
آشنایی با انواع تجهیزات شبکه

آشنا انواع تجهیزات شبکه  با  که  بهتر است  کنیم  کار  با شبکه  زمانی که می خواهیم 

باشیم. کسانی که کارشان شبکه است، بهتر است که آشنایی کامل با این تجهیزات را

داشته باشند. اما کسانی که صرفا قرار است از شبکه استفاده کنند، بد نیست که یک

آشنایی مختصر و مفیدی با انواع تجهیزات شبکه داشته باشند که حداقل بدانند یک

با اینجا می خواهیم اصلی ترین تجهیزات مرتبط  نیاز دارد. در  شبکه به چه مواردی 

برای البته  بدهیم.  توضیح  کمی  هم  هرکدام  درباره  و  کنیم  معرفی  شما  به  را  شبکه 

اطالعات بیشتر از انواع تجهیزات شبکه که نام می بریم، شما می توانید اسم هر کدام

را در سایت ما جست و جو کنید و مقاله مرتبط با آن را مطالعه کنید. در این مقاله با

ما همراه باشید که قرار است به یک آشنایی کلی از تجهیزات شبکه برسیم.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

تجهیزات شبکه

تجهیزات پسیو شبکه

تجهیزات اکتیو شبکه

نگهداری شبکه
برای اطالعات بیشتر از خدمات نگهداری شبکه کلیک کنید

کو
کام

به کمک نیاز دارید؟ به ما پیام دهید
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تجهیزات شبکه

قبل از اینکه بخواهیم انواع تجهیزات شبکه را به شما معرفی کنیم باید بگو몭م که این

پشتیبانی شبکه به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند. تجهیزات غیر در  تجهیزات 

فعال شبکه یا پسیو و تجهیزات فعال شبکه یا اکتیو که تفاوت آن ها با یکدیگر در نام

آن ها مشخص است. تجهیزات شبکه پسیو عملکردشان بدون نیاز به اتصال به برق

انجام می شود و تجهیزات فعال شبکه برای کار کردن نیاز به جریان برق دارند. حال

در ادامه به معرفی مهمترین “انواع تجهیزات شبکه” پسیو و اکتیو در نگهداری شبکه

خواهیم پرداخت.
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تجهیزات شبکه پسیو یا غیر فعال

کابل کواکسیال

کابل یک  از  که  شد  می  استفاده  شبکه  ایجاد  برای  ها  کابل  نوع  این  از  تر  قبل 
کواکسیال بزرگ به عنوان ستون فقرات و کابل های کواکسیال کوتاه در فواصل 2/5
متر به عنوان ایستگاه های کاری در خدمات پشتیبانی شبکه و سخت افزار استفاده

می شد.

(Twisted Pair) کابل های جفت هم پوشانی

کابل های Twisted Pair یکی از متداول ترین کابل های مورد استفاده در “انواع
تجهیزات شبکه” های مخابراتی و کامپیوتری می باشد. از این کابل ها، نه فقط در
پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ، بلکه در سیستم های تلفن هم استفاده می شود.
این انواع تجهیزات شبکه به 6 نوع کابل از CAT1 تا CAT6 تقسیم بندی می شوند.
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کابل فیبر نوری

فیبر از  زمانی  است.  نوری  فیبر  کامپیوتری  انتقال شبکه های  از محیط های  یکی 
نوری استفاده می کنیم که بخواهیم ارتباط بین مسافت های بیشتر از 100 متر را با
پهنای باند باال برقرار سازیم. در این فیبر ها، نور در اثر انعکاس های کلی در فصل
مشترک هسته یا همان Core و غالف کالدینگ (Cladding) انتشار پیدا می کند.
منابع نوری در این کابل ها، دیود لیزری و دیود های ساطع کننده نور می باشد.

آنتن وایرلس (بی سیم)

زمانی که شبکه های وایرلس دچار افت سیگنال یا کاهش سرعت می شوند، دلیل
آن افزایش فاصله بین امواج فرستنده و گیرنده می باشد. برای حل این مشکل از
باعث ها  آنتن  این  کنند.  می  استفاده  وایرلس  آنتن  مثل  شبکه  تجهیزات  انواع 
بهبود انتقال سیگنال ها می شوند و می توانند برقراری اتصال شبکه بین گیرنده و

فرستنده را تا حد زیادی بهبود ببخشند تا ارتباط بهتر انجام گیرد.

پچ پنل

شکل مستطیل  قطعه  یک  پسیو  شبکه  تجهیزات  انواع  از  یکی  عنوان  به  پنل  پچ 
است که داخل رک قرار می گیرد و محل جمع آوری کابل ها می باشد. کابل ها

برای اتصال به این پچ پنل نصب می شوند.

رک

زمانی می رسد که تعداد سوئیچ ها و روتر های موجود در شبکه آنقدر زیادی می
از یکی  که  فضا  این  دارند.  نیاز  نگهداری  و  مراقبت  برای  فضا  یک  به  که  شوند 
تجهیزات شبکه است، رک می باشد. رک ها معموال فلزی هستند و درب شیشه ای
دارند و به دو صورت دیواری و ایستاده ارائه می شوند. اینکه از کدام یک از این
برای مثال  باشد.  می  مختلف  ابعاد  در  شبکه  نیاز  به  بستگی  نیم  استفاده  ها  رک 
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دارند و به دو صورت دیواری و ایستاده ارائه می شوند. اینکه از کدام یک از این
برای مثال  باشد.  می  مختلف  ابعاد  در  شبکه  نیاز  به  بستگی  نیم  استفاده  ها  رک 

شبکه های کوچک رک 5 الی 6 یونیت کافی است.

تجهیزات شبکه اکتیو یا فعال

کارت شبکه

مهمترین از  که  است  شبکه  کارت  همین  شبکه  تجهیزات  انواع  مهمترین  از  یکی 
رود. هر به شمار می  کامپیوتری  پیاده سازی شبکه  زمان  افزاری در  عناصر سخت 
کامپیوتر در شبکه نیازمند استفاده از یک کارت شبکه می باشد. کارت شبکه در واقع
ارتباط بین کامپیور و محیط انتقال را برقرار می سازد. هر کارت شبکه یک آدرس
فیزیکی یا MAC Address دارد که این آدرس یک عدد 6 بایتی است که سه بایت
اول آن سازنده کارت شبکه و سه بایت دوم شماره سریال کارت شبکه را مشخص
می کند. این کارت ها به دو دسته کابلی و وایرلس هم تقسیم بندی می شوند.

اکسس پوینت

یکی دیگر از مهمترین انواع تجهیزات شبکه اکسس پوینت است. زمانی که در یک
در شبکه داریم،  به سوئیچ  نیاز  کامپیوتر ها  بین  ارتباط  برقراری  برای  کابلی  شبکه 
های وایرلس، همان کار را اکسس پوینت ها انجام می دهند. در واقع کار این دو

یک چیز است منتهی اکسس پوینت مختص به شبکه های وایرلس است.

سوئیچ شبکه

که رود  می  شمار  به  شبکه  تجهیزات  انواع  ترین  پرکاربرد  از  یکی  شبکه  سوئیچ 
انجام شبکه  در  را  ای  لحظه  اطالعات  ارسال  توانند  می  کاربر  چندین  آن  بوسیله 
بدهند. سوئیچ مقل روتر که امکان ارتباط بین چند شبکه را فراهم می کرد، امکان
به سوئیچ به طور مستقیم فراهم می کند.  را  ارتباط گره های متفاوت یک شبکه 

هایی که برای اتصاالت شبکه داخلی استفاده می کنند LAN می گویند.

روتر

https://fa.wikipedia.org/wiki/آدرس_مک


روتر

یکی از مهمترین تجهیزات شبکه روتر می باشد که وجود آن در شبکه بسیار حیاتی
می باشد. روتر ها در انواع مختلفی به بازار عرضه می شوند و استفاده از آن ها در
را به چندین شبکه دیگر فراهم این روتر ها یک شبکه  شبکه امری معمول است. 

می کنند.

مودم

مودم را احتماال به عنوان یکی از انواع تجهیزات شبکه می شناسید به این خاطر که
خیلی از ما ها در خانه های خودمان نیز از مودم ها استفاده می کنیم. مودم وسیله

ای هستش که امکان اتصال ما به شبکه جهانی اینترنت را فراهم می سازد.

پرینت سرور

بتوانید شما  باشد،  کامپیوتر  به  نیاز  اینکه  بدون  که  تواند  می  کاری  سرور  پرینت 
پرینتری را به اشتراک بگذارید تا تمامی کاربران شبکه بتوانند به آن متصل بشوند.
از به پرینت سرور وصل می کنید و  پارالل  یا   UPS با کابل را  پرینتر  در واقع شما 
طرف دیگر، پرینت سرور را با یک کابل شبکه به سوئیچ متصل می کنید. با این کار
روشن همیشه  کامپیوتر  یک  نیست  نیازی  و  شود  می  شناسایی  شبکه  در  پرینتر 
باشد و به همین راحتی پرینتر بین تمامی کاربران به اشتراک گذاشته می شود.
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این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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 ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می نویسم.

فرستادن دیدگاه

تخصص کامکو حفاظت از دنیای دیجیتال شماست.
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فارسی

8:30AM – 9PM : بخش فروش شنبه تا جمعه

8:30AM – 5PM : بخش پشتیبانی شنبه تا چهارشنبه

8:30AM – 1PM : بخش پشتیبانی پنج شنبه

خارج از ساعت اداری : پشتیبانی از طریق ایمیل

ساعات کاری
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