
 

 

 شبکه داخل رک شبکه  چییآموزش نصب سو

 ؟  میشبکه را به رک سوار کن چ ییسو  چگونه

دستگاه امکان انتقال  ن یشناخته شده است. ا یشبکه امروز یفناور یدستگاه ها برا  نی از مهم تر  یکی شبکه به عنوان  چ ییسو

قفسه   کیتوان در   ی را م چ یکند. سوئ ینسبت به  روترها فراهم م  یشتریب یی شبکه را با کارا یبند شنیبسته و پارت ن یهمزمان چند

آموزش    یگام به گام برا  یراهنما کی مقاله  ن یقفسه نصب کرد. در ا  ا یدسکتاپ  یرو  ای)رک(   ینچ یا  19استاندارد  زاتیتجه

 شبکه در رک آورده شده است. چ ینحوه نصب سوئ

 

 شبکه  چ ییرک قبل از نصب سو  یساز  آماده

 : دیتوجه کن ریشبکه داخل رک شبکه ، لطفاً به عوامل ز چ ییاز نصب شروع آموزش نصب سو قبل

نصب،  یکه برا  یبرق باشد، به طور  ز یپر کیو نزد  دیده وندیپ د یخواهی که م یی هادر مرکز همه دستگاه دی: رک بامکان

 باشد. یها قفسه قابل دسترسدستگاه  یو نگهدار  یکشکابل

رک در   طیمح  یکه دما دیکن یباشد، بررس  طیاتاق مح   یرک ممکن است باالتر از دما  کیداخل  یکه دما یی : از آنجادما

 ( باشد.گرادیدرجه سانت 40تا  0کارکرد مشخص شده ) یمحدوده دما

 .د یرک قرار نده  یدستگاه نصب شده رو یرا در باال   یزاتیتجه چ ی: هیکیمکان ی بارگذار

 نشده باشد.  یاز حد بارگذار  شیرک ب  هیکه مدار تغذ  دیاز حد مدار: مطمئن شو شیب ی بارگذار

 متصل شود. نیبه زم ی به درست د ی: قفسه رک بانیبه زم اتصال



 

 

 چ یی. وصل کردن براکت ها به سو1 مرحله

 .دیشبکه وصل کن چ ییبه سو چ ییموجود در جعبه سو  یها چ یها را با استفاده از پ براکت

 

 

 

  



 

 

 در رک چیی . نصب سو2 گام

از خم شدن براکت ها در   ی ریجلوگ ی . برادیدر قفسه نصب کن یگوشواره ا یهاچ یپنصب قفسه با استفاده از  تیرا به ک چ ییسو

 .دیرا محکم کن  ینییپا هیپا ی ها چ یابتدا پ چ،ییاثر وزن سو

 

 به رک  گر ید  یها   چیی. اضافه کردن سو3 مرحله

  یبرا چ ییسو ن ی. اگر چنددیرا به منبع برق متصل کن چ ییسو دیتوان ینصب در رک وجود دارد، اکنون م یبرا  چ ییسو ک یفقط  اگر

 . دیبرق را وصل کن یو سپس کابل ها دیاول در قفسه نصب کن چ یی سو ی را در باال ی گرید  یها چ ییسو  دینصب وجود دارد، با

 برق  ی. وصل کردن کابل ها 4 مرحله

که  دیداشته باش ادیاست. به  ده یبه منبع برق رس چ یینوبت به اتصال رک سو د،یها را در رک نصب کرد چ ییتمام سو  نکهیاز ا  بعد

 .دیخود دار  یکربندیپ ی( را برا ح یو وات صح  DC یورود  ای  AC ی)ورود ح ی صح  هیمنبع تغذ  دیمطمئن شو

از   نانیاطم یرا برا  ی خاص یاطیاقدامات احت  دیدر رک ، باها  چ ییسو سی سرو  ایهنگام نصب  یبدن بی از آس یر یجلوگ ی : براتوجه

 شما ارائه شده است:  یمنیاز ا نانیاطم  ی برا ریز  ی. دستورالعمل ها دیانجام ده ستمیماندن س دار یپا

 رک نصب شود.   نییدر پا دیکه تنها دستگاه موجود در رک باشد با یشبکه در صورت چ ییسو

 .دیقفسه بار کن نییجزء در پا نی تر نیبه باال با سنگ نییپر، قفسه را از پا  مهیقفسه ن کی در  چ یینصب سو هنگام



 

 

 .دیرا نصب کن  زرهایها در قفسه، استابال چ یسوئ سی سرو ایکننده است، قبل از نصب  تیتثب یدستگاه ها  یقفسه دارا اگر

 شبکه یکش میاتصاالت س جادیا

 .دیخود برقرار کن ازیاتصاالت کابل شبکه را مطابق با ن د یتوان یرک، اکنون م ک ی ی شبکه خود بر رو یها  چ ییاز نصب سو پس

در   هیبر ثان تیمگاب 1000 ای 100، 10شبکه با سرعت  یتوان آن را به کابل ها  یم د،یکن یاستفاده م یتیگابیاترنت گ چ ییاز سو  اگر

 .دیمتصل کن گرید  یا و هاب هاه چ ییبه سو نیو سرورها و همچن یشخص یها  انهیرا

شبکه  چ ییکه از کدام نوع سو  ستیراه دور متصل شود. مهم ن  یبه دستگاه ها  SFP یممکن است با استفاده از فرستنده ها  نیهمچن

 شبکه مربوطه متصل هستند. یکش میس یها  ستمیدر رک نصب شده و به س منیکه آنها به طور ا دی مطمئن شو د،یکن یاستفاده م

 بوده باشه.  دیشما مف یشبکه داخل رک شبکه برا  چ یی آموزش نصب سو دوارمیام


