريعع و کامل که در عمل می توانيد تفاوت
کس مودم ی
فکس
 ٩٢را دارند  .برخی
کس مودم ھا احساس کنيد  .سرعت آنھاا Kbps ۵۶و امکان پشتييبانی از ٢V.
فکس
سايی و
ط ويندوز شناس
ستگاه در ھرر زمان توسط
خروجی صدا بوده و ھنگاام نصب به دس
از آنھا دارای خ
منبع تغذيه جداگانه ندارند  .چراغ ھای نشانگر وضععيت
راهه اندازی می شوند  .ھمچننين نياز به من
ن می دھد.
موودم و ارتباط ررا کامالً نشان





ديجيتال :
ل
دورربين
سل به باال عررضه می شووند  .معموالً  ٨يا ١۶
ی  ۴مگا پيکس
يجيتال امروززه با دقت ھای
دورربين ھای ديج
عکس با دقتھای ممختلف در خ
ی توانند تعدادد زيادی س
ظه داشته و می
گا بايت حافظه
مگ
خود ذخيره کنننند .
عمده با
ه
ش داد و در ددو نوع
جايش حافظه آنھا را افزايش
البتته توسط کارتتھای حافظه می توان گنج
 CCدارای کييفيت بسيار بااالتری
 Cو سنسور  CCDتوليد می شوند کهه سنسور CD
نسور CMOS
سنس
ست .
ت  .ھمچنين امکان فيلم بررداری بصوررت محدود ھھمراه با صدا نيز به آنھا اضافه شده اس
است
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برخی از آنھا امکان استفاده بصورت وب کم را نيز دارند  .دو نوع زوم ديجيتال و اپتيکال می
توانند داشته باشند که زوم اپتيکال قيمت دوربين را افزايش می دھد  .امکان کپی انواع فايل بر
روی اين دوربينھا جھت حمل و انتقال به کامپيوترھای ديگر وجود دارد  .ھمچنين خروجی
تلويزيون نيز دارند  .ھمه آنھا دارای صفحه نمايشگر رنگی جھت ديدن تصاويرھستند و با پورت
USBبه کامپيوتر متصل می شوند.




وب کم :
اگر دوربين وب کم داشته باشيد می توانيد در شبکه محلی يا اينترنت ارتباط تصويری زنده داشته
باشيد  .برنامه ھای  Chatمانند  Yahoo Messengerامکان ارتباط تصويری را توسط وب کم
فراھم می کنند  .دقت  ٣٢٠کيلو پيکسل آن دارای کيفيت بھتری است و می تواند تا  ٣٠فريم در
ثانيه انتقال تصوير داشته باشد.





فالش ديسک :
جھت انتقال  ،حمل و گرفتن پشتيبان از فايلھای خود می توانيد از فالش ديسکھای کوچک و سبک
و زيبای  USBاستفاده کنيد  .نوع  ٢.٠ USBآن سرعت بسيار بااليی دارد و در ظرفيتھای ١٢٨
 ۵١٢ ، ٢۵۶ ،مگا بايت و يک گيگا بايت توليد می شوند  .در ويندوزھای  XPو  ٢٠٠٠نيازی به
درايور و نصب ندارد و ھنگام روشن بودن دستگاه می تواند وصل و قطع شود.





قفلUSB :
قفل  USBمی تواند قسمی از ھارد شما را قفل کند بطوريکه آن قسمت از ھارد ديسک شما فقط
ھنگامی ديده می شود که قفل به دستگاه متصل باشد  .ھمچنين می تواند دستگاه را جھت جلوگيری
از اتصال به اينترنت قفل کند  .و يا راه انداز سيستم را قفل نمايد  .اندازه آن کوچک و قابل حمل
در دسته کليد شما می باشد .ھر شخص می تواند قفل مخصوص خود را داشته باشد.
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بUSB:
ھاب
نداريد يا
د
ی  USBزياددی داشته و پوورت يو اس پی کافی بررروی کامپيوترر خود
اگرر دستگاھھای
ی آسانتر داشتهه باشيد می تووانيد از
ميز کار خود جھھت دسترسی
ماييليد تعدادی پوورت  USBبر روی ز
ی شوند.
ن ھابھا در انوواع  ۴پورت و  ٧پورت وو ...توليد می
ب  USBاستتفاده کنيد اين
ھاب
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نکUSB:
لينک
با ااين رابط می توان بين دوو دستگاه کامپپيوتر لينک اييجاد کرده و فايلھا را بين دو دستگاه اننتقال
ت به
٢.٠USBآن ددارای سرعت
 ٢.٠ USBددر بازاز وجوود دارد که B
 ١.١ USBوB
ھيد  .دو نوعB
دھي
ل ميباشد.
کوچک و قابل حمل
ک
ک،
مرراتب بيشتری می باشد سبک





س:
آداپتور بلوتوس
برخی گوشی ھای موبايل
ی
ی که امکان ببلوتوس دارندد مانند
بين کامپيوتر و دستگاه ھايی
براای ارتباط ن
برد  ١٠متری  ٢٠ ،متری و  ١٠٠ی
متری
سه مدل با د
ی شود .در س
يا ببرخی پرينتررھا استفاده می
ستگاھھای جاانبی و
می داشته و بررای ارتباط ککامپيوتر با دس
عررضه می شودد  .بلوتوس پپھنای باند کمی
شده است  .تووسط اين آداپتتورھا می تواان وايرلس باا پھنای باتد ککم نيز
حذذف کابلھای ررابط طراح ش
بين دو کامپيوترر ايجاد نمود.
ن
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کاررت حافظه :
ضه می
 ۵١٢، ٢۵۶ ، ١٢٨مگا باايت و يک گييگا بايت عرض
ظرفيت ھای ٨
کاررتھای حافظهه امروز با ظ
ت
 Sگر چه قيمت
شوند .که SD
 Sو  MMCعرضه می ش
شووند .کارت ھاای حافظه درر دو نوع SD
التری دارد وللی دارای سررعت بيشتر و مصرف کممتری نسبت ببه  MMCمی باشد.
باال





مبددل  USBبه: ٢٣٢ RS-
می توانيد
خود را داريد ی
صال دستگاھھھای با پورت سريال به پورت  USBککامپيوتر د
اگرر نياز به اتص
وجود دارد.
د
ستفاده کنيد .کهه دو نوع پوررت سريال نرری و سريال مادگی آن درر بازار
از اين رابط است
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سپاليتر مونيتوور :
اس
با ااين ذستگاه ممی توان خرووجی يک کاررت گرافيک ررا ھمزمان بهه چھار مانيتوور منتقل کردد  .در
ن کاربرد آن ددر نمايشگاه ھھا يا
ک تصوير را نشان می دھھند  .بيشترين
ن حالت تمام ممانيتورھا يک
اين
می باشد.
فرووشکاه ھا ی
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کاننکتور شبکه – :۴۵Rj
ستفاده
ھای شبکه به دستگاھھا اس
کاننکتور ھای  ٨پين شبکه ددر توپولوژی استار برای اتصال کابلھا
ن آبکاری شدهه است .
شی دارد که بر روی پين ھھای فلزی آن
تگی به روکش
غوبيت آن بستگ
ی شود  .مرغو
می
کابل شبکه
صوص به ل
ميکرون می باشد  .ايين کانکتورھھا توسط ابزارر پرس مخص
ن
بھتترين روکش ۵٠
ندی استانداردد انجام
طبق رنگ بند
که بايد حتما ط
ن کانکتورھاا به کابل شبک
ند  .اتصال اين
صل می شوند
متص
ال و بر
ی با نويز باال
 Fبرای نصب در محيطھای
ظ وبا حفاظ ففلزی ( FTP
شوود  .در دو نووع بدون حفاظ
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شبکه ھای مھھم به
ستی اين کانکتتورھا برای ش
شند .نصب دس
حفاظ دار( مووجود می باشن
رووی کابلھای ح
شود و بجای آن بايد از پچ کووردھای آماده و تست شدهه در کارخانهه استفاده
صيه نمی د
چ عنوان توص
ھيچ
گرردد.







کاننکتور تلفن – :١١ Rj
خابراتی دارد .
ف تلفنی و مخ
کاننکتور  ١١R j -دارای  ۴يا  ۶پين فلزی است که بييشتر مصرف
ف است  .ل
پاناسونيکی نيز معروف
ی
دربازار به ش
فيش
کابل مورد استفادده اين کانکتوورھا کابل  ۴ررشته
ت نياز به ابززار پرس ويژژه ای دارد.
ب به کابل تخت
تخت می باشد و برای نصب
خت
کاوور کانکتور :
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ل کابل
عالوه بر زيباا کردن کابل رابط اتصال
کاوور الستيکی طراحی شده برای کانکتوور  ۴۵R j-ع
به کانکتور را ممحافظت کردده و مانع از ورود گرد و غبار به پوررت نيز می ش
شود  .در دو ننوع با
لف زرد  ،سببز  ،کرم  ،ناررنجی ،
کتور و بدون روکش در ررنگھای مختلف
روی ضامن کانک
رووکش بر ی
ت بيشتری داارد.
شود  .نوع نرمم آن مرغوبيت
عرضه می ش
قرممز  ،آبی  ،ممشکی و  ...ع





کووپلر : ۴۵ Rj-
گر و يا
اتصال آنھا به يکديگ
ل
يمھا و
خت کردن سيم
اگرر نياز به افزاايش طول کاببل شبکه دارييم نبايد از لخ
ت
اين منظور بايد از کوپلر  ۴۵R j -که داارای  ٢پورت
لحييم کردن سيممھا استفاده کنينيم  .برای ن
ماددگی است استتفاده کرد.
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پرييز شبکه رو کار :
ب می
ص يا پيچ و روولپالک نصب
چسب دو طرففه مخصوص
ب پريز روکاار بر روی دييوار توسط چ
قاب
ی شاتر
آن جاسازی کننيد  .برخی اننواع آن دارای
ن را درون ن
ختلف کيستون
شوود و می توانييد مدلھای مخ
ت و دو
ی نمايد  .مدلھھای تک پورت
جلوگيری می
بر روی پورت ھستند که ازز ورود غبار به داخل آن ج
سبی که بر رروی
ضه می شوند  .توسط برچس
پوررت با کيفيتھاای مختلف و قيمت ھای ممتفاوت عرض
شخص کنيد.
ی توانيد شمارره آن پريز ررا درشبکه مش
خی از آنھا ووجود دارد می
برخ
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که :
فيس پليت شبک
س
جعبه استانداردد نصب شود  .اگر ھنگام ساخت
صفحه پريز تووکار شبکه باييد بر روی ج
فيس پليت يا ص
س
حتی فيس پليت
ی توانی براح
بنا اين نوع جعببه را در ديواار جاسازی ککرده باشيد می
ت استاندارد ررا بر
ک پورت و ددو پورت با ککيفيت ھا و قييمتھای
رووی آن نصب کنيد  .در انوواع صاف و  ۴۵درجه تک
توانيد شماره
د
عرضه می شوند  .تتوسط برچسببی که بر روی برخی از آنھا وجود داررد می
ه
متففاوت
ص کنيد.
آن پريز را در شبکه مشخص





ستون :
کيس
ی دھد .
ل می شود و يک پورت ممادگی  ۴۵ Rj -در اختياررما قرار می
ل شبکه متصل
ستون به کابل
کيس
خت
شبکه ھای ساخ
الر قرار می گيرد  .در ش
ستون درون ققاب پريز شببکه يا درون پچ پنل ماژوال
کيس
که کيستون قررار می گيرد .در دو نوع ببدون حفاظ و با
يافتته ابتدا و انتھھای ھر کابل مفتولی شبکه
حفاظ دار ( مموجود
نويز باال و بر رووی کابلھای ح
طھای با ز
صب در محيط
 FTPبرای نص
حفافاظ فلزی ( P
که Cat
ستون بايد متناسب با نوع ککابل شبکه انتتخاب شود  .ممثال ھنگامی که کابل شبک
ی باشند  .کيس
می
 ۶ Cاستفاده کننيم.
 ۶دداريم بايد از کيستونCat
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ک باکس پريزز :
بک
ی گردد و داررای
شبکه در داخل دييوار يا بر رووی سطح ديووار نصب می
ه
س پليت
جھھت نصب فيس
ی گردد.
عممق ھای متفاووتی بوده که ممتناسب با نيااز انتخاب می





چ پنل ھای غيير ماژوالر( Loaded ) :
پچ
ن رکھا قرار می گيرند و ھمه کابلھای شبکه به اين پچ
ساخت يافته پچ پنلھا درون
در کابل کشی س
پنلھھا متصل می
ی شوند  .يک سر تمام کايللھای مفتولی شبکه درون پريز شبکه و ديگری به پپچ پنل
شود  .عيب يابی در اين شبکهه ھا سريع و آسان است  .پچ پنل ھای غير ماژوالرر در
صل می د
متص
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انوواعe ۵ Catو ۶ Catو با تعداد پورتھاای  ٣۶ ، ٢۴ ، ١۶و  ۴٨پورتی بصوورت رنگی و مشکی
ن حفاظ و با حفاظ
در دو نوع بدون
 ۴۵درجه تولليد می شوند  .ھمچنين ر
 ١٨درجه و ۵
و ببا زوايای ٨٠
فلززی(  FTPبررای نصب درر محيطھای ببا نويز باال و بر روی کاببلھای حفاظ ددار ( موجود می
اين پچ پنل ھا ببرای انتقال دييتا توصيه نممی شود و بيش
شند  .در کل ااستفاده از ن
باش
شتر مناسب اننتقال
حدوديت
شبکه را با مح
شبکه ھای بززرگ قابليت انعطاف نداررند و طراح ش
صوت ھستند  .ھمچنين در ش
ص
ستفاده گردد.
ھای ماژوالر است
موواجه می کنند  .بجای آنھا بھتر است ازز پچ پنل ی





چ پنل ھای ماژژوالر:
پچ
مه مزايای پچ پنل ھای غيررماژوالر را که قبال ذکر شده داريم  .بعالوه
در پچ پنل ھای ماژوالر ھمه
ت فيبر نوری
ی انواع پورت
Sو  FTPحتی
STP ، UTP
توانيم چندين نوع پورت مثالًP
م
که می
اينک
ی مالتی
موود و سينگل ممود را در کناار ھم داشته بباشيم .اگر پوورتی به ھر عنوان دچار مشکل شود فقط
ست  .حتی می
شود و نياز بهه تعويض کاممل پچ پنل نيس
ھممان کيستون تتعويض می ش
ی توانيمe ۵ Catو
ه
ضوع ھزينه ھھای پروژه ررا پايين
شيم  .اين موض
 ۶Cو ٧ Catرا در کنار ھم داشته باش
Cat
آورده و
انواع ، ٢۴ ، ١۶ ، ١٢
ل ھا در ع
شغال می کندد  .اين پچ پنل
ضای بسيار کممتری را در درون رک اش
فض
جموع نصب آآسان تری داش
شوند  .در مج
 ٣۶ ، ٣٢و  ...ساخته می ش
٣
شته و برخی از انواع آن دارای
لھا و نگھداشتتن کامل آنھا در پشت پچ پنل ھستند.
ساپپورت بارجھھت بافتن کابلھ





خابراتی:
چ پنل ھای مخ
پچ
شترين استفادده آن در I
خابراتی که بيش
پچ پنل ھای مخ
 ISPمی باشد داررای  ١۶پوررت در انواع ايرانی
در انواع تايواننی ھستند  .ھھر دو اين پچ پنل ھا يک ييونيت از فض
 ٢۵پورت ر
و۵
ضای رک را ببه خود
اختتصاص می دھند.

40 | P a g e

www.RahbordCo.nett



41 | P a g e

www.RahbordCo.nett




کابلCaableManaagemant :
گھدارنده ل
نگ
می گيرد و
ل و سوئيچ شببکه قرار ی
نگھھدارنده کابل يا  Caable Manaagemantدر داخل رک بين پنل
ل از ريزش پپچ
گھدارنده کابل
شد  .بوسيله نگ
ظيفه آن نگھدااشتن پچ کورردھای درون رک می باش
وظ
بخشيم  .در
م
ی کرده ونظم بيشتری به آآن می
ی ساير تجھيززات درون ررک جلوگيری
کووردھا بر روی
ک يونيت و ددو يونيت داررد که
چنين انولع يک
ب دار توليد ممی شود  .ھمچ
پوش دار و قالب
دو مدل در ش
شتر مدل يک يونيت آن موورد استفاده ققرار می گيردد.
بيش





ساا پورت بار:
شت پچ پنل راا آسان می کنند .
مديريت کابلھای پش
ت
شتن و
ل قرار می گييرد و نگھداش
در پشت پچ پنل
ی ساپورت بارر ھستند و بررای برخی می
خی پچ پنل ھھا خود دارای
برخ
ی توان ساپوررت بار جداگگانه تھيه
شدن آنھا
نموود  .چون کاببلھای شبکه تتوسط کمربندد کابل به ساپوورت بار بستته می شوند امکان قطع ش
بسيار کاھش می ييايد
از پچ پنل ر





مسی :
چ کوردھای مس
پچ
ت شبکه ( و پپريز
صال بين کاممپيوتر ) کارت
که و پچ پنل و ھمچنين اتص
ن سوئيچ شبک
براای اتصال بين
ست که می توواند
که پچ کورد اس
سمتھای شبکه
بکه از پچ کورد استفاده مييشود .يکی ازز مھمترين قس
شبک
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خته می شوندد .
کاررايی شبکه ررا تحت تاثير قرار دھد  .پپچ کوردھا ازز کابلھای نرمم و افشان ساخ
پس از ساخت پچ کورد بر روی آن انجاام داده تا از
ساززندگان معتبرر تست ھای ممختلفی را س
شوند  .در طوولھای  ۵٠ساننتيمتر  ١٠ ، ۵ ، ٣ ، ٢ ، ١ ،و  ١۵ممتری در
استتاندارد بودن آن مطمئن ش
 LSZساخته می شوند که دومی
ی شوند  .با دوو نوع ژاکت  PVCو ZH
مختلف عرضه می
ف
گھای
رنگ
ی کند  .ساخت
سوزی دود سممی توليد نمی
می باشد و در ھھنگام آتش س
قد ھالوژن ی
فاقد
ت دستی اين پپچ
طبقه بندی از نظر
شود  .چھار ط
ی مفتولی به ھھيچ عنوان تووصيه نمی ش
صا با کابلھای
کووردھا خصوص
 ۶Cو ٧ Catممی باشد.
سخ فرکانسی برای پچ کورردھای مسیCat ،e ۵Caat ، ۵ : Catt
پاس




از شرکتھا و
چون برخی ز
ی باس از ردده خارج شده است ولی چو
 BNشبکه ھای
صاالت NC :
اتص
ضه می
شبکه ھای قدديمی استفاده ممی کنند لذا ايين اتصاالت دربازار عرض
کاررخانجات ما ھنوز از از ش
کتور  ،BNCتی کانکتور  ،ترمينيتور يا ختم کننده و برل
اتصاالت مذکور عباارتند از کانک
ت
شووند .
 BNنياز به اببزار پرس وييژه می باشد.
يا آآی کانکتور ببرای اتصال کانکتور NC

43 | P a g e

www.RahbordCo.nett





کاببل شبکه چھاارزوجی :
شد که ھر دوو زوج به ھم تابيده
مخصوص شبکه ھای استار کابل  ۴زوج  ١٠٠اھمی می باش
ص
کاببل
Feet) ١٠بص
بندی ھای  ٣٠۵ممتری ) ٠٠٠
شدده اند  .اين کاابلھا معموال ددر بسته ی
صورت حلقه ای يا
ن قسمتھای شب
شوند  .کابل شبکهه از مھمترين
درون کارتن تووليد می د
شبکه است که نصب آن ھززينه
ن بايد بسيار ددقت کرد چراا که انواع تقللبی آن در ظااھر با اصل ممطابقت
زياادی دارد و ددر انتخاب آن
ی فقط توسط تسترھای گرران
ص کابل تقلبی ااز کابل اصلی
است  .تشخيص
ی کند در بازار فراوان ت
می
 ٧ Cدر
ھا در انواع رايج ۶Cat ،e ۵ CatوCat
ست  .کابل ا
قيممت و خاص اين منظور اممکان پذير اس
انوواع بدون شيلدد  ، UTPبا فويل آلومينيوومی  FTPو شيلددار TP
 STو گاھی دارای فويل و شيلد
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ی فاقد
شوند که دومی
عرضه می ش
LSZH ، Pع
گھای مختلف و با دو نوع ژاکت PVC
SFTPدر رنگ
ی دود سمی تتوليد نمی کند.
شد و در ھنگاام آتش سوزی
ھاللوژن می باش




شبکه مختلف عبارتند از:
سررعت ھر دو ززوج تاييده ازز کابلھای ش
M
Mhz۶٠٠ = ٧Mhz Catt ٣۵٠Mhz,, ٢٠٠e = ۵Mhz Cat ٢
٢۵٠ = ۶Caat




کاببل شبکه کواککسيال :
ص شبکه ھای باس قديمی ککه اکنون بندررت
کاببل شبکه  ۵٠اھمی دارای مغزی و شيليلد مخصوص
موورد استفاده قررار می گيردد.




کابل کشی
ست با
ست که می بايس
مان پياده سازی يک شبکه کامپيوتری اس
که يکی از مراحل مھم در زم
کاببل کشی شبک
ی  UTPاز
م شود .برای اييجاد کابل ھای
ساخت يافته ،انجام
ت
ت ،ظرافت خاص و پايبندی به اصول کابل کشی
دقت
تج
جھيزات زير استتفاده می گردد :




ل UTP
کابل
م لخت کن
سيم

ساخت يک کاابل
 :مراحل س

5

ھای RJ-45
کانکتورھ
پرس RJ-45
آچار س



4

3

2

1
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فيببر نوری :
ت ھای زياد يا نياز به پھننای باند
که نياز به ارتبباط بين مسافت
ھنگامی استفادده می کنيم ه
فيبررنوری را ھن
ی نوری
مزايای فراوانی داارد  .فيبرھای
ی
ست که
زيااد داريم  .بھتترين رسانه انتقالی امروززه فيبر نوريس
ی از  ٢باشند  .فيبر ھای نووری از
ی شود بايد داررای  ٢رشته و يا ضريبی
که استفاده می
که در کار شبک
استيل آرمود و ....تقسيم
سين آرمورد  ،واير ل
ظر ژاکت به انواع مختلفی از قبيل ضد جونده  ،گالس
نظ
ف داخل ق
چنين متناسب با محل استفااده به سه گروه  indoorببرای مصارف
ی شوند  .ھمچ
می
اتاق ،
ستيکی و فلززی و ouutdoor
ل ساختمان يا کانالھای پالس
صارف داخل
indooor/outdooorبرای مص
شبکه
حتما بايد متنااسب با نياز ش
ضای آزاد تقسييم می شوند .فيبر نوری ح
ستقيم در فض
براای استفاده مس
عبارت از مالتی ممود و سينگل مود است  .ممالتی
ت
خاب شود  .ددو گروه متفاووت فيبرھای نوری
انتخ
ميکرون و ديگری  ۵٠ميکرون تتقسيم می شوند .فيبر
ن
موود خود به دو دسته يکی ابا دو ھسته ۶٢/۵
کيلومتر مسافت
گابايت تا  ٢کي
عت  ١٠٠مگ
ماللتی مود می تتواند در سرع
ت را پاسخگوو باشد .اما ددر
ن( به تناسب تجھيزاتی کهه از آن استفادده می کنند ممی
مود )  ٩ميکرون
ت مالتی د
سررعت گيگا بيت
تواانند تا  ٧٠کيللومتر را پشتتيبانی کنند  .ففيبر سينگل ممود از مالتی مود ارزانتر است اما تجھھيزاتی
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ب
سيار گرانتر از تجھيزات مالتی مود ھھستند  .نصب
گل مود استفااده می کنند بس
که از فيبر سينگ
ت می باشد.
کاننکتورھای فيببر نوری نيازز به ابزار وييژه ای دارد ککه گران قيمت





چ کورد فيبر ننوری :
پچ
ستفاده می کنييم  .اين پچ کوورد ھا
ن پچ پنل فيبرر نوری و سووئيچ شبکه ازز پچ کورد اس
براای اتصال بين
نوری انتخاب شووند .مثال پچ ککورد سينگل مود برای فيببر سينگل موود و پچ
ھم بايد متناسب با قيبر ی
طور پچ کوردد فيبر ۶٢/۵
سبش و ھمينط
کوورد مالتی مودد برای فيبر ممالتی  ۵٠برای فيبر متناس
ھستند که در ککارخانه بر رروی آنھا نصب
ی کانکتورھاای مختلفی ھس
کرون  .پچ ککورد ھا دارای
ميک
ب شده
در برخی پچ کووردھا کانکتوور ھای
 ۴۵ Vکه ر
 : MT - Rو  LCو  SCو  STو VF -
ت  .مانند Rj
است
صارف گوناگوون مثال پچ ککورد  : SCبهه LC
ست برای مص
گر متفاوت اس
يک سر پچ کوررد با سر ديگ
ک
اليی دارند و براحتی نمی شکنند  .طول
و ....پچ کوردھاای فيبر جديد قابليت انعطااف بسيار باال
ل اين
شد.
پچ کوردھا معمموال  ۵ ، ٣ ، ٢ ، ١و  ١٠متر می باش
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کاننکتورھای فييبر نوری :
نصب می شوود و امکان اننتقال
ی فيبر نوری توسط ابزارھای خاص نص
کاننکتور فيبر نووری بر روی
می دھد  .برخی از انواع ايين کانکتورھاا عبارتند از  MT - Rjو  LCو  SCو ST
دادده را به ما ی
ی شوند.
و  ۴۵ VF -کهه به دو گروه مالتی مود و سينگل مود نيز تقسيم می

48 | P a g e

www.RahbordCo.nett

49 | P a g e

www.RahbordCo.nett



آداپتور فيبر نووری :
ی که کانکتور بر روی آن نصب شده و پچ کورد فيببر
بين فيبر نوری
آداپپتور فيبر نورری واسط ن
صوص فيبر قرار می گيررد  .و انواع ممختلف
ل پچ پنل مخص
نورری می باشد  .اين آداپتورر عموما داخل
 Simوجود داررد.
آن متناسب با نووع کانکتور ببصورت  ٢پپورت  Duuplexيا تک پوورت mplex





:۴۵
سووکت فيبر نورری – ۵ VF
ت که باعث ساادگی در اتص
ن اختراع نسببتا جديد کمپاننی M ٣است
اين
صاالت فيبر نووری و پايين آمدن
ش
صب  ،در پوش
ست  .از مزايای اين سوککت می توان به  :سادگی و سرعت نص
ھززينه ھا شده اس
اتوومات سوکت و کانکتور  ،جھت جلوگييری از ورودد غبار ھمچنيين جلوگيری از تابش ليزرر به
ی در پچ پنل ييا درون فيس پليت ھا  ،ھززينه
کنار ساير کيستوون ھای مسی
صب در ر
شم  ،امکان نص
چش
کرد  .در
گنال نور و  ...اشاره د
سيار مناسب  ،اتصال مستققيم فيبرھا به يکديگر و کاھش افت سيگ
بسي
کوردھای خاص
ی
نوری نمی باشد  .حتی بوسيله پچ
ن تکنولوژی ننيازی به استتفاده از آداپتوور فيبر ی
اين
ی بکار
آن با قابليت انععطاف بسيار بباال می توان فيبر نوری ررا بر روی مميز کاربر ماننند کابل مسی
تھيه  ٢قطعه ابززار
ستفاده می کنينيد فقط با ه
از ابزارھای ننصب فيبر نووری قديمی اس
بردد  .چنانچه ز
نيز نصب نمايييد.
 ۴۵VFرا ز
جدديد می توانيد سوکت ھای پيشرفته F -




ف ابزار فيبرر نوری :
کيف
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ست  .قيمت ااين ابزار نسببت به
صوص نصب سوکت ھای  ۴۵ VF -اس
ف ابزار فيبرر نوری مخص
کيف
می باشد .
صب سوکت فيبيبر نوری ی
سيار مناسب بووده و دارای تجھيزات کاممل برای نص
انوواع مشابه بسي
جود دارد.
صب و کتابچهه راھنما نيز ھمراه آن وج
ھممچنين CDفيللم آموزش نص





پوررت دوبلر:
ل کشی
ک پورت شببکه داريد و ااکنون نياز بهه يک پورت ديگر داريد و امکان کابل
اگرر در محلی يک
حالت الزم است ددو عدد
ستفاده کنيد  .در اين ت
ن دو برابر ککننده پورت اس
می توانيد از اين
جدد نداريد ی
مج
که ھای
ن سيستم فقط ببر روی شبک
شبکه خود قراار دھيد  .اين
از اين قطعه را در ابتدا و اننتھای کابل ش
 ١٠٠/١٠مگا ببيت کاربر دارد.
١





که:
چار پرس شبک
آچا
دارای سيم چين ننيز ھست  .درر دو
کانکتور ۴۵R j-ميبباشد که ی
ر
که فقط مخصووص
آچاار پرس شبک
ی کانکتور ازز بغل و وروددی کانکتور از قسمت جللو آچار  .آچارر با ورودی جلو
ع  :با ورودی
نوع
ت به انواع ممشابه است چ
 AMPاست که دارای کييفيت و قيمت باالتری نسبت
خت شرکت P
ساخ
چنانچه
خاب
نوع آچارھا انتخ
ی با کانکتورھای تلفنی نداريد اين ع
کارر شما صرفا شبکه است و سر و کاری
شماست.
منااسبی برای ش





که و تلفن :
چار پرس شبک
آچا
دارای  ٢يا  ٣وروودی ھستند  .ورودی اول مخصوص
ن نوعا ی
ی شبکه و تلفن
آچاار پرس ھای
ی ١٢R j-و ١١ Rjj-می بااشد .
کاننکتورھای ۴۵R j-است و ورودی دومم مخصوص کانکتورھای
فن
ص گوشی تلفن
کتر مخصوص
سومی برای کانکتوورھای کوچک
ی
خی از انواع آن دارای وررودی
برخ
صب تعداد زيياد
صا ھنگام نص
متناسب با قيمت کيففيت متفاوتی دارند و اين ککيفيت خصوص
ب
ستند .
ھس
ی باشند.
خی انواع آن ددارای قفل اتوومات جھت ببستن آچار می
کاننکتور مشھودد است  .برخی





B
کتورBNC :
چار پرس کانک
آچا
تفاوتی
کيفيت ھای متف
عا دارای  ۴ييا  ۵سوراخ ھستند و با کي
ی  BNCنوع
ی کانکتور ھای
آچاار پرس ھای
خ شدن شبکهه ھای
در بازار يافت ممی شوند  .ايين نوع آچار دارای قفل اتتومات است  .بعلت منسوخ
مبتتنی بر باس ممصرف بسياررکمی دارند.
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چار پانچ:
آچا
ل ھا  ،کيستوون ھا و
ھای شبکه و ممخابراتی در داخل ترمينال
از اين نوع آچارر برای پانچ کردن سيم ھا
ستفاده می شوود  .ھمزمان با پرس سيم در محل خودد  ،اضافه سييم نيز
غير ماژوالر اس
پچ پنل ھای ر
عمليات چيدن اضافه سيم تتوسط تيغ آچاار انجام
چی دار که ع
سط آچار قطعع می شود .ددر دو نوع قيچ
توس
ی می
ی نيز دارای قالب کمری
ن دارای پيچ تنظيم فشار ھھستند و برخی
ی از انواع آن
ی شود  .برخی
می
شند.
باش





که:
ستر ھای شبک
تس
ستفاده می شووند.
شبکه محلی اس
برقراری ارتباط در لينک ھای ش
ی
تست
ن نوع تسترھاا فقط برای تس
اين
 ،BNتلفن USB ،
که ھای باس ااتصاالت NC
برتست اتصاالت  ۴۵Rj-شبک
خی انواع آن عالوه ست
برخ
کرد قيمت ھاايی متفاوت ددارند  .اين تس
ب کيفيت عملک
نيز چک می کننند  .به تناسب
 ٢ PSرا ز
وS/
سترھا
ی کابل و تستتر در
موت در انتھای
شوند که ريمو
تر تقسيم می ش
به دو قسمت عممده تسترھا و ريموت تستر
ی نمايند
ی  ٩ولتی کتاابی تغديه می
نوعا با باطری
جام ميدھند  .نو
عمل تست را انج
ل شده و ل
ابتددای آن وصل
نوع تسترھا بصوورت
 .بررخی از آنھا بر روی ريمموت نيز نشاننگر تست داررند  .نشانگرھای اين ع
ست با
شد  .ھنگام تس
چرراغ ھای نوررانی کوچک  LEDبا صففحات  LCDتک رنگ ککوچک می باش
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تسترھا بايد مطمئن شد که دو سر لينک به تستر متصل باشد و به کارت شبکه يا سوئيچ در حال
کار وصل نباشد در غير اينصورت ممکن است به تستر صدمه وارد شود .يک تستر که مدت
زمان زيادی از ارائه آن در بازار نمی گذرد می تواند طول کابل تحت تست را نيز بر روی
نشانگر  LCDخود نمايش دھد  .البته نسبت به ساير تسترھا قيمت باالتری دارد  .مدلھايی از
تسترھايی که در شکل می بينيد می توانند نقشه کابل را نيز چک نمايند و نوع معمولی با کراس
بودکابل را نيز اعالم کنند.
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فه ای:
ستر ھای حرفه
تس
ت  Flukeآمرريکا ھستند ممی توانند تمامم
آنالليزرھای حرفه ای شبکه که معروفتريين آنھا ساخت
امکان ارائه
ن
ک مقايسه آن با موارد استانندارد و
ست کنند و بررای ھر لينک
ل شبکه را تس
شخصات کابل
مش
يمت اين تستررھا در حدود  ٨٠٠٠دالر است و
گززارش کامل ايين تستھا بر رروی پرينتر را دارند  .قيم
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سی و لينک ھھای فيبر نورری نيز ماژوللھای خاصی با قيمت باال به آن
ی پچ کورد مس
براای تست ھای
ی مھم و بزرگ
افززوده می گردد  .کارفرماياان شبکه ھای
گ معموال درر پايان کار بر اساس تستھھای اين
ت با
ت پيمانکار نينيز ھزينه تست
آنالليزرھا بستر شبکه را از پيمانکار تحوويل می گيرندد  .بديھی است
ی نمايد.
ی را بطور جدداگانه اعالم و دريافت می
چنينين تسترھايی



شماره گذار کابل ددر ابتدا و انتھھای کابل قراار گرفته و بررای
ه
شمماره گذار کاببل نمراتور باا ھمان
که و پيمانکارر در ميان انبووه کابل ھا مففيد ميباشد  .ھھر حلقه
سرپرست شبک
جلووگيری از سر در گمی س
ک نوع است.
از آن دارای  ١٠٠شماره يک






:
ی ١٠
ميز کامپيوتر کارربرد دارد و در بسته ھای
جھھت مھار کرددن کابل در ددرون رکھا و اطراف ز
عرضه می شود  .تووسط برچسبی
ه
ج سيم
سه سيم و پنج
عدددی تک سيم  ،دو سيم  ،س
ی که پشت ھھر گيره
می گردد.
ظر نصب ی
کاببل است در ممحل مورد نظ





:
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دستگاه ھای نصب شده درون رک نياز به انرژی الکتريسيته دارند  .عمل توزيع برق در رک
توسط ترمينال پاور انجام می شود و تنھا کابل برقی که از رک خارج می شود کابل ترمينال پاور
است  .اين ترمينال پاورھا دارای ارت ھستند که بھتر است سيم ارت آن حتما به زمين الکتريکی
وصل شود  .پريزھای بکار رفته درون آن طرح لگراند فرانسه می باشد و دارای کيفيت قابل
قبولی است .انواع  ٣پورت و  ۴پورت آن برای رک ھای ديواری و  ٨پورت و  ٩پورت آن برای
رکھای ايستاده بکار می رود  .پاورھای  ٨پورتی دارای کليد نئون دار جھت روشن و خاموش
کردن فن رک ھستند  .انواع ايستاده آن ھم با پورت ھای بيشتر موجود است که به نسبت ارتفاع
رک می توان آنرا بکار گرفت.
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بالنک پنل
 :بال
ب شده
ت حساس نصب
دسترسی به تجھيزات
ی
جلوگيری از
ی
شند که به جھھت
حافظی می باش
صفحه ھای مح
ص
ع،١
جھت ايمنی بييشتر در جلووی آن نصب می گردند  .ااين بالنک پننل ھا در انواع
در داخل رک ج
 ٣ ، ٢و  ۴يونييت عرضه می شوند.

ف
تھيه و تنظيم  :شاھين رصاف
شرکت راھبررد -مقاله ھای دديگر در www.Rahbordco.neet :
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