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 : معرفی انواع تجهیزات شبکه

 :شود می بندی تقسیم زیر دسته 2 به  تجهیزات شبکه مورد نیاز

 .: عملکرد این تجهیزات بدون نیاز به توان الکتریکی برق صورت می گیرد تجهیزات غیر فعال شبکه )پسیو( -1

 .جهیزات عبارتند از : انواع کابل ،کانکتورها و اتصاالت ، داکت یا کانال و انواع رکاین ت 

 .تجهیزاتی هستند که به جریان الکتریکی برق نیاز دارند تجهیزات فعال شبکه )اکتیو(:     -2

 Media) ، مبدل فیبر نوری(Firewall) ، دیوار آتش(Router)، مسیریاب (switch) ، سوییچ(NIC)  این تجهیزات عبارتند از: کارت شبکه

Convertor)و پرینت سرور (Print server) 

 (تجهیزات پسیو)غیر فعال

  : انواع کابلها 

 : کابل کواکسیال 

در سال های گذشته از کابل های کواکسیال برای ایجاد شبکه استفاده می شد که از یک کابل کواکسیال بزرگ به عنوان ستون فقرات و 

 . متر به منظور ایستگاههای کاری استفاده می نماید 2/  ۵کوتاه در فواصل  کابل های کواکسیال

 

 :  (Twisted Pair)کابل

از کابل های فوق ، عالوه بر شبکه  . یکی از متداولترین کابل های استفاده شده در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری است Twisted Pair  کابل

یز استفاده می گردد. شش نوع کابل شبکه متفاوت وجود داشته که می توان با توجه به نوع شبکه و اهداف های کامپیوتری در سیستم های تلفن ن

 .، متداولترین این نوع کابل محسوب می گردد  CAT6تا CAT1   مورد نظر از آنان استفاده نمود . کابل
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دارد و کابل شبکه را جزء اصلی یک شبکه نامید. این کابل درواقع از کنار  ابل شبکه ک ای نیاز مبرم به شاید بتوان این ادعا را کرد که تقریباً هر شبکه

شده است و از ابتدای ساخت آن تاکنون بر اساس استانداردهای مختلفی  رشته سیم مسی داخل یک پوشش پالستیکی تشکیل 8هم قرار گرفتن 

جدول زیر این استانداردها، فرکانس و حداکثر سرعت عبوری دیتا را به نمایش  باشد. های عبوری دیتا می ها در سرعت ایجادشده است و تفاوت آن

 :گذارد می

 سرعت عبوری فرکانس حداکثر طول کابل نام استاندارد

Cat5 100 100 مترMhz 10/100Mbps 

Cat5e 100 100 مترMhz 10/100/1000Mbps 

Cat6 100 (11متر برای سرعت ۵۵مترGbps) 250Mhz 
10/100Mbps 

1/10Gbps 

Cat6A 100 500 مترMhz 
10/100Mbps 

1/10Gbps 

Cat7 100 600 مترMhz 
10/100Mbps 

1/10Gbps 

 :نوری  کابل فیبر

های بیش یکی از محیط های انتقال در شبکه های کامپیوتری، فیبر نوری است. فیبر نوری را هنگامی استفاده می کنیم که نیاز به ارتباط بین مسافت 

، انتشار پیدا (cladding) و غالف  (core)هنای باند زیاد داریم. در این فیبرها، نور در اثر انعکاسات کلی در فصل مشترک هستهمتر و پ 111از 

 .خواهد کرد. منابع نوری در این نوع کابل ها، دیود لیزری و یا دیودهای ساطع کننده نور می باشند

 :  فیبر نوری

تواند نوری را کهه   است که می پالستیکیا  شیشهرشته باریک و بلندی از یک مادّه شفاف مثل Optical Fiberبه انگلیسی  تار نورییا  فیبر نوری

تهوان   باشد، بها فیبهر نهوری مهی     های معمولی می کابلبسیار باالتر از  پهنای بانداز یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوری داری 

گیگابیت بر ثانیه و باالتر انتقال داد. امروزه مخابرات فیبهر نهوری، بهه دلیهل      11های دیگر را به راحتی با پهنای باند باال تا  های تصویر، صوت و داده داده

 .شود ، و تاخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره ای از مهمترین ابزار انتقال اطالعات محسوب میمسی های پهنای باند وسیعتر در مقایسه با کابل
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در  بر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار نهازک شیشهه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطهر یههک تههار مهوی انسههان اسههت . تارهههای فههوق       فی

تفاده اسه کهالف ههائی سازماندهی و کابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نهوری بمنظهور ارسهال سهیگنال ههای نهوری در مسافت های طهوالنی  

 .می شود

 :  ساختار فیزیکی فیبر نوری

 
این تار رسانه انتقالی است که از جنن  شیشنه ینا     .فیبر نوری تاری نازک و منعطف است که می تواند سیگنال های نوری را انتقال هد

شدن یک فرستنده ننوری   پالستیک بوده و به نازکی تار مو ساخته می شود. فیبر نوری می تواند سیگنال های نوری یا خاموش و روشن

 .را از خود گذر داده و در گیرنده آشکار سازی کند LED همچون

 

 .تعداد تار نوری درون یک کابل قرار می گیرند. اساس کار فیبرنوری بر اساس بازتاب کلی شکل می گیرد 12تا  6معموال 

 
 ساختار فیبر نوری

 :یه آن می شویم. این سه الیه به ترتی  از درون به بیرون برابرند بااگر فیبر نوری را برش عرضی بزنیم متوجه ساختار سه ال

 روکش خارجی *       غالف*     هسته*

هسته و غالف از ماده ای شفاف مانند شیشه و از جنس سیلیکون ساخته می شوند.هسته و غالف خواص نوری متفاوتی دارند و از ضری  شکست های  

ه خواهیم گفت که فیبر نوری خود به دو دسته کلی تقسیم می شود و بسته به نهوعی کهه در آن قهرار داریهم، خهواص      در ادام .مختلفی بهره می گیرند

مغهان  غالف و هسته متفاوت خواهد بود و همین تفاوت است که موج  شکل گیری انواع فیبرهای نوری می شود و کاربردهای متفاوتی را برای ما به ار

 .می آورد

 یانواع فیبرهای نور 

قانون کلی در میزان ضری  شکست هسته و غالف وجود دارد و آن این است که ضری  شکست غالف از هسته بیشتر است. اما بسته به ضخامت و 

 :نحوه انتشار نور، فیبر نوری را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد

 Single Mode  فیبر نوری با انتشار تک مدی*

 Multi Mode  یفیبرنوری با انتشار چند مد *
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 کاربردهای فیبر نوری

 .یکی از مرسوم ترین کاربردهای فیبر نوری انتقال اطالعات توسط نور لیزر است کاربرد در مخابرات: •

، فشهار ، میهدان مغناطیسهی  ، جریان الکتریکیهای فیزیکی مانند  گیری کمیت برای اندازهفیبر نوری  حسگرهایکاربرد در حسگرها: استفاده از  •

اسهت. در ایهن نهوع     ههای اخیهر شهروع شهده     های دریا، سطح مایعات، تشعشعات پرتوهای گاما و ایکس در سال ، آلودگی آبجابجایی، حرارت

گیری  های فیبر تحت میدان کمیت مورد اندازه شود بدین ترتی  که ویژگی گیری می فیبر نوری به عنوان عنصر اصلی حسگر بهرهحسگرها، از 

 .شود تغییر یافته و با اندازه شدت کمیت تأثیرپذیر می

، رادارتهوان برقهراری ارتبهاط و کنتهرل بها آنهتن        دارد که از آن جمله میصنایع دفاعشماری در  فیبر نوری کاربردهای بی کاربردهای نظامی: •

 .هیدروفون( را نام برد) زیردریاییها، ارتباط موشکهاکنترل و هدایت 

توان دُزیمتری غهدد   کاربرد فراوان دارد که از آن جمله میپزشکیگوناگون در آزمایشهایو بیماریهافیبرنوری در تشخیص  کاربردهای پزشکی: •

نام برد. همچنین تارهای نوری خونگیری مایعات و  و اندازهدندانپزشکی، استفاده در جراحی لیزریهای داخلی بدن،  سرطانی، شناسایی نارسایی

فرستاده شهود و درون بهدن انسهان بهه طهور      مثانهو روده، مری، نایشود تا به درون  استفاده میآندوسکوپهایی به نام درون بین یا  در دستگاه

 .مستقیم قابل مشاهده باشد

از جمله کاربردهای فیبر نوری که در اواخر قرن بیستم به عنوان یک فناوری روشهنایی متهداول شهده و در     ر روشنابی:کاربرد فیبرنوری د •

های روشنایی است. در ایهن فنهاوری نهور از منبهع نهوری کهه        است کاربرد آن در سیستم چند سال قرن اخیر توسعه و رشد فراوانی پیدا کرده

الکتریکی( و یا نور طبیعی )نور خورشید( باشد وارد فیبر نوری شده و از این طریق به محل مصرف منتقهل   تواند نور مصنوعی )نورالمپهای می

شود. امتیاز این نور که موجبات رشهد سهریع بهه     باشد منتقل می ای که در جهت تابش مستقیم آن نمی شود. به این ترتی  نور به هر نقطه می

بوده )نهور خهالص و بهی    ماورای بنفشاست این است که فاقد الکتریسیته گرما و تشعشعات خطرناک  کارگیری و توجه زیاد به این فناوری شده

های ماورائ بنفش( را هم به داخل ساختمانها و نقاط غیر قابل دسترسهی   )بدون گرما واشعهشود نور روز  خطر( و دیگر اینکه بااین فناوری می

 .به نور خورشید منتقل کرد

 های مسی مزایای فیبر نوری در مقایسه با سیم

 .های باال کمتر است های مسی در مقیاس هزینه فیبر نوری نسبت به سیم:قیمت ارزان تر •

 .های مسی است ری به مرات  کمتر از سیمقطر فیبرهای نو:تر  اندازه نازک •

پهنای باند فیبر نوری به منظور ارسال اطالعات به مرات  بیشتر از سیم مسی اسهت. لهذا فیبهر نهوری توانهایی انتقهال       :ظرفیت باال •

 .های بیشتری را دارد داده

 .تضعیف سیگنال در فیبر نوری به مرات  کمتر از سیم مسی است :تضعیف ناچیز •

های نوری در یک فیبر تأثیری بر فیبر دیگر نخواهد  های الکتریکی در یک سیم مسی، عبور سیگنال برخالف سیگنال :عدم تداخل •

 .داشت و تداخل الکترومغناطیسی نخواهیم داشت

ا میزان هایی ب توان از فرستنده گردند، بنابراین می ها در فیبر نوری کمتر تضعیف می با توجه به این که سیگنال :مصرف برق پایین •

 .نمایند(، استفاده کرد های الکتریکی )که از ولتاژ باالیی استفاده می برق مصرفی پائین نسبت به فرستنده

 .سوزی در این خصوص وجود نخواهد داشت با توجه به عدم وجود الکتریسته در فیبر نوری، امکان بروز آتش  :زا نبودن اشتعال  •

آن است و این عامل در کهارکردن، نصه  و نگههداری      رده ت  کمتر از کابل مسی هم وزن یک کابل فیبر نوری به مرا :وزن سبک •

 .فیبر بسیار مهم است

های  پذیری فیبر نوری و قابلیت ارسال و دریافت نور از آنان، در موارد متفاوت نظیر دوربین با توجه به انعطاف  :پذیر بودن انعطاف  •

 .گردد استفادهمی…کشی و رداری پزشکی و لولهب دیجیتال با موارد کاربردی خاص مانند عکس
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بهه    (LAN)های محلی هایی که فاصله زیادی از هم دارند استفاده کرد )اتصال شبکه توان در ارتباط شبکه از فیبر نوری میه: فاصل •

مهواج رادیهویی برقهرار    ها از طریق تلفن یها ا LANهای فیبر نوری ارتباط بین  یکدیگر(. شایان ذکر است که قبل از استفاده از کابل

 شد می

هها کمتهر اسهت و از تأثیرگهذاری انهواع نویزههای        های فیبر نوری امکهان نفهوذ و ایجهاد اخهتالل در انتقهال داده      در کابل :پایداری •

ههای در حهال انتقهال جلهوگیری      هها بهر روی داده   الکترومغناطیسی شامل نویزهای رادیویی و یا نویزهای حاصهل از نزدیکهی کابهل   

  .بطورکلی تارهای نوری از تداخل و ترویج با سایر کانالهای ارتباطی، خواه نوری و خواه الکتریکی، بهه خهوبی محافظهت شهده    کند می

 .عدم پذیرش عالی دارند (EMI) و تداخل الکترومغناطیسی (RFI) باشد. یعنی نسبت به تداخل فرکانسهای رادیویی می

 .چه به شکل آنالوگ دارند و   به مقدار زیاد چه به شکل دیجیتالیفیبر نوری توانایی در انتقال اطالعات  :سرعت •

 .نیاز به زمین مشترک بین فرستنده تاری وگیرنده را منتفی می کند :ترویج نوری •

نوری در حالیکه سیستم روشن است، بدون آنکه احتمال اتصال کوتاه شدن مدارهای الکتریکی در  (تار) :امکان تعمیر فیبر •

 .ر گیرنده باشد، وجود داردفرستنده و یا د

کنند. برای یک مزاحم،  ای از امنیت و پنهانی بودن را عرضه می کند. چون تارها انرژی تشعشع نمی فیبرهای نوری درجه :امنیت •

 .آشکار سازی سیگنال ارسالی مشکل است

بر این باورند که قابلیت ارتقاء تها چنهد صهد    گیگابایت در ثانیه رسیده و دانشمندان  1۷1این پهنای باند اکنون به  :پهنای باند باال •

 .گیگابایتی برخوردار است 41که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد از پهنای باند  SMFترابایت را دارد. فیبرنوری 

یشهود. دیگهر   از آنجا که در ابتدای مسیر نوری تولید شده و در انتها این نهور دریافهت م   :عدم استفاده الکتریسیته برای ارتباط •

 .نیازی به نیروی اکتریکی نیست و همچنین ایمنی بسیار باالیی را در مقابل نویز دارد

از آنجا که برای برقرای انشعاب بایستی ابتدا فیبر قطع شود و گیرنده فیبر نصه  شهود. و ایهن     :عدم برقراری انشعاب غیر مجاز •

 .ابزارهای خطایابی میتواند به سرعت محل مورد نظر را شناسایی کنند های بستر با استفاده از عمل نیز زمانبر است؛ نگهدارنده

مرغوب باشد تها فواصهل چنهد     Core به علت استفاده از نور در صورتی که جنس :تا چندین کیلومتر  repeaterعدم نیاز به  •

 .کیلومتری سیگنال تضعیف زیادی نخواهد داشت

 ها و نقاط ضعف فیبرهای نوری محدودیت

 کامل در هنگام کابلکشی ضرورت دقت •

 از یک حد معین زاویه فیبرامکان شکستن در صورت گذشتن  •

 محدود بودن میزان کشش برای فیبرهای با ظرفیت مختلف •

 .محافظت کامل در برابر ضربه، برای فیبرهایی که از درون حوضچه می گذرند •

 

 بخش های مختلف فیبر نوری
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 : ه استیک فیبر نوری از سه بخش متفاوت تشکیل شد

• (Core)  هسته 

هسته شامل یک تار کامالً بازتاب کننده از شیشه خالص )معموالً( در مرکز فیبر است کهه سهیگنال ههای نوری در آن حرکت می نمایند. 

پالستیکی هسته در بعضی از کابلها از پالستیک کامالً بازتابنده ساخته میشود، کههزینه ساخت را پایین میآورد. با این حال، یک هسته 

 ۵معموالً کیفیت شیشه را نهدارد و بیشهتر برای حمل دادهها در فواصل کوتاه به کار میرود. قطر این بخش، بسته به نوع فیبر چیهزی بهین 

 .میکرون است ۵11تها 

• (Cladding) روکش 

ه مهی گردد. این عمل بازتاب نور به بخش خارجی فیبر بوده که دورتادور هسته را احاطه کرده و باعث برگشت نورمنعکس شده بهه هسهت

مورد  Core مرکز هسته را )بازتاب داخلی کلی( مهی نامنهد. ، روکه ش، یهک الیهه حائهل پالستیکی می باشد که به منظور محافظت از

 .استفاده قرار می گیرد

ت(، کهه در حدود اندازه یک تار موی انسان میکرون است )هر میکرون معادل یک میلیهونیم متهر اسه 12۵قطر هسته و پوسته با هم حدود 

بیهان می شود. در حالی که فقط قطر هسته مرکزی فیبر در عملکرد ) Cladding ) است. کال قطر فیبر بر اساس قطر خارجی روکهش آن

ته و دیگهری قطهر میکرون معرفی می شهود، عهدد اول، قطهر هسه 11/12۵ و 125/50آن تاثیر دارد. وقتی ابعاد یک فیبر بهه صهورت 

 .خهارجی روکهش را مشخص کرده است

• (Buffer Coating) رویه بافر 

روکش پالستیکی که باعث حفاظت فیبر در مقابل رطوبت و سایر موارد آسی  پذیر است.صهدها و ههزاران نمونه از رشته های نوری فوق در 

 Jacket ههر یک از کالف های فیبر نوری توسط روکش هائی با نامدسته هائی سازماندهی شده و کابل های نوری را بوجود می آورنهد. 

 .می باشد PVC محافظت می گردند که جنس آن از تفلهون یا

 

 

 کند؟ یک فیبر نوری چگونه نور را هدایت می

کند و مشکلی ازین جههت   خواهید یک باریکه نور را بطور مستقیم و در امتداد یک کریدور بتابانید. نور براحتی در خطوط راست سیر می فرض کنید می

 رسانید؟ ر کریدور مستقیم نباشد و در طول خود خمیدگی داشته باشد چگونه نور را به انتهای آن مینیست. حال اگ

کنهد. اگهر راههرو     گیرد و نور را در جهت مناسه  منحهرف مهی    توانید از یک آینه استفاده کنید که در محل خمیدگی راهرو قرار می برای این منظور می

توانید دیوارها را با آینه بپوشانید و نور را به دام بیندازید بطوریکه در طهول راههرو از یهک     داشته باشد چه؟ میخیلی پیچ در پیچ باشد و خمهای زیادی 

 .گوشه به گوشه دیگر بپرد. این دقیقا همان چیزی است که در یک فیبرنوری اتفاق می افتد

مرتبا بوسیله دیواره آینه پوش الیه ای که هسته را فراگرفته، به این سهو و آن  نور در یک کابل فیبرنوری، بر اساس قاعده ای موسوم به بازتابش داخلی، 

 .رود کند و در طول هسته پیش می سو پرش می

 

 سیستم ارتباط بوسیله فیبرنوری

بیاندازیم به فیلم یها سهندی کهه    گیرند، اجازه دهید نگاهی  برای پی بردن به اینکه فیبرهای نوری چگونه در سیستم های ارتباطی مورد استفاده قرار می

کننهد و الزم اسهت بهاهم ارتبهاط برقهرار کننهد        مربوط به جنگ جهانی دوم است. دو کشتی نیروی دریایی را درنظر بگیرید که از کنار یکدیگر عبور می

ا بهرای یهک ملهوان کهه روی عرشهه اسهت       درحالی که امکان استفاده از رادیو وجود ندارد و یا دریا طوفانی است. کاپیتهان یکهی از کشهتی هها پیهامی ر     

کند و از نورافکنی ویژه که یک پنجره کرکره جلهو آن اسهت بهرای ارسهال پیهام بهه کشهتی مقابهل          فرستد. ملوان آن پیام را به کد مورس ترجمه می می

دهد. )ملوان کشتی دوم عکهس عملهی را    تان میکند و به کاپی گیرد، ترجمه می نماید. ملوانی که در کشتی مقابل است این پیام مورس را می  استفاده می

 (دهد که ملوان کشتی اول انجام داد انجام می
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ری وجهود  حاال فرض کنید این دو کشتی هر یک در گوشه ای از اقیانوسند و هزاران مایل فاصله دارند و در فاصله بین آنها یک سیستم ارتباطی فیبرنهو 

 .دارد

 

 :شامل این قسمت هاست های ارتباط بوسیله فیبرنوری، سیستم

 .آورد کند و به رمز در می های نور را تولید می سیگنال ه: فرستند •

 .کند های نور را تا فواصل دور هدایت می سیگنال ی: فیبرنور •

 (های نوری الزم باشد. )برای ارسال سیگنال به فواصل خیلی دور ممکن است برای تقویت سیگنال ی: تقویت کننده نور •

 .نماید های نور را دریافت و رمزگشائی می سیگنال :گیرنده نوری •

 

 فرستنده

کند. فرسهتنده ابهزار تولیهد نهور را در فواصهل زمهانی        نقش فرستنده شبیه ملوانی است که روی عرشه کشتی فرستنده پیام ایستاده و پیام را ارسال می

 .کند مناس  خاموش یا روشن می

 شود و حتی ممکن است دارای لنزی برای متمرکز کردن نور به داخل فیبر هم باشد. قدرت اشعه لیزر بیش از متصل میفرستنده درعمل به فیبر نوری 

LED شهود عبارتنهد از:    هایی که استفاده مهی  ترین طول موج کند و گرانتر هم هستند. متداول هاست اما با کم و زیاد شدن دما شدت نورشان تغییر می

 (های نامرئی طیف نانومتر. )مادون قرمز و طول موج 1550نومتر و نا 1311نانومتر،  8۵1

  

 تقویت کننده نوری

شود. )مخصوصا در فواصل طوالنی بیش از نیم مایل یا حدود یک کیلهومتر مهثال    همانطور که قبال هم به آن اشاره شد، نور حین عبور از فیبر ضعیف می

 .شوند تا نور ضعیف شده را تقویت کنند ک تقویت کننده نوری در طول کابل بسته میهای زیر دریا( بنابرین یک یا بیش از ی در کابل

و  یک تقویت کننده نوری دارای فیبرهای نوری با پوشش ویژه ای است. نور ضعیف شده پس از ورود به این تقویت کننده تحت تاثیر این پوشش خاص

های موجود در این پوشش ویژه با تابش لیزر به آنها، سیگنال نوری جدید و قهوی   ود. ملکولش شود تقویت می نیز نور لیزری که به این پوشش تابیده می

کنند که مشخصات آن مشابه نور ورودی به تقویت کننده است. درواقع تقویت کننده نوری یک آمپلهی فهایر لیهزری بهرای نهور ورودی بهه آن        تولید می

 .است

  

 گیرنده نوری

کنهد و   گیرد، رمزگشائی مهی  های نوری ورودی را می کند. این گیرنده سیگنال روی عرشه کشتی گیرنده پیام بود عمل می گیرنده نوری مشابه ملوانی که

 های الکتریکی مناس  را برای ارسال به کامپیوتر، تلویزیون یا تلفن کهاربر تولیهد و بهه آنهها ارسهال مهی نمایهد. ایهن گیرنهده بهرای دریافهت و            سیگنال

 کند دی از فتوسل یا فتودیود استفاده میآشکارسازی نور ورو
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 :داکت/ترانک  

 

کشی  باشد به سراغ کابل کشی موجود جواب گوی نیاز فعلی نمی نشده یا کابل کشی شبکه و برق انجام صورت توکار کابل هایی که به معموالً در ساختمان

 .رویم روکار با استفاده از داکت ها و ترانک ها می

شهود تها عهالوه بهر      های کابل برق یا شبکه از رک تا پریزهای شبکه استفاده می بوده و برای عبور دسته PVC معموالً از جنس داکت محفظه ای است 

ترانک هها  تفاوت داکت و ترانک در این است که از  .نیز حفظ کندها در طول مسیر عبوری، زیبایی فضای محیطی را  جلوگیری از به هم پیچیدگی کابل

شود تا جلوه محیطی بهتر  تر از آن ایجاد نودهای شبکه و برق توکار استفاده می های بیشتر و مهم ها برای عبور دسته کابل به دلیل سایز و ابعاد بزرگ آن

برق را از کابهل شهبکه    های توان از قطعه پارتیشن جدا کنده استفاده کرد تا مسیر عبوری کابل تری را ایجاد نماید. همچنین داخل ترانک ها می و شکیل

کننهد و همهین امهر سهب  اخهتالل در عبهور دیتها در         جدا کرد چراکه کابل برق به علت عبور جریان برق در اطراف خود میدان مغناطیسی ایجهاد مهی  

اسهتفاده  داکهت   باشهد از  شود. اما در مقابل برای مسیرهایی که حجم کابهل عبهوری کهم مهی     های شبکه، کاهش سرعت و قطعی و وصلی شبکه می کابل

ی انتقهال کابهل   بهرا   1X1خواب برای انتقال کابل شبکه از ترانک به زیر میز کاربر یا استفاده از داکهت ههای سهایز     شود. برای مثال داکت های کف می

 …شده روی دیوار به ترانک و دوربین نص 

 :ابعاد و سایز
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 :  سوکت شبکه

 

رشته سیم کابل شبکه در آن قرارگرفته و به سوئیچ، روتر، پچ پنل و هر  8بندی  رنگ پین است که با دو نوع متد 8یک سوکت  RJ45ا یسوکت شبکه 

 .شود داشته باشد متصل می RJ45 چیزی که قسمت مادگی

 

 کیستون

 

 

 .باشد. این کیستون ها درون نودهای شبکه و یا پچ پنل ها قرارمی گیرد می  RJ 45 قسمت مادگی برای اتصال سوکت هاییستون ک

 فیسپلیت

 

 . گیرد دهد. فیسپلیت درواقع محلی است که کیستون در آن محکم شده و قرار می تشکیل می فیسپلیتبخش اصلی نود شبکه را 

 پچ پنل 

های شهبکه بهه درون رک رفتهه و در     های شبکه از نودها کشیده شد و همگی یکجا جمع شدن تا به سوئیچ نص  شود در این زمان باید کابل ابلوقتی ک

 (Loaded) نوع کیستونی 2نص  شود و در این حالت برای هر پورت یک پچ کورد کوتاه اتصال به سوئیچ برقرار شود. پچ پنل ها در  پچ پنلآنجا به 

های هر کابل دارد ولهی   های کیستونی پچ پنل مطابق شکل یک قسمت سرتاسری برای اتصال سیم وجود دارند. مدل (Unloaded) و بدون کیستون

سوراخ برای نص  کیستون وجود دارد یعنی انتهای هر کابل به یک کیستون متصل شده و کیستون  48یا  24تون روی پچ پنل های بدون کیس در مدل

 .شود گیرد و محکم می دورن پچ پنل قرار می

 شبکه کابلهای اینکه جای به و گرفته قرار...  روتر، هاب، مثل  وظیفه اصلی پچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای

به این تجهیزات وصل بشن از طریق پچ پنل وصل میشوند. بعبارت دیگه وجودش بهیچ وجه الزامی نیست ولی بکار بردنش در شهبکه ههایی    "مستقیما
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  . کهههههههههه در طهههههههههی زمهههههههههان گسهههههههههترش و تغییهههههههههرات دارن کهههههههههار رو راحهههههههههت میکنهههههههههد      

پورت و .... در هنگام کابهل کشهی در    48پورت ،  24د مشخصی پورت شبکه وجود دارد مثالً پچ پنل قطعه ای مستطیل شکل است که روی آن به تعدا

امها  هر قسمت از ساختمان چندین سوکت شبکه قرار می گیرد که ممکن است فعالً بال استفاده باشند و کاربری از طریق آنها به شهبکه متصهل نباشهد    

ن سوکت ها را وارد مدار شبکه کرد لذا متخصصان کابل کشی برای حل این مشکل از پچ پنل اسهتفاده  باید این امکان باشد تا در هنگام افزایش کاربر ای

د پهچ  می کنند یعنی تمام کابل هایی که به سوکت ها متصل هستند را در یک نقطه که مرکز قرار گیری رک می باشد جمع آوری میکنند و آنهها را وار 

 .ورت لزوم هر سوکتی را که میخواهند با یک کابل کوچک شبکه به سوئیچ متصل کنندپنل کرده و شماره گذاری می کنند تا در ص

 

 پچ کورد

شود و  متری تولید می 1۵متری، 11متری، ۵متری،  3متری،  2متری،  1متری،  سانتی ۵1متری،  سانتی 31ای است که در متراژهای  های آماده کابل

 .شود چ میپان RJ45 سر آن به سوکت 2در همان کارخانه 

 

 :رک شبکه 

رک میگویند  گاهی اوقات تعداد سوئیچ ها و روتر های موجود در شبکه زیاد شده و به فضایی برای مراقبت و نگه داری از آنها نیازمندیم که به این فضا

ت دیواری و ایستاده وجود دارد که بسته به نیاز شبکه در ابعاد مختلفی موجود می باشند. مثالً .رکها عموماً فلزی با درب شیشه ای هستند و به دو صور

 .یونیت استفاده می شود 6یا ۵برای شبکه های کوچک از رک 
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نوع دیواری که مناس  جمع شدن یکجای  2باشد. رک ها نظر نوع قرارگیری به  محل قرارگیری سوئیچ، سرور، روتر، فایروال و پچ پنل ها می رک

ها  گیرد. رک های شبکه درون آن قرار می  appliance ها، روتر ها و سایر باشد و نوع ایستاده که تمام سوئیچ های شبکه و سوئیچ هر طبقه می بلکا

 .باشند ای می شیشه -ای و ترکیبی فلزی های فلزی، شیشه دارای درب

 . متر است میلی 44.4۵واحد اندازه رک یونیت هست و فاصله بین هر یونیت 

های ایستاده هستند که روی پایه و چرخ قرار  یونیت رک 42یونیت تا  16های  نص  روی دیوار و رک یونیت قابل 12یونیت و  9یونیت،  6رک های 

 .گیرند می

و  81، 61های  های ایستاده دارای عمق باشد و رک می 61و  31،4۵های  های دیواری دارای عمق هاست: رک ها نیز دلیل دیگر بر تفاوت آن عمق رک

 .باشد مناس  برای سرور می 111های عمق  باشد که از این میان رک می 111

 

 (Cable Management) مدیریت کابل

 

طور که از  گیرند و همان های افقی معموالً در حدفاصل پچ پنل و سوئیچ قرار می شود که مدل نوع افقی و عمودی تولید و عرضه می 2مدیریت کابل در 

شود چراکه ممکن است پچ کوردها جلوآمده و مانع  ها استفاده می کردن آن ا مشخص است برای مدیریت آشفتگی پچ کوردها و یکجا جمعه اسم آن

های ورودی به داخل رک تا پشت  منظور متراکم کردن کابل بسته شدن در رک شوند. مدیریت کابل عمودی که غالباً در رک های ایستاده وجود دارد به

 .دسترسی باشد راحتی قابل ها با انبوهی از کابل مواجه نبوده و به شود تا فضای جلو و عق  رک ستفاده میپچ پنل ا
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 اتصاالت شبکه فیبر نوری

 پچ پنل فیبر نوری

 .میکند نگهداری محفظه ای است قابل نص  در رک که اتصاالت فیبر نوری را

 

 

  

 پچ کورد فیبر نوری 

 متناس  با فیبر نوری انتخاب شوند بایستی کورد هابرای اتصال بین پچ پنل فیبر نوری و سوئیچ شبکه از پچ کورد استفاده می کنیم. این پچ 

 هستند  مختلفی کانکتورهای دارای کوردها پچ  برای فیبر مالتی مود. مثال پچ کورد سینگل مود برای فیبر سینگل مود و پچ کورد مالتی مود .

  هایکتورکان کوردها پچ برخی در بر حس  کاربرد VF – 45 و ST و SC و LC وMT – Rj  : شده است. مانند نص  آنها روی بر کارخانه در که

  باالیی بسیار انعطاف قابلیت دارای معموالً و ... پچ کوردها LC به SC :یک سر پچ کورد با سر دیگر متفاوت است، برای مصارف گوناگون مثال پچ کورد

 .می باشدمتر  11و  ۵،  3،  2،  1طول این پچ کوردها معموال   شکنند نمی براحتی و هستند

 مرتبط با فیبر نوری رابزا
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کانکتور فیبر نوری بر روی فیبر نوری توسط ابزارهای خاص نص  می شود و امکان انتقال داده را به ما می دهد. برخی از : کانکتورهای فیبر نوری 

 .که به دو گروه مالتی مود و سینگل مود نیز تقسیم می شوند VF – 45و  STو  SCو  LCو  MT – Rjانواع این کانکتورها عبارتند از 

  

      

 
 

 

 
 

 

عموما  آداپتور فیبر نوری واسط بین فیبر نوری که کانکتور بر روی آن نص  شده و پچ کورد فیبر نوری می باشد. این آداپتور : آداپتور فیبر نوری

وجود  Simplexیا تک پورت  Duplexپورت  2داخل پچ پنل مخصوص فیبر قرار می گیرد . و انواع مختلف آن متناس  با نوع کانکتور بصورت 

 دارد .
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  . فیبراست کانکتورهای ابزار فیبر نوری مخصوص نص  کیف: کیف ابزار فیبر نوری

  

 

 فیوژن

 .فیبرنوریبکارمیرود دستگاه فیوژن برای اتصال

  

 

 

  

http://uast-tabarsi.ir/
mailto:mehdirajabi2010@gmail.com
http://www.sepitam.com/design/technical-information/news/230/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87


                                                        دانشگاه جامع علمی کاربردی                                   رجبی مهدی مهندس ، گسترده های شبکه شسنج و مدیریتکارگاه 

 

 

 16صفحه :     tabarsi.ir-http://uast      mehdirajabi2010@gmail.com   تهیه و تنظیم : مهندس مهدی رجبی ؛  مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 
 

 (تجهیزات اکتیو )فعال

 (Network Interface Card) کارت شبکه 

پیاده سازی یک شبکه کامپیوتری است. هر کامپیوتر موجود در شبکه ) سرویس  کارت شبکه، یکی از مهمترین عناصر سخت افزاری در زمان

ی مسی و گیرندگان و سرویس دهندگان (، نیازمند استفاده از یک کارت شبکه است. کارت شبکه، ارتباط بین کامپیوتر و محیط انتقال ) نظیر کابل ها 

 ی که از آنان در کامپیوترهای شخصی استفاده می گهردد ، دارای یهک اینتهرفیس شهبکه ای    یا فیبر نوری ( را فراهم می نماید. اکثر مادربردهای جدید

onboard می باشند. کامپیوترهای قدیمی و یا کامپیوترهای جدیدی که دارای اینترفیس شبکه ای onboard    ،نمی باشند، در زمان اتصال بهه شهبکه

مگها بیهت بهر     1111و111،11ه جهت اتصال کامپیوتر به شبکه محلی در سرعت های می بایست بر روی آنان یک کارت شبکه نص  گردد. کارت شبک

 .ثانیه بکار میرود

است. آدرس فوق یک عدد شش بایتی بوده که سه بایت اول آن مشخص کننده سازنده کارت  (MAC) هر کارت شبکه دارای یک آدرس فیزیکی 

 شبکه و سه بایت دوم، شماره سریال کارت شبکه است

گروه اینترنال و  2های شبکه به دو دسته کابلی و وایرلس تقسیم می شوند که هرکدام مزایا و معایبی دارند. کارت شبکه های وایرلس به کارت 

 .قابل حمل( تقسیم می شوند ) اکسترنال

 : اکس  پوینت 

از داریم در شبکه های وایرلس نیز به یک سخت افزار همانطور که در یک شبکه کابلی برای برقراری ارتباط بین کامپیوتر ها به یک سوئیچ شبکه نی

را برای برقراری ارتباط بین کامیوتر ها احتیاج داریم که به آن اکسس پوینت می گویند در واقع اکسس پوینت در شبکه های وایرلس همان کاری 

 .انجام میدهد که سوئیچ در شبکه های کابلی بر عهده دارد
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 :سوئیچ شبکه 

 شبکه طریق از اطالعات ارسال  کی از عناصر اصلی و مهم در شبکه های کامپیوتری است . با استفاده از سوئیچ ، چندین کاربر قادر بهسوئیچ شبکه ی

حظه خواهند بود. سرعت ارسال اطالعات هر یک از کاربران بر سرعت دستیابی سایر کاربران شبکه تاثیر نخواهد گذاشت . سوئیچ همانند روتر ل یک در

با یکدیگر فراهم ” یک شبکه را مستقیما ( کامپیوتر” امکان ارتباط بین چندین شبکه را فراهم می نماید ، امکان ارتباط گره های متفاوت ) معموالکه 

ده می گردند می نماید. شبکه ها و سوئیچ ها دارای انواع متفاوتی می باشند. سوئیچ هائی که برای هر یک از اتصاالت موجود در یک شبکه داخلی استفا

دو دستگاه که قصد ارتباط با یکدیگر را دارند ، ” نامیده می شوند. این نوع سوئیچ ها مجموعه ای از ارتباطات شبکه را بین صرفا LAN ، سوئیچ های

 .در زمان مورد نظر ایجاد می نماید

 

 : روتر 

 

استفاده می گردد . روترهها تهاکنون در مهدل ههای       WANو  LAN یکی از دستگاه های شبکه ای مهم و حیاتی است که از آن در شبکه های روتر  

ز دالیهل مههم   متفاوت و با معماری مختلف طراحی ، تولید و عرضه شده اند . استفاده از روترها در شبکه به امری متهداول تبهدیل شهده اسهت . یکهی ا     

ام در گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکه دیگر ) اینترنت و یا سایر سایت ها ی از راه دور ( در عصهر حاضهر اسهت . نه    

در واقع هنگامی کهه یهک   ” ارسال داده از یک شبکه به شبکه ای دیگر ” نظر گرفته شده برای روترها ، متناس  با کاری است که آنان انجام می دهند : 

رار کنهد  شبکه بزرگ باشد و هر قسمت از آن دارای یک رنج آی پی متفاوت وجود داشته باشد از روتر استفاده می شود تا بین این قسمت ها ارتباط برق

 .چون بدون وجود روتر این قسمت ها قادر به برقرای ارتباط با هم نمی باشند

 

 : مودم  

به روش ها ی مختلفی به اینترنت متصل می شوند اما یکی از راه های ساده و پرکاربرد برای اتصال به اینترنت استفاده از مودم  امروزه کاربران اینترنت

 . می باشد ADSLهای
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 :نواع مودما

 ، داخلی(External) توانید سیستم خود را به یک مودم خارجی بسته به سلیقه و نیاز شما و اینکه کامپیوتر شما چگونه تنظیم شده است، می

(Internal) مودم و یا Card PC فواید و مشکالت خاص خود را دارند شکل کار می کنند ولی هریک مجهز سازید. همه سه نوع مودم به یک. 

 :مودم خارجی  

برای نص  آن نیاز به باز کردن درب کیس کامپیوتر نیست. مودمهای  در بین مودم های ذکر شده، نص  و راه اندازی مودم خارجی ساده تر است. زیرا

شوند. خط تلفن هم به داخل سوکتی واقع در پشت  بلی به پورت سریال کامپیوتر متصل میتغذیه مخصوص خود را داشته و از طریق کا خارجی منبع

 .مودم متصل می شود

 

آنکه کامپیوتر خود را خاموش کنید و تنها با خاموش کردن مودم  از آنجا که مودمهای خارجی دارای منبع تغذیه خاص خود هستند می توانید بدون

توجه به آنکه این نوع مودم منبع تغذیه مخصوص  قطع کنید. حسن دیگر مودم خارجی نسبت به داخلی آنست که بااینترنت خود را  بالفاصله اتصال

عملکرد مودم خود را با توجه به  انرژی الکتریکی را از کامپیوتر دریافت نمی کند. شما همچنین می توانید نحوه خود را داراست، هیچ مقداری از

 .مودم هستند مالحظه کنید مایانگر وضعیتچراغهای واقع بر روی آن که ن

 

  

 

 :مودم داخلی 

نص  است. لذا مودم های داخلی اغل  با سیستم کامپیوتری تطابق  زمانی که اقدام به خرید کامپیوتر آماده می کنید، معموال مودم داخلی در آن

کامپیوتر خود اجرا می کنید مودم داخلی فعال می شود و  رند. زمانی که یک برنامه اتصال به اینترنت را درندا خاصی توجه به نیاز  و بیشتری داشته

برای کاربران مبتدی به ابزاری مفید تبدیل  خاموش می شود. این راحتی استفاده، مودم داخلی را مخصوصا خارج می شوید مودم زمانی که از آن برنامه

 .می کند

 

 .عموال ارزانتر از مودمهای خارجی هستند ولی اختالف قیمت معموال ناچیز استمودمهای داخلی م

کیس کامپیوتر هستند. لذا زمانی که می خواهید یک مودم داخلی را  مهمترین مشکل استفاده از مودمهای داخلی مکان قرارگیری آنهاست: آنها درون

 .م را تعویض کنیدکامپیوتر را باز کرده و مود Case بایستی درب جایگزین کنید
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  PC Card مودم 

 PC Card شوند به اندازه یک کارت اعتباری هسهتند و درون اسهالت   این نوع از مودمها که برای کامپیوترهای قابل حمل )مثل لپ تاپها( طراحی می

 نیست می توان آنرا برداشت. به جز از نظهر انهدازه، مودمههای    ها یا کامپیوترهای دستی قرار می گیرند. زمانی که به مودم نیاز Notebook موجود در

PC Card اسالت خارجی )پورت( در کهامپیوتر قابهل حمهل     ترکیبی از مودمهای داخلی و خارجی هستند. این دستگاهها مستقیما به داخل یک شبیه

این کارتها انهرژی الکتریکهی مهورد نیهاز      .آنان کابلی نیاز نیست و فقط برای اتصال به خط تلفن نیازبه کابل وجود دارد شوند، لذا برای اتصال متصل می

پیوتر در کهام  PC Card مهودم  مادامیکه کامپیوتر در حال کار با باتری نباشد مشخصه خوبی اسهت. اسهتفاده از   خود را از کامپیوتر تامین می کنند که

 .عمر باتری می شود قابل حملی که با باتری کار می کند باعث کاهش طول

 مودم چگونه کار می کند؟ 

خواهد رسید. اینها سیگنالهای دیجیتالی هستند که از طرف کامپیوتر  زمانی که مودم در حال برقراری اتصال است صداهای جیغ مانندی از آن به گوش

می شوند )به سیگنالهای آنهالوگ صهدا تبهدیل مهی شهوند(.       Modulate ی اتصال( ارسال شده و به صداهای قابل شنوددرخواست کننده برقرار) مبدا

 .ضعیفتر می فرستد Tone یک 1قویتر )صدای بلندتر( و برای نمایش رقم  Tone یک 1مودم برای نمایش رقم 

 (به طور عکس انجام می دهد. مودم مقصد )دریافت کننهده سهیگنال   پروسه را در انتهای دیگر اتصال مودم شما، کامپیوتر مقصد از طریق مودمش این

Tone متفاوت را های Demodulate (تبدیل سیگنالهای آنالوگ صدا به سیگنالهای دیجیتال)   می کند، آنان را به سیگنالهای دیجیتال تبدیل کهرده

و سپس جهت دیگر اسهت. مودمهها بهه طهور      ارسال و دریافت سیگنالها در یک جهتفرستد. در واقع، این پروسه پیچیده تر از  و به کامپیوتر مقصد می

 Tone خروجی را با توجه به نوع ارسال و دریافت می کنند. مودمها می توانند سیگنالهای داده های ورودی و همزمان سیگنالها را در تکه های کوچک

 .دهند استانداری که هریک استفاده می کنند تشخیص

 

ریاضی اضافی را در طول مسیر با هم تبادل می کنند. این کد  گر پروسه تبدیل )ترجمه( شامل حفظ جامعیت ارسال است. مودمها یک کدیک بخش دی

صحیح و مناس  بخش های داده ای اطمینان یابند.  نام دارد و به هر دو کامپیوتر )مبدا و مقصد( اجازه می دهد که از دریافت Checksum مخصوص

سازند. مودمها همچنین مداربندی خاصی  نداشته باشند مودمها از طریق ارسال مجدد بخشهای داده مشکل را برطرف می اگر جمعهای ریاضی مطابقت

کردن سیگنالها آنان را  Demodulate زند و پس ازکردن سیگنالهای دیجیتال آنان را فشرده سا Modulate دارند که آنان را قادر می سازد قبل از

سازی فشرده  خطوط تلفن قابل جابه جایی باشد، در فرایند فشرده سازی/خروج از حالت فشرده از حالت فشرده خارج سازند. برای آنکه داده در طول

 .میشود

بدیل می کنند که کامپیوترها قادر به خواندن آنها هستند. این فراینهد  ت مودمها داده های آنالوگ ارسالی از طریق خطوط تلفن را به داده های دیجیتالی

آنالوگی است که در طول خطوط تلفن حرکهت مهی    کردن سیگنالهای دیجتالی کامپیوتری به سیگنالهای Demodulate کردن و Modulate شامل

این پروسهه را عکهس مهی کنهد و داده      می شود ترجمه می کند و سپس کامپیوتری را به زبانی که در تلفن ها استفاده کنند. به عبارت دیگر مودم داده

 .ترجمه می کند دریافتی از خط تلفن را به زبان کامپیوتر

 تفاوت بین سیگنالهای دیجیتال و آنالوگ

می دهند انجهام مهی دههد.    الکترونیکی که ارقام صفر و یک را نشان  یک کامپیوتر فعالیتهای خود را با روشن و خاموش کردن یک سری از سوییچ های

کدهای دیجیتهال، بهرای نمهایش متهون، فرمانههای       نشان دهنده رقم صفر، و سوییچ روشن نشان دهنده رقم یک می باشد. ترکی  این سوییچ خاموش

ر کنهار یهک جریهان    آنهالوگ ممتهد د   کامپیوتر به کار می رود. از سوی دیگر تلفن با ارسال صدا از طریهق یهک سهیگنال    کامپیوتری وگرافیک در درون

 .مقاومت متغیر است الکترونیکی کار می کند که از نظر فرکانس و

 :مزایای استفاده
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 .توانند در هنگام اتصال به اینترنت از خط تلفن برای برقراری مکالمات تلفنی نیز استفاده کنند کاربران می –

 . کیلوبیت در ثانیه ۵6مگابیت در ثانیه( در مقایسه با  2های معمولی بسیار باالتر است ) ها از مودم سرعت این مودم-

 .توانند از خط تلفن موجود کاربران استفاده کنند ها می کشی جدید نیست. این مودم لزومی به سیم  DSL  های برای استفاده از مودم –

 شبکه نصب پرینتر درپرینت سرور 

به آن متصل شوند تا به حال برای شما این اتفاق رخ داده که بخواهید بدون نیاز به کامپیوتر ، پرینتری را به اشتراک بگذارید تا کاربران از طریق شبکه 

 و پرینت های خود را ارسال نمایند؟

پرینهت   دیگهر  سهوی  واز کنیهد  مهی  وصل سرور پرینت به پارالل یا  بیدر واقع روش کار به این صورت می باشد که شما پرینتر خود را با کابل یو اس  

بکه شناسایی شود و از این بهه بعهد   بگیرد و در ش IP را با یک کابل شبکه به سوئیچ شبکه متصل می کنید این کار باعث میشود که پرینت سرور سرور

 پرینتهر  یهک   کاربران درخواست های پرینت خود را مستقیماً برای پرینتر میفرستن و دیگه نیازی به این نیست که یک کامپیوتر همیشه روشن باشه و

 .شده باشه تا بقیه کاربران بتونند پرینت بفرستند Share آن روی

Media Converter 

از این ابزاری برای تبدیل رسانه های مختلف به یکدیگر، مثال وقتی یک طرف ارتباط با کابل مسی و طرف دیگر از فیبر نوری استفاده می کند، یکی 

 .می تواند در میان راه قرار گیرد و ارتباط دو رسانه مختلف را برقرار نمایدتجهیزات 

  

 

 صاعقه گیر 

 .قطعه ای در شبکه های بی سیم برای جلوگیری از آسی  های وارده به تجهیزات شبکه. به آن گاهی برق گیر نیز میگویند

  

 

 :  سرور 

 .سرورها در انواع مختلف، سرویسهای گوناگون را به کاربران ارائه میدهند
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 انواع سرور  

بندی می شود و تمام انواع سرور ها از همان تعریف کلی که در  تند که در واقع کاربرد آن ها باعث ایجاد این دستهها دارای انواع مختلفی هس سرور

 .پردازیم ارایه شد پیروی می کنند. در ادامه مقاله بر بررسی برخی از گونه های سرور می مقاله پیشین

 

 File Server 

باشد، که در واقع همان طور که از نام آن مشخص است برای اشتراک فایل  نوع سرور یکی از پایه ای ترین انواع سرور و یا ساده ترین نوع آن ها می این

می گیرد و یوسر های مختلف از کامپیوتر های مختلف می  می گردد، به صورتی که فایل های مورد نیاز یک مجموعه شبکه بر روی سرور قرار استفاده

 .ویژه نیز وجود دارد سی ها برای هر یوسر به صورتدسترسی داشته باشند که امکان محدود کردن دستر توانند به فایل ها

 Database Server 

مورد استفاده ی یک  Database کاربری آن به این صورت است که نوع سرور بیشتر در سازمان ها و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد که این

گیرد بر روی سرور قرار می گیرد و تمام کاربران و کامپیوتر  استفاده قرار میسرویس که توسط کاربران بر روی کامپیوتر های آن ها مورد  نرم افزار یا

صورت یکپارچه و متمرکز ذخیره سازی و پردازش  دیتابیس مشترک که بر روی سرور می باشد استفاده می کنند و اطالعات نیز به های متصل از یک

 .می گردد

 Application Server 

بر روی سرور بوده اما نرم افزار مورد استفاده بر روی  است، با توجه بر این نکته که در مواردی دیتابیس Database Server همان مورد مشابه

تنها بر روی سرور نص  می گردد و کاربران از  نرم افزار نیز Application Server صورت جداگانه نص  شده است. اما در نوع کامپیوتر هر کاربر به
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بروی سرور قرار خواهد داشتو به  به نرم افزار دسترسی داشته باشند، که مشخص است در این صورت دیتابیس نیز توانند روی کامپیوتر های خود می

 .نیز می باشد Database Server عبارتی

 Game Server 

ی می باشد. به این شیوه که بازی بر که کاربری آن تنها برای باز می باشد با این تفاوت Application Server نوع از سرور در واقع گونه ای از این

برقراری ارتباط با سرور بر روی کامپیوتر خود از بازی استفاده  و میزبانی می گردد و افراد و کاربران متصل به آن شبکه می توانند با روی سرور نص 

 .هستند Multiplayer استفاده آن در واقع برای بازی هایی می باشد که به صورت گروهی یا به عبارتی کنند، که

 

 Print Server 

و از طریق یک سرور کنترل می گردند و کاربران می  که در یک نوع از شبکه پرینتر های موجود در مجموعه شبکه به یکدیگر متصل شده هنگامی

نیز  Fax Server میگویند، که Print Server به پرینتر مورد نظر خود دسترسی داشته باشند، به این نوع از خدمات سرور توانند با اتصال به سرور

 .ارتباط بیت دستگاه های فکس بجای پرینتر می باشد نوعی مشابه بوده که تفاوت آن

 

 Media Server 

می باشد که برای مثال یک  Media های چند رسانه ای یا همان توجه به نام این نوع از سرور متوجه خواهیم شد که مربوط به اشتراک سرویس با

 .ده کنندفایل آن را بر روی کامپیوتر خود مشاه صوتی بر روی سرور قرار می گیرد و کاربران می توانند بدون نیاز به دانلود ویدیو یا فایل

 Communication Server 

می توانند با اتصال به  end point یا کامپیوتر به عنوان یک سرور برای فراهم آوردن سرویس های ارتباطی راه اندازی می گردد که هر یوسر و این

مقابل خود ارسال  end point نیاز را به کاربر یاموارد مورد  این منظور راه اندازی شده است با دیگر کاربران در ارتباط باشد و متن ها سروری که برای

 .کنترل می گردد امنیتی دسترسی ها و ارتباطات هر فرد با افراد دیگر نیز توسط سرویس های  کند، که میزان

 Computing Server 

کامپیوتر برای پروسه یا کاربری خاصی  زمانی که پردازنده های یک سرور برای انجام پردازش و محاسبه استفاده می گردد، به این صورت که در این

 .سرور نیز در کنار پردازنده های کامپیوتر کاربر استفاده نمود باشند، می توان با اتصال این کامپیوتر به یک سرور دیگر از پردازنده های کافی نمی
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 Web Server 

ارتباط بین آدرس ها و کهاربران شهبکه ههای اینترنهت را بها       نوع سرور مخصوص میزبانی وب سایت ها می باشد و با استفاده از سرویس های خاص این

حوضه ی وب هاستیگ و راه انهدازی سهایت ههای     روی آن سرور میزبانی می گردد فراهم می نماید. که کاربرد آن به طور ویژه در صفحه ی وبی که بر

 .می باشد

 Mail Server 

 یها  گردد، به این صورت که بر روی سرور یک سرویس ارسال ایمیل سرور همانطور که نام آن مشخص است برای کاربری ارسال ایمیل استفاده می این

Web Mail می گیرد و خدمات و تراکنش های ارسال ایمیل از طریق آن سرور انجام می گردد قرار. 

 Proxy Server 

را از طرفین گرفته و پس از بررسی به گیرنده ارسال می نمایهد و   قرار می گیرد و اطالعات Client اصلی و Server سرور به عنوان یک رابط بین این

در واقع یک سرور در مسهیر سهرور اصهلی مهی      شخصی استفاده می گردد. در نتیجه VPN را داشته و مانند خدمات Tunnel کاربری در برخی موارد

 .سپس بررسی و به مقصد مورد نظر انتقال می دهد باشد که اطالعات را دریافت کرده و

 

 فایروال 

 .ای آتش، محافظت کننده شبکه ها از حمالت ویروسی، نفوذ گران و کرم های آسی  رساندیواره ه

 با توانید می شما  در مقابل انواع تهاجمات می باشد . رات  بیشتریدر صورت دستیابی سایرین به سیستم شما ، کامپیوتر شما دارای استعداد بم

 . محدودیت الزم در خصوص دستیابی به کامپیوتر و اطالعات را فراهم نمائید ، فایروال یک نص  و استفاده
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 فایروال چه کار می کند ؟   

پوسته حفاظتی پیرامون کامپیوتر و یا شبکه را در مقابل کدهای مخهرب و   یا و الیه یک  و  فایروال ها حفاظت الزم در مقابل مهاجمان خارجی را ایجاد

 شهده  ارائه امکانات.  گردد می فراهم  یا ترافیک غیرضروری اینترنت ، ارائه می نمایند . با بکارگیری فایروال ها ، امکان بالک نمودن داده از مکانی خاص

و یا مودم های کابلی استفاده می نمایند ، بسیار حیهاتی و مههم    DSLت متصل و از امکاناتی نظیر اینترن به همواره که کاربرانی برای فایروال یک توسط

 می باشد.  

 چه نوع فایروال هائی وجود دارد ؟ 

ا و معای  مزای دارای فوق های مدل از یک هر اینکه با.   شوند می ارائه ،(  داخلی)  افزاری نرم و(  خارجی)  افزاری سخت  فایروال ها به دو شکل

 خاص خود می باشند ، تصمیم در خصوص استفاده از یک فایروال بمرات  مهمتر از تصمیم در خصوص نوع فایروال است .

 ابهل و  فایروال های سخت افزاری : این نوع از فایروال ها که به آنان فایروال های شبکه نیز گفته می شود ، بین کامپیوتر شما )و یا شبکه( و ک

را ارائهه مهی دهنهد کهه      "روتهر "دستگاههائی با نام  ISPرار خواهند گرفت . تعداد زیادی از تولید کنندگان و برخی از مراکز ق  DSLیا خط 

دارای یک فایروال نیز می باشند . فایروال های سخت افزاری در مواردی نظیر حفاظت چندین کهامپیوتر مفیهد بهوده و یهک سهطح مناسه        

مکان استفاده از آنان به منظور حفاظت یک دستگاه کامپیوتر نیز وجود خواهد داشهت ( . در صهورتی کهه شهما     حفاظتی را ارائه می نمایند) ا

دارای یک کامپیوتر پشت فایروال می باشید و یا این اطمینان را دارید که سایر کامپیوتر های موجود بر روی شهبکه نسهبت بهه نصه       "صرفا

 افزار نرم یک) حفاظتی اضافه سطح یک از استفاده  ویروس ها و یا کرم ها می باشند ، ضرورتی بهها ، بهنگام بوده و عاری از  patchتمامی 

 خهود  اختصاصی عامل سیستم دارای که باشند می مجزائی افزاری سخت دستگاههای ، افزاری سخت های فایروال.  داشت نخواهید(  فایروال

 یه دفاعی اضافه در مقابل تهاجمات می گردد .ال یک ایجاد باعث آنان بکارگیری بنابراین.  باشد می

    فایروال های نرم افزاری : برخی از سیستم های عامل دارای یک فایروال تعبیه شده درون خود می باشند . در صورتی که سیستم عامل نصه

سهطح حفهاظتی اضهافی در خصهوص     شده بر روی کامپیوتر شما دارای ویژگی فوق می باشد ، پیشنهاد می گردد که آن را فعال نموده تا یک 

ایمن سازی کامپیوتر و اطالعات ، ایجاد گردد .)حتی اگر از یک فایروال خارجی یا سخت افزاری استفاده می نمائید(. در صورتی کهه سیسهتم   

افزاری کرد . با توجهه   عامل نص  شده بر روی کامپیوتر شما دارای یک فایروال تعیبه شده نمی باشد ، می توان اقدام به تهیه یک فایروال نرم

به عدم اطمینان الزم در خصوص دریافت نرم افزار از اینترنت با استفاده از یک کامپیوتر محافظت نشهده ، پیشهنهاد مهی گهردد بهرای نصه        

 مربوطه استفاده گردد . DVDو یا  CDفایروال از 

 نحوه پیکربندی بهینه یک فایروال به چه صورت است ؟

ل تجاری ) هم سخت افزاری و هم نرم افزاری ( دارای امکانات متعددی بمنظور پیکربندی بهینه می باشهند . بها توجهه بهه تنهوع      اکثر محصوالت فایروا

رض بسیار زیاد فایروال ها ، می بایست به منظور پیکربندی بهینه آنان به مستندات ارائه شده ، مراجعه تا مشهخص گهردد کهه آیها تنظمیهات پهیش فه       

را تامین می نماید یا خیر ؟ . پس از پیکربندی یک فایروال یک سطح امنیتی و حفاظتی مناس  در خصهوص ایمهن سهازی اطالعهات      فایروال نیاز شما

اره ایمهن  انجام شده است . الزم است به این موضوع مهم اشاره گردد که پس از پیکربندی یک فایروال نمی بایست بر این باور باشیم که سیستم ما همو

فایروال ها یک سطح مطلوب حفاظتی را ارائه می نمایند ولی هرگز عدم تهاجم به سیستم شما را تضمین نخواهند کرد . استفاده از فایروال  خواهد بود .

شهبکه  به همراه سایر امکانات حفاظتی نظیر نرم افزارهای آنتی ویروس و رعایت توصیه های ایمنی می تواند یک سطح مطلوب حفاظتی را برای شهما و  

 ما بدنبال داشته باشد .ش

 ؟   فایر وال سخت افزاری و فایر وال نرم افزاری تفاوت 

تولید کننده بر روی بورد ههای سهخت افهزاری نصه  و راه      فایروال های سخت افزاری معموال بصورت زیر ساخت هایی هستند که توسط شرکت های  

یک فایروال سخت افزاری فعالیت یک شبکه به عنوان  معموال در قال  یک روتر در شبکه فعالیت می کنند ، یک روتر نیز می تواند در اندازی شده اند و

مطلوبی از ورود داده ها و ترافیهک ناخواسهته    افزاری می تواند بصورت پیش فرض و بدون انجام هرگونه تنظیمات اولیه در حد کند . یک فایروال سخت
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فعالیت می کنند  Packet Filtering یا بسته ما را ایمن نگه دارد . اینگونه فایروال های معموال در قال  فیلترینگ به شبکه محافظت کرده و اطالعات

محتویات بسته با قهوانینی   بسته ها را به دقت بررسی کرده و در صورتیکه که (Source & Destination ) های مربوط به مبدا و مقصد Header و

اطالعهاتی در صهورتیکه    آنرا بلوکهه مهی کنهد . بسهته    بالفاصله از ورد آن به شبکه جلوگیری کرده و  که در فایروال انجام شده است مقایرت داشته باشد

است که هر کهاربر   مقصد مورد نظر هدایت خواهد شد . راحتی کار با فایروال های سخت افزاری این مقایرتی با قوانین موجود در فایرول نداشته باشد به

پیشهرفته   نجام شده در آن استفاده کند ، تنها بعضهی از تنظیمهات  از تنظیمات پیشفرض ا ساده ای ممکن است براحتی بتواند آنرا در شبکه قرار داده و

فهایروال   فراوان برای انجام دادنشان دارند . اما این را در نظهر داشهته باشهید کهه     امنیتی در اینگونه فایروال ها هستند که نیاز به داشتن دانش تخصصی

تا از کارکرد آنها اطمینان حاصل شود . فایروال های سخت افزاری بار  دههای سخت افزاری می بایشت توسط یک کارشنان متخصص امنیت آزمایش ش

  شبکه دارند اما از نظر هزینه بیشتر از فایروال های نرم و طبیعتا سرعت و کارایی بهتری در لود کاری کمتری برای شبکه ایجاد می کنند ترافیکی و

 . افزاری هزینه دارند

عامل ها نص  شده و ترافیک ورودی و خروجی به شبکه یا سیستم عامل  فایروال های نرم افزاری در حقیقت نرم افزار هایی هستند که بر روی سیستم

 ههای کوچهک و متوسهط را بهه خهود اختصهاص داده انهد .        کنند . اینگونه فایروال های بیشتر استفاده های خانگی و سازمان ها و شرکت را کنترل می

غیر مجاز ، ترجان ها و کدهای مخرب ، کهرم   سیستم ها را از خطرات معمولی که در اینترنت وجود دارند اعم از دسترسی های فایروال های نرم افزاری

ند برای به اشهتراک  را می دهند که بتوان این موارد حفاظت می کنند . اکثر اینگونه فایروال ها به کاربارن این قابلیت های کامپیوتری و بسیاری دیگر از

امکاناتی که مد نظهر دارنهد اسهتفاده و     پوشه ها در قوانین فایروال تغییرات دلخواه خود را اعمال کرده تا بتوانند از گذاشتن منابع خود از جمله پرینتر و

توسط آنها میتوانید تنظیمات محرمهانگی   دهند که فایروال های نرم افزاری ابزارهای جانبی را در اختیار ما قرار می بهره کافی را ببرند . در برخی اوقات

محصولی ارائه می شوند ، فایروال های نهرم   کاربران دیگر اعمال کنید . اینگونه فایروال ها در دو نوع شبکه ای و تک و فیلترینگ خاصی را برای خود یا

صهرفا بهر روی یهک سیسهتم      نند اما فایروال های تک محصولیرا تحت کنترل خود گرفته و از آن محافظت ک افزاری تحت شبکه می توانند یک شبکه

محصهول   کامپیوتر در شبکه خهود داشهته باشهید و بخواهیهد از یهک      211تصور کنید که شما  عامل نص  می شوند و می توانند از آن محافظت کنند ،

 قت فرسا و مشکل یاشد . تنوع فایروال های نرم افزاری بسیارتواند بسیار طا بار نص  بر روی کلی شبکه می 211فایروال تک محصولی استفاده کنید !!! 

سیسهتم شهما    Background فایروالی است که ضمن اینکه در پس زمینه یا زیاد است اما همیشه در نظر داشته باشید که بهترین فایروال نرم افزاری

فایروال های نرم افزاری ترافیک و لود کاری بیشهتری در شهبکه ایجهاد     . کند از کمترین منابع سیستمی استفاده کند و بار سیستم را زیاد نکند فعالیت

  . امههههها بهههههه نسهههههبت فهههههایروال ههههههای سهههههخت افهههههزاری از هزینهههههه قابهههههل قبهههههولتری برخوردارنهههههد     مهههههی کننهههههد

 

  : خالصه

 قش یک فایروال عمل کندفایروال های سخت افزاری بصورت ابزارهایی بر روی برد های سخت افزاری نص  شده اند ، روتر نیز می تواند در ن 

. 

 می توانند نص  شده و شروع بکار کنند و هم بصورت شهبکه ای و   فایروال های نرم افزاری ، برنامه هایی هستند که بر روی هر سیستم عامل

  . محصولی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند هم بصورت تک

  های سخت افزاری و نر م افزاری برای محافظت از شبکه خود استفاده کنیدبصورت پیشفرض شما می تواند از تنظیمات پیشفرض فایروال .  

 فایروال سخت افزاری نیز در حقیقت نوعی فایروال نرم افزاری میتواند باشد که بر روی یک برد سخت افزاری نص  شده است. 

 ارندفایروال های سخت افزاری سرعتت و کارایی بیشتری نسبت به فایروال های نرم افزاری د . 

 کمتر از فایروال های سخت افزاری است هزینه پیاده سازی و استفاده از فایروال های نرم افزاری بسیار. 

 برای داستن بهترین کارایی در شبکه همیشه می بایست از اینگونه فایروال های بصورت ترکیبی استفاده کرد . 

 تجهیزات بیسیم لیزری شبکه

 .در برخی از فناوری ها، از امواج لیزری به جای امواج رادیویی جهت ارتباط شبکه ای بی سیم استفاده میشود
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 :  آنتن

 . نص  میشوند به انواع متفاوتی از آنتن نیاز است Outdoor برای دریافت امواج رادیویی درشبکه های بی سیم که به صورت

  

 

  

 : سایر تجهیزات 

 .استفاده میشود Patch Panel از این ابزار برای ارتباط کابل مسی و :  ابزار پانچ کردن کابل مسی 

  

 

 تجهیزات ویدیو کنفرانس 
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 کنفرانسیابزاری جهت برقراری ارتباط بین نقاط دور دست به صورت ویدئو 

  

 

  

UPS    :   تامین کننده برق اضطراری 

  

 

  

 

 

 مالتی پورت

 مالتی پورت برای اتصال چندین وسیله سریال به یکدیگر
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 تحلیل گر کابل 

 .یباشدبرای آگاهی از وضعیت شبکه و بستر ارتباطی، یکی از دستگاه های بسیار خوب و کارآمد، انواع تحلیلگرهای کابل و تحلیلگرهای شبکه م

  

 

 بست کابل 

 قطعه ای پالستیکی برای بستن و منظم کردن چندین رشته کابل

  

 

  

  

 :  ابزار اتصال کانکتور فیبر نوری

 .از این ابزار برای اتصال فیبر نوری و کانکتور آن استفاده میشود
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