
 )تامدخ( ۱ هرامش تسویپ ،.......... :هرامش ،۱۳۹۹ لاس ،هکبش Passive هژورپ 3 زا 1 هحفص

 

  
 

 ۱ تسویپ
 امرفراک هکبش Passive هژورپ یرازفاتخس روما لماک یارجا تامدخ حرش

 
 کرام یاهزیرپ و اهتکاد زا یریگهرهب اب CAT6 یروآنف رب ینتبم امرفراک یلباک یاهنایار هکبش Passive شخب یارجا و یحارط .۱

 هدشهتفرگ رظن رد یلصا تینوی ۳۲ کر هب هک یاهکبش دون ۹۶ یارب Nexans کرام اب End-to-End تازیهجت و نآ هباشم ای دنارگل
 مزال تازیهجت هارمه هب ،دنوشیم تست و هدش لصتم هقبط ره یارب هدشهتفرگ رظن رد تینوی ۹ یراوید یاهکر ای مود هقبط یارب
 تامدخ و ۲ تسویپ رد .......... هرامش روتکافشیپ یط نآ یالاک هک CAT6 Patch Cords و 24Port CAT6 Patch Panel ریظن
 .تسا هدش هداد حرش تسویپ نیمه ۱ هرامش لودج رد نآ
 یارب هاگتسد ۴ دادعت هب 1000Mbps تروپ ۲۴ یاراد WS-C2960S-24TS-L لدم وکسیس کرام اب تیریدملباق چcوس هیهت
 ۱ هرامش لودج رد نآ تامدخ و ۲ تسویپ رد .......... هرامش روتکافشیپ یط نآ یالاک هک یعرف یاهکر و یلصا کر رد یریگرارق
 .تسا هدش هداد حرش تسویپ نیمه

 ددع ۴ زا یریگهرهب اب ax ای 802.11ac درادناتسا رب ینتبم امرفراک میسیب یلحم یاهنایار هکبش Passive شخب یارجا و یحارط .۲
 نیمه ۱ هرامش لودج رد نآ تامدخ و ۲ تسویپ رد .......... هرامش روتکافشیپ یط نآ یالاک هک کنیلیپیت کرام اب تنیوپسسکا
 .تسا هدش هداد حرش تسویپ

 یریگولج یارب راددلیش لباک و گنر ود رد دنارگل کرام یاهزیرپ زا یریگهرهب اب یرارطضا و یرهش یناسرقرب هناماس یارجا و یحارط .۳
 رانک رد رارقتسا یارب هک تاقلعتم اب لماک ۱۰۰ رد ۶۰ عیزوت ولبات هارمه هب زمرق یرارطضا زیرپ ۵۰ و دیفس یرهش زیرپ ۱۰۰ یارب زیون زا
 کرام اب تنومکر رپمآتلوولیک ۳ سایپوی بصن و عیزوت یولبات ات قرب روتنک زا یشکلباک و ،تسا هدش هتفرگ رظن رد یلصا کر
 رد .......... هرامش روتکافشیپ یط نآ یالاک هک رگید تاقلعتم و یرتاب تنیباک ۲ و رپمآ ۱۸ تلو ۱۲ یرتاب ۸ هارمه هب سکماتلو
 .تسا هدش هداد حرش تسویپ نیمه ۱ هرامش لودج رد نآ تامدخ و ۲ تسویپ

 PSTN یتارباخم طخ ۸ اب طابترا و یلخاد طخ ۵۰ یریاد ناکما اب VoIP یروآنف ساسا رب یلخاد نفلت هناماس یارجا و یحارط .۴
 و ۲ تسویپ رد .......... هرامش روتکافشیپ یط نآ یالاک هک لاناک تشه FXO هاگتسد ۱ و SIP درادناتسا یشوگ ۵ هارمه هب یرهش
 .تسا هدش هداد حرش تسویپ نیمه ۲ هرامش لودج رد نآ تامدخ

 اب تباث ماد / تلوب یلسکیپاگم ۲ گولانآ یاهنیبرود ۳۰ زا یریگهرهب اب ریواصت طبض و هتسب رادم نیبرود هناماس یارجا و یحارط .۵
 و )HD( لسکیپاگم۲ طبض و شیامن ناکما اب DVR هاگتسد ۲ و یلسکیپاگم هس PTZ کرحتم نیبرود ۲ و بش رد دید ناکما
 نآ یالاک هک امرفراک رظن دم ینوریب و یلخاد یاضف یریوصت ششوپ یارب مزال تازیهجت رگید و هکبش یور ریواصت شیامن تیلباق
 .تسا هدش هداد حرش تسویپ نیمه ۳ هرامش لودج رد نآ تامدخ و ۲ تسویپ رد .......... هرامش روتکافشیپ یط

 یاضف و DDR3 مر هظفاح 64GB و 2620v2 لتنیا هدنزادرپ ود اب 8 لسن DL360p لدم HP کرام اب تنومکر رورس هیهت .۶
 یط نآ یالاک هک امرفراک یتساوخرد تاصخشم رگید و RAID تراک اب 4TB نابیتشپ و HDD 4TB و SSD 2TB یزاسهریخذ
 .تسا هدش هداد حرش ۲ تسویپ رد .......... هرامش روتکافشیپ

 هاگتسیا ۲۰ یارب اعومجم سوام و دربیک ،یچنیا ۲۲ رگشیامن ،امرفراک یتساوخرد تاصخشم اب پاتپل و یرادا یزیمور هنایار هیهت .۷
 و دربیک ،رگشیامن هارمه هب تنیالکنیت هاگتسد ۳۰ و AirPrint تیلباق اب هکبشتحت یرزیل هراکراهچ هاگتسد ۴ هارمه هب یراک
 .تسا هدش هداد حرش ۲ تسویپ رد .......... هرامش روتکافشیپ یط نآ یالاک هک سوام

 یارب AppleTV کی هارمه هب یقرب هدرپ و یفقس هیاپ هارمه هب .......... لدم .......... کرام اب روتکژورپویدیو هاگتسد ۲ هیهت .۸
Streaming هرامش روتکافشیپ یط نآ یالاک هک تاسلج قاتا رد رارقتسا روظنم هب هکبش قیرط زا میسیب تروص هب ریواصت .......... 

 .تسا هدش هداد حرش تسویپ نیمه ۴ هرامش لودج رد نآ تامدخ و ۲ تسویپ رد
 
 .تسین یرجم هدهع رب یرگید تامدخ و تسا هدمآ یتآ لودج راهچ رد دادرارق عوضوم تامدخ همه

  



 )تامدخ( ۱ هرامش تسویپ ،.......... :هرامش ،۱۳۹۹ لاس ،هکبش Passive هژورپ 3 زا 2 هحفص

 

  
 

 Passive تامدخ :۱ هرامش لودج
 غلبم یف دحاو نازیم تامدخ مان #
   ددع ۹۶ اهدون تست  .۱
   ددع ۱ هکبش نالپ هیهت  .۲
   رتم ۳۸۰۰ دلیش ۲٫۵ رد ۳ قرب یشکلباک  .۳
   رتم ۶۰ یلصا قرب یشکلباک  .۴
   رتم C6 ۲۴۰۰ هکبش یشکلباک  .۵
   ددع AP ۴ بصن  .۶
   ددع ۴ تروپ ۲۴ لنپچپ بصن  .۷
   ددع ۱۵۰ دنارگل قرب زیرپ بصن  .۸
   ددع ۹۶ دنارگل لماک C6 هکبش زیرپ بصن  .۹
   هبترم ۱ رزیالباتسا و یرتاب و سایپوی و عیزوت یولبات بصن  .۱۰
   هبترم ۱ کر رد رورس یکیزیف بصن  .۱۱
   ددع ۴ چcوس یکیزیف بصن  .۱۲
   رتم ۱۸۰ دنارگل تکاد لماک بصن  .۱۳
   رتم ۱۰۰ یزلف هلول بصن  .۱۴
   ددع ۳ هداتسیا کر شیارآ و بصن  .۱۵
   ددع ۱ یراوید کر شیارآ و بصن  .۱۶

        اهترجا لک عمج 
  .دبای ر�غت تسا نکمم و هدش هبساحم هیلوا دروآرب ساسا رب راک نازیم / .تسا لایر هب اهتمیق همه

 
 VoIP تامدخ :۲ هرامش لودج

 غلبم یف دحاو نازیم تامدخ مان #
   هبترم ۲ زورک بصن و جوز ۱۰ نفلت لباک یدنبرس  .۱
   رتم ۶۰ جوز ۱۰ نفلت یشکلباک  .۲
   هبترم FXO ۱ هاگتسد و نفلت Call Center بصن  .۳

       اه ترجا لک عمج 
 .دبای ر�غت تسا نکمم و هدش هبساحم هیلوا دروآرب ساسا رب راک نازیم / .تسا لایر هب اهتمیق همه

  



 )تامدخ( ۱ هرامش تسویپ ،.......... :هرامش ،۱۳۹۹ لاس ،هکبش Passive هژورپ 3 زا 3 هحفص

 

  
 

 CCTV تامدخ :۳ هرامش لودج
 غلبم یف دحاو نازیم تامدخ مان #
   هبترم ۱ ریواصت هدهاشم ناکما یرارقرب و هکبش نالپ هیهت  .۱
   رتم ۱۰۰۰ نیبرود قرب یشکلباک  .۲
   رتم ۱۸۰۰ ادص و ریوصت یشکلباک  .۳
   هبترم ۲ لاناک هدزناش DVR بصن  .۴
   هبترم ۱۶ نوفورکیم بصن  .۵
   هبترم PTZ ۲ نیبرود بصن  .۶
   هبترم Indoor ۲۶ تباث نیبرود بصن  .۷
   هبترم Outdoor ۴ تباث نیبرود بصن  .۸

       اه ترجا لک عمج 
 .دبای ر�غت تسا نکمم و هدش هبساحم هیلوا دروآرب ساسا رب راک نازیم / .تسا لایر هب اهتمیق همه

 
 Video Projector تامدخ :۴ هرامش لودج

 غلبم یف دحاو نازیم تامدخ مان #
   هبترم ۲ روتکژورپ ویدیو یارب هدرپ بصن  .۱
   هبترم Streaming ۲ میظنت و فقس یور روتکژورپ ویدیو بصن  .۲

       اه ترجا لک عمج 
 .دبای ر�غت تسا نکمم و هدش هبساحم هیلوا دروآرب ساسا رب راک نازیم / .تسا لایر هب اهتمیق همه

 
 .تسا لایر .......... ربارب دادرارق عوضوم ترجا عومجم الاب یاهلودج ساسا رب



 )الاک( ۲ هرامش تسویپ ،.......... :هرامش - ۱۳۹۹ لاس ،هکبش Passive هژورپ 1  زا 1 هحفص

 

  
 

 ۲ تسویپ
 امرفراک هکبش Passive هژورپ یرازفاتخس روما لماک یارجا یالاک حرش

 
 هب همه هک روتکافشیپ ۷ یط ،دش هداد حرش ۱ هرامش تسویپ رد هک دادرارق عوضوم ماجنا یارب مزال یالاک تمیق زیر و ینف تاصخشم
 .تسا هدمآ ریز تروص هب ،دنوش یم یقلت دادرارق ۲ هرامش تسویپ ناونع
 

 تامدخ هرامش
 ۱ تسویپ رد

 هدافتسا دروم
 هرامش

 روتکافشیپ
 تمیق الاک لیوحت یبیرقت نامز

 ۳ و ۱
 ،هکبش Passive تازیهجت

 طوبرم دراوم و قرب
 

 دادرارق دقع زا سپ زور هس - ۷۰٪
 بصن زا شیپ زور کی - ۳۰%

 

 ۲ و ۱
 تنیوپسسکا و اهچ\وس

 میسیب و یلباک هکبش
 

 دادرارق دقع زا سپ زور هس - ۷۰%
 بصن زا شیپ زور کی - ۲۰%

 

  دادرارق دقع زا سپ زور ۵  نفلت VoIP تازیهجت ۴

  دادرارق دقع زا سپ زور CCTV  ۷ تازیهجت ۵

  دادرارق دقع زا سپ زور ۱۴  رورس ۶

۷ 
 یرادا و یراک یاههاگتسیا

 طوبرم دراوم و
  دادرارق دقع زا سپ زور ۲۰ 

۸ 
 روتکژورپویدیو
 طوبرم دراوم و

  دادرارق دقع زا سپ زور ۱۰ 

  - - لک عمج -

  .دبای رnغت تسا نکمم و هدش هبساحم هیلوا دروآرب ساسا رب الاک نازیم / .تسا لایر هب اهتمیق همه
 
 .تسا لایر .......... ربارب ،دادرارق عوضوم ماجنا یارب زاین دروم یالاک هنیزه عومجم ساسا نیا رب



 )یدنبنامز و هشقن( ۳ هرامش تسویپ ،.......... :هرامش - ۱۳۹۹ لاس ،هکبش Passive هژورپ 2 زا 1 هحفص

 

  
 

 ۳ تسویپ
 امرفراک هکبش Passive هژورپ یرازفاتخس روما لماک یارجا یدنبنامز و هکبش هشقن

 
 تسویپ ناونع هب یگمه و دش هداد حرش ۱ هرامش تسویپ رد هک دادرارق عوضوم ماجنا یارب مزال تامدخ یارجا یدنبنامز و هکبش هشقن
 .تسا هدمآ ریز تروص هب ،دنوشیم یقلت دادرارق ۳ هرامش
 

 تامدخ یارجا یبیرقت یدنبنامز

 تامدخ هرامش
 ۱ تسویپ رد

  مامتا یبیرقت نامز ناونع

 ۵ و ۳ و ۱
 و اههلول و اهتکاد بصن

 هتسب رادم و قرب ،هکبش یشکلباک
 

 ۵ و ۳ و ۲ و ۱
 اهتنیوپسسکا ،قرب و هکبش یاهزیرپ بصن

 اهنوفورکیم و اهنیبرود و
 

  اهنآ تاقلعتم و اهروتکژورپویدیو بصن ۸

 ۳ و ۱
 و عیزوت یولبات و اهکر شیارآ و بصن

 اهیرتاب و سایپوی و رزیالباتسا
 

  اهکر نورد یاههاگتسد بصن ۶ و ۵ و ۴ و ۱

۷ 
 دراوم و یرادا و یراک یاههاگتسیا یزادناهار

 هژورپ تقوم لیوحت و رگید
 

 دراوم همه
 اهیتساک عفر و یبایبیع و تست

 هشقن هئارا و
 

  لک نامز -

  .دبای رoغت تسا نکمم و هدش هبساحم هیلوا دروآرب ساسا رب یدنبنامز / .تسا لایر هب اهتمیق همه
 
 .تسا یراک زور .......... ربارب دادرارق عوضوم ماجنا یارب زاین دروم نامز عومجم ساسا نیا رب

  



 )یدنبنامز و هشقن( ۳ هرامش تسویپ ،.......... :هرامش - ۱۳۹۹ لاس ،هکبش Passive هژورپ 2 زا 2 هحفص

 

  
 

 ،تاقبط یاهدون رارقتسا لحم و هکبش هشقن
 رگید تازیهجت و یراک یاههاگتسیا ،اهنیبرود ،سایپوی ،عیزوت یولبات ،یلصا کر و یعرف یاهکر
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