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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

رک شبکه چیست و چه  
 انواعی دارد؟ 

شبکه از تجهیزات و قطعات زیادی تشکیل شده که 
ها برای پایداری شبکه، امری ضروری مراقبت از اون

ترین و موثرترین مهمرک شبکه محسوب میشه. 
به وسیله برای نگهداری از تجهیزات شبکه است که 

ای بهترین عملکرد ممکن رو از کمک اون، هر قطعه
از  مقاله قصد داریمخودش به نمایش میذاره. در این 
انواع رک و  ویژگی های رک های شبکه بگیم و

 متعلقات اون رو به شما معرفی کنیم. 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله
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ها برای پایداری شبکه، امری ضروری  مراقبت از اونشبکه از تجهیزات و قطعات زیادی تشکیل شده که  
ترین و موثرترین وسیله برای نگهداری از تجهیزات شبکه است که به محسوب میشه. رک شبکه مهم

ای بهترین عملکرد ممکن رو از خودش به نمایش میذاره. در این مقاله قصد داریم کمک اون، هر قطعه
 واع رک و متعلقات اون رو به شما معرفی کنیم.از ویژگی های رک های شبکه بگیم و ان

 رک شبکه چیست ؟ 

 
رک های پسیو شبکه به حساب میاد. ترین تجهیزات یکی از مهم از جنس فلزه وای رک شبکه محفظه

، روتر، سوئیچ و پچ پنل، هم به شبکه نظم    سرور  با جا دادن به قطعات و تجهیزات مختلفی مثلشبکه  
استفاده    کنن.های فیزیکی و حتی سرقت مراقبت می میدن و هم از این ابزارها و وسایل در برابر آسیب

این موضوع کمک    خود  ی مشخص میشه کهجمع شدن بسیاری از تجهیزات در یک نقطهاز رک باعث  
های این ترین شکلرک دیواری و رک ایستاده رایج  کنه فضای کمتری از محیط کار اشغال بشه.می

 کنیم. ها رو به شما معرفی می وسیله هستن که در ادامه اون
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 دالیل اهمیت رک شبکه 

 
طوری که کنار گذاشتن این وسیله میتونه باعث استفاده از رک شبکه ، دالیلی کامال منطقی داره؛ به

دو گیری از رک های شبکه رو میشه در  صورت مزیت بهره   هر  بهبروز مشکالتی جدی در شبکه بشه.  
 خالصه کرد.  هانگهداری درست از تجهیزات و بررسی آسون اون ویژگی 

 تجهیزاتمحافظت از  

آرامش روانی کاربر رو به هم  و  رسن  نظر میشبکه هایی که به رک مجهز هستن، منظم و شیک به
رک شبکه از این تجهیزات و    .رو میشه در دل رک جا داد  پراکنده   ؛ چراکه خیلی از تجهیزاتریزننمی

برابر آسیب در  و داغ  قطعات  فیزیکی مثل ضربه خوردن  اینکه کنه.  محافظت می  شدنهای  ضمن 
  ی استفاده از رک های شبکه ، حفاظت از اطالعات حساس سازمانی هست که با نگهداری مزیت دیگه 

 از سرور و هارد درایو تامین میشه. صحیح
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 بررسی آسان 

دیگه نیازی نیست کنید، بررسی تجهیزات شبکه خیلی راحت انجام میشه.  اده میوقتی از رک استف 
ها رو خاموش و روشن کنید. در  برای تست قطعات مختلف از این اتاق به اون اتاق برید و دستگاه 

تره، بلکه اضافه کردن تجهیزات جدید هم به آسونی  این صورت نه تنها تعمیر و تعویض قطعات ساده 
 گیره. میانجام 

 انواع رک شبکه 

 
ویژگی دادن  قرار  معیار  با  رو  شبکه  های  دستهرک  در  مختلف،  اما های  میدن.  قرار  گوناگونی  های 

ترین طبقه بندی رک شبکه براساس ابعاد و اندازه و نوع نصب شکل گرفته و این وسیله رو به  اصلی
 کنه.دو گروه رک دیواری و رک ایستاده تقسیم می
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 رک دیواری 

 
رک   ممکنه  البته گاهیدهی به شبکه های خانگی استفاده میشه.  رک دیواری معموال برای ساماناز  

یونیت و عمق   12تا    4رک دیواری بین    معمول  سایزباشه.  تر  شبکه دیواری بخشی از یک شبکه بزرگ
بعضی از رک های دیواری درهای کناری هم    متر هست.سانتی  60یا    45،  35های  اون یکی از اندازه 

روی این دسته از رک ها میشه از فن برای    تر به تجهیزات دسترسی داشته باشه.دارن تا کاربر راحت
 خنک سازی تجهیزات استفاده کرد. 

 متر. سانتی   4.4یونیت هست که برابره با  ،  گیری ارتفاع داخلی رک  واحد اندازه 
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 رک ایستاده 

 
اون تجهیزات  تعداد  که  هایی  شبکه  و  دیتاسنترها  در  ایستاده  رک  میشه.  از  استفاده  زیاده  رک  ها 

میشه. عرض و   و به بازار عرضه  یونیت تولید  47یونیت گرفته تا    12در سایزهای مختلفی از  ایستاده  
  نشون میده.متر رو  سانتی  100و    80،  60عمق این دسته از رک ها معموال یکسانه و یکی از عددهای  

 4تا    1امکان نصب پاور ماژول با تعداد پورت زیاد و همچنین استفاده از    ،  قابلیت مهم رک ایستاده
 فن برای خنک کردن تجهیزات هست. 

 دیواری و ایستاده   های شبکه مقایسه رک 

های چشمگیری با هم دارن. رک دیواری  ها، تفاوتی شباهتدیواری و ایستاده با وجود همه  های  رک
های کوچیک ای ایدئال برای استفاده در محیطجا بودن و قابلیت نصب روی دیوار، گزینهخاطر کمبه

. البته اما در مقابل، برای استفاده از رک ایستاده باید از قبل فکر جای مناسب باشید  ؛محسوب میشه
قدر که خاطر تحمل وزن باال، امکان نصب چرخ و وجود درب در اضالع مختلف، اونرک ایستاده به

 نظر میرسه، دست و پا گیر نیست.به
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عنوان  کیس رکمونت که نوعی رک در ابعاد کیس کامپیوتره، گاهی در داخل رک ایستاده به 
یت هست و بعضی مواقع در  یون   4یا    3سرور اختصاصی نصب میشه. سایز کیس رکمونت  

 بندی میشه. گروه متعلقات رک شبکه دسته 

 

 انواع متعلقات رک شبکه 

 
با عنوان کلی  ابزارها و قطعاتی احتیاج داره که  رک برای انجام درست وظایف و بهبود عملکرد، به 

پیش از خرید رک باید به تجهیزاتی که الزم دارید فکر و ظرفیت   شناخته میشن.متعلقات رک شبکه  
 اون رو برای نصب قطعات و متعلقات بررسی کنید.
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 پاور ماژول رک 

برای تامین انرژی تجهیزات داخل رک از ابزاری به نام پاور ماژول استفاده میشه. جنس اکثر پاور ماژول  
پورت(  35تا  23پورت( و عمودی )دارای   9تا  2ارای و این وسیله در دو نوع افقی )دها از جنس فلزه 

 تولید میشه.

 سینی رک 

ترین متعلقات رک های شبکه محسوب ای که داره، یکی از اصلیسینی یا طبقه رک با وجود ظاهر ساده 
این دسته از کنه تا نظم داخل رک حفظ بشه.  قطعات و تجهیزات رو از هم جدا میسینی رک ،  میشه.  

 متعلقات رک شبکه در دو نوع ثابت و متحرک تولید میشه. 

 درب رک 

تون ها در اون حد نیست که خیالاکثر رک ها درب و قفل و کلید دارن؛ اما کیفیت بعضی از این درب
مین خیلی از کاربرها ترجیح میدن درب مشبک رو تهیه برای ه تجهیزات راحت باشه.    امنیتبابت  

 کنه.ی داخل رک کمک میکنن که به تهویه

 فن رک 

کنن، استفاده از فن برای جلوگیری از آسیب از اونجایی که تجهیزات داخل رک گرمای زیادی تولید می 
فن در دو نوع بوشی و بلبرینگی تولید میشه نظر میرسه.  دیدن تجهیزات حساسی مثل سرور ضروری به

 و برای عملکرد درست، بهتره در کنار سیستم کنترل دما قرار بگیره. 

 رک   بالنک پنل 

کنن. در با پر کردن فضاهای خالی رک ، از تجهیزات در برابر ضربه محافظت مین دسته از متعلقات  ای
 بسیار مرسومه. یونیت 4تا  1حال حاضر استفاده از بالنک پنل های 

 الیت پنل رک 

و نور الزم رو جهت بررسی و تعمیر تجهیزات   میشهبیشتر در رک های ایستاده استفاده  الیت پنل  
ساخته میشه، یا صرفا یک   LEDهای  صورت دسته ای از چراغاین قطعه یا بهکنه.  شبکه فراهم می

 المپ مهتابی معمولی هست.
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 مدیریت کابل رک 

کنه، هم رسیدگی به تجهیزات داخل رک های به هم ریختگی کابل ها، هم ظاهر شبکه رو زشت می
به همین دلیل استفاده از ابزاری به اسم نگهدارنده ی کابل که نظم داخل رک  کنه. شبکه رو سخت می 

 شدت توصیه میشه. گیره، بهیونیت جا می  1کنه و معموال رو حفظ می 

 پیچ و مهره رک 

پیچ و مهره ی رک  ای مثل پیچ و مهره هم در عملکرد رک شبکه تاثیرگذار هستن.  یل ساده حتی وسا
برای نصب تجهیزاتی مثل روتر و پچ پنل مورد استفاده    وچهارسو و آچارخور تولید میشه  در دو نوع  

 گیره. قرار می

 مراجعه کنید.   آشنایی با متعلقات رک ی برای شناخت بهتر متعلقات رک شبکه به مقاله 

 

 برندهای معتبر رک 

 
عنوان قدیمی ترین پایا سیستم بهتقریبا تمام رک های شبکه موجود در بازار، تولید داخل هستن.  

رک های مخابراتی، البراتواری، جز رک دیواری و رک ایستاده، انواع  شرکت تولیدکننده رک در ایران، به 

https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d8%a7/
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سایز رک    4رک ایستاده و  سایز    8(    HPAاچ پی آسیا )  مینی و هوشمند رو هم در سبد تولید داره.  
سایز و رک های   9( رک های ایستاده رو در    HPI)    کنه. اچ پی ایراندیواری رو به بازار عرضه می

در   رو  تولید می  3دیواری  و    کنه.سایز  ایستاده  دیواری،  های  رک  تولید  در  هم    DVRآماد سیستم 
 تخصص داره. 

 

 :ی بیشتر برای مطالعه

 توپولوژی شبکه چیست و چند مدل دارد؟ 

 مراحل ساخت شبکه خانگی + ویدیو 

 
 

 

 حرف آخر 

هاش بگیم. رک ها و قابلیتاز مزیتمقاله تالش کردیم رک شبکه رو به شما معرفی کنیم و    در این
عالوه بر این، نظم کلی به کار میرن و    شبکه   منظور نگهداری و محافظت از تجهیزاتهای شبکه به

  ، اما این وسیله رک دیواری و رک ایستاده دو نوع پرکاربرد رک هستنکنن.  شبکه ی محلی رو حفظ می
ی درست در هر حال عملکرد رک به استفاده   و رک البراتواری هم داره.  Outdoorای مثل رک  انواع دیگه

وابسته است. اون  بوده؟  تجربه  از متعلقات  از رک شبکه چی  استفاده  در  در بخش کامنت، ی شما 
 نظرتون رو با ما در میون بذارید.

 

 سواالت متداول 

 ایستاده میشه استفاده کرد؟ آیا از کیس رکمونت بیرون از رک  

به میتونه  هم  رکمونت  کیس  استفاده  قطعا.  مستقل  بهبشهطور  ایستاده  رک  در  هم  سرور  ،  عنوان 
 اختصاصی نصب بشه.

https://netran.net/mag/what-is-topology/
https://netran.net/mag/a-lan-at-home/
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 متره؟ ی دقیق هر یونیت رک چند سانتی اندازه 

 متر.سانتی 4.445

 دلیل مشبک ساختن درب رک چیه؟ 

 داره. کنه و دمای داخل رک شبکه رو پایین نگه میبهتر هوا کمک میمشبک بودن درب رک به گردش  


