
انواع کابل شبکه و کاربردهای آن ها

چیست و انواع  Twisted Pair ل زوج به هم تابیدهاگر مایلید درباره تاریخچه کابل شبکه بدانید یا اینکه بدانید اصال کابل شبکه چیست و چه انواعی دارد، کاب
چیست، کابل شبکه کراس و کابل شبکه استریت چیست،   UTP در کابل شبکه T568B و T568A کدام است، رنگهای اصلی کابل شبکه و استاندارد Cat کابل

.با ما همراه باشید

تاریخچه کابل شبکه

ئل مورس و اختراع تلگراف ارایه شد. شاید در نگاه اول با آنچه که ما امروز داریم بسیار متفاوت باشد اما اساسا توسط سامو  ۱۸۴۴ایده ارتباطات دیجیتالی در سال  
شد اما اکنون سرعت به بیش از  در هر ثانیه حداکثر دو یا سه خط و نقطه در تلگراف ارسال می  ۱۹یکی است. تفاوت مهم آنها سرعت آنهاست. در اواسط قرن  

.یده استیک گیگابیت رس 

شد و پیام را ارایه داد که در آن از کیبورد و کد پنج بیتی استفاده می Teletypewriter پس از تلگراف، مخترع فرانسوی به نام امیل بودات، ماشین چاپ تلگراف
.شود، استفاده میBaudot امبرگرفته از ن Baud Rate شد. هنوز هم در ارتباطات سلایر، ازهای تلگرافی به صورت مجازی، ارسال و دریافت می

بیتی است ارایه داد که   ۸را که   ASCII کد IBM های امریکایی ارایه شد و بعد آنداد توسط شرکت کاراکتر را پوشش می   ۱۲۸بیتی که    ۷کدهای    ۱۹۶۶در سال  
.معروف شد  Extended ASCII داد و و بهکاراکتر را پوشش می  ۲۵۶آن هم 

عت ارتباطات بیشتر شده و نیاز به برقراری ارتباط سریع بین کامپیوترها بیشتر شده است. استانداردهای مختلفی در این زمینه ارایه  در چهل سال اخیر است که سر
زمینه  ر آنچه در  شده اما آنچه مسلم است این است که افزایش سرعت به تجهیزات بهتر و سریعتر شبکه و کابل ها و سخت افزارهای ارتباطی بهتر نیاز دارد. ه

 .تمام تجهیزات شبکه الزم دارید را از فالنیک بخواهید 

کابل شبکه چیست

ود که برای اتصال و انتقال داده و اطالعات بین کامپیوترها و روترها و سوییچ ها و شبکه های شکابل شبکه به مجموعه سیم هایی از جنس مس یا شیشه گفته می 
ها در آن جریان دارند و اطالعات از دستگاهی در  ای هستند که دادهشود. پس کابل ها رسانه )به طور کلی بین اجزا و مولفه های شبکه( استفاده می  SAN استورج 

.شود. حاال که درباره کاربرد کابل های شبکه صحبت کردیم بپردازیم به اینکه کابل شبکه کامپیوتری چه انواعی داردقل می شبکه به دستگاه دیگری منت

انواع کابل شبکه و کاربرد آنها 

ستم دارد مثل اینکه بزرگی شبکه  کابل های ارتباطی شبکه انواع مختلفی دارند و انتخاب نوع مناسب کابل شبکه کامال بستگی به ساختار و توپولوژی و معماری سی
.شود و چه توپولوژی داردچقدر است، چه پروتکلی استفاده می

کند تا شبکه موفقی راه اندازی کنید. توجه داشته باشید  شناخت انواع کابل شبکه و دانستن درباره چگونگی ارتباط آنها با دیگر ویژگی های شبکه، به شما کمک می
ست اولیه شبکه، شما را از ساعت ها عیب یابی سیستم معاف خواهد کرد. اگر درباره انواع کابل شبکه اطالعات کمی دارید، این مطلب  که پیاده سازی دقیق و در

.کند تا دانش خوب و به روزی در این زمینه کسب کنیدبه شما کمک می 

ند اما شما فقط در کابل کشی شبکه خودتان تصمیم گیرنده هستید و کابل  کنقش مهمی ایفا می WAN و چه در شبکه های  LAN نوع کابل چه در شبکه های محلی و
.بر عهده اپراتورها است WAN کشی
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ف



، کابل  UTP یا Unshielded Twisted ، کابلTwisted Pair ، عبارتند از کابل زوج به هم تابیدهLAN انواع کابل مورد نیاز شبکه یا به عبارتی کابل شبکه
.شودرسانه دیگری به نام بی سیم و وایرلس هم داریم که به عنوان وای فای شناخته می  .Multi Pair چند جفتی  ، کابلCoaxial کواکسیال

انواع کابل شبکه از نظر جنس

:شوداست. این تقسیم بندی از نظر جنس کابل انجام می LAN دو نوع اصلی کابل ها در شبکه های

کابل شبکه مسی

کنند. کاربرد کابل مسی در سیم کشی های کوتاه مثل داخل داکت و بین کامپیوترها و  ها را با استفاده از جریان الکتریکی و ولتاژ منتقل می سیم های مسی سیگنال
.پچ، و یا اتصاالت اینترکانکت است Patch ها، و یا کابل های وال پلیت 

.هر چه میزان مس به کار رفته در کابل بیشتر باشد، توانایی کابل در پهنای باند بیشتر خواهد بود

:انواع کابل مسی عبارتند از

استفاده می  Thicknetو  Thinnetکابل کواکسیال که شامل .1 بیشتر  مقالهاست و در صنایع  با کابل کواکسیال  آشنایی  برای   کابل کواکسیال “شود. 
Coaxial را مطالعه نمایید ”چیست؟.

.کنیمکه شامل دو نوع است که مفصل آن را بررسی می  Twistet Pair کابل زوج سیم به هم تابیده .2

.در کابل شبکه های مسی و سیم های داخل آن، هستند که در این باره پس از معرفی انواع کابل شبکه زوج به هم تابیده صحبت خواهیم کرد

کابل شبکه فیبر نوری

کند. کابل فیبر نوری در اتصاالت بین ساختمانی و یا ارتباطاتی که نیازمند  س ها و امواج نوری منتقل می کابل فیبر نوری از شیشه ساخته شده و سیگنال ها را با پال
ارستان ها و فرودگاه ها و بانک سرعت بسیار باال هستند کاربرد دارد. در جاهایی که پهنای باند باال الزم داریم مثل مراکز داده، و یا ظرفیت باال نیاز داریم مثل بیم

.دهدکابل فیبر نوری مناسب است چون سرعت بسیار باالیی دارد و حجم باالیی داده را انتقال می ها، 

:انواع کابل فیبر نوری عبارتند از

• Single Mode  شودکه در فواصل خیلی دور استفاده می.

• MultiMode کند و چه کاربردی دارد؟فیبر نوری چیست، چگونه کار می.ظرفیت باالتری دارد

Twisted Pair کابل زوج به هم تابیده

نویز پذیری در کابل های زوج به هم تابیده

ایجاد نکنند و هم از دیگر   Crosstalk شوند تا هم روی جفت های دیگر تداخل سیگنالی یاهر جفت سیم با تعداد پیچش خاص در هر اینچ، به دور هم پیچیده می 
تر باشد، نرخ انتقال و البته قیمت کابل، بیشتر خواهد بود. میزان پیچش باعث به  دستگاه های الکتریکی تاثیری نگیرند. هر چه میزان تابیده شدن جفت سیم ها بیش

.پردازیمدر انواع کابل شبکه” به آن می Category یا Cat“ شود که در ادامه این متن، تحت عنوانوجود آمدن انواع کابل شبکه زوج سیم به هم تابیده می

شته باشید که هرچه میزان پیچش و تابیدن جفت سیم ها به دور هم بیشتر باشد، نویزپذیری کابل شبکه کمتر خواهد بود  در زمینه نویز پذیری این نکته را به یاد دا
در طول مسیر کاهش خواهد یافت. همچنین این مساله بر بهبود   Attenuation شود. از طرفی هم افت سیگنال یا همانزیرا تداخل الکترومغناطیسی کمتر می

.ند هم تاثیرگذار است میزان پهنای با

.شودگفته می  EMI است که به صورت مخفف ElectroMagnetic Interference تداخل الکترومغناطیسی معادل عبارت

Twisted Pair انواع کابل زوج به هم تابیده

بینید و ممکن است در  ر بازار، نام انواع کابل شبکه را می شناخت انواع کابل های شبکه از مهمترین نکاتی است که برای راه اندازی شبکه باید درباره آن بدانیم. د 
:دهیم تا نام انواع کابل شبکه برای تان واضح و روشن شودابتدا کمی گیج شوید. در این قسمت انواع کابل شبکه زوج به هم تابیده را مفصل شرح می 

UTP یا Unshielded Twisted کابل .1

 کاربرد دارد. نام استاندارد این نوع کابل شبکه  Fast Ethernet ج به هم تابیده بدون شیلد است و در اترنت وکه زو  UTP یا Unshielded Twisted کابل
U/UTP است.

هایی که اهمیت    است چون هیچ شیلد و محافظی به دور سیم هایش ندارد بنابراین در شبکه U/UTP ارزان ترین کابل از بین تمام انواع کابل شبکه، کابل شبکه
.شودخیلی مطرح نیست استفاده می  داده
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 .که زوج به هم تابیده بدون شیلد است UTP یا Unshielded Twisted کابل

 STP یا  Shielded Twisted Pair کابل .2

 .کاربرد دارد Gigabit Ethernet که زوج به هم تابیده شیلد دار است و در شبکه های توکن رینگ و STP یا Shielded Twisted Pair کابل

است  شود برای مثال در کابل کشی فواصل طوالنی و یا وقتی کابل شبکه قرار  بیشتر در محیط هایی که نویز بیشتری وجود دارد استفاده می STP کابل شبکه
 .نزدیک میدان های مغناطیسی مثل کابل برق قرار گیرد 

بیانگر وجود شیلد یا محافظ   S بیانگر وجود فویل است و STP در نام کابل های  F .شودشیلدها به روش های مختلفی به دور سیم ها اعمال می STP در کابل های 
 .بافته شده

 .گیردقرار می  STP القایی و الکتریسیته ساکن به سیستم ارت، در ساختار کابل شبکهفویل برای جلوگیری از نویز و شیلد برای تخلیه اثرات 

 
 UTP یا Unshielded Twisted و کابل STP یا Shielded Twisted Pair انواع کابل

 .را یاد بگیرید  STP کنیم تا به راحتی تفاوت بین انواع مختلف کابل شبکهرا از نظر ساختار بیشتر بررسی می  STP در ادامه انواع مختلف کابل شبکه شیلددار

 STP انواع کابل شبکه شیلد دار یا

 :نوع به شرح زیر است  ۷توانیم از آنها استفاده کنیم. این داریم که در شبکه بندی کامپیوترها می  STP نوع کابل شبکه شیلد دار یا ۷

(ایران اچ پى)
ک 

النی
ف



 .یک فویل دور هر جفت سیم وجود دارد U/FTP کابل شبکه  در .1

 کابل شبکه شیلددار

U/FTP 

 .یک فویل دور چهار جفت سیم یعنی کل سیم ها وجود دارد  F/UTP کابل شبکه  در  .۲

 کابل شبکه شیلددار

F/UTP 

 .سیم یعنی کل سیم ها وجود دارد یک شیلد دور چهار جفت  S/UTP کابل شبکه  در  .۳

(ایران اچ پى)
ک 

النی
ف



 کابل شبکه شیلددار

S/UTP 

 .شودهم گفته می STP یک شیلد و یک فویل، دور چهار جفت سیم یعنی کل سیم ها وجود دارد. به آن SF/UTP که کابل شب  در  .۴

 کابل شبکه شیلددار

SF/UTP 

 .یک فویل دور هر جفت سیم و یک شیلد دور چهار جفت سیم یعنی کل سیم ها وجود دارد S/FTP کابل شبکه  در  .۵

(ایران اچ پى)
ک 

النی
ف



 کابل شبکه شیلددار

S/FTP 

 .یک فویل دور هر جفت سیم و یک فویل دور کل سیم ها وجود دارد F/FTP کابل شبکه  در  .۶

 کابل شبکه شیلددار

F/FTP 

که امنیت و اهمیت    هم محافظ بافته شده و هم فویل دور سیم ها وجود دارد و هر جفت سیم هم فویل دارد. برای استفاده در شبکه هایی SF/FTP کابل شبکه  در  .۷
 .شود و البته گران ترین نوع کابل شبکه استباال دارند استفاده می

شود. با ما همراه باشید تا مطرح می  Cat یا Category پردازیم که با نامحال که با انواع کابل شبکه زوج به هم تابیده آشنا شدید به مقایسه انواع کابل شبکه می 
 .بررسی کنیم UTP مختلف را درکابل های های  Category رده بندی یا

Cat  یا Category در انواع کابل شبکه 

شود.  آسان است و نصب و توسعه و عیب یابی آنها هم به راحتی انجام می   هاانواع مختلف و در نتیجه کاربردهای مختلفی دارند. کار با این کابل  UTP کابل های 
کنید،  بینید. همان طور که مشاهده می در این جدول، انواع کابل شبکه، کاربرد و سرعت انواع کابل شبکه را می .Cat بیایید نگاهی بیندازیم به انواع کابل شبکه

 .است Cat7 و Cat6 پرسرعت ترین کابل شبکه کابل
(ایران اچ پى)

ک 
النی

ف



مقایسه ویژگی های 

 هکابل شبک  Category یا Cat انواع

بیشتر باشد، تکنولوژی جدیدتری را داریم که از نظر پهنای باند و نرخ انتقال سرعت و میزان  cat آنچه در جدول باال مشخص است این است که هر چه عدد
دو برابر شده است. از   cat6 نسبت به cat 6a بهبود یافته و یا پهنای باند  cat 5 نرخ انتقال داده نسبت به cat 5e ده است. مثال در نویزپذیری بهبود پیدا کر

 .ار استها متفاوت است که همان طور که گفتیم بر میزان نویزپذیری کابل شبکه کامپیوتری تاثیرگذ Cat طرفی هم میزان تابیده شدن جفت سیم ها به دور هم در

 Cat1 UTP کابل شبکه

شود، تابیده و توییست نیست، و از ترافیک شبکه کامپیوتری پشتیبانی ارایه شد معموال در انتقال صدا و سیستم تلفن استفاده می   ۱۹۸۵در سال   Cat1 UTP کابل
ند مثال سیم کشی بین محل مشتری تا شبکه مخابراتی با کناستفاده می Cat1 UTP کنند از کابلارایه می PSDN و ISDN کند. شرکت های مخابراتی کهنمی
 با کابل Cat1 UTP وجود داشته باشد اما در خانه های جدید تر کابل Cat1 UTP شود. در برخی خانه های قدیمی ممکن است هنوز کابلانجام می cat 1 کابل

Cat3 UTP یا کابل Cat5 UTP جایگزین شده است. 

 .توانند ترافیک تلفن و شبکه کامپیوتری را پشتیبانی کنندتند و می ها مخصوص شبکه هس cat بقیه

 Cat2 UTP کابل شبکه

 Cat2 UTP شوند. سرعت کابل شبکهاند و اغلب در شبکه های توکن رینگ استفاده میسیم است که دو به دو به هم تابیده شده  ۴دارای   Cat2 UTP کابل
-TIA/EIA های تلفنی قدیمی دیده شود به خصوص که از استانداردهایل چندان رایج نیست و ممکن است در سیستماست. استفاده از این نوع کاب  Mbps ۴حداکثر  
 .شودپشتیبانی نمی 568

(ایران اچ پى)
ک 

النی
ف



 Cat2 UTP 4 کابل

 .سیم دو به دو به هم تابیده دارد

 Cat3 UTP کابل شبکه

 (است  Twisted هنشان دهند  T) شونداستفاده می  ۱۰BaseTجفت سیم مسی به هم تابیده است و اغلب در شبکه های توکن رینگ و    ۴دارای   Cat3 UTP کابل
توان کابل کشی کرد. هنوز هم ممکن است در برخی سیستم های  متر را می   ۱۰۰به بعد فواصل زیاد تا    ۳کنند. از کت  را پشتیبانی می  Mbps ۱۰و تا سرعت  

 .مگاهرتز است ۱۶برابر با  Cat3 UTP استفاده شود. حداکثر پهنای باند در کابل Cat3 UTP تلفنی قدیمی از کابل

 Cat4 UTP ل شبکهکاب

کنند.  را پشتیبانی می  Mbps ۱۰شوند و تا سرعت  جفت سیم مسی به هم تابیده است و اغلب در شبکه های توکن رینگ استفاده می  ۴دارای   Cat4 UTP کابل
 .شودامروزه به ندرت این نوع کابل استفاده می

 Cat5 UTP کابل شبکه

اغلب در   cat5 این است که در cat 5 با cat 4 و  cat 3 همراه است. تفاوت  RJ45 بیده است که با جکجفت سیم مسی به هم تا   ۴دارای   Cat5 UTP کابل
اترنت فست  و  اترنت  رینگ،  توکن  های  می  Fast Ethernet شبکه  سرعت  استفاده  تا  و  می  Mbps ۱۰۰شوند  پشتیبانی  در  را  باند  پهنای  حداکثر  کنند. 

 .تمگاهرتز اس  ۱۰۰برابر با  Cat5  UTPکابل

 .کنداست، سرعت بیشتر و طول بیشتری برایمان فراهم می Cat3 UTP بیشتر از  Cat5 UTP چون میزان پیچش جفت سیم ها در هر اینچ، در کابل 

د وگرنه  در شبکه های خانگی و کاری است. برای استفاده در فواصل بیش از صد متر باید از پل یا دیگر تجهیزات شبکه استفاده کر Cat5 UTP کاربرد کابل 
 .شود مثال ممکن است باعث گم شدن بسته و کاهش سرعت انتقال شودشبکه دچار اختالل می 

 Cat5e UTP کابل شبکه

 شوند. سرعت کابل شبکهاستفاده می Gigabit Ethernet و گیگابیت اترنت Fast Ethernet اغلب در شبکه های اترنت و فست اترنت Cat5e UTP کابل
Cat5e UTP  ۱حداکثر Gbps  مگاهرتز است ۱۰۰و حداکثر پهنای باند در کابل آن برابر با. 

 Cat6 UTP کابل شبکه

 ۱۰متری، تا سرعت    ۵۵شوند و در فاصله  استفاده می  G Ethernet ۱۰و   Gigabit Ethernet اغلب در شبکه های گیگابیت اترنت Cat6 UTP کابل
Gbps ۱کنند. در صورت استفاده در فواصل صد متری سرعت  را پشتیبانی می Gbps را خواهند داشت. حداکثر پهنای باند در کابلCat6  UTP   ۲۵۰برابر با 

 .مگاهرتز است

است با این تفاوت که یک جداکننده فیزیکی بین چهار جفت سیم قرار گرفته تا تداخالت الکترومغناطیسی را کاهش   Cat5e UTP مشابه کابل Cat6 UTP کابل
 .دهد

ک ها، پچ پنل و پچ کورد و … هم از از همین کنید باید توجه داشته باشید که دیگر اجزا مانند جدر کابل کشی ها استفاده می Cat6 UTP اگر از کابل های 
 .استاندارد پیروی کنند و دو انتهای کابل هم به درستی جک زده شود 

(ایران اچ پى)
ک 
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ف



 Cat6a UTP کابل شبکه

استفاده  G Ethernet ۱۰و   Gigabit Ethernet اغلب در شبکه های گیگابیت اترنت Cat6 UTP به بازار آمد و همانند  ۲۰۰۹در سال   Cat6a UTP کابل
 .مگاهرتز است ۵۰۰برابر با  Cat6a  UTPکنند. حداکثر پهنای باند در کابلرا پشتیبانی می  Gbps ۱۰شوند و تا سرعت می

 Cat7 UTP کابل شبکه

.  کنندرا پشتیبانی می  Gbps ۱۰شوند و تا سرعت  استفاده می G Ethernet ۱۰و   Gigabit Ethernet اغلب در شبکه های گیگابیت اترنت Cat7 UTP کابل
 .مگاهرتز است ۶۰۰برابر با  Cat7  UTPحداکثر پهنای باند در کابل

 .شودبین سرورها و سوییچ های شبکه و دستگاه های استوریج استفاده می Backbone این کابل شبکه در دیتاسنترها و برقراری ارتباطات 

کنید باید توجه داشته باشید که دیگر اجزا مانند جک ها، پچ پنل و پچ کورد و … هم از از همین در کابل کشی ها استفاده می Cat7 UTP اگر از کابل های 
 .استاندارد پیروی کنند و دو انتهای کابل هم به درستی جک زده شود 

 .گیردد دارد و شیلد دیگری سیم ها در بر میهر جفت سیم یه شیل Cat7 UTP در ساختار کابل

 RJ45 جک

پینه و طراحی   ۸است که کانکنتوری   RJ45 کنند. نام جک و کانکتور به کار رفته در آنها جکبا کانکتورها و جک های استانداردی کار می  UTP کابل های
 .ت تا پین های بیشتری در خود جای دهداست اما کمی پهن اس  RJ11 شبیه کانکتور تلفن RJ45 .شده توسط شرکت تلفن است

 RJ11 و RJ45 مقایسه جک

 رنگ اصلی کابل شبکه ۴

 .ایاند که رنگ های مختلفی دارند: آبی، نارنجی، سبز و قهوه جفت سیم تشکیل شده  ۴از  UTP کابل های 

از   UTP کابل های

 .ایاند که رنگ های مختلفی دارند: آبی، نارنجی، سبز و قهوهجفت سیم تشکیل شده ۴

(ایران اچ پى)
ک 
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ف



استفاده   ۳و    ۲مگابیت در ثانیه، فقط جفت    ۱۰۰و    ۱۰شود اما در شبکه های معمولی با سرعت  در شبکه های گیگابیت اترنت، از هر چهار جفت سیم استفاده می
 .شوندیتا یعنی ارسال و دریافت دیتا بین دو دستگاه استفاده میشود. این سیم ها برای انتقال دمی

شود.  و دیده می هر جفت سیم شامل دو سیم است یکی رنگی و یکی راه راه سفید است مثال آبی و آبی راه راه در جفت یک، نارنجی و نارنجی راه راه در جفت د
اترنت خود را قابل اطمینان نگه دارید نباید این پیچش ها را باز کنید. البته باز کردن پیچش ها در حدود  اند و برای اینکه  این جفت رنگ های مشابه به هم تابیده شده

 .یک سانتیمتر برای زدن جک الزم است

شود.  استفاده میای و آبی هم مگابیت در ثانیه است. اگر گیگابیت اترنت هم ساپورت شود رنگ قهوه ۱۰۰و   ۱۰سبز و نارنجی برای شبکه های اترنت با سرعت 
ها اساسا برای چنین کاربردهایی   UTP شود چرا کهتوان استفاده کرد. البته چنین کاربردی توصیه نمیای را برای اترنت ثانوی و یا اتصال تلفن می آبی و قهوه 

 .اندطراحی نشده

 کاربرد رنگ های کابل شبکه

،  Brand Rex آن کابل است. مثال برندرکس Cat رنگ خود کابل های شبکه زوج به هم تابیده، متفاوت است. هر رنگ کابل، نشان دهنده برند تولید کننده کابل و
را با رنگ زرد تولید  Cat7 را با رنگ آبی و  CAT6های، کابلLegrand کند. یا مثال را با رنگ طوسی تولید می  Cat5 را با رنگ بنفش و  Cat6 هایکابل 
 .کندمی

هر رنگ کابل،  

 .آن کابل است Cat نشان دهنده برند تولید کننده کابل و 

باید در برابر   Outdoor کنند. کابلشوند را به رنگ مشکی تولید میکه در فضای باز استفاده می Outdoor تولیدکننده کابل شبکه، کابل های  هایتمامی شرکت 
 .تابش آفتاب و گرد و غبار و جویده شدن توسط حیوانات مقاوم باشد 

 UTP در کابل شبکه T568B و  T568A رنگبندی و استاندارد

 UTP شوند و کاربرد رنگهای کابل شبکه را بررسی کنیم. ترتیب قرارگیری سیم ها در کابلیم که کابل های زوج به هم تابیده، چگونه استفاده می حاال بیایید ببین
طور کلی دو استاندارد  ها وجود دارد به  در زمینه ترتیب سیم   T568B و  T568Aکند. دو استانداردمهم است و اگر به ترتیب استاندارد چیده نشوند، کابل کار نمی 

هم   AT&T را T568B نامند. همچنین استانداردهم می EIA را T568A نام دارد. استاندارد T568B  و  T568Aرایج در سیم کشی وجود دارد که استاندارد
 .نامندمی

م یک از این دو استاندارد استفاده شده است و با همان استاندارد باید اند ابتدا باید چک کنید که کدانکته قابل توجه این است که در شبکه هایی که قبال راه اندازی شده
 .ادامه دهید

 .شوند، برای سیم های راه راه استفاده می۷و   ۵و  ۳و   ۱، همواره شماره پین فرد، یعنی T568B و T568A در استاندارد 

 در کابل شبکه T568B استفاده از استاندارد

کنیم. نحوه قرارگیری سیم های رنگی کابل  را بررسی می  T568B بکه، در این قسمت رنگ بندی کابل شبکه در استاندارددر بررسی انواع رنگ بندی کابل ش
(ایران اچ پى) .بینیدرا در تصویر زیر می  T568B شبکه در استاندارد
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ترتیب جایگیری 

 T568B سیمهای رنگی در استاندارد

 .مشخص شده است T568B در جدول زیر شماره پین، رنگ سیم، شماره جفت و کارکرد هر سیم )ارسال یا دریافت( در استاندارد 

شماره پین، رنگ سیم، شماره جفت و 

 T568B کارکرد هر سیم )ارسال یا دریافت( در استاندارد

 در کابل شبکه T568A استفاده از استاندارد

کنیم. در این استاندارد، جای سیم های  را بررسی می  T568A ررسی انواع رنگ بندی کابل شبکه، در این قسمت رنگ بندی کابل شبکه در استاندارددر ادامه ب
الت صوتی گیرند. این استاندارد با اتصاپین وسط قرار می   ۴در    ۲و    ۱شود بدین ترتیب جفت های  دیدیم، عوض می T568B سبز و نارنجی که در استاندارد

را  T568A پین وسط قرار دارد. نحوه قرارگیری سیم های رنگی کابل شبکه در استاندارد  ۴در    ۲و    ۱هم، جفت   RJ11 شرکت تلفن سازگارتر است. چون در
(ایران اچ پى) .بینیددر تصویر زیر می
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ترتیب جایگیری 

 T568A سیمهای رنگی در استاندارد

 T568B  و  T568A مقایسه پین ها در استاندارد 

 .را با هم مقایسه کنید T568B و T568A توانید نحوه قرارگیری رنگها در سوکت کابل شبکه در دو استاندارددر تصویر زیر می

مقایسه ترتیب 

 T568B و  T568A جایگیری سیمهای رنگی در استاندارد

 کابل شبکه کراس و کابل شبکه استریت چیست

د(. اگر در یک شونبا هم جابه جا می   ۳و    ۲کنند اما تفاوت آنها در ترتیب قرارگیری سیم ها است )جفت  مانند هم کار می T568B و  T568Aهر دو استاندارد
شود، خواهیم داشت و اگر در یک کابل با هم  که در فارسی ضربدری هم گفته می  Crossover یا Crossed کابل این دو استاندارد ترکیب شوند کابل کراس

 .شود، داریمهم گفته می  که در فارسی مستقیم Straight Through ترکیب نشوند و فقط یک استاندارد در هر دو سر کابل استفاده شود، کابل استریت

به هم بدون استفاده از هاب و سوییچ، مهم ترین کاربرد کابل کراس   PC به هاب و سوییچ، مهم ترین کاربرد کابل استریت است. اتصال مستقیم دو PC اتصال
 .توان از کابل ضربدری استفاده کرداست البته برای اتصال دو هاب هم می

دهد پس فقط الزم است کابل استریت را از پی سی به هاب وصل کنید اما اگر از هاب استفاده نکنیم، باید که کراس را انجام می  در داخل هاب مداری وجود دارد
 .کراس کردن را به صورت دستی انجام دهیم یعنی از کابل کراس استفاده کنیم

(ایران اچ پى) .شود و برعکسسی دیگر وصل می  پی  (RX) یک پی سی به دریافت یا ریسیو (TX) در کابل کراس، ارسال یا ترنزمیت 
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در کابل کراس، ارسال یا  

 .شود و برعکسپی سی دیگر وصل می (RX) یک پی سی به دریافت یا ریسیو (TX) ترنزمیت

ه صورت اتوماتیک شود که دو انتهای آن بتوجه داشته باشید که در اترنت های گیگابیتی نیازی به کابل شبکه کراس نیست و از کابل شبکه استریت استفاده می 
 .کنندپشتیبانی می   Auto-MDIXنام دارد. امروزه اکثر سوییچ ها از ویژگی MDIX شود. این کارتوسط کارت شبکه کراس می 

 وظیفه رشته های کابل شبکه

کنید: کابل شبکه کراس یا  ابلی استفاده می رشته سیم دارد و وظیفه هر رشته کابل شبکه متفاوت است. این تفاوت بستگی به این دارد که از چه نوع ک  ۸کابل شبکه  
 .شودکابل شبکه استریت. در اینجاست که کاربرد رنگهای کابل شبکه بیشتر از پیش مشخص می

 Transmite و از جفت سیم نارنجی برای ارسال یا  Receive بینید، در کابل شبکه کراس، از جفت سیم سبز برای دریافت یا همان طور که در شکل زیر می 
استفاده  Receive و از جفت سیم نارنجی برای دریافت یا  Transmite شود. در سمت دیگر کابل از جفت سیم سبز برای ارسال یا در یک سمت کابل استفاده می 

 .شود و برعکسپی سی دیگر وصل می  (RX) یک پی سی به دریافت یا ریسیو (TX) شود. همان طور که گفتیم در کابل شبکه کراس، ارسال یا ترنزمیت می

در کابل کراس،  

شود و برعکس. در کابل شبکه استریت، جفت سیم ارسال در یک پی سی دیگر وصل می (RX) یک پی سی به دریافت یا ریسیو (TX) ارسال یا ترنزمیت

 .سمت کابل، دریافت کننده در سمت دیگر کابل است

شود. جفت سیم نارنجی برای ارسال در یک سمت  سمت دیگر کابل استفاده می  در کابل شبکه استریت، جفت سیم سبز برای ارسال در یک سمت کابل و دریافت در 
  .شودکابل و دریافت در سمت دیگر کابل استفاده می

 UTP در کابل شبکه T568B ندارداستا جمع بندی

 .بینیدگفتیم را می UTP در کابل شبکه  T568B در تصویر زیر جمع بندی هر آنچه درباره رنگبندی و استاندارد

(ایران اچ پى)
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همه چیز درباره 

 UTP در کابل شبکه T568B رنگبندی و استاندارد

 .کنیمچند نکته درباره ساختار کابل شبکه را در ادامه با هم بررسی می 

 نخ داخل کابل شبکه چیست

 .این نخ برای راحتی در شکافتن روکش کابل است

 یستنگهدارنده کابل شبکه چ

است برای آرایش و مرتب کردن سیم ها و کابل های داخل رک )پچ کورد، کابل برق و کابل   Cable Manager نگهدارنده کابل شبکه که معادل کیبل منیجر
 .شودشبکه( استفاده می 

 .انواع نگهدارنده کابل شبکه عبارتند از نگهدارنده افقی، عمودی، قالب دار و درپوش دار 

 اره کابل شبکهانواع لیبل و شم

شود تا به راحتی به کابل موردنظرمان دست یابیم. در این صورت، سرعت عیب  انواع لیبل کابل شبکه برای تفکیک و مشخص کردن کابل های شبکه استفاده می
 .یابی شبکه باال خواهد رفت 

 .گذاری استلیبل دوِر کابل شبکه و لیبل پشت چسب دار، از جمله انواع لیبل کابل شبکه برای لیبل 

(ایران اچ پى) 
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