ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮدار ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟

رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﺪ روﺷﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎ از ﺳﺎﯾﺖ  www.Draw.ioﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻤﻮدار ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮی آﻣﻮزشﻫﺎی ﻧﺘﻮرک ﭘﻼس اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب  Network+راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدار ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
.1در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.draw.io.comﺑﺮوﯾﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﮔﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Change storageﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار در آن ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در ﮔﻮﮔﻞدراﯾﻮ ﯾﺎ واندراﯾﻮ دارﯾﺪ ،ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد را روی اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی
اﺑﺮی ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺴﺎبﮐﺎرﺑﺮی در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Deviceرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮدار را روی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﮔﺰﯾﻨﻪ  Create New Diagramرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ  Createرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

 .3ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﺑﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روی ﺑﻮم ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﮐﺸﯿﺪن و رﻫﺎ ﮐﺮدن روی ﺑﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ را روی ﺑﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﭘﺎﻧﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﮑﻞ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
 .4زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ را روی ﺑﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی زﺑﺎﻧﻪ  tabﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارد اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ
رﻧﮓ ،ﻓﻮﻧﺖ ،رﻧﮓ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ...وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای آنﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﻓﻠﺶﻫﺎی

ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺗﺼﺎل اﺷﮑﺎل ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط آﺑﯽ رﻧﮕﯽ روی ﺧﻂ ﻣﺘﺼﻞﮐﻨﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 .5ﺑﺮای ﺣﺬف اﺷﮑﺎل از روی ﺑﻮم ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ  Ctrl+Aآنﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ  Deleteرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
 .6در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  More Shapesوﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  Networkingﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل  Ciscoوﺟﻮد دارد.

 .7زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Ciscoﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 .8ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺒﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻄﻮط ﻣﺸﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﻄﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺑﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺟﺒﻌﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ
زﯾﺮﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 .9ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر اﮔﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  saveﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻠﯽ  xmlذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﻓﺎﯾﻞ در ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Exportﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  PNGرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﺴﺘﺮده از ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،روﺗﺮﻫﺎی وﯾﮋه ،ﮔﯿﺖویﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی آﺗﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﮑﻨﺴﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﻄﺎ در ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻤﯽ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮحواره ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از اﺗﺼﺎﻻت ﺳﯿﻤﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺳﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی
ﺳﯿﻢﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی درﺑﺎره اﺗﺼﺎﻻت اراﺋﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮحواره ﺳﯿﻤﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏ اداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
وﺳﯿﻊ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﺳﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﻢ رک و ﺗﺠﻬﯿﺰات
داﺧﻠﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ درون رکﻫﺎ و ﻫﺮ ردﯾﻒ از رکﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮای ﯾﮏ رک ﺳﺎده را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﯾﮏ رک را داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ
ﮐﻪ درون رک ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ  Draw.ioﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﺳﻢ رک و ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ آنرا در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﺑﺼﺮی از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
درون ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده و آنﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی رﺧﺪادﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮح ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻣﻨﻄﻘﯽ ،آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ رزرو ﺷﺪه ،ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ و
اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻧﻤﻮدار ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎده را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎده را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﮐﺸﻒ ﻣﺸﮑﻼت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ را ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺷﺒﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ  Nmapاﺳﺖ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﺑﺰار  Nmapرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 Nmapدر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار  Zenmaoﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی روی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ آنرا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮدار ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪEdraw، SmartDraw، .
 Microsoft Visioﯾﺎ  Network Notepadاز ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺤﺒﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
آﯾﮑﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎﻻت آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﮑﻮ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮای ﻧﻤﺎدﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ ،روﺗﺮﻫﺎ ،دﯾﻮارﻫﺎی آﺗﺶ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮد .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎدهای
از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از آﯾﮑﻦﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﯿﺴﮑﻮ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ
زﯾﺮ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد.

ﺷﮑﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻫﺎﮐﯽ ﺑﻮده و ﭘﯿﮑﺎنﻫﺎی وارد و ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪه روی آن ﻗﺮار دارد ﻧﻤﺎد ﯾﮏ روﺗﺮ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﯿﮑﺎن در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آنرا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﯾﮏ اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﻮار آﺟﺮی ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﯾﮏ دﯾﻮارآﺗﺶ اﺳﺖ.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد اﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻤﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﺎن رﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺷﺒﮑﻪ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﺎ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺑﻪ
آدرس  www.network-topology.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارشﻫﺎ ،اراﺋﻪﻫﺎ ،اﺳﻨﺎد و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ را آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
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