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سه
جل

واحد 
یادگیری

کارگاه 
)موضوع(

شماره 
ت

صفحا
ف توانمندسازی

اهدا
ت های تکمیلی

فعالی

1
1

آماده سازی 
تجهیزات 
Passive

19ـ1

آشنایی با تجهیزات Passive و کاربرد آن ـ تجهیزات پسیو 
برای راه اندازی شبکه ـ آشنایی با پارامترهای تعیین کننده مسیر 
ب تجهیزات ـ انتخاب ارزیابی 

ت گذاری و کابل کشی و محل نص
داک

پارامترهای تعیین کننده مسیر در صورت تغییر پارامترهای مسیر و 
محل تجهیزات

بررسی راه های اتصال فیزیکی رایانه ها به یکدیگر ـ بررسی 
ش نویز 

ث کاه
ت و نوع همبندی آن ـ فویل چگونه باع

اینترن
ک شبکه از چند مدل کابل استفاده شود 

می شود ـ اگر در ی
چه رخ می دهد؟ 

2
1

سازی  آماده 
تجهیزات 
A

ctive
26ـ20

A و کاربرد آن ـ انتخاب تجهیزات اکتیو 
ctive آشنایی با تجهیزات

برای راه اندازی شبکه

C متصل کنیم نتیجه کار 
at6 ت

اگر کابل cat5 را به سوک
چه خواهد بود؟

ت؟
تفاوت کابل cat5 و cat5e در چیس

ت یا خیر؟ چرا؟
چاه ارت در کابل کشی cat6 الزامی اس

R چه 
ack به جز تجهیزات نام برده شده در کتاب برای

تجهیزات دیگری می شناسید؟
H بود درباره آن 

ub دستگاهی به نام Sw
itch نسل گذشته

ت کنید.
صحب

ت؟
C چیس

ore Sw
itch

R داریم؟ 
epeater چند نوع

شبکه های رایانه ای استفاده 
R فقط در 

epeater آیا از
می شود؟

A چه موارد 
ctive و Passive در هنگام کار با تجهیزات

ت شود؟
ایمنی باید رعای

3
1

ترسیم 
پالن شبکه

29ـ27

ک مکان 
صورت دستی برای ی

آشنایی با ترسیم پالن شبکه به 
ص ـ آشنایی با ویژگی ها، محیط و امکانات نرم افزار ترسیم پالن 

مشخ
ص باشد ـ 

شبکه ـ اصالح و یا تکمیل پالن شبکه ای که دارای نق
ص ـ ترسیم پالن 

ک مکان مشخ
ترسیم دستی پالن شبکه برای ی

دستی در نرم افزار

ش توضیح دهید.
درباره نقاط پر

در نرم افزار cisco packet tracer می توان پالن را به صورت 
عملی پیاده کرد.

visio اضافه کردن تجهیزات به نرم افزار

ج( بودجه بندی
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سه
جل

واحد 
یادگیری

کارگاه 
)موضوع(

شماره 
ت

صفحا
ف توانمندسازی

اهدا
ت های تکمیلی

فعالی

4
1

تهیه 
LO

M
 List of
M

aterial

32ـ29

ت انتخاب تجهیزات از روی پالن 
آشنایی با پارامترهای الزم جه

ک...( برای تجهیزات 
U در ر

ت، نوع کابل و اصطالح 
)نظیر اندازه داک

R...( برای 
ackm

ount ،PO
E ،و )تعداد درگاه، پهنای باند passive

ت ـ 
ش فاکتور و برآورد قیم

ش تهیه پی
تجهیزات اکتیوـ آشنایی با رو

س پالن 
ت تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی شبکه بر اسا

تهیه فهرس
رسم شده )تجهیزات Passive شامل نوع کابل و متراژ حدودی آن، 
ت، تعداد پریز، نوع 

ت و متراژ حدودی آن، تعداد سوک
نوع و اندازه داک

K ـ تجهیزات 
eystone تعداد ،Patch Panel تعداد و نوع ،R

ack
ت 

اکتیو شامل تعداد سوییچ، نوع سوییچ و....( و برآورد حدودی قیم
ش فاکتور به کارفرما و اخذ تأئیدیه

و صدور پی

آیا برای تعمیر و نگهداری باید Lom و یا Lop تهیه شود؟

5
1

ب 
نص

تجهیزات 
Passive

37ـ33

آشنایی با اصول کانال گذاری و کابل کشی ـ آشنایی با ابزار اجرای 
گ بندی A و B( ـ آشنایی 

ب )رن
شبکه ـ آشنایی با استانداردهای نص

ب گذاری ـ 
با کابل straight و cross over ـ آشنایی با برچس

ب انواع 
ت، نص

س سوک
ت، پر

کانال گذاری و کابل کشی ـ زدن داک
ت کردن 

ب روی کابل و پریز ـ درس
ب برچس

پریز و کیستون ـ نص
ک و پچ پنل و سایر تجهیزات 

ب ر
کابل straight و cross over ـ نص

ت آن
مرتبط و تس

آینده نگری در کابل کشی چه مزایایی را به همراه خواهد 
ت؟

داش
R و 

ack ش
ب یابی سریع تر چه نکاتی را در آرای

ت عی
به جه

همچنین کابل کشی باید مد نظر قرار داد؟

6
1

ب 
نص

تجهیزات 
A و 

ctive
تهیه نقشه 

as built

39ـ37

A ـ 
D

SL
A، مسیریاب، مودم 

P ،سوییچ
ب انواع 

آشنایی با نص
ت 

ت صح
ب و اتصال نودها به آنها ـ آشنایی با تس

ش نص
آشنایی با رو

اتصال ـ آشنایی با قراردادها و قوانین تهیه نقشه as built ـ آشنایی 
ب 

ش توسعه و تغییرات شبکه ـ اتصال نودها به سوییچ ـ نص
با رو

A و اتصال نودها به آنها ـ متصل کردن درگاه های 
D

SL و مودم A
P

ک رایانه به نود 
R ـ اتصال ی

ack داخل Patch Panel سوییچ به
ب 

شبکه و مشاهده روشن شدن LED روی سوییچ با توجه به برچس
ش و 

ت اتصال ـ توسعه، ویرای
ت صح

پریز و شماره پورت سوییچ ـ تس
اصالح نقشه مطابق تغییرات احتمالی به وجود آمده در حین اجرا با 

تأیید کارفرما ـ گرفتن تأییدیه از کارفرما 
7

ارزشیابی پایانی
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شنهادی
س روزانه )هفتگی( پی

طرح در

پایه: دوازدهم
ت افزار

ت شبکه و سخ
ب و نگهداری تجهیزا

س: نص
در

Passive ت
ف کلی(: آماده سازی تجهیزا

سه )هد
پیام جل

ف یادگیری
اهدا

ها ت 
فعالی

زمان

ت
فعالی

شناختی/ 
عاطفی/ 

حیطه 
ف: 

هد
طبقه 

روانی  ـ حرکتی
کار هنرآموز

کار هنرجو
ت

مد
)دقیقه(

ارزشیابی رفتار 
ورودی

شبکه و 
ش میزان آگاهی هنرجویان از 

سنج
ش 

ش، انگیز
ش، کش

هدف از ایجاد آن و میزان دان
ب

ک مطل
و آمادگی هنرجویان برای در

معطوف کردن توجه هنرجویان به مزایای ایجاد شبکه و پاسخ 
ت ها 

به این سؤال که چرا استفاده از شبکه در سازمان ها و شرک
ت.

ضروری اس

ت و همفکری در فرایند ایجاد شبکه 
مشارک

ش مغزی(
ک بار

)تکنی
20

ایجاد انگیزه
ب بیشتر 

ب توجه و آماده سازی برای ارائه مطال
جل

ت های آن با ذکر مثالی 
شرح و تفسیر همبندی شبکه Star و مزی

کاربردی
ب توجه هنرجو به کاربردها و امکانات شبکه محلی مانند 

جل
ت راه اندازی آن 

استفاده از netsupport و تجهیزات مورد نیاز جه

استفاده از نظرات هنرجو درباره این نوع 
همبندی و اینکه آیا از این نوع شبکه تا به 

حال استفاده کرده اند؟ چگونه؟
20

ارائه مفاهیم 
کلیدی

و بیان هدف 
کلی

توضیح نحوه پیاده سازی شبکه محلی و شبکه 
star

 Passive تجهیزات ،Passive آشنایی با مفهوم
و کاربرد آن

ف
آشنایی با نحوه ایجاد کابل های مختل

ارزیابی پارامترهای تعیین کننده مسیر و محل 
تجهیزات

برای هنرجو  مفاهیم کلیدی مطرح شده در این واحد یادگیری را 
تشریح کند و تمرکز روی مفهوم Passive داشته و با این رویکرد 

وارد شرح و تبیین انواع کابل شود.

ت در پاسخگویی و تعامل با هنرآموز 
مشارک

س
در فرایند تدری

75

ت 
فعالی

کارگاهی
)تمرین 

هنرجویان(

رود اهداف  با انجام تمرین های کالسی انتظار می 
زیر محقق شوند:

ش محوری
ت و روحیه پژوه

ش خالقی
افزای

ش روحیه انجام کارهای گروهی
افزای

تعمیق یادگیری 

بعد از توضیح در مورد شیوه حل تمرینات از هنرجویان بخواهد:
ت های گروهی صفحات 3، 8، 5، 4، 15 و 18 را به صورت 

فعالی
گروهی انجام دهند.

را به صورت انفرادی  ت های کارگاهی صفحات 10 و 11 
فعالی

انجام دهند.
ت ها به هنرجویان توضیح داده شود.

ک های ارزیابی فعالی
قبال مال

صورت گروهی اقدام به انجام 
هنرجو به 

ت کارگاه می کند.
فعالی

75
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شنهادی
س روزانه )هفتگی( پی

طرح در

پایه: دوازدهم
ت افزار

ت شبکه و سخ
ب و نگهداری تجهیزا

س: نص
در

Passive ت
ف کلی(: آماده سازی تجهیزا

سه )هد
پیام جل

ف یادگیری
اهدا

ها ت 
فعالی

زمان

ارزیابی 
ت ها

فعالی
)ارائه تمرین(

ت اهداف زیر محقق می شوند:
با ارزیابی فعالی

ت سالم بین هنرجویان
ایجاد رقاب

س خود 
ارزیابی هنرآموز از شیوه تدری

ارزیابی هنرجویان از میزان یادگیری خود
ک مفاهیم 

ف هنرجویان در در
بررسی نقاط ضع

کلیدی

ف زیر نظر داشته باشد و 
رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالی

ش مفاهیم به 
در صورت لزوم از هنرجویان مستعدتر برای آموز

ک بگیرد. 
آنها کم

ت به 
ش اعالم کرده اس

ک های ارزیابی که از پی
س مال

براسا
ت های هنرجویان بپردازد.

ارزیابی فعالی

هنرجویان به صورت انفرادی پاسخ های 
های کالسی را در کتاب می نویسند  ت 

فعالی
ث 

س به صورت گروهی درباره آنها به بح
سپ

و بررسی می پردازند و اگر نیاز باشد از 
ک 

ک می گیرند و نتیجه را در ی
هنرآموز کم

گ کاغذ تحویل می دهند.
بر

60

ارائه نکات 
تکمیلی

)جمع بندی(
ب مهم و کلیدی

جمع بندی و تأکید بر مطال
ب ارائه شده در این جلسه را مرور کند. به سؤاالت هنرجویان 

مطال
پاسخ دهد.

)A
ctive موضوع جلسه بعدی را اعالم کند. )آماده سازی تجهیزات

خود را 
ش های 

ش می دهند. ـ پرس
گو

مطرح می کنند.
30

ارزشیابی 
شایستگی

)ارزشیابی 
پایانی(

ـ تجهیزات Passive و کاربرد آنها را بیان کنید.
ش نویز می شود؟

ث کاه
ـ فویل چگونه باع

ک شبکه از چند مدل کابل استفاده 
ـ اگر در ی

دهد؟ شود چه رخ می 

از هنرجویان کار عملی و پاسخ به سؤاالت خواسته شود.
به سؤاالت پاسخ دهد.

60

تمرین در 
منزل

ف(
تکلی )تعیین 

پاسخ به کنجکاوی ها و تحقیق 

صفحات 13 و 17 
از هنرجویان بخواهد پاسخ کنجکاوی های 

را برای جلسه بعد بنویسند. همچنین در مورد موضوعات زیر 
س ارائه دهند: کاربرد سوییچ 

تحقیق کنند و در جلسه بعد در کال
و لزوم استفاده از کارت شبکه

تعامل با هنرآموز و سایر هنرجویان برای 
ک موضوعات تحقیق و کنجکاوی

در
20

ابزارهای 
موردنیاز

Trunk D ـ پارتیشن 
uct ـ Patch C

ord ـ پریز شبکه )روکار و توکار( ـ K
eystone ـ )U

TP,STP,FTP( TP ویدئو پروژکتور ـ رایانه ـ تخته آموزشی ـ بلندگو ـ کابل
ت

R ـ درزگیر ـ زاویه ها ـ کاور ـ سوک
j45 ت

ت کن ـ تستر شبکه ـ سوک
مسدودکننده ـ آچار شبکه ـ سیم لخ
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هنرجوی پایه دوازدهم در کتاب دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم افزار رایانه 
با مفاهیم تئوری و در این کتاب با مفاهیم عملی شبکه آشنا می شود.

از آنجا که در دو سال گذشته هنرجو با زمینه های مختلف این رشته آشنا شده 
این کتاب یک رویکرد بسیار جالب را واکاوی خواهد کرد و ایجاد انگیزه به وسیله 
همکاران محترم، هنرجو را در ابعاد مختلفی مانند ادامه تحصیل و بازار کار در این 

حوزه تشویق خواهد کرد.
این پودمان سرآغاز راه شبکه برای هنرجو است و از آنجا که مفاهیم و تجهیزاتی 
که در این پودمان آموزش داده می شود در شبکه مهم هستند، فراگیری کامل این 
پودمان به درک و فهم بایسته وی از سایر پودمان های پیش رو نیز کمک شایانی 

خواهد کرد. 
قبل از شروع بحث الزم است ذهن هنرجو را به سمت مفاهیم زیر معطوف کنید:

.Switch ،Passive شبکه های رایانه ای، تبادل اطالعات، همبندی شبکه، تجهیزات
برای درک بهتر موضوع می توانید مواردی شبیه این مثال ها را یادآوری کنید:

استفاده کنیم چه  رایانه  با دو  بازی ها در منزل  برخط  قابلیت  از  بخواهیم    اگر 
پیشنهاد می کنید؟

  چگونه می توان تصویری را بدون استفاده از فلش به سیستم مجاورمان انتقال 
دهیم؟

  برای استفاده از چند پایانه فروش در یک فروشگاه چه راهکاری می توان ارائه کرد؟
  چگونه می توان در یک اداره میزان استفاده از کاغذ را کاهش داد؟

شناخت و درک صحیح این مفاهیم به وسیله هنرجویان می تواند در نیل به اهداف 
این  تدریس  در شروع  می شود  پیشنهاد  کند.  به شما کمک  یادگیری  واحد  این 
واحد یادگیری از هنرجویان در رابطه با هر کدام از سؤاالت باال نظرخواهی کنید 
تا از نظرات آنها به میزان آگاهی آنان نسبت به شبکه، کاربرد شبکه و تجهیزات 
آن پی برده و زمینه را به منظور آگاهی بخشی و ایجاد انگیزه جهت شروع درس 
استفاده کنید. همچنین با بیان توانایی های هنرجو پس از آموزش مطالب و بازار 

کار خوبی که در این زمینه وجود دارد انگیزه ای مضاعف را فراهم سازید.
مباحث مطرح شده در این پودمان در نمودار زیر آمده است.

د( ورود به بحث
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کاربرد شبکه های رایانه ای، مفهوم شبکه های رایانه ای، هدف از شبکه های رایانه ای

معایب شبکه Star، مزایای شبکه Star، آشنایی با همبندی شبکه

 T568A ،T568B استاندارد ،Cross کابل ،Straight تست کردن کابل ها، کابل

)Fan( خنک کننده ،)سینی( Shelf ،Patch Panel ،Cable Managment

POE منبع تغذیه ،POE Spliter

Visio آشنایی با نرم افزار

RFP ،LOM تهیه ،LOP تهیه ،WBS تهیه

آشنایی با استانداردهای کابل کشی و کانال کشی

تهیه نقشه AS built، اتصال مودم Router ،AP ،ADSL، اتصال پچ پنل به سوییچ، تست و 
رفع عیب شبکه، اتصال کابل شبکه به پچ پنل

کارت   ،)Switch( سوییچ   ،)Router( مسیریاب   ، Access Point ،  ADSL مودم 
)Network Interface Card( شبکه

کابل Keystone، پریز شبکه Patch Cord ،Box، داکت، ترانک، پارتیشن، آچار شبکه، 
Passive سیم لخت کن، تستر انواع تجهیزات

شبکه های رایانه ای

Star مزایای شبکه

Passive تجهیزات

استانداردهای اتصال 
سوکت RJ-45 و 
کیستون به کابل

Rack

Active تجهیزات

 )Power Over Ethernet(
POE

پالن شبکه

آماده سازی قرارداد پروژه

کانال کشی

Active نصب تجهیزات
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در ابتدا تعریف شبکه را در کالس به صورت کامل ارائه داده، روی تخته یادداشت 
کنید. سپس کاربرد های آن را با توجه به موضوعات مطروحه بیان کرده و آن را به 

فضای کارگاهی تعمیم دهید و از نظر هنرجویان بهره مند شوید. 
از آنجا که به همبندی ستاره ای در این کتاب اشاره شده و تمامی کارگاه ها نیز از 
این همبندی استفاده می کنند مزایای این نوع همبندی را تشریح کرده، در صورت 
صالحدید آن را با سایر همبندی ها مقایسه کنید؛ زیرا پس از بررسی این همبندی 
هنرجو به راحتی می تواند آن را با سایر همبندی های موجود مقایسه کرده، از آن 

در جهت تعمیم آموخته های سایر شبکه ها بهره گیرد.

پاسخ به فعالیت ها

تدریس

شبکه رایانه ای

فعالیت گروهی
صفحه 3 چگونه می توان مشکل این هنرستان را حل کرد؟ در این مورد با هنرجویان گفت وگو 

کنید.
پاسخ:

با اتصال رایانه ها به یکدیگر و ایجاد ارتباط بین آنها و نظارت و اعمال سیاست های 
مدیریتی روی آنها می توان نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز را بین رایانه ها به 
اشتراک گذاشته، به راحتی انتقال و نظارت بر داده ها را انجام داد. با انجام این فعالیت 
می توانید شروع به بحث شبکه را آغاز کنید و با توجه به شخصیت کوشا و سناریوی 

پیش رو، هنرجویان را جهت انجام یک شبکه در هنرستان تشویق کنید.

فعالیت گروهی
صفحه 4 به کمک هم گروهی خود منابع سخت افزاری و نرم افزاری هنرستان کوشا را مشخص 

را  زیر  جدول  می شناسید؟  را  دیگری  نرم افزاری  و  سخت افزاری  منابع  چه  کنید. 
کنید. تکمیل 

منابع 
دستگاه برش لیزری دوربین IPپویشگرDVD RWچاپگرسخت افزاری

)Pnc(

منابع 
موسیقیفیلمعکسپوشهپروندهنرم افزاری
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 Twisted Pair انواع کابل های 
کابل های Twisted Pair از نظر جنس شیلد و نحوه قرار گرفتن شیلد در دو دسته 

STP و UTP :کلی قرار می گیرند
 (Unshielded Twisted Pair) UTP

  زوج سیم های تابیده شده درون غالف پالستیکی قرار دارند.
  درون غالف هیچ حفاظ یا Shield دیگری روی زوج سیم ها وجود ندارد.

  نسبت به STP ارزان تر است.
  نسبت به STP نویز پذیرتر است. چون هیچ شیلدی برای زوج سیم ها ندارد.

 (Shielded Twisted Pair) STP
با این تفاوت که داخل غالف، روی زوج ها یک یا دو    همان کابل UTP است 

شیلد کشیده شده است.
  شیلد کشیده شده روی زوج سیم، یک ورق فلزی مانند فویل)آلومینیوم( است. 

  در برخی موارد یک شیلد سیمی رشته ای روی فویل قرار می گیرد.
  هدف از این شیلدگذاری افزایش مقاومت کابل در برابر امواج الکترومغناطیسی 
و نویز است و اگر این شیلد ها به زمین متصل شوند، نقش حفاظتی بیشتری در 

مقابل نویز خواهند داشت.

فعالیت گروهی
درمحیط های مختلف چند نمونه دیگر از مشکالتی را مثال بزنید که بر ای حل آنها یا صفحه 5

بهره گیری بهتر از رایانه ها نیاز به ایجاد شبکه است.
پاسخ:

مثال های زیر در جهت بهبود فرایند تدریس مؤثر خواهد بود. مثال هایی بیان شده اند 
که هنرجویان در دو سال گذشته با آنها مواجه بوده اند.

بازدید  برای  رایانه ای که در آن هنرآموز مجبور است  نقشه کشی  1  تدریس درس 
روند انجام کار هنرجویان به تک تک سیستم های آنها رفته و فرایند کار آنان را 

بازدید کند و نکات الزم را متذکر شود.
2  برگزاری امتحان عملی را بسیار راحت تر کرده و در وقت صرفه جویی می شود و 

زمان برای تمامی هنرجویان عادالنه خواهد بود.
 Net For و net school 3  هنرآموزان می توانند برای تدریس از نرم افزارهایی مانند
Monitor Emploee و net support استفاده کنند تا بتوانند به راحتی تدریس 

کرده، رایانه هنرجویان را نظارت و کنترل کنند.
4  جهت انتقال پرونده الزم نیست پرونده ها در تک تک رایانه ها کپی شود و از طریق 
شبکه پرونده ها به راحتی به رایانه های مورد نظر ارسال شده، قابل بهره برداری 

خواهد بود.
هزینه ها  در  هم  و  شده  انجام  راحتی  به  نامه ها  دریافت  و  ارسال  اداره  یک  5  در 

)مصرف کاغذ و...( و زمان صرفه جویی می شود.

Passive تجهیزات
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 STP انواع 
بسته به نوع شیلد و نحوه قرارگیری آن روی زوج سیم ها، دسته بندی های گوناگونی 

برای STP به وجود می آید:
  اگر جنس شیلد فویل باشد، نوع کابل FTP می شود.

  اگر جنس شیلد از نوع رشته سیمی باشد، نوع کابل STP می شود.
  شیلد ممکن است هم روی کل زوج سیم ها باشد و هم به طور مجزا روی هر زوج 

سیم کشیده شده باشد.
عالوه بر دسته بندی باال که براساس جنس شیلد و شیوه قرارگیری آن در کابل 
در  کاربرد،  و   Bit Rate باند،  پهنای  اساس  بر   Twisted  Pair کابل های  بود، 
دسته بندی ها یا Category های مختلفی قرار می گیرند. جدول زیر طبق استاندارد 

ISO/IEC 11801 بیان گر این Category ها است.

حداکثر مسافتنرخ انتقالپهنای باندنام کابل
کاربردقابل بهره برداری

Cat10.4 1ـ MHzانتقال صداــ
نامناسب برای شبکه های کامپیوتری

Cat24MHz4Mbpsانتقال صدا ـ دادهـ
شبکه های Token Ring و تلفن

Cat316MHz10Mbps100 متر
انتقال صدا ـ داده

10BaseـT
100BaseـT4

Cat420MHz16 Mbps )Token Ring(
100Mbps )100BaseـT4(100 متر

انتقال صدا داده
10BaseـT

100BaseـT4
Token Ring

Cat5100MHz)1 )اسمیGbps
100Mbps )در عمل(

100 متر

انتقال صدا داده ویدئو
10BaseـT

100BaseـTX
1000BaseـT

Cat5e100MHz1Gbps100 متر
100BaseـTX
1000BaseـT

Cat5 ضریب پیچش بیشتر نسبت به
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حداکثر مسافتنرخ انتقالپهنای باندنام کابل
کاربردقابل بهره برداری

Cat6250MHz
1 Gbps100 متر

10GBaseـT
10 Gbps55 متر

Cat6a500  550ـ MHz10 Gbps10010 مترGBaseـT

Cat7
1000ـ 600 

MHz
10 Gbps10010 مترGBaseـT

Cat7a
1200ـ 1000 

MHz

10 Gbps50 متر
40GBaseـT

40 Gbps15 متر

Cat82000 MHz
25 Gbps

دیتاسنتر
40 Gbps

Cat8 کابل

با توجه به وجود Cat7a، چه نیازی به استفاده از کابل های خانواده Cat8 هست؟ 
در  استفاده  مورد  باند  پهنای  باالی  حجم  می توان  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
به فرکانس   40Gbps از سرعت  بهره گیری  برای  را مثال زد چرا که  دیتاسنترها 
بیشتر از 1GHz نیاز دارد که این مسئله در Cat8 حل می شود زیرا پهنای باندی 
از  بیشتر  برابر  و سرعتی چهار  گیگاهرتز  تا 2  قرار می دهد  اختیار  در   Cat8 که 

دیتاسنتر ها  در  را  فعلی  کابل های 
ممکن می سازد. با این حال کابل سری 
است  توسعه  حال  در  همچنان   Cat8
نهایی  از  آن پس  واقعی  ویژگی های  و 
می شود.  مشخص  محصول  این  شدن 
کانکتورها  که  باشید  داشته  نظر  در 

محدود کننده سرعت انتقال نیستند.

فیبرنوری
عمل  نوری  سیگنال های  براساس  که  است  فیبرنوری  انتقال،  محیط های  از  یکی 
انتقال اطالعات در فیبرنوری بسیار باالست. موارد زیر قطعات و  می کند. سرعت 

تجهیزاتی که در برپایی یک شبکه فیبری کاربرد دارند آورده شده است.
فیبرنوری از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: هسته، روکش و محافظ 

بوده،  یا پالستیک  از شیشه  قسمت مرکزی فیبرنوری هسته است که جنس آن 
حرکت سیگنال ها در آن صورت می گیرد.

الیه دور هسته فیبرنوری روکش نامیده می شود که در انواع فیبرها متفاوت است اما 
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همه آنها از خروج پرتوهای نور جلوگیری می کنند و همانند هسته از جنس شیشه 
یا پالستیک است. روکش محافظ، الیه پالستیکی همانند الیه کابل های دیگر است.

محافظ پالستیکی

هسته شیشه
غالف شیشه ای

الیه محافظ کوالرضربه گیر
شیلد پالستیکی

برای برقراری لینک فیبرنوری به تجهیزات زیر نیازمندیم:
1 کابل فیبرنوری

patchcord 2 فیبرنوری: patchcord برای اتصال پچ پنل به سوییچ یا تجهیزاتی 
استفاده می شود که ورودی فیبر داشته باشند. در تهیه آن باید به نوع فیبری که 
در کابل کشی مورد استفاده قرار داده ایم، تک پورت یا دابلکس بودن و سوکت های 
پچ پنل و تجهیزات توجه کرد. مثاًل SC to LC یا SC to SC یا ST to SC و... 

. patchcord

)Multimode( فیبر چندحالته)Singlemode( فیبر تک حالته

فیبرنوری SC to LCچند نمونه Patchcord فیبر نوری
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3  پیگتیل فیبرنوری: پیگتیل)pigtail( یک کابل فیبرنوری است که یک سمت 
آن کانکتور فیبرنوری و سمت دیگر آن فیوژن می شود. پیگتیل فیبرنوری بسته 

نظر  مورد  سوکت  و  کابل  نوع  به 
 Multimode یا   Singlemode
انتخاب و برای ایجاد ارتباط و اتصال 
می شود.  استفاده  سوییچ  به  فیبر 
انتهای  هر  در  فیبرنوری  کابل  یک 
خود کانکتور دارد. نوع کانکتور در 
هر انتهای پچ کورد می تواند متفاوت 

یا هم نوع باشد. 
4  جوش فیوژن: برای اتصال هسته های کابل فیبرنوری به پیگتیل )کابلی که یک 
سر آن آزاد است و سر دیگر آن سوکت فیبرنوری خورده است( از دستگاهی به 

نام فیوژن اسپالیسر استفاده می شود.

جوش فیوژن

5  پنل فیبرنوری: بسته به تعداد هسته ای که می خواهیم فیوژن کنیم، می توان 
پچ پنل مورد نظر را تهیه کرد که البته باید به نوع کانکتور پیگتیل خود نیز توجه 
قابلیت  باالتر که  انواع  تا  از تک پورت )دو هسته( شروع می شود  کنیم. پچ پنل ها 

نصب روی رک را دارد.
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انتخاب  نوع سوکت پیگتیل  نوع کابل و  به  آداپتورها بسته  6  آداپتور فیبرنوری: 
می شوند و رابط بین پیگتیل و پچ کورد هستند که در روی پچ پنل نصب می شوند. 

7  ماژول فیبرنوری: ماژول فیبر بسته 
به پهنای باند و تک هسته یا دو هسته 
بودن آن انتخاب می شود. این ماژول 
فیبرنوری  پورت  که  سوییچی  روی 

دارد نصب می شود.

8  سوییچ و مبدل فیبرنوری: برای تبدیل داده به نور و برعکس از سوییچ های فیبر 
 Media Converter استفاده می شود که می توان از نوع تک پورت آن که به
معروف است و دارای یک پورت فیبر و یک پورت شبکه است استفاده کرد تا 
انواع باالتر آن. Media Converter و POE سوییچ فیبرنوری در سیستم های 

حفاظتی برای انتقال تصویر دوربین های تحت شبکه استفاده می شود.
مبدل فیبرنوری برای انتقال سیگنال تصویر دوربین آنالوگ است که از تک کانال 

و چهار کانال تا 64 کانال موجود است.

محل قرارگیری 
ماژول فیبر نوری

POE سوییچ فیبرنوری مبدل فیبرنوری 8 کاناله
24  پورت

مدیا کانورتور تک پورت

در کارگاه رایانه هنرستان در کجا از کابل Patch Cord استفاده شده است؟
پاسخ:

اصوالً در شبکه برای اتصال Patch Panel به Switch و یا از Switch به مودم جهت 
استفاده می شود. همچنین   Patch Cord از  بیشتر  اطمینان  قابلیت  و  باالتر  کیفیت 

برای اتصال پریز شبکه به رایانه ها از Patch Cord استفاده شود.

پاسخ به فعالیت ها
فعالیت کارگاهی

صفحه 8
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فعالیت منزل
صفحه 10

فعالیت منزل
صفحه 11

فهرست انواع ترانک و داکت به همراه جدول اندازه های استاندارد و قیمت آن را از 
کتاب همراه هنرجو استخراج کرده، بررسی کنید. هر کدام در چه پروژه ای استفاده 

می شود.
پاسخ: 

و  کف  داکت  خصوصًا  داکت  و  ترانک  اندازه های  تمامی  هنرستان  در  که  آنجا  از 
داکت های خاص، ممکن است وجود نداشته باشد، تصاویری از این نوع داکت و ترانک 

دهید. نشان  هنرجو  به  را 

سایز )میلی متر(نوع داکت/ ترانک

80×50/100×50/150×50ترانک

10×10/20×20/30×30/30×40/30×50/45×60/45×90/60×60/60×90داکت دیواری

50/70/90داکت کف

30×30/30×40/45×60/45×90/30×50داکت شیاردار

جایی  در چه  پارامتر  هر  کنید  و مشخص  بررسی  را   Fluke تست  پارامتر های  انواع 
دارد؟ کاربرد 

پاسخ:
درجدول زیر چند مورد از پرکاربردترین پارامتر ها آمده است.

توضیحاتپارامترردیف

1Wiremap.زمان ارسال و دریافت سیگنال را مشخص می کند

2Cable Length.طول کابل را مشخص می کند

3Delay Skew کابل نوع  دو  بین  را  سیگنال  دریافت  و  ارسال  تفاوت 
)پرسرعت ترین و کندترین( مشخص می کند.

4Insertion Loss

افت  منظور  می کند.  مشخص  را  سیگنال  افت  میزان 
ناشی از اتصاالت از پراب A و B می باشد.

مشخص   )-( منفی  عالمت  یک  و   dB با  پارامتر  این 
می شود و میزان آن با زیاد شدن طول و فرکانس کابل 

افزایش می یابد.
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توضیحاتپارامترردیف

5Return Loss
میزان سیگنال ارسالی و دریافتی را مقایسه کرده و نتیجه 
را نمایش می دهد. این افت معموالً به علت کشیدگی بیش 

از حد کابل یا معیوب بودن کانکتور پدید می آید.

6Next )Near End ـ Cross Talk(

میزان انتشار سیگنال یک زوج روی سیگنال برگشتی از 
زوج دیگر را NEXT گویند.

شبکه  کابل  انتهای  و  ابتدا  تجهیزات  بر  مستقیم  تأثیر 
باال  در   Return loss از جمله  پارامترها  بقیه  و  داشته 

بردن کیفیت آن تأثیرگذار هستند.

7PSNEXT)Power Sum NEXT( را دیگر  زوج  روی  بر  زوج  سه   NEXT مقدار  جمع 
PSNEXT گویند.

8DC Loop Resistance

میزان مقاومت روی یک زوج که در انتهای کابل شبکه 
تأثیر  تحت  معموالً  و  باشد  درآمده   Loop به صورت 
امپدانس قرار می گیرد. این پارامتر معموالً تأثیر کمتری 
نسبت به Insertion Lose دارد اما در مواقع خاصی مثاًل 

هنگامی که از PoE استفاده می کنیم نقش دارد.

 Patch Cord آماده و Patch Cord( برای انجام این فعالیت کارگاهی دو مدل کابل
دست ساز( را آماده کرده، در کالس به وسیله هنرجویان تست کنید و از آنان بخواهید 
نتیجه را به کالس ارائه دهند. بهتر است ابتدا از Patch Cord آماده استفاده شود و 
سپس Patch Cord دست ساز تست شود. همچنین یک نمونه Patch Cord خراب 
نیز انتخاب شود تا هنرجو با نحوه تست و پیدا کردن خطا به وسیله تستر آشنا شود و 

نحوه روشن شدن چراغ ها را در زمان خرابی کابل مشاهده کند.

)Patch Cord( کارگاه 1ـ تست کابل آماده شبکه

RJ و کیستون به کابل استانداردهای اتصال سوکت 45 ـ 

TP کاربرد رشته سیم های کابل

)Straight( کاربردهای کابل استریت)Cross( کاربرد کابل کراس

ـ اتصال رایانه به سوییچ یا  هاب
ADSL ـ اتصال رایانه به مودم

ـ اتصال مودم ADSL به سوییچ یا  هاب

ـ اتصال یک رایانه مستقیماً به رایانه دیگر
ـ اتصال رایانه به روتر )کابل کراس در این حالت Send کارت 

شبکه شما را به Receive روتر و بالعکس متصل می کند.(
ـ اتصال مودم روتر به فایروال
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از   B و   A استاندارد های  نشان داده شده است، در  زیر  همان طور که در جدول 
رشته سیم های 1 و 2 و 3 و 6 برای ارسال و دریافت سیگنال استفاده می شود و 
در سرعت 10/100، دو زوج سیم دیگر برای انتقال اطالعات استفاده نمی شود. اما 
یرای دستیابی به سرعت 1000 در شبکه باید از تمام 4 زوج سیم استفاده کنید.

RJ45
شماره 

سیم
A رنگ سیم استاندارد

 10BaseـT
Signal

 100BaseـTX
Signal

A رنگ سیم استاندارد

 10BaseـT
Signal

 100BaseـTX
Signal

سفید1
سفید +Transmitسبز

+Transmitنارنجی

ـ Transmitنارنجیـ Transmitسبز2

سفید 3
سفید+Receiveنارنجی

+Receive سبز

unusedآبیunusedآبی4

سفید unusedسفید آبی5
آبی

unused

ـ Receiveسبزـ Receiveنارنجی6

سفید 7
قهوه ای

unused سفید
قهوه ای

unused

unusedقهوه ایunusedقهوه ای8

کنجکاوی
اگر ترتیب رنگ ها به صورت دیگری چیده شود، آیا کابل شبکه کار می کند؟ استفاده صفحه 13

از  برخی  در  دارد؟  حالت ها  بقیه  به  نسبت  مزیتی  چه  شده  گفته  استانداردهای  از 
بازار فقط 2 زوج از سیم ها به سوکت متصل است. چرا؟ میزان  کابل های موجود در 

انتقال داده را در این حالت بررسی کنید. سرعت 
پاسخ:

اگر  ولی  کار می کند  B چینش شود، مسلمًا  یا   A استاندارد  با  کابل  اگر دو سر یک 
در  خطا  رنگ های  به  تستر  چراغ های  باشد،  متفاوت  کابل  سر  دو  رنگ های  ترتیب 
می آیند. با این حال اگر دو سر کابل همرنگ ولی غیر از استاندارد A یا B باشد کار 

داشت. نخواهیم  را  و سرعت حداکثر  نیست  پایدار  ولی  می کند 
رشته  رنگ بندی  به  را  هنرجو  توجه  ابتدا  کنجکاوی  این  به  پاسخ  برای  می توانید 
بخواهید  ایشان  از  سپس  کرده،  معطوف  کالس  در  موجود   Patchcord سیم های 
به صورت آزمایشی Patchcord را با رنگ بندی دیگر آماده کنند و پس از تست نتیجه 

ارائه کنند.  به کالس  را 

پاسخ به فعالیت ها
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کنجکاوی
صفحه17 برای انتخاب رک مناسب عالوه بر موارد زیر چه پارامترهایی را می توان در نظر گرفت؟

پاسخ:
داشتن فضای مناسب برای تجهیزات، تهویه مناسب، مجموع وزن دستگاه هایی که در 

رک قرار خواهد گرفت، تعداد نود های قابل نیاز، تراکم رک

با توجه به نوع تجهیزاتی که در رک قرار می گیرد، ابعاد پیشنهادی در جدول زیر 
آورده شده است:

IT پیشنهادیتجهیزات IT ابعاد رک

IU 48 اینچ(سرورهای( 1200mm در )600 )24 اینچmm

600mm )24 اینچ( در 1070mm )42 اینچ(سرورهای 2U/4U، محیط های مختلط

Blade Servers)42 اینچ( 1070mm در )750 )30 اینچmm

750mm )30 اینچ( در 1070mm )42 اینچ(شبکه های با تراکم باال

750mm )30 اینچ( در 1200mm )48 اینچ(شبکۀ عمیق با تراکم باال

600mm )24 اینچ( در 1070mm )42 اینچ(ذخیره سازی شبکه

IT 42 اینچ(زیرساخت همگرا شدۀ( 1070mm در )750 )30 اینچmm

Straight کارگاه 2ـ ایجاد کابل

کارگاه 3ـ اتصال کابل به کیستون

فعالیت گروهی
صفحه 15 یک کابل Straight ایجاد کرده، آن را تست کنید. یک کابل Cross ایجاد کرده، آن را 

تست کنید. تست کابل Straight و Cross چه تفاوتی دارد؟
پاسخ:

مثاًل  باشند،  ترتیب رنگی مشابه داشته  کابل  باید دو سر  کابل استریت،  ایجاد  برای 
هر دو استاندارد A و یا هر دو استاندارد B. برای ایجاد کابل کراس، باید دو سر کابل 
ترتیب رنگی ضربدری داشته باشند یعنی پین شماره 1 از یک سر کابل به پین شماره 
3 از سر دیگر و پین شماره 2 به پین شماره 6 متصل گردد و بالعکس، مثالً یک سر 
کابل استاندارد A و دیگری استاندارد B. همچنین ترتیب روشن شدن چراغ ها در دو 
بود. در تسترهای  آمده است خواهد  باال  در  پین ها که  ارتباط  ترتیب  براساس  کابل 

حرفه ای نوع کابل نیز نشان داده می شود.
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در نمودار زیر فرایند تدریس این جلسه آمده است.

با مقایسه شکل های زیر مشخص کنید در صورت مرتب نکردن کابل ها چه مشکالتی 
ممکن است در پروژه داشته باشیم؟

پاسخ:
1  عیب یابی شبکه در یک Rack نامنظم، احتمال قطع نمودن اتصاالت دیگر را باال 

می برد.
منجر  دیگر  اشکاالت  بروز  به  خود  این  و  شد  نخواهد  انجام  به خوبی  هوا  2  تهویه 

شد. خواهد 
3  معموالً درب رک بسته نشده و این خود زمینه را برای برخورد های فیزیکی مهیا 

می کند.
4  یافتن ایراد به دلیل قطع و وصل شدن اتصاالت به درستی امکان پذیر نخواهد بود.

5  از نظر ظاهری هیچ کارشناسی کار را تأیید نمی کند و متوجه سهل انگاری در انجام 
کار خواهد شد.

ACTIVE تجهیزات

Active تجهیزات

POE

کارت شبکه

سیمی

بی سیم

Switch
POE Splitter

منبع تغذیه

Unmanageable

Manageable

ADSL Modem

Access Point

Router

برای تدریس این جلسه پیشنهاد می شود تعدادی کارت شبکه بی سیم و سیمی در 
اختیار هنرجویان قرار دهید تا بتوانند مفاهیم این جلسه را به راحتی درک کنند.

در صورت عدم وجود ملزومات POE از پورت روتر میکروتیک جهت معرفی این 
قسمت استفاده کنید.

فعالیت کارگاهی
صفحه 87
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 POE (Power Over Ethernet) فناوری 
در فناوری PoE دو فاکتور بسیار مهم است:

PoE 1  منبع تغذیه
2  تجهیزاتی که از فناوری PoE پشتیبانی و بر اساس آن کار می کنند.

دستگاه هایی که از فناوری PoE استفاده می کنند می توانند یا از آداپتور و یا از 
پورت PoE خود برق دریافت کنند. حتی اگر به  صورت هم زمان به هر دو متصل 
باشند هیچگاه دستگاه نمی سوزد زیرا دستگاه باید از درگاه PoE خود درخواست 
انرژی کند تا به آن برق تخصیص داده شود در غیر این صورت درگاه این دستگاه 

فاقد جریان برق است.
 100 تا   PoE ساختار  در  برد  حداکثر  شبکه،   IEEE802/3 استاندارد  براساس 
متر است. اما این بدان معنی نیست که برد بیشتر از 100 متر امکان ندارد، یعنی 
مسافت های بیشتر نمی تواند استاندارد شبکه های معمول را تأمین کنند )با اینکه 

PoE مشکلی ندارد( اما ممکن است با مشکالت انتقال داده روبه رو شود.
فناوری PoE در شبکه با سرعت 10/100، از دو زوجی که داده را عبور نمی دهند، 
برای ارسال برق به سمت دستگاه مورد نظر استفاده می کند. بنابراین رشته های 4 ، 
5، 7 و 8 وظیفه انتقال جریان برق PoE را دارند. در شبکه با سرعت 1000، از هر 
 PoE هشت رشته کابل برای ارسال داده استفاده می شود. با این همه جریان برق
نیز همچنان بر روی رشته های 4، 5، 7 و 8 منتقل می شود. در شکل زیر سیم هایی 

که در انتقال جریان در PoE کاربرد دارند مشخص شده اند.
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PoE در سال 2003 با استاندارد IEEE 802/3af وارد بازار شد. به این صورت که 
مقدار توان W 15/4 توسط منبع تغذیه از روی دستگاه فرستاده می شود که از کل 
این مقدار تنها W 12/95 آن به مصرف کننده می رسد و باقی در طول مسیر کابل به 
هدر می رود. اما +PoE که با استاندارد IEEE 802/3at در سال 2009 به بازار آمد، 

نسخه جدیدی از PoE است که مقدار توان W 25/5 را روی کابل ارسال می کند.

پاسخ به فعالیت ها
فعالیت گروهی

دارای صفحه 20 باشیم که یکی  اگر دو سیستم داشته 
کارت  به  مجهز  دیگری  و   10Mbps سرعت 
ارتباط  باشد   1000Mbps سرعت  با  شبکه 
آنها از نظر سرعت چگونه است؟ با هم گروهی 

کنید. بحث  رابطه  این  در  خود 

پاسخ:
مسلمًا انتقال داده با سرعت کارت شبکه پایین تر انجام می شود. جهت تفهیم موضوع 

به هنرجویان می توانید از مثال انتقال مایعات استفاده کنید.

فعالیت منزل
چند نمونه کارت شبکه را در اینترنت جست وجو کرده، مشخصات آنها را در جدول صفحه 21

زیر وارد کنید.
پاسخ:

ف
ردی

نوع اتصال
سیمی /بی سیم

ط و مدل
راب

ت انتقال 
سرع

داده

ت 
قدر

گیرندگی آنتن

ت
قیم

شور سازنده
ک

Link PCI  ـTPسیمی1
 TF3239ـ  DL

1gbpsـ

Link PCI  ـTPسیمی2
 TG 3468 ـ

1000mbpsـ

Knet usb300mbps5 Dbichinaبی سیم3

Pix link usb150mbps5 Dbichinaبی سیم4

Tenda w31mi usbبی سیم5
 Up to

150mbps
98000chinaـ

Tplink11mbps4 Dbichinaبی سیم6

Knet usb300mbps3 Dbichinaبی سیم7

300mbss usb10db42700chinaبی سیم8
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فعالیت منزل
صفحه 23

فعالیت منزل
صفحه 24

چندنمونه  و  غیرمدیریتی  سوییچ  نمونه  چند  از  فهرستی  اینترنت  در  جست وجو  با 
سوییچ مدیریتی مورد استفاده در بازار کار به کالس ارائه کرده، قابلیت و قیمت آنها 

را بررسی کنید.
پاسخ:

قیمتنوعتعداد پورتمدیریتی/ غیرمدیریتینام دستگاه / مدلردیف

1Dlink Dgslo24D246غیرمدیریتی

2Linksys lgs13tp246مدیریتی

3Linksys lgs 526266مدیریتی

4Cisco sg 300 28 ـsfp286مدیریتی

چند نمونه از مدل های AP را در اینترنت جست وجو کرده، قابلیت ها و قیمت آنها را 
بررسی کنید.

پاسخ:

تعداد پورت مدلردیف
شبکه

تعداد 
آنتن

قدرت گیرندگی 
آنتن

باند 
فرکانسی

1TsnsRt n14hp439dbi2/4

2Tend afh 1202155dbi2/4

3Tplink tlwa 901nd135dbi2/4

فعالیت گروهی
صفحه 24 تجهیزات Active شبکه هنرستان خود را به همراه تعداد و نوع هر یک مشخص کنید، 

فهرست تهیه شده را در کالس نصب کنید و با فهرست گروه های دیگر مقایسه کنید. 
پاسخ:

تعدادنوع قطعه

2سوییچ

ADSL 2مودم

AP1

20کارت شبکه سیمی

5کارت شبکه بی سیم
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در طراحی پالن شبکه به موارد زیر توجه کنید:
  چند نمونه پروژه را با گروه ها در میان گذاشته و ترسیم پالن را از آنان بخواهید.

  اولین تجهیزاتی که بعد از ترسیم پالن قرار می گیرد، رک است.
  فواصل استاندارد جهت نصب رک را یادآوری کنید.

  محل قرارگیری نودها را مشخص کنید.
  کابل کشی را با توجه به نکات ضروری انجام دهید.

  فواصل میان نودها را مشخص کنید.
  به نقشه ای که پس از پایان کار و تغییرات عملی ترسیم شده نقشه چون ساخت 

)As Build( گویند.

پژوهش
بررسی کنید مسافت چه اثرات دیگری روی داده دارد؟صفحه 25

پاسخ:
n افت 

PI (DC)
V

= هرچه مسافت بیشتر باشد طبق فرمول محاسبه افت سیگنال 

سیگنال بیشتری خواهیم داشت.

 Pf جریان عبوری به آمپر و I ولتاژ خط به ولت و :V توان واقعی برداشتی به وات و P
ضریب توان است.

در مسافت های باال کشیدن کابل را به همراه خواهد داشت که این فرایند به مرور زمان 
افت سیگنال بیشتری را در پی دارد.

در ضمن »  دما« یکی از عوامل مؤثر روی کابل است.

کنجکاوی
آیا همیشه کوتاه ترین مسیر بهترین مسیر است؟ چرا؟صفحه 26

پاسخ:
کابل کشی،  اندازه  نظر  از  را  مسیر  بهترین  عادی  معنای  در  شاید  مسیر  کوتاه ترین 
هزینه و بسیاری موارد دیگر تأمین کند ولی الزم است این نکته را بدانیم ممکن است 
همراه با تخریب و آسیب به بنا باشد و یا در مسیر قرارگیری کابل هایی که از قبل رد 
شده مانند کابل برق که نویز روی داده ها ایجاد می کند و این شرایط ما را به بهترین 

نتیجه نخواهد رساند.

پالن شبکه



پودمان 1: نصب تجهیزات شبکه

27

آماده سازی قرارداد پروژه
RFP برخی از مزایای تهیه

1  شناخت نیازهای واقعی سازمان و یا بخشی که قرار است پروژه ای در آن انجام 
شود.

2  جمع آوری اطالعات دقیق بر اساس مشکالت واقعی و نیازهای کاربران
3  دستیابی به تخمین درستی از هزینه و زمان مورد نیاز برای پروژه

4  امکان مقایسه شرکت های مختلف ارائه دهنده خدمات مشابه
5  کمک به برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیق و آگاهانه

6  کاهش شکایت های احتمالی مجریان و کارفرمایان
7  کمک به تنظیم دقیق قراداد

8  فراهم شدن امکان دریافت پیشنهاد های تکمیلی و راه حل های جدید برای اجرای 
بهتر پروژه

9  افزایش توان مدیر پروژه

RACK نصب
نکاتی که در ترسیم جانمایی و نصب رک مد نظر قرار می گیرد:

الف( تهیه فهرست تجهیزات
1  آینده نگری 

2  توجه به اندازه و عمق
3  در نظر گرفتن فضا جهت جریان داشتن هوا

4  توجه به دیگر ادوات قابل نصب

ب( جانمایی داخل رک 
1  برچسب گذاری تجهیزات داخل رک

2  دردسترس قرار دادن ابزارهای پرکاربرد 
 )KVM,Patch Panel(

 UPS Rackmount 3  درصورت استفاده از
پیش بینی فضا برای آن

ج( ترسیم فضای کابل 
آرایش کابل های شبکه به خصوص در فضای اتاق سرور و رک از موارد بسیار مهم 
است که معموالً از فضای بدون استفاده باالی رک ها برای این کار استفاده می شود؛ 
بنابراین در طراحی باید مسیر کابل ها به درستی تعیین شود و همچنین ورود به 

رک و اتصال به Patch Panel کاماًل حساب شده باشد.

KVM
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د( مشخص نمودن فضاهای خالی رک 
بدین منظور می توان از قطعاتی به نام Blank panel استفاده کرد.

هـ( ترسیم تمام ارتباطات و اتصاالت کابل ها 
ارتباط بین تجهیزات موجود در رک باید به طور دقیق تعیین و ترسیم شود.

پاسخ به فعالیت ها
کنجکاوی
چرا پیش فاکتور برای طرفین اهمیت زیادی دارد؟صفحه 30

پاسخ:
1  کارفرما از میزان هزینه آگاهی پیدا کرده، به این نکته پی می برد تا چه اندازه پالن 

شبکه پیشنهادی انجام خواهد شد.
2  شرکت مجری نیز می تواند محاسبات هزینه و زمانی کار را محاسبه کرده و میزان 
زمان و تعداد نیروی کاری را که نیاز دارد مشخص کرده، به کارفرما اعالم می کند.

3  کارفرما می تواند با توجه به RFP مد نظر خود استعالم قیمت تهیه کرده، بر همین 
اساس با توجه به بهترین استعالم قیمت پیمانکار را انتخاب کند.

از هنرجویان مستعد بخواهید در مورد موضوعات زیر تحقیق کرده، خالصه ای از 
آن را در کالس ارائه دهند:

و  منسوخ  آنها  از  برخی  چرا  کنید.  تحقیق  همبندی های شبکه  سایر  مورد    در 
برخی بسیار فراگیر شده اند.

  در رابطه با استاندارد های داکت کشی و کانال کشی تحقیق کنید.
  درباره سوییچ های مدیریتی و غیرمدیریتی تحقیق کنند.

  Core Switch چیست؟
  درباره انواع Patch Panel ها )Loaded , Unloaded( مخصوصاً Legrand تحقیق 

کنید و تفاوت های آنها را بیان کنید.
  تحقیق کنید چه تجهیزات دیگری در Rack به کار می رود.

  در مورد نرم افزارهای دیگری که جهت ترسیم پالن شبکه کاربرد دارد تحقیق کنید.
  تفاوت های انواع مودم های ADSL چیست.

پس از تدریس

الف( فعالیت های تکمیلی


