
به نام خدا

طراحی و پیاده سازی زیرساخت 
شبکه های کامپیوتری



؟؟؟...شبکه ای که بدون برنامه ریزی ساخته شود

از کجا شروع کنیم؟

.شبکه کردن فقط کابل کشیدن نیست

.هر شبکه خوب به نقشه شبکه خوب نیاز دارد

گیرند باید مشخص کنیم چه چیزهایی را میخواهیم متصل کنیم، آنها کجا قرار می

.و بهترین راه اتصال آنها چیست

...خشت اول در طراحی شبکه



.نقشه باعث صرفه جویی در زمان و هزینه میشود

اهمیت نقشه شبکه



... (نشان دهنده محل اتاق ها، موانع و  ) نقشه یک طبقه از هتل 



؟چه محل هایی برای گذراندن کابل مناسب نیست.نقشه طبقه همکف



مشکالت و موانع

:دیوارها

.باید کابل را دور اتاق کشید یا اینکه دیوار را سوراخ کرد

:پله ها

(قهاز طبقه ای به دیگر طب! ) کابل ها هم میتوانند از پله ها باال و پایین بروند

:پنجره

.باید کابل از باال یا پایین و یا از درون پنجره رد شود



مشکالت و موانع

...، شیر آب، حمام و هر محل نمناکظرفشوییسینک

...(پوسیدگی، جرقه و ) عبور کابل ها از محل نمناک؟ 

...و کال هر محل داغشومینهاجاق گاز، 

.کابل ها نباید زیاد گرم شوند

:موتور ها

!مضر استموتورهاالکترومغناطیسیامواج نویزو موتورهاتکان های 



آینده نگری

دستگاه هایی که احتماال در آینده اضافه خواهند شد چه خواهند شد؟

...در نظر گرفتن تعدادی کابل اضافه تر برای هر اتاق

...در نظر گرفتن طول کابل ها کمی بزرگتر

رد نکردن کابل ها از کنار سیم برق

رد نکردن کابل ها از روی کف یا زیر فرش



روفن هایافتن بهترین مسیر کابل برای اتصال دوربین ها و میک: تمرین





چه مشکالتی در کابل کشی زیر میبینید؟: تمرین

کابل های کف تا سقف

عبور کابل ها از پله ها

کابل ها روی زمین



ابزارهای کمکی
:هاقالب

برای نگه داشتن کابل ها

:محافظ کابل های کف زمین

از کف زمین گذرانده ایم و عبور و مرور آنجا زیاد استاجباراجاهایی که کابل را 

:داکت

هاداکتعبور دادن کابل ها از درون 



ابزارهای کمکی

:بست

کابل هانگهداشتنبرای در کنار هم 

:لوله خرطومی

در هنگام ساختن ساختمان و درون دیوار



داکت



:قسمت تشکیل میشود2کار شبکه از 

:(Passive)بخش غیر فعال شبکه -1

:(Active)بخش فعال شبکه -2



شبکهPassiveبخش -1

...و Patch panelشامل کابل کشی، داکت کشی، 



شبکهActiveبخش -2

.سر و کار دارد... که با مسائل مربوط به تنظیمات شبکه و آدرس دهی ها و 

Config کردن دستگاه های سوئیچ و روتر و...



Rackچند نمونه 



لیبل زدن، گروه بندی کابل ها و بست زدن 

اما هنوز هم گیج کننده

. و شلوغ است



(Patch Panelدارای ) Rackنمای جلویی یک 

Rackنمای جلویی 



Patch Panelچه کمکی میکند؟

.برای مدیریت اتصاالت استواسطیک 

(در این صورت تغییر اتصاالت بین دستگاه ها ساده تر است )



Patch Panel ( نمای جلویی و پشتی)



Patch Panelقسمت پشت 

پانچابزار 



ابزار پانچ رشته سیم ها به پشت پچ پنل



(نمای جلویی و پشتی ) Patch Panelتصویری دیگر از 



.وارد شده استRackدر PatchPanelاز هر دستگاه موجود در ساختمان، یک کابل به پشت 



!در شبکه سازمان های بزرگPatchPanelپشت 



را مطابق آنچه خواسته شده برقرار نماییدPatchpanelاتصاالت : تمرین 



PatchPanelجواب تمرین 



Patch Cordانواع کابل 



Keystone



FacePlate(پریز شبکه)



Patch Panelفیبر نوری



Cable Management



Cable Management



!منظم بودن تنها مختص کار شبکه نیست


