
 
 

 

 :ترانكينگ

هاي طراحي اصولي شبكه شامل مجموعه اي از تجهيزات كابل كشي ، كانال ها، ترانك ها، كابل ها، كانكتورها، پريزها، پنل
؛ ها، ابزارهاي تست، ابزار كار و ... مي باشد كه مطابق با يك يا چند استاندارد، طراحي شده و بر اساس  اتصاالت، سنسورها، ر

ل ترين داليارتباط بين اجزا، اطمينان از عملكرد صحيح و نگهداري و مديريت آن مشخص گرديده باشد. عمدهيك روش معين، 
 : نياز به استفاده از ترانك در سيستم كابل كشي ساخت يافته شبكه هاي كامپيوتري را مي توان در موارد زير خالصه كرد

كه اينكونه مشكالت با بهره مندي از ترانك به   آن مي باشد،  Passive رصد زيادي از مشكالت هر شبكه ناشي از ارتباطاتد
  . شدت كاهش مي يابد

پذير نيست، لذا كابل كشي درون ترانك و استفاده از تسهيالتي كه به اين به راحتي امكان Passive تعويض يا ارتقاء قسمت
بتواند به چندين نسل از مجموعه  Passive گذاري طوالني مدت است به نحوي كه قسمت منظور فراهم ميكند، يك سرمايه

  .سخت افزار و نرم افزارها سرويس دهد
آن  (Segmentation) در شبكه هايي كه بصورت اصولي طراحي و اجرا شده باشند، استفاده از ترانك موجب قطعه بندي

ذير است و در نتيجه هزينه آن نيز ميشود و نهايتاً اين امر باعث ميشود كه عيب يابي و رفع مشكل در آن به سهولت امكان پ
  . كاهش خواهد يافت

پذير مي در شبكه هايي كه بصورت اصولي طراحي و اجرا شده باشند، جابجايي، اضافه كردن و تغييرات در شبكه براحتي امكان
  .هايي با جابجايي زياد، بسيار با اهميت استگردد و اين براي سازمان

 .تر شده و مديريت آن مؤثرتر خواهد بوداز ترانك استفاده شده است، نگهداري سادهدر شبكه هايي كه در طراحي آنها 

در شبكه اي كه بصورت اصولي طراحي و اجرا شود پارامترهايي مانند حداكثر فاصله، تداخل نويز، مسائل ايمني و غيره همواره 
  . مد نظر قرار مي گيرند

و اجرا شود زماني خود را بهتر نشان ميدهد كه بدانيم امروزه ساختمان اهميت يك سيستم شبكه اي كه بصورت اصولي طراحي 
هاي جديد به سرعت به سمت هوشمند شدن حركت كرده و بزودي شاهد خواهيم بود كه كليه فعاليت هاي يك ساختمان از 

  .طريق يك شبكه هوشمند، كنترل و مديريت شود
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   .رايانه اي همكاري نمايد
  


