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  هاي كامپيوتري هشبك
   



  مقدمه - 1

و  هاها، سرورها، مودمها، فكسها، پرينترشبكه عبارت است از ارتباط يكپارچه كامپيوتر

زير كف و ها، به صورت پنهان در پشت ميز( توانيد از طريق كابل كشي شما مي. هابعضاً تلفن

با  ITشبكه، سبب ارتباط تجهيزات . به اين هدف دست يابيدارتباطات راديويي  و) يا سقف

يكديگر، ارتباط كاري شما با اينترنت و حتي خدماتي چون كنفرانس از راه دور و انتقال سريع 

. گرددتر ميسبب ارائه مزيتي افزون، ويژگياين . گرددهاي گرافيكي و ويدئويي ميفايل

خواهد نابراين جهت باقي ماندن در محيط تجاري رقابتي امـروز، نيازمنــد شبكه اي كارآمد ب

  .بود

  انواع توپولوژي هاي شبكه -2

LANپيكربندي يا آرايش شبكه اي كه از طريق اتصاالت بين وسايل يك 
يا بين دو يا بيش  1

  .هاي شبكه گويندرا توپولوژي ،شودتشكيل مي  LANاز دو

  توپولوژي انواع- 2-1

  Bus  توپولوژي  •

  Ring  توپولوژي  •

  Star  توپولوژي  •

  Hybrid  توپولوژي  •

 Mesh  پولوژيتو  •

Bus توپولوژي -1- 2-1
2

 

                                                           
١
 Local Area Network 
٢
 توپولوژي خطي 



 ها به يك خط ارتباطي اصليكه در آن تمام گره شبكه محلينوعي پيكربندي براي يك 

ها پيام. فعاليت خط نظارت داردهر گره در يك شبكه خطي بر  .شوندمتصل مي )گذرگاه(

گره  .پذيرندمي ها راآن ،هاي مورد نظراما تنها گره يا گره ،شوندها آشكار ميتوسط تمامي گره

شود اما وقفه اي در عمليات به وجود ارتباطش متوقف مي ،كنداي كه به درستي عمل نمي

قدام همزمان دو يا بيشتر از دو براي اجتناب از تصادفاتي كه ممكن است در نتيجه ا .نمي آورد

بر آشكار  ،هاي خطي عموما براي تنظيم ترافيكشبكه ،گره براي استفاده از خط پيش آيد

 .تكيه دارند 2،يا ارسال نشانه 1تصادف سازي

  
Ring توپولوژي -2- 2-1

3
 

در آن در يك حلقه بسته به يكديگر متصل مي) هاگره( نوعي شبكه محلي كه وسايل

وقتي گر  .يابندها در اين نوع شبكه در يك جهت از گره اي به گره ديگر انتقال ميپيام .شوند

اگر نشاني پيام با نشاني  .كندابتدا نشاني مقصد آن را بررسي مي ،كنده اي پيام را در يافت مي

در غير اينصورت سيگنال را از نو توليد و پيام را براي  ،پذيردگره يكسان باشد گره پيام را مي

امكان مي دهد كه  ،هاي حلقوياين توليد مجدد سيگنال به شبكه .كندبعدي ارسال ميگره 

                                                           
١
 Collision Detection 
٢

 Token Passing 
٣

 توپولوژي حلقوي 



توان اين حلقه را مي .هاي ستاره اي و خطي پوشش دهندفواصل بزرگتري را نسبت به شبكه

- اما افزودن گره. قص نيز ناديده انگاشته شوندهاي خراب يا ناگرهكه به گونه اي طراحي نمود 

 .هاي جديد به دليل بسته بودن حلقه دشوار است

  
 Starتوپولوژي -3- 2-1

1
 

به صورت پيكربندي ستاره اي شكل به يك ) گره(يك شبكه محلي كه در آن هر وسيله 

   اين شبكه عموما از يك .شودكامپيوتر مركزي متصل مي

  .شودتشكيل مي ،هايي احاطه شده استپايانهكه ،  2كامپيوتر مركزي

                                                           
١
 توپولوژي ستاره اي 
٢

 هاب 



  
 Hybrid توپولوژي  -4- 2-1

 .شودهاي مختلفي چون حلقوي و ستاره اي ساخته ميشبكه اي كه با همبندي

  
 Mesh توپولوژي   -4- 2-1

 .يا بيش از دو مسير براي هر گره وجود دارد يك شبكه ارتباطي كه در آن دو



  
  ابلي يا سيميكشبكه هاي  - 3

هاي كابلي،  سازي شبكه هاي فناوري روز، طراحي و پيادهگيري از آخرين دستاورد با بهره

هاي اجرا شده عمدتا بر مبناي  شبكه. شود المللي انجام مي هاي بينمنطبق با استاندارد

) كشي كابل( Passiveاز آنجا كه خطا در ساختار . باشند مي 1اي و ساختار اليه Starتوپولوژي 

 2كشي ساخت يافته اساس كابل تواند كارايي شبكه را به شدت كاهش دهد، اجراي شبكه بر يم

شبكه از تجهيزات  3هاي طوالني و بستر اصلي همچنين، براي ارتباط مسافت. شود انجام مي

 .شود، تا باالترين كارايي شبكه به دست آيد فيبر نوري استفاده مي

  LAN هاي كابليشبكه - 1- 3

LAN  رود كه توسط هايي به كار ميمحلي، در توصيف مجموعه اي رايانهيا همان شبكه

يك يا چند ابزار رسانه اي و ارتباطي به يكديگر متصل شده و منابعي را براي استفاده درون 

                                                           
١
 Layered Structure 
٢
 Structured Cabling 
٣
 Backbone 



قبل از ظهور رايانه هاي شخصي، اين ارتباط ممكن بود بين . شبكه اي به اشتراك گذاشته اند

با ظهور رايانه . كردندباشد كه با سرعت پائين فعاليت ميمركزي وجود داشته  دو يا چند رايانه

ترده تري در بين كاربران هايي كه كاربرد گسهاي شخصي و گسترش روز افزون سيستم عامل

در ابتدا اين ارتباط جهت به . هاي محلي فراهم شدهاي رشد شبكهكردند، زمينهپيدا مي

به  ،هاي طولي نكشيد كه ايده توسعه شبكهيا چاپگرها بود، ولاشتراك گذاري فضاي هارد و 

هاي محلي نام گذاري گونه اي گشت كه كارشناسان در همان ايام، دوره بعدي را دوره شبكه

 .كردند

هاي محلي از آن نام برده شده است مي توان به موارد زير در ميان مزايايي كه براي شبكه

  :اشاره كرد

  زاري فضاي هاردقابليت به اشتراك گ •

قابليت به اشتراك گزاري انواع دستگاه هاي كاربردي شامل چاپگر، دورنگار، اسكنر و  •

...  

  قابليت بهره گيري از سيستم هاي نرم افزاري يكپارچه اتوماسيون اداري •

  صرفه جويي در زمان كاربران نسبت به شيوه استفاده انفرادي •

طالعات رفته و در بسياري جنبه هاي فناوري ا امروزه اين كاربرد فراتر از موارد ذكر شده

  .جاي خود را باز كرده است

اين . يكي از اصلي ترين مفاهيم مطرح در شبكه هاي محلي، رسانه هاي ارتباطي مي باشد

  :رسانه ها شامل موارد زير مي باشند

  كابل هاي كواكسيال •

  1كابل هاي زوج به هم تابيده •

                                                           
١
 Twisted Pair 



  فيبر نوري •

  امواج بي سيم •

ميان كابل هاي زوج به هم تابيده كه در انواع مختلف در بازار عرضه مي شوند، در اين 

بهاي تمام . بيشترين گستردگي و استفاده را در استقرار و پياده سازي شبكه هاي محلي دارند

شده پائين، پشتيباني از سرعت باال، بهره داشتن از امنيت بيشتر، و عمر باالي تجهيزات از 

مهمترين استاندارد. كه در استفاده از اين رسانه مي توان به آن اشاره كرد جمله مزايايي است

بر روش هاي كابل كشي ساخت هاي پياده سازي كه در اين زمينه عرضه شده است، مبتني 

هاي الزم جهت استقرار شبكه هاي بهينه و قابل ها، كليه پارامتردر اين استاندارد. استيافته 

 .اطمينان مطرح شده است

  هاي بيسيمشبكه - 4

شود كه در آن از امواج راديويي، مادون قرمز و  ق مي به تكنولوژي ارتباطي اطال

استفاده  ،به جاي كابل براي انتقال اطالعات بين دو دستگاه فرستنده و گيرنده ،مايكروويو

هاي بيسيم از يك دستگاه فرستنده و گيرنده مركزي بنام شبكهدر ساختار اغلب . شود مي

Access Point  شود استفاده مي .AP تواند در محل  با آنتني كه به آن متصل است، مي

  .كند، نصب شود ط بهتر را فراهم ميمرتفع و يا هر مكاني كه امكان ارتبا

  انواع شبكه هاي بي سيم- 1- 4

4 -1 -1 - Wireless WLAN 1  

ها كه نياز آزمايشگاههاي دانشگاهي يا اين نوع شبكه براي كاربران محلي از جمله محيط

استفاده  Access Pointدر اين حالت بايستي از . باشدمفيد مي ،به استفاده از اينترنت دارند

                                                           
١
 Wireless Local Area Networks 



مسافت ارتباطي كاربران را به  ،هاي مناسبحالت مي توان با استفاده از آنتندر اين . نمود

  .شرط عدم وجود مانع تا حدي طوالني تر نمود

4-1 -2- Wireless WPANS 1  

كه  Bluetoothو  InfraRed: ها عبارت از اده براي اين شبكهتفدو تكنولوژي مورد اس

نياز به ارتباط با ديد كامال  IRالبته در  .متر را مي دهد 90مجوز ارتباط در محيطي حدود 

  .مستقيم بوده و محدوديت مسافت وجود دارد

4-1 -3-Wireless WMANS 2  

ن شبكه يا ساختمان در يك شهر برقرار مي شود توسط اين تكنولوژي ارتباط بين چندي

  .آن مي توان از خطوط اجاره اي و فيبر نوري استفاده نمود Backupو براي 

3-1 -5-Wireless WWANS
3  

اين ارتباط از  .ها بكار مي رودها يا كشورائي با فواصل زياد همچون بين شهربراي شبكه 

  .ها صورت مي پذيردطريق ماهواره

  تجهيزات شبكه -5

 تجهيزات غير فعال شبكه -5-1

  . عملكرد اين تجهيزات بدون نياز به توان الكتريكي برق صورت مي گيرد

  :اين تجهيزات عبارتند از

  )فيبر نوريو  زوجي و كواكسيال هاي چهاركابل( هاي شبكهكابل •

 )نوري فيبر و هاي مسيكابل( اتصاالت •

  كانال و تراكينگ •

                                                           
١
 Wireless Personal Area Networks 
٢
 Wireless Metropolitan Area Networks 
٣
 Wireless Wide Area Networks 



 رك و متعلقات •

   Rj-45كانكتور شبكه-1- 5-1

ها هاي شبكه به دستگاهپين شبكه در توپولوژي استار براي اتصال كابل 8هاي كانكتور

هاي فلزي آن آبكاري مرغوبيت آن بستگي به روكشي دارد كه بر روي پين .استفاده مي شود

ها توسط ابزار پرس مخصوص به اين كانكتور. باشد ميكرون مي 50بهترين روكش . شده است

ها به كابل شبكه بايد حتما طبق رنگ بندي اتصال اين كانكتور. كابل شبكه متصل مي شوند

هاي براي نصب در محيط( FTPبا حفاظ فلزي  بدون حفاظ ودر دو نوع . استاندارد انجام شود

ها براي نصب دستي اين كانكتور. موجود مي باشند) هاي حفاظ داربا نويز باال و بر روي كابل

هاي آماده و تست شود و بجاي آن بايد از پچ كوردهاي مهم به هيچ عنوان توصيه نميشبكه

  .شده در كارخانه استفاده گردد

  Rj-11 نكتور تلفنكا-2- 5-1

. پين فلزي است كه بيشتر مصرف تلفني و مخابراتي دارد  6يا  4داراي  Rj-11كانكتور 

رشته  4ها كابل كابل مورد استفاده اين كانكتور. بازار به فيش پاناسونيكي نيز معروف است در

  .دنتخت مي باشد و براي نصب به كابل تخت نياز به ابزار پرس ويژه اي دار

  
  كاور كانكتور-3- 5-1



اتصال  ،عالوه بر زيبا كردن كابل رابط Rj-45 كاور الستيكي طراحي شده براي كانكتور

در دو نوع با . كابل به كانكتور را محافظت كرده و مانع از ورود گرد و غبار به پورت مي شود

نارنجي، هاي مختلف زرد، سبز، كرم، روكش بر روي ضامن كانكتور و بدون روكش در رنگ

  .نوع نرم آن مرغوبيت بيشتري دارد. عرضه مي شود... قرمز، آبي، مشكي و 

  
  Rj-45 كوپلر-4- 5-1

ها به ها و اتصال آننبايد از لخت كردن سيم باشد،اگر نياز به افزايش طول كابل شبكه 

داراي  كه Rj-45 براي اين منظور بايد از كوپلر. نمودها استفاده يكديگر و يا لحيم كردن سيم

  .استفاده كرد ،پورت مادگي است 2

  
  پريز شبكه رو كار-5- 5-1

بر روي ديوار توسط چسب دو طرفه مخصوص يا پيچ و رولپالك نصب  ،قاب پريز روكار

داراي  ،برخي انواع آن. نمودهاي مختلف كيستون را درون آن جاسازي مدل شود و مي توانمي

هاي تك پورت مدل. كندشاتر بر روي پورت هستند كه از ورود غبار به داخل آن جلوگيري مي

توسط برچسبي كه بر . شوندهاي متفاوت عرضه ميهاي مختلف و قيمتو دو پورت با كيفيت

  .ردشبكه مشخص ك مي توان شماره آن پريز را در ،ها وجود داردروي برخي از آن



  
  شبكه فيس پليت-6- 5-1

اگر هنگام . بايد بر روي جعبه استاندارد نصب شود ،فيس پليت يا صفحه پريز توكار شبكه

مي توان براحتي فيس پليت استاندارد  شده باشد،اين نوع جعبه در ديوار جاسازي  ،ساخت بنا

-ها و قيمتدرجه تك پورت و دو پورت با كيفيت 45در انواع صاف و . ردرا بر روي آن نصب ك

مي توان  ،ها وجود داردتوسط برچسبي كه بر روي برخي از آن. تفاوت عرضه مي شوندهاي م

  .نمودشماره آن پريز را در شبكه مشخص 

  
  كيستون-7- 5-1

در اختيار قرار مي  Rj-45كيستون به كابل شبكه متصل مي شود و يك پورت مادگي 

هاي در شبكه. گيردكيستون درون قاب پريز شبكه يا درون پچ پنل ماژوالر قرار مي. دهد

در دو نوع بدون . گيردكيستون قرار مي ،ابتدا و انتهاي هر كابل مفتولي شبكه ،ساخت يافته

هاي حفاظ هاي با نويز باال و بر روي كابلبراي نصب در محيط( FTPحفاظ و با حفاظ فلزي 

مثال هنگامي كه . كيستون بايد متناسب با نوع كابل شبكه انتخاب شود. باشندموجود مي) دار

  .استفاده كنيم  Cat6داريم بايد از كيستون Cat6كابل شبكه 



  

  بك باكس پريز-8- 5-1

جهت نصب فيس پليت شبكه در داخل ديوار يا بر روي سطح ديوار نصب مي گردد و 

  .متفاوتي بوده كه متناسب با نياز انتخاب مي گردد داراي عمق هاي 

  
  هاي ديواريرك -9- 5-1

- رك. اينچي را مي توان درون رك ها قرار داد 19تجهيزات استاندارد شبكه و ركمونت 

يونيت واحد سنجش ارتفاع . يونيت هستند 9و  7، 6، 5هاي هاي ديواري معموال داراي ارتفاع

 45، 35هاي ديواري مي تواند عمق رك .باشدميليمتر مي 5/43رك است و هر يونيت معادل 

 .سانتيمتر باشد 60يا 

ها كامال باز مي هاي بغل آنيونيت از تنوع بيشتري برخوردارند و پنل 9هاي برخي از رك

 100برخي نيز امكان چرخش تا . فراهم مي كند نيز شود و امكان دسترسي به رك را از بغل

 4و  3هاي امكان نصب پاور يونيت. مكان دسترسي به پشت رك را نيز دارددرجه را داشته و ا

  .هاي ديواري وجود داردسانتيمتري نيز بر روي رك 12پورت و فن 



    

  هاي ايستادهرك - 11- 5-1

ها، انواع پچ در اين رك. گيرداستاندارد معموال در مركز شبكه قرار مي هاي ايستادهرك

از باال و پائين اين نوع . اينچي قرار مي گيرد 19ساير قطعات ركمونت سرور و  پنل، سوئيچ،

 ها ميارتفاع اين رك. طرف باز مي شوند توان كابل را عبور داد و همچنين از چهارمي ،هارك

بيشتر توليد  سانتيمتر و 100، 80، 60يونيت و با عمق هاي  44و  40، 36، 28، 21، 16تواند 

 9پورت و  8هاي ماژول پاور. فن وجود دارد 4تا  1ها امكان نصب ركدر اين نوع . مي شوند

هاي توان پاور ماژول پورت افقي درون اين ركها نصب مي شود و نسبت به ارتفاع رك مي

  .عمودي نيز نصب كرد

        
  1نگهدارنده كابل- 12- 5-1

                                                           
١
 Cable Management 



وظيفه آن بين پنل و سوئيچ شبكه قرار مي گيرد و و نگهدارنده كابل در داخل رك 

بوسيله نگهدارنده كابل از ريزش پچ كوردها بر . هاي درون رك مي باشدنگهداشتن پچ كورد

در دو . بخشيده مي شودنظم بيشتري به آن  روي ساير تجهيزات درون رك جلوگيري كرده و

ع يك يونيت و دو يونيت دارد كه اهمچنين انو. مدل در پوش دار و قالب دار توليد مي شود

  .دل يك يونيت آن مورد استفاده قرار مي گيردبيشتر م

    

  ساپورت بار- 13- 5-1

هاي پشت پچ پنل را آسان در پشت پچ پنل قرار مي گيرد و نگهداشتن و مديريت كابل

توان ساپورت بار مينيز خود داراي ساپورت بار هستند و براي برخي  ،هابرخي پچ پنل. كندمي

 ،شوندهاي شبكه توسط كمربند كابل به ساپورت بار بسته ميچون كابل. جداگانه تهيه نمود

  .ها از پچ پنل بسيار كاهش مي يايدامكان قطع شدن آن

  
  هاي مسيپچ كورد- 14- 5-1

و ) كارت شبكه(براي اتصال بين سوئيچ شبكه و پچ پنل و همچنين اتصال بين كامپيوتر 

پچ كورد است كه  ،هاي شبكهترين قسمتيكي از مهم. شودپريز شبكه از پچ كورد استفاده مي

هاي نرم و افشان ساخته مي ها از كابلپچ كورد. مي تواند كارايي شبكه را تحت تاثير قرار دهد

تست هاي مختلفي را پس از ساخت پچ كورد بر روي آن انجام داده تا  ،سازندگان معتبر. شوند

و  متري 15و  10، 5، 3، 2، 1تيمتر، سان 50هاي در طول. از استاندارد بودن آن مطمئن شوند



شوند كه ساخته مي LSZHو  PVCبا دو نوع ژاكت . هاي مختلف عرضه مي شونددر رنگ

ساخت دستي اين . كندو در هنگام آتش سوزي دود سمي توليد نمي. استدومي فاقد هالوژن 

طبقه بندي از چهار . هاي مفتولي به هيچ عنوان توصيه نمي شودها خصوصا با كابلپچ كورد

 .مي باشد Cat7و  Cat5 ،Cate5، Cat6: نظر پاسخ فركانسي براي پچ كوردهاي مسي 

  
  BNCاتصاالت - 15- 5-1

ها و كارخانجات ما هاي باس از رده خارج شده است ولي چون برخي از شركتشبكه

. شوندبازار عرضه مي لذا اين اتصاالت در ،كنندهاي قديمي استفاده ميهنوز از از شبكه

، تي كانكتور، ترمينيتور يا ختم كننده و برل يا آي BNCاتصاالت مذكور عبارتند از كانكتور

  .باشدنياز به ابزار پرس ويژه مي BNCبراي اتصال كانكتور  .كانكتور

  
  زوجي كابل شبكه چهار-16- 5-1

اهمي مي باشد كه هر دو زوج به هم  100زوج  4كابل  ،هاي استاركابل مخصوص شبكه

بصورت حلقه ) ft 1000( متري  305هاي ها معموال در بسته بندياين كابل. تابيده شده اند

در انواع  Cat7و  Cate5  ،Cat6ها در انواع رايجكابل. اي يا درون كارتن توليد مي شوند



ي داراي فويل و شيلد و گاه STPدار  و شيلد FTP، با فويل آلومينيومي UTPبدون شيلد 

SFTP هاي مختلف و با دو نوع ژاكتدر رنگPVC  ،LSZH  عرضه مي شوند كه دومي فاقد

  .هالوژن مي باشد و در هنگام آتش سوزي دود سمي توليد نمي كند

  :هاي شبكه مختلف عبارتند از يده از كابلبسرعت هر دو زوج تا

Cat 6 =250Mhz 

=Cate5200Mhz, 350Mhz 

Cat7 = 600Mhz  

 

  پورت دوبلر- 17- 5-1

و  استو اكنون نياز به يك پورت ديگر  وجود داشته باشد اگر در محلي يك پورت شبكه 

در اين . ردمي توان از اين دو برابر كننده پورت استفاده ك نيست،امكان كابل كشي مجدد 

اين سيستم فقط . دداحالت الزم است دو عدد از اين قطعه را در ابتدا و انتهاي كابل شبكه قرار 

  .مگا بيت كاربر دارد 10/100هاي بر روي شبكه

  
  آچار پرس شبكه- 18- 5-1

. باشد كه داراي سيم چين نيز هستميRj-45 آچار پرس شبكه فقط مخصوص كانكتور

آچار با . وجود دارد در دو نوع  با ورودي كانكتور از بغل و ورودي كانكتور از قسمت جلو آچار



است كه داراي كيفيت و قيمت باالتري نسبت به انواع  AMPت ورودي جلو ساخت شرك

  .مشابه است

  
  آچار پرس شبكه و تلفن- 19- 5-1

ورودي اول مخصوص . ورودي هستند  3يا  2هاي شبكه و تلفن نوعا داراي آچار پرس

. باشدمي  Rj-12و Rj-11هاي است و ورودي دوم مخصوص كانكتور Rj-45 هايكانكتور

هاي كوچكتر مخصوص گوشي تلفن آن داراي ورودي سومي براي كانكتوربرخي از انواع 

كيفيت متفاوتي دارند و اين كيفيت خصوصا هنگام نصب تعداد زياد  ،متناسب با قيمت. هستند

  .باشندبرخي انواع آن داراي قفل اتومات جهت بستن آچار مي. كانكتور مشهود است

  
  BNCآچار پرس كانكتور - 20- 5-1

هاي سوراخ هستند و با كيفيت 5يا  4نوعا داراي  BNCهاي هاي كانكتورآچار پرس

علت منسوخ شدن ه ب. اين نوع آچار داراي قفل اتومات است. شوندمتفاوتي در بازار يافت مي

  .هاي مبتني بر باس مصرف بسياركمي دارندشبكه

  آچار پانچ- 21- 5-1



ها، ابراتي در داخل ترمينالهاي شبكه و مخاز اين نوع آچار براي پانچ كردن سيم

همزمان با پرس سيم در محل خود، . هاي غير ماژوالر استفاده مي شودها و پچ پنلكيستون

در دو نوع قيچي دار كه عمليات چيدن اضافه سيم . شوداضافه سيم نيز توسط آچار قطع مي

  . توسط تيغ آچار انجام مي شود

  

  كابل لخت كن شبكه- 22- 5-1

هاي روكش يا همان ژاكت كابل را بدون زخمي كردن سيم) لخت كن كابل( استريپر

داراي سيم . درون كابل براحتي جدا مي نمايد و يك ابزار بسيار الزم هنگام نصب شبكه است

  .دچين و پيچ تنظيم جهت تنظيم متناسب با ضخامت كابل مي باش

  
  RS-232به  USBمبدل - 23- 5-1

توان از ميباشد، كامپيوتر  USBپورت سريال به پورت هاي با اگر نياز به اتصال دستگاه

 .كه دو نوع پورت سريال نري و سريال مادگي آن در بازار وجود دارد رداين رابط استفاده ك



  
 تجهيزات فعال شبكه -5-2

  :اين تجهيزات عبارتند از. تجهيزاتي هستند كه به جريان الكتريكي برق نياز دارند

  (NIC)  كارت شبكه •

 (switch)  سوييچ •

 (Router)  مسيرياب •

 (Firewall)  ديوار آتش •

 (Media Convertor)  مبدل فيبر نوري •

 (Print server)  پرينت سرور •

 كارت شبكه-1- 5-2

مگا  1000و100،10كارت شبكه جهت اتصال كامپيوتر به شبكه محلي در سرعت هاي 

هاي مبتني بر كابل مسي و براي شبكه BNCو  Rj-45هاي با پورت. رودبيت بر ثانيه بكار مي

مختلفي اين نوع هاي كارخانه. باط با فيبر نوري استفاده مي شودبا پورت فيبر نوري جهت ارت

  .ها را با قيمت هاي مختلف و امكانات متنوع توليد مي كنندكارت

 



  هاب سوئيچ شبكه-2- 5-2

 2سوئيچ هاي اليه . دهدقلب هر شبكه مبتني بر روش استار را هاب سوئيچ تشكيل مي

ها امروزه سرعت آن. شوندپورت نيز توليد مي 48و  36و گاهي  24،  16،  8،  5با تعداد پورت 

  .مگابيت بر ثانيه است 1000و يا  10/100معموالً 

در دو . و يا فيبر نوري و يا تركيبي از هر دو هستند  R j-45هايسوئيچ ها داراي پورت

اينچ  19هاي  نوع روميزي و ركمونت و يا روميزي با قابليت ركمونت جهت نصب در رك

متناسب . سرعت سوئيچ كردن از مهمترين مشخصات يك سوئيچ است. استاندارد وجود دارند

. هاي متنوع در بازار بفروش مي رسندهاي مختلفي با پورتبا نياز و طراحي شبكه، سوئيچ

  .سال است 3تا  1مدت زمان گارانتي سوئيچ ها معموال بين 

  
  سوئيچ هاي مديريتي-3- 5-2

هايي كه نياز به پهناي باند زياد و هاي بزرگ و يا شبكهشبكه نگهداريبراي كنترل و 

توان ها ميبا اينگونه سوئيچ. هاي مديريتي داريمنياز به استفاده از سوئيچ ،كنترل شده دارند

تنظيمات متنوعي از قبيل پهناي باند، شبكه هاي مجازي، كنترل و گزارشات ترافيكي شبكه و 

مي توان به ركمونت بودن،  ،ها مشترك استاز مشخصاتي كه تقريبا در تمام آن .را انجام داد... 

، هاي مختلف، امكان افزودن چندين نوع ماژول براي كاربردپورت به باال 24، تعداد بدنه فلزي

ي پورت سريال براي مديريت مستقيم، امكان مديريت از طريق وب، دارا بودن نرم افزار خروج

هاي زاپاس و قيمت بسيار باال نسبت به سوئيچ هاي رايج اشاره اينترنال، پاور هاي، پاورمديريتي

ز نظر برق و ارت در هنگام استفاده از چنين سوئيچ هاي گران قيمتي بايد تمهيدات الزم ا. كرد

سرعت سوئيچ كردن داخلي و همچنين حجم ديتاي انتقالي . پيش بيني گرددسيستم شبكه 

برخي . ها مي باشدتعيين كننده قيمت آن وها  از جمله مشخصات مهم سوئيچ ،زمان واحد در



جهت اتصال چنين سوئيچ . شبكه و يا ياالتر را نيز دارند 3از اين سوئيچ ها امكان كار در اليه 

با توان تبادل ديتاي باال استفاده مي ) Core(ي خاصي ايي به يكديگر از سوئيچ هاي مركزه

  .شود

  
  سوئيچ ماژول-4- 5-2

ها قطعاتي سخت افزاري هستند كه به سخت افزار اصلي متصل شده و امكاناتي را ماژول

هايي كه داراي ورودي براي نصب ماژول به سوئيچ. بسته به نياز شبكه به آن اضافه مي نمايند

ها مي تواند از يك تا هر خانواده اي از سوئيچ. هاي ماژوالر گفته مي شودسوئيچ ،هستند

هاي متفاوت براي هايي با كاربردهاي مختلف ماژولشد و كارخانهماژول داشته با چندين

هر ماژول مي تواند چندين پورت يكسان يا متفاوت داشته . هاي خود عرضه مي كنندسوئيچ

سوئيچ ماژوالر اين امكان را به طراح شبكه مي دهد تا بتواند چندين نوع مديا را در كنار . باشد

  دهم داشته باشن

  كي وي ام سوئيچ-5- 5-2

دستگاه كامپيوتر را از طريق يك مانيتور و  16يا  8،  4،  2اين دستگاه امكان كنترل 

معموالً در رك براي كنترل چندين سرور به كار مي رود كه . يك موس و يك كيبرد مي دهد

بيشتر را  امپيوتر ياك 256بعضي از انواع آن بهم مرتبط شده و تا . باعث كاهش هزينه مي شود

آن مربوط به اسمبل كنندگان و تعمير كاران  استفادهي از موارد يك. ساپورت كنند دنيز مي توان

  .كامپيوتر مي باشد



  
  پرينت سرور-6- 5-2

توسط پرينت سرور در اختيار همه  ،بطور همزماندستگاه پرينتر را  3يا  1 مي توان

مزيت آن بر . شبكه متصل مي شود سوئيچپرينت سرور مستقيماً به . دادكاربران شبكه قرار 

Print Sharing  ،اينست كه توان سرور يا دستگاه ديگر را بكار نمي گيرد، ويروسي نمي شود

يك . هنگ نمي كند و خطاي كاربر باعث از كار افتادن سرويس چاپ كاربران ديگر نمي شود

  .دستگاه الزم براي شبكه هاي بزرگ است

  
  اينترنت سرور-7- 5-2

مي  ،اتصال مستقيم اين دستگاه به سوئيچ شبكه همه كاربران بشرط داشتن مجوزبا 

با دو خط تلفن به  مودم اكسترنال را مي توان 2يا  1. از سرويس اينترنت استفاده كنندتوانند 

  .نمودسرويس دهنده اينترنت متصل  2

 روتر-8- 5-2



ها به هم تمام دنيا توسط روتر .به هم متصل مي كنند) مسير يابها (ها ها را روترشبكه

ها كاركرد پيچيده اي اين دستگاه. صورت شبكه اينترنت شكل گرفته استمتصل شده و بدين 

برخي از آن قابليت نصب ماژول دارد و امكانات . ياز به تنظيمات نرم افزاري دارندداشته و ن

 ها در بازار ايرانروتر فروش ترين پر. ها افزوده مي گرددها به آنمختلفي توسط اين ماژول

، امكانات بسته به قدرت مديريت و انتقال داده ها و. ساخت شركت سيسكو سيستمز مي باشد

جهت اتصال به شبكه محلي  LANهر روتر حداقل داراي يك پورت . هاي متفاوتي دارندقيمت

  .جهت اتصال به شبكه دور دست مي باشد WANو يك پورت 

  

  ماژول روتر-9- 5-2

. مكاني خاص را به آن اضافه مي كندسخت افزاري كه درون روتر قرار مي گيرد و اقطعه 

. د كه براي آن روتر طراحي شده استهاي خاص خود را دارهر خانواده اي از روتر، ماژول

. هاي سيسكو اضافه مي نمايدشانزده مودم آنالوگ را به روتر NM16AMبعنوان مثال ماژول 

  .دالر تا چند هزار دالر دارند 50هاي متفاوتي از يمتق ،متناسب با نوع ماژول

  USBكارت شبكه - 10- 5-2

به شبكه  USB با استفاده از اين رابط كوچك مي توان كامپيوتر را از طريق پورت

  1.1انواع. اشداين دستگاه زماني كاربرد دارد كه كامپيوتر فاقد كارت شبكه ب. متصل نمود

USB و USB 2.0  دارددر بازار وجود. 



 

  مديا كانورتر فيبر نوري- 11- 5-2

 100داراي سرعت . هاي شبكه به فيبر نوري بكار مي روندبراي انتقال داده ها از كابل

و  SX ,FXهاي به مسافت و سرعت با انواع خروجي مگا بيت و هزار مگا بيت مي باشد و بسته

LX بطور معمول داراي يك پورت براي اتصال به كابل شبكه و يك پورت براي . ارائه مي شوند

هاي بكار رفته نوع پورت فيبر نوري آن بايد متناسب با كانكتور. اتصال به فيبر نوري مي باشند

اگر بخواهيم سوئيچي را كه فاقد . نياز دارندجهت كار به منبع تغذيه . در شبكه انتخاب شود

 .فيبر نوري است به فيبر نوري وصل كنيم از مديا كانورتر استفاده مي كنيم پورت

  
  مالتي پورت- 12- 5-2



توان از مالتي پورت مي ،هاي يك دستگاه كامپيوتر يا سرور كافي نباشداگر تعداد پورت

ها داراي دو نوع اينترنال و اكسترنال مي اين مالتي پورت. ها بهره گرفتبراي افزايش اين پورت

بيشترين كاربرد . پورت آن وجود دارد 32پورت قابل افزايش تا  8پورت و  8، پورت 4باشند و 

 ISPمربوط به اتصال چندين دستگاه مودم به يك سرور براي راه اندازي يك  ICTآن در 

مانند كنترل  ،فراواني دارد هاياما در صنعت كاربرد. كوچك يا يك شبكه اينترانت مي باشد

 RS232روتكل هاي استاندارد سريال مانند پ هايي كه باو ساير دستگاه CNCدستگاههاي 

پورت سريال توسط اين مالتي  128بر روي هر دستگاه كامپيوتر مي توان تا . كار مي كنند

  .استهم تفاوت قيمت در مالتي پورت عامل م ،سرعت انتقال ديتا. ها ايجاد كردپورت

  VOIPگيت وي- 13- 5-2

Gateway داراي . انتقال صدا بر روي خطوط ديتا را ارائه كند مي تواند سرويس تلفني

براي اتصال به تلفن يا گوشي   FXO انتقال ديتا به صورت داخلي و براي FXS دو نوع پورت

توان بدون هنگامي كه بين دو مكان خطوط انتقال ديتا برقرار است مي  .تلفن معمولي هستند

بدين . خطوط تلفني را نيز با استفاده از همين خطوط ديتا انتقال داد هيچ گونه مزاحمتي

 مورد استفاده آن را مي توان در. ادرا از تهران به مشهد انتقال د يك خط تلفن شكل مي توان

  . ديد ،مراكزي كه كارت تلفن اينترنتي عرضه مي كنند

  
5-2 -14- IPتلفني  



- خاصي براي آن IPشوند و هاي تلفن مستقيما به سوئيچ شبكه وصل مياين نوع گوشي

-پيش بيني مي .و مي توانند تحت شبكه مانند يك تلفن معمولي كار كنند گرددها تعريف مي

  .تلفن خواهند داد IPهاي آنالوگ فعلي در آينده اي نزديك جاي خود را به شود تلفن

  كارت شبكه وايرلس- 15- 5-2

شبكه وايرلس فقط كافي است بر روي هر كامپيوتر يك كارت شبكه  براي داشتن يك

كنند و مگابيتي كار مي 108و  54،  22،  11هاي ها با سرعتاين كارت. گرددوايرلس نصب 

هاي بسته داخل در محيط. كندها تغيير ميسرعت انتقال ديتاي آن ،متناسب با شرايط محيط

با تعويض . متر برد دارند 300متر و در فضاي باز بدون مانع در حدود  100ساختمان نهايتا تا 

  .ها را تقويت نمودآنتن مي توان برد آن

  
  اكسس پوينت-16- 5-2

داراي يك . اكسس پوينت يك شبكه وايرلس را به يك شبكه محلي متصل مي كند

برخي . سيم استن براي اتصال به شبكه بي براي اتصال به سوئيچ شبكه و آنت Rj-45پورت 

مي توانند بين دو شبكه محلي كه با هم فاصله  ،انواع آن كه داراي حالت بريج نيز هستند

  .سيگنال را جهت مسافت بيشتر تكرار مي كنند ،در حالت رپيتر. اتصال برقرار نمايند ،دارند



  
  بريج وايرلس- 17- 5-2

-ريجاين نوع ب. برقرار مي كنندهاي محلي با امواج بي سيم ارتباط هايي كه بين شبكهپل

فركانس كاري . كيلومتر مسافت را نيز پشتيباني نمايند 50هاي مختلف مي توانند تا ها با آنتن

براي . گيگا هرتز است كه فركانس آماتوري بوده و نياز به مجوز ندارد 5/8يا  2/4ها معموال آن

بدنه دستگاه . نصب در فضاي آزاد طراحي شده و قابليت كار در دماي باال و پائين را دارند

توابع امنيتي نيز براي كد . بصورت ضد آب براي جلوگيري از نفوذ باران، طراحي شده است

 POEدستگاهي به نام . ه ها بر روي اين بريج ها وجود داردكردن اطالعات و محافظت از داد

همراه اين دستگاه عرضه مي شود كه عمليات برق رساني با ولتاژ پايين از طريق كابل شبكه به 

اين بريج ها با گيت وي ها تركيب شده و براي . اين دستگاه از داخل ساختمان فراهم مي كند

  .كار مي رونده يا فاقد امكانات بانتقال خطوط تلفن به مناطق دور دست 

  هاي داخل ساختمانآنتن- 18- 5-2

از  مي توان ،آنتن كارت شبكه يا اكسس پوينت كافي نباشد Gainاگر قدرت انتشار يا 

 180با زاويه انتشار  Omniها در دو نوع اين آنتن. رداستفاده ك dbi 5هاي قويتر بيش از آنتن

  .براي انتشار جهت دار عرضه مي شوند Flatدرجه و 

  Omniهاي آنتن- 19- 5-2

ها با اين آنتن. هاي ميله اي شكل كه قابليت انتشار امواج را در همه زوايا دارندآنتن

هاي مخصوص جهت اتصال به دكل يا پايه و همراه با محافظ برق گير براي انتقال بست



ها بر همچنين امكان نصب اين آنتن. مي شوندالكتريسيته ناشي از رعد و برق به زمين عرضه 

- توليد مي dbi 15تا  dbi 8هاياستاندارد وجود دارد و در قدرت Outdoorروي انواع بريج 

  .ها با پوشش فايبر گالس پوشيده استسطح آن. شوند

    
  هاي پارابوليكآنتن- 20- 5-2

مورد استفاده قرار هاي دور دست جهت انتقال امواج به مسافت كه هاي جهت دارآنتن

- در قدرت. باشندوزن آن سبك بوده و بادگير نمي ،هابه علت سطح مشبك اين آنتن. گيرندمي

وط مخابراتي نيز از براي انتقال خط. شوندعرضه مي dbi 30و   dbi ،27 dbi 24هاي مختلف

  .ها استفاده مي شوداين نوع آنتن

  هاي مسطحآنتن- 21- 5-2

-همراه با بست. ها مسطح بوده و با زاويه انتشار مختلف ساخته مي شوندآنتنسطح اين 

هاي مخصوص جهت اتصال به دكل يا پايه و همراه با محافظ برق گير براي انتقال الكتريسيته 

همچنين امكان نصب اي آنتن ها بر روي انواع . ناشي از رعد و برق به زمين عرضه مي شوند

. شوندتوليد مي dbi 18تا  dbi 15هاي وجود دارد و در قدرت استاندارد Outdoorبريج 

  .فايبر گالس استنيز از ها سطح آن

 هاي ياگيآنتن- 22- 5-2



اين . ديزيون كه بر روي بام نصب مي شوهاي تلوآنتن شاخه اي جهت دار مانند آنتن

برق گير براي هاي مخصوص جهت اتصال به دكل يا پايه و همراه با محافظ ها با پايهآنتن

- نتنآهمچنين امكان نصب اين . انتقال الكتريسيته ناشي از رعد و برق به زمين عرضه مي شود

 dbi 20تا  dbi 18 هاير قدرتاستاندارد وجود دارد و د Outdoorها بر روي انواع بريج 

ها جهت جلوگيري از يخ زدن با پوشش فايبر گالس پوشيده شده و سطح آن. شوندتوليد مي

  .شكل يك استوانه درآمده استه نتن بآ

  

  اسپاليتر مونيتور- 23- 5-2

توان خروجي يك كارت گرافيك را همزمان به چهار مانيتور منتقل ستگاه ميدبا اين 

بيشترين كاربرد آن در . دهندها يك تصوير را نشان ميدر اين حالت تمام مانيتور. كرد

  .باشدها مياهگها يا فروشنمايشگاه

  
  )Loaded( هاي غير ماژوالرپچ پنل- 24- 5-2

هاي ها قرار مي گيرند و همه كابلها درون ركپچ پنل ،در كابل كشي ساخت يافته

هاي مفتولي شبكه درون پريز شبكه لبيك سر تمام كا. شوندها متصل ميشبكه به اين پچ پنل

و با   Cat6و Cat5هاي غير ماژوالر در انواع  پچ پنل. و ديگري به پچ پنل متصل مي شود

 45درجه و  180پورتي بصورت رنگي و مشكي و با زواياي  48و  36، 24، 16هاي تعداد پورت



موجود مي ، FTPهمچنين در دو نوع بدون حفاظ و با حفاظ فلزي . شوندتوليد مي ،درجه

ب د و بيشتر مناسها براي انتقال ديتا توصيه نمي شودر كل استفاده از اين پچ پنل. باشند

همچنين در شبكه هاي بزرگ قابليت انعطاف ندارند و طراح شبكه را با . استانتقال صوت 

  .شودپچ پنل هاي ماژوالر استفاده ها بهتر است از بجاي آن. محدوديت مواجه مي كنند

  
  هاي ماژوالرپچ پنل- 25- 5-2

 اينكه مي توانبعالوه . دارد همه مزاياي پچ پنل هاي غيرماژوالر را ،هاي ماژوالرپچ پنل

حتي انواع پورت فيبر نوري مالتي مود و و  FTPو  UTP ،STPچندين نوع پورت مثالً 

فقط همان  ،اگر پورتي به هر عنوان دچار مشكل شود. ل مود را در كنار هم داشتسينگ

و  Cat5 حتي مي توان. نياز به تعويض كامل پچ پنل نيست كيستون تعويض مي شود و

Cat6  وCat7  هاي پروژه را پايين آورده و فضاي اين موضوع هزينه. م داشتكنار هرا در

و  36، 32، 24، 16، 12ها در انواع اين پچ پنل. بسيار كمتري را در درون رك اشغال مي كند

ها و نگهداشتن جهت بافتن كابل، برخي از انواع آن داراي ساپورت بار. ساخته مي شوند... 

  .هستندها در پشت پچ پنل كامل آن



  
  هاي شبكهتستر-26- 5-2

هاي شبكه محلي استفاده مي ها فقط براي تست برقراري ارتباط در لينكاين نوع تستر

، تلفن، BNCاتصاالت  ،هاي باسشبكه، Rj-45تست اتصاالت  برخي انواع آن عالوه بر. شوند

USB و PS/2 دارند يهاي متفاوتقيمت ،به تناسب كيفيت عملكرد. را نيز چك مي كنند .

ها و ريموت تستر تقسيم مي شوند كه ريموت در انتهاي ها به دو قسمت عمده تستراين تستر

ولتي  9نوعا با باطري . ددهكابل و تستر در ابتداي آن وصل شده و عمل تست را انجام مي

 نشانگر اين نوع. ها بر روي ريموت نيز نشانگر تست دارندبرخي از آن. شوندكتابي تغديه مي 

. تك رنگ كوچك مي باشد LCDبا صفحات  LEDها بصورت چراغ هاي نوراني كوچك تستر

ها بايد مطمئن شد كه دو سر لينك به تستر متصل باشد و به كارت شبكه هنگام تست با تستر

  .در غير اينصورت ممكن است به تستر صدمه وارد شود ،يا سوئيچ در حال كار وصل نباشد

 


